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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

UDC 821.14’02-31.09
82-31.09

Др Ран ко Д. Ко зић

СЛИ КАР СКИ КОН ЦЕПТ, ДРАМ СКО И СИМ БО ЛИЧ НО  
У ГРЧ КОМ РО МА НУ ИЛИ ШТА ЈЕ ТО КЛА СИЧ НО  

У ПО МЕ НУ ТОМ ЖАН РУ?

На осно ву све до чан ста ва са др жа них у кор пу су из во ра ре тор-
ске и гра ма тич ке про ве ни јен ци је осве тља ва се го то во цео се ман тич-
ки спек тар тер ми на dra ma, pla sma, dra ma ti kon и pla sma ti kon као и 
њи хо вог ла тин ског екви ва лен та ar gu men tum, с ци љем да се што је 
по у зда ни је мо гу ће иден ти фи ку ју по е то ло шка и естет ска на че ла 
ко ја сто је у по за ди ни глав не стил ске ве жбе у ре тор ском обра зо ва-
њу из ко је ће се раз ви ти ан тич ки ро ман, ко ји ће тек у ви зан тиј ском 
вре ме ну до би ти сво ју жан ров ску озна ку dra ma. На осно ву ре зул-
та та до би је них де ши фро ва њем се ман тич ког спек тра по ме ну тих 
тер ми на отва ра се у свој ши ри ни под руч је по е ти ке жан ра, а с њим 
јед но од ње них кључ них пи та ња ко је се ти че ан тич ког схва та ња 
ау тор ске кре а ци је, ко ја се за раз ли ку од на шег вла сти тог вре ме на 
ис по ља ва не то ли ко у ин вен ци ји ко ли ко у та ко зва ној „кре а тив ној” 
мон та жи, ко јој пре суд но обе леж је да је упра во хар мо нич но узгло-
бља ва ње хе те ро ге не ма те ри је, ма хом по ет ске про ве ни јен ци је, у 
до бро тем пе ро ва ну це ли ну у зна ку ле по те, скла да и си ме три је. 
Ис по ста ви ће се не без ве ли ког из не на ђе ња да је та кво схва та ње 
кре а ци је пре суд но ве за но за Пла то но ву те о ри ју иде ја, уто ли ко што 
се и сам по сту пак мон та же про во ди под иде јом во ди љом ка ква је 
па лин ге не за, од но сно по нов но ра ђе ње већ по сто је ћег пе снич ког 
кон цеп та у ви ду оног што се зо ве pla sma (dra ma) и ње гов веч ни 
жи вот у ме та мор фо зи, чи ме се ства ра ју су штин ске прет по став ке 
за кре а тив но ре ци кли ра ње пе снич ке, и не са мо пе снич ке, ма те ри-
је то ком це ло куп ног тра ја ња не ке књи жев но сти као, уо ста лом, и 
за на ста нак ве ли ког бро ја кла сич них де ла у њој, уко ли ко са мо ње но 
по сто ја ње, као што је слу чај с грч ком, по при ми ко ло сал не, џи нов-
ске раз ме ре. Овим до би ци ма ви шег ре да ства ра ју се прет по став ке 
за те мељ но естет ско пре вред но ва ње це лих књи жев них епо ха и 



758

жан ро ва као, уо ста лом, и за су штин ско раз ра чу на ва ње с Ели о то вим 
схва та њем кла сич ног. 

Кључ не ре чи: ан тич ки ро ман; ви зан тиј ски ро ман; кла сич но у 
књи жев но сти; те о ри ја на ра ци је; ре то ри ка; Лу ки јан из Са мо са те; 
Т. С. Ели от; по е ти ка ро ма на; пла тон ски кон цепт све та као по зо ри-
шта; па лин ге не за кон цеп та и Пла то но ва те о ри ја иде ја

Ов де зна чај са ме те ме уве ли ко пре ва зи ла зи уско схва ће не гра ни це жан-
ра ка кав је ан тич ки грч ки ро ман и ње гов по зни из да нак из епо хе Ком ни на, 
уто ли ко што ће нам она фор му ли са на у ова квом ви ду отво ри ти ве о ма ши-
ро ко вид но по ље, у ко јем ће, на су прот свим оче ки ва њи ма, би ти мо гу ће са-
гле да ти по јам узор ног у умет но сти и да ти по у здан од го вор на пи та ње шта 
је то кла сич но у књи жев но сти. Али про блем се са сто ји у то ме што би се за 
грч ки ро ман на пр ви по глед мо гло твр ди ти да ре пре зен ту је пре оно три ви-
јал но у књи жев но сти не го кла сич но и узор но – став ко јем ни су мо гли да 
одо ле чак ни ве ли ка ни ка кав је Хер берт Хун гер (Hun ger 1989: 11). Исти ни 
за во љу, тре ба ре ћи да је уста ље на и – у ду ху на шег вре ме на ре че но – стан
дар ди зо ва на љу бав на те ма ти ка ко ја би се у нај кра ћем мо гла са же ти као 
су срет про та го ни ста, њи хо во за љу бљи ва ње већ на пр ви по глед, њи хо во 
раз два ја ње и лу та ње до по нов ног су сре та и сје ди ње ња – са ма по се би да ва-
ла оправ дан по вод за је дан та кав вред но сни суд. Иро ни ја суд би не са сто ја ла 
се у чи ње ни ци да из глед нај че шће ва ра, а не во ља ис тра жи ва ча у про пу сту да 
узму у об зир ову ва жну жи вот ну исти ну. Као олак ша ва ју ћа окол ност у њи хо-
вом слу ча ју мо гао би се на ве сти ис ку ством ви ше не го убе дљи во по твр ђе ни 
по сту лат да се су шти на или, ка ко би то ре као Аби Вар бург (AbyWar burg), 
дра ги бог кри је у де та љу. Још ве ћа не во ља по ис тра жи ва че кад је у пи та њу 
ан тич ки ро ман огле да се у чи ње ни ци да је тре ба ло уо чи ти не са мо је дан 
или пар де та ља не го це ло јед но ту це на из глед све са мих сит ни ца, за ко је ће 
се на кнад но ис по ста ви ти да их је мо гу ће укло пи ти у це лу јед ну вред но сну 
ска лу, чи је дно за у зи ма ју де та љи ко ји се ти чу фор ме, а њен врх они ко ји се 
од но се на фи ло зоф ску по е ти ку жан ра и са ме умет но сти. Дра го це ност ових 
де та ља, ко ји на су прот по вр шном ути ску пред ста вља ју књи жев не чи ње ни-
це од пр во ра зред ног зна ча ја, огле да се и у то ме што нам они на од већ по-
сре дан на чин го во ре ка ко би тре ба ло да из гле да сту диј књи жев но сти у свом 
узор ном ви ду. 

Све је упу ћи ва ло на то да и са ма жан ров ска озна ка ро ма на dra ma, ко-
ју нај пре сре ће мо код Фо ти ја (Bi bli oth. c. 94 p. 74a) у 9. ве ку, а по том три 
ве ка ка сни је код ви зан тиј ског пред став ни ка ро ма неск ног жан ра Ма крем-
во ли та (11, 22, 23: klηsij d’ ἔstw tῃ bίblJ tὸ kaθ’ Ὑsmίnhn drama kaί Ὑsminίan 
ἐmέ), пред ста вља јед ну та кву сит ни цу, уто ли ко што се сам од се бе на ме тао 
за кљу чак да ће се пи та ње на стан ка ро ма на и ње го ве по е ти ке ре ла тив но ла-
ко ре ши ти, уко ли ко се ње го ва по ме ну та жан ров ска озна ка до ве де у бли ски 
од нос, или пак у пот пу но сти по и сто ве ти, с ти пом при по ве сти зва ним dra
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ma ti kon од но сно pla sma ti kon (ar gu men tum)1, ко јим су се у ан тич кој, по зно-
ан тич кој и ви зан тиј ској ре то ри ци озна ча ва ла та ко зва на фик ци о нал на при-
по вест, при че му је код ве ћи не ан тич ких ау то ра та фик ци о нал ност би ла 
по и сто ве ће на са исти но по доб но шћу2 и при че му је по ме ну та при по вест 
ста ја ла у од но су пот пу не екви ди стан це пре ма дру га два ти па при по ве сти, 
ка кве су ла жна (mythos; fa bu la) и исти ни та (hi sto ria). Чи ни ло се да је до вољ-
но учи ни ти још са мо је дан ко рак, те де фи ни ци ју по ме ну тог ти па на ра ци је 
зва ног dra ma ti kon (pla sma ti kon, ar gu men tum), она ко ка ко се она ис по ља ва 
код ве ћи не ау то ра ре тор ских и гра ма тич ких при руч ни ка, упо ре ди ти с оном 
ње ном вер зи јом ко ја се у не што ши рем ви ду ја вља код дво ји це рим ских 
ау то ра, Ци це ро на3 и ано ним нног пи сца Ре то ри ке по све ће не Хе ре ни ју (1, 12 
sq.)4, те ће пи та ње на стан ка и по е ти ке ро ма на као, уо ста лом, и са ме су шти-
не ње го ве жан ров ске озна ке dra ma од већ бр зо на ћи сво ју од го нет ку. Упра-
во де фи ни ци је по ме ну тог ти па на ра ци је код дво ји це рим ских те о ре ти ча ра 
ре то ри ке са др жа ва ле су чи ње ни це за ко је се осно ва но ве ро ва ло да мо гу 
би ти од ве ли ке по мо ћи при ли ком ре ша ва ња круп них пи та ња ка ква су на-
ста нак жан ра и ње го ва по е ти ка, али се на кра ју на са свим па ра док са лан 
на чин ис по ста ви ло да су уме сто спа со но сног ре ше ња оне по при ми ле ка рак-
тер фа тал не зам ке, ти ме што су на од лу чу ју ћи на чин ути ца ле да се ис тра-
жи ва ње на стан ка и по е ти ке ро ма на стал но из но ва вр ти у за ча ра ном кру гу. 
Реч је о до дат ној по де ли по ме ну тог и код оста лих те о ре ти ча ра ан тич ке 

1 Cf. Asclep. Myrl. in Sext. Emp., adv. gramm. § 263 sq.: ἡ mὲn ἱstorίa ἀlhθωn tinwn ἔsti 
kaὶ gegonόtwn ἔkθesij [...] plάsma dὲ pragmάtwn mὴ genomέnwn mὲn ὁmoίwj dὲ toι j genomέnoij 
legomέnwn [...] mυθoj dὲ pragmάtwn ἀgenήtwn kaὶ yeudωn ἔkθesij. 

2 За де та љан пре глед cf. Bar wick (1928) и Kozić (2005). 
3 de inv. 1, 12–13. 
4 Због огра ни че ног про сто ра ов де до но си мо са мо срп ски пре вод уз прет ход ну на по-

ме ну да су кључ ни тер ми ни из из вор ног тек ста да ти у за гра ди и да се Ци це ро но во ту ма че ње 
у пот пу но сти по кла па са ста во ви ма ано ним ног ау то ра: „Тре ћа вр ста при по ве сти не ко ри сти 
се у про це си ма ко ји се од ви ја ју пред су дом, па ипак је за нас од ве ли ке ко ри сти да се ве-
жба мо у њој (exer ce ri), ка ко би смо што бо ље овла да ли оним две ма прет ход но по ме ну тим 
вр ста ма при по ве сти у истин ском суд ском по ступ ку. По сто је два ти па та кве при по ве сти од 
ко јих је је дан за сно ван на чи ње ни ца ма (qu od in ne go ti is), а дру ги на ли ци ма (qu od in per so
nis po si tum est).Тип за сно ван на чи ње ни ца ма ја вља се у три фор ме: као мит ( fa bu la), као 
исто ри ја (hi sto ria) и као фик ци о нал на при по вест (ar gu men tum). Ми то ло шка при по вест је 
та кав тип при по ве сти ко ји не са оп шта ва ни исти ни те (ne que ue ras), ни ве ро ват не до га ђа је 
(ne que ue ri si mi les res), а та кви су они о ко ји ма при по ве да тра ге ди ја. Исто риј ска при по вест 
је при каз до га ђа ја ко ји су се ствар но зби ли (ge sta res), али у вре ме ну до ко јег не до се же 
на ше пам ће ње. Фик ци о нал на при по вест (ar gu men tum) го во ри о из ми шље ним до га ђа ји ма 
( fic ta res) ко ји су се до и ста и мо гли зби ти (qu ae fi e ri po tu it), као што је слу чај са си же и ма 
ко ме ди ја. Она вр ста при по ве сти ко ја је за сно ва на на ли ци ма мо ра по се до ва ти жи ва хан и 
еле ган тан стил, раз ли чи те ти по ве ду шев них ста ња, као што су стро гост и бла гост (gra u i tas, 
le ni tas), на да и страх (spes, me tus), не по ве ре ње и по жу да, дво лич ност и са жа ље ње, као уо ста-
лом и жи вот не и суд бин ске пре о кре те ( for tu nae com mu ta tio), нео че ки ва ну ка та стро фу (in spe
ra tum in com mo dum), из не над ну ра дост (su bi ta la e ti tia) и сре ћан крај (iu cun dus exi tus re rum).”
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ре то ри ке је дин стве ног ти па на ра ци је на не што што је ли чи ло на ње го ве 
под вр сте (на и ме ge nus in ne go ti is и ge nus in per so nis po si tum) и што је услед 
мањ ка вих ме то до ло шких по ла зи шта ис тра жи ва ча уне ло још ве ћи qu id pro 
quo у по и ма ње од но са пи сца пре ма ствар но сти, тј. исти ни то сти оно га о че-
ме се при по ве да. Као нај у пе ча тљи ви ји при мер за оно што пред ста вља qu id 
pro quo у свом до слов ном и пре не се ном зна че њу мо же се на ве сти чи ње ни ца 
да су се без ика квих увер љи вих ар гу ме на та и са свим про из вољ но по ме ну те 
фан том ске под вр сте тре ћег ти па на ра ци је, ко је су у су шти ни пред ста вља ле 
ви до ве ње го ве по де ле, по и сто ве ћи ва ле са два ти па при по ве сти, ко је се ја-
вља ју са мо код грч ког ау то ра озна че ног као anonymus Se gu e ri a nus5 и ко је у 
ње го вој тип ској кла си фи ка ци ји до би ја ју тер ми но ло шке озна ке di e ge se is 
(nar ra ti o nes) bi o ti kai (dihgήseij biwtikaί) и di e ge se is pe ri pe ti kai (dihgήseij 
peripetikaί) – од но сно у од већ про ви зор ној срп ској вер зи ји: при по ве сти из 
сва ко днев ног жи во та и при по ве сти за сно ва не на аван ту ри и пе ри пе ти ји. 

Тре ба ло је да се на вр ши це ла јед на по ло ви на ве ка од об ја вљи ва ња чу-
ве не Ро де о ве (roH de 1876) мо но гра фи је Der gri ec hische Ro man und se i ne 
Vorläufer, па да не ка од на из глед три ви јал них пи та ња, као што је оно, ко је 
се од но си на при ро ду фан том ских под вр ста тре ћег ти па при по ве сти у де-
фи ни ци ји код рим ских ау то ра (ge nus in ne go ti is и ge nus in per so nis) и чи ја 
се су шти на сво ди на то да ли су по ме ну те фан том ске под вр сте део је дин-
стве ног тре ћег ти па на ра ци је или пак пред ста вља ју не што са свим дру го – 
до би ју свој ко на чан од го вор у Бар ви ко вој (Bar wick 1928) сту ди ји. У њој је 
са свим по у зда но утвр ђе но да ни је реч ни о ка квој по де ли на под вр сте ина-
че је дин стве ног ти па на ра ци је, не го о два ви да по де ле од ко јих је је дан за-
сно ван на кри те ри ју му исти ни то сти оно га о че му се при по ве да (in ne go ti is: 
fa bu la, hi sto ria, ar gu men tum), а дру га на кри те ри ју му ли ца ко је при по ве да 
(in per so nis), та ко да се опет као и у прет ход ном слу ча ју до би ја трој на по де-
ла, за ви сно од то га да ли при по ве да сам ау тор (ди ти рамб) или де лат ни 
ли ко ви на сце ни (драм ско пе сни штво) или је пак реч о ме шо ви том ти пу у 
ко јем се као при по ве да чи сме њу ју сам ау тор и де лат ни ли ко ви (еп). Реч је, 
да кле, о чи сто фор мал ном кри те ри ју му по де ле пе сни штва, она ко ка ко она 
до ла зи до из ра жа ја у тре ћој књи зи Пла то но ве Др жа ве (396e) – са да пре не-
се ном на на ра ци ју6. Ова чи ње ни ца са ма по се би мо гла је пред ста вља ти 

5 § 53 sq. Ов де по но во да је мо са мо срп ски пре вод с кључ ним из во р ним тех нич ким 
тер ми ни ма у за гра ди: „По сто је, с јед не стра не, при по ве сти ко је се го во ре пред су дом и, са 
дру ге стра не, оне ко је су са ме се би свр ха (aἱ kaθ' ἑautάj), а ове по то ње по ме ну те се де ле на 
при по ве сти из сва ко днев ног жи во та (biwtikaί), исто риј ске (ἱstorikaί), мит ске (muθikaί) и 
аван ту ри стич ке (peripetikaί). 

6 Исту по де лу без тер ми но ло шких озна ка (katὰ prόswpa – пре ма ли цу ко је при по ве да 
= ge nus in per so nis и katὰ prάgmata – пре ма од но су пре ма ствар но сти =  ge nus in ne go ti is) 
ко је се ја вља ју код Док са па три са, пред став ни ка ви зан тиј ске ре то ри ке 11. ве ка, нај пре сре-
ће мо код ау то ра схо ли ја уз Аф то ни је ва Progymna sma ta, ко ји је ка сни је иден ти фи ко ван као 
Ни ко лај из Ми ре (2, 578 W.): tωn dihghmάtwn eἰsi diaforaὶ prὸj ἄllhla treι j: tὰ mὲn gάr ἐstin 
ἀfhghmatikά, tὰ dὲ dramatikά, tὰ dὲ miktά. 
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пу то каз и смер ни цу за је дан већ ма ра ди кал ни за о крет у ис тра жи ва њи ма 
на стан ка ро ма на и ње го ве по е ти ке, уто ли ко што се њо ме отва ра ло ве о ма 
ши ро ко вид но по ље у чи јој су се ду бин ској пер спек ти ви као сна жне си ле 
ука зи ва ле по е зи ја и пла тон ска фи ло зо фи ја, ко је по пут моћ не и не при мет не 
под вод не стру је те ку ис под мир не по вр ши не во де, на ко ју у је д ној на из глед 
да ле кој ана ло ги ји под се ћа ју око шта ли еле мен ти фор ме, чи ји су штин ски део 
пред ста вља упра во по ме ну та по де ла на ра ци је са свим ње ним ви до ви ма. Али 
уме сто јед ног та квог за о кре та усле ди ла је па ра док сал на ре ла ти ви за ци ја 
соп стве них ре зул та та од стра не са мог ау то ра, што је би ло од већ ви дљи во из 
ње го вог за кључ ка да се овим на ла зом и ни је до би ло бог-зна шта зна чај но 
(Bar wick 1928: 287), те да и да ље на сна зи оста ју кључ не Ро де о ве те зе, по ко-
ји ма је ро ман на стао из укр шта ња пу то пи сне и ерот ске при по ве сти („Kre u zung 
der Re i se fa bu li stik und der ero tischen Erzählung”), иа ко јед на од тих те за, у 
ко јој се ar gu men tum (dra ma ti kon, pla sma ti kon) као вид при по ве сти по и сто ве-
ћу је с оним што се код ау то ра по зна тог као anonymus Se gu e ri a nus озна ча ва 
као di e ge se is pe ri pe ti kai, до ла зи у ди рект ну ко ли зи ју с фун ди ра ним на ла зом 
са мог Бар ви ка. Овим су ис тра жи ва ња по е ти ке ан тич ког ро ма на скре ну та 
на стран пу ти цу, а да по врат ка на пра ви пут ду го не ће би ти, на го ве шта ва ли 
су и ста во ви Кар ла Вер не ра Ми ле ра (Müller 1976: 116) из ре че ни ви ше од 
три де сет го ди на ка сни је, ко ји ма се без осно ва ног раз ло га по твр ђу ју Ро де о ве 
и Бар ви ко ве те зе. 

Ру ку на ср це, све се мо ра ло за вр ши ти на упра во на го ве штен на чин, 
бу ду ћи да ни је био ис ко ри шћен сав хер ме не у тич ки по тен ци јал при су тан у 
де фи ни ци ји тре ћег ти па на ра ци је код рим ских ау то ра и бу ду ћи да је ти ме 
оста ла скри ве на и тре ћа вр ста по де ле при по ве сти, при сут на у њој у го то во 
не при мет ном ви ду. На њу је ука зи вао из раз iu cun dus exi tus re rum, ко јим се 
у гра ма тич ким при руч ни ци ма озна ча ва хе пи енд, од но сно сре ћан крај. Сам 
из раз на ве о ма ин ди ка ти ван на чин до ла зи у јед ном вр ло уском кон тек сту у 
ко јем су у го то во сим бо лич ком ви ду свој по мен исто та ко на шла и ме та-
мор фич ка ду шев на ста ња (in spe ra tum in com mo dum, su bi tam la e ti ti am), тј. 
та ква ко ја не пре ста но пре ла зе јед на у дру га – кон крет но њи хов нај ре пре-
зен та тив ни ји и за по е ти ку ро ма на као жан ра нај зна чај ни ји вид, ка кав је 
ме ша ви на за до вољ ства и бо ла. По ме ну та ме ша ви на по но во је не по гре ши во 
упу ћи ва ла на Пла то на и ње го ву узор ну об ра ду фе но ме на на кључ ним ме сти-
ма у Фи ле бу (23b: ἀr’ ὅti tὸ ἀdύnaton eἶpon lupeι n ἡdonήn;), Др жа ви (503a: 
deι n aὐtoὺj filopόlidάj te faίnesθai, basanizomέnouj ἐn ἡdonaι j te kaὶ lύpaij), 
Гор ги ји (497a: ἀniώmenon dέ ge caίrein dunatὸn ὡmolόghkaj) и Фе до ну (60b–c), 
при че му се сво јим зна ча јем ис ти че па саж из по то ње по ме ну тог де ла, уто-
ли ко што Со крат пред ве ли ком гру пом сво јих след бе ни ка то ком по след њег 
да на свог бо рав ка у там ни ци, ко ји се по кла па с по след њим да ном ње го вог 
жи во та, о са мом фе но ме ну го во ри из лич ног угла под ути ца јем олак ша ња 
иза зва ног мо мен тал ним пре о бра жа јем бо ли у за до вољ ство оног тре нут ка 
чим му бу ду ски ну ти за твор ски лан ци, при че му овај не по сре дан до жи вљај 
би ва про пра ћен па ра док сал ном фор му ла ци јом о не пре ста ном сме њи ва њу 
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и ме та мор фо зи ова два су прот на осе ћа ња, за ко је се чи ни да, иа ко је реч о 
кон траст ним фе но ме ни ма, ви се „ока че ни о ис тој узи ци”, на шта ви ше не го 
ја сно, пре ма са мом Со кра ту, ука зу је чи ње ни ца да је сва ко од нас, ма ко ли ко 
стра сно же лео да га об у зме јед но од та два осе ћа ња, увек не из бе жно при мо-
ран да осе ти и ње го ву су прот ност у свој ње ној си ли ни: ἐὰn dέ tij diώkV tὸ 
ἕteron (sc.ἡdύ и luphrόn) kaὶ lambάnei, scedόn ti ἀnagkάzesθai ἀeὶ lambάnein 
kaὶ tὸ ἕteron, ὥsper ἐk miaj korufηj ἡmmέnw dύ' ὄnte (6ob-c). О зна ча ју ко ји 
по ме ну ти фе но мен има за по е ти ку ро ма на ре чи то го во ри чи ње ни ца да је 
си же два ви зан тиј ска пред став ни ка жан ра7 из епо хе Ком ни на, као што су 
Ро дан те и До си кле Те о до ра Про дро ма и Дро си ла и Ха ри кле Ни ки те Јев ге-
ни ја на у од лу чу ју ћој ме ри за сно ван на не пре ста ном сме њи ва њу осе ћа ња 
за до вољ ства и бо ла кроз ко је про ла зе про та го ни сти ро ма на. По ме ну то ме-
сто из Фе до на са др жи у се би још је дан по да так од не про це њи вог зна ча ја за 
по е ти ку ро ма на ко ји се по но во на ег зем пла ран и уз о ран на чин ве же за лич-
ност са мог Со кра та, ко ји је пред ста вљен ка ко се у по след њим тре ну ци ма 
свог жи во та ба ви са ста вља њем хим не Апо ло ну и по ет ском па ра фра зом 
Езо по вих ба сни, што тим ви ше до би ја на зна ча ју, ако се има у ви ду по да так 
код Квин ти ли ја на, из ко јег се мо же за кљу чи ти да је упра во па ра фра за Езо-
по вих ба сни, кад је реч о де чач ком уз ра сту, пред ста вља ла ба зич ни еле мент 
обра зо ва ња у школ ском си сте му ан ти ке: adi ci a mus ta men eo rum cu rae qu a e dam 
di cen di pri mor dia ... Ae so pi fa bel las (1, 9, 2). Њен зна чај за обра зов ни си стем 
ан ти ке као уо ста лом и за сва ко ба вље ње ли те рар ном де лат но шћу на гла шен 
је чи ње ни цом да по ме ну ту по ет ску па ра фра зу Со крат до жи вља ва као на-
род ску, по пу лар ну му зи ку (61a: ἔdoxe crηnai, εἰ ἄra pollάkij moi prostάttoi 
tὸ ἐnύpnion taύthn tὴn dhmώdh mousikὴn poieι n), као нео п хо дан прет ход ни 
ста диј ко ји во ди до нај у зви ше ни јег ви да му зи ке ка кав је фи ло зо фи ја (ibid.: 
ὡj filosofίaj mὲn oὔshj megίsthj mousikη j, ἐmoυ dὲ toυto prάttontoj), из 
че га се свом си ли ном на ме ће за кљу чак да са ма па ра фра за пред ста вља пла-
тон ско на сле ђе и да је она не рас ки ди во по ве за на са са мом фи ло зо фи јом. 
Ако тра жи мо спој ну ка ри ку ко ја по ве зу је де фи ни ци ју тре ћег ти па на ра ци-
је код по ме ну тих рим ских ау то ра и овог чу ве ног па са жа из Фе до на, у ко јем 
се осим па ра фра зе до сво је вр сне апо те о зе уз ди жу и хим нич ки еле мен ти, 
на ћи ће мо је у из ра зу exer ce mus, уз на по ме ну да ње гов имен ски де ри ват 
exer ci ta men пред ста вља ге не рич ки тер мин за ве жба ње као та кво, а да је пак, 
не са мо ло гич но, не го чак и пре по руч љи во прет по ста ви ти да је реч о па ра-
фра зи, го во ри и чи ње ни ца да је она пред ста вља ла основ ни тип школ ског 
ве жба ња у обра зов ном си сте му ан ти ке, ка ко се мо же за кљу чи ти из већ на-
ве де ног по да та ка ко је до но си Квин ти ли јан. 

И по ред све га до сад већ из ре че ног, с раз ло гом се, ако се по стра ни 
оста ви сам зна чај Со кра то вог ау то ри те та, по ста вља пи та ње за што се уоп ште 

7 Вред на је по ме на чи ње ни ца да су се сви пред став ни ци жан ра епо хе Ком ни на ко нач-
но по ја ви ли у ау то ри та тив ном из да њу: Il ro man zo bi zan ti no del XII se co lo a cu ra di Fa bri zio 
Con ca, To ri no 1994. 
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то ли ка ва жност при да је па ра фра зи у ерот ској ли те ра ту ри, чи ји је дан огра-
нак пред ста вља и ро ман као жа нр. Од го вор на ово ва жно пи та ње, ко је за-
ди ре у сфе ру он то ло ги је и ег зи стен ци ја ли зма, на ла зи мо у ро ма ну Ни ки те 
Јев ге ни ја на (4, 379), у ко јем се са ма ли те рар на де лат ност пред ста вља као 
је ди на мо гу ћа вр ста од бра не од ти ра ни је Еро со ве ко ја у ста њу роп ске по-
кор но сти др жи цео жи ви и не жи ви свет, при че му је као узор за је дан та кав 
став мо гла да по слу жи ви ше не го љуп ка и еле гант на об ра да ерот ске те ма-
ти ке у Пла то но вом Сим по си о ну, ко ја се по вре ме но, као што је то слу чај у 
Ага то но вом го во ру (194e–197e), за о де ва у ча роб не бо је по е зи је. Оно што 
пред ста вља из ве сну ком пли ка ци ју је чи ње ни ца да у ан тич ком и ви зан тиј-
ском ро ма ну не ма мо нај кла сич ни ји слу чај па ра фра зе, тј. та кав ко ји би под-
ра зу ме вао да се по ет ски мо дел под вр га ва про зној об ра ди и тран спо зи ци ји 
а про зни по ет ској (cur ti us 19613: 157), уто ли ко што уме сто кон крет ног мо-
де ла и жан ра до ла зе уста ље ни и, као што је већ ре че но, стан дар ди зо ва ни 
еле мен ти си жеа, ко ји би ва ју под врг ну ти или про зној или пак по ет ској ела-
бо ра ци ји и тран спо зи ци ји. О овој по то ње по ме ну тој ал тер на ти ви ви ше него 
ре чи то го во ри чи ње ни ца да су три ро ма на епо хе Ком ни на, на и ме Ро дан те 
и До си кле Те о до ра Про дро ма, Дро си ла и Ха ри кле Ни ки те Јев ге ни ја на, као, 
уо ста лом, и Ари стан дар и Ка ли те ја Кон стан ти на Ма на се (са чу ван у фраг-
мен ти ма) са ста вље ни у сти ху, при че му је исто та ко по ме на вре дан и по да-
так да у њи ма знат ну при ме ну на ла зи и кон цеп ти стич ка об ра да ка ко ар хај-
ске љу бав не ли ри ке, с Ана кре он том на пр вом ме сту, та ко и ерот ског пе сни-
штва, кон крет но љу бав них епи гра ма, ко ји чи не са др жај пе те књи ге збир ке 
по зна те под кон вен ци о нал ним на зи вом Ant ho lo gia Pa la ti na. На спрам њих 
у јед ној вр сти чи сто фор мал ног кон тра пунк та сто ји пет по зно а нан тич ких 
ро ма на са ста вље них у про зи као што су Лон гов Даф нид и Хло ја, Ха ри то нов 
Хе ре ја и Ка ли ро ја, Хе ли о до ров Те а ген и Ха ри кле ја, Ле у ки па и Кли то фонт 
Ахи ла Та ци ја и Ха бро ком и Ан ти ја Ксе но фон та Ефе шког као, уо ста лом, и 
ви зан тиј ски пред став ник жан ра из епо хе Ком ни на Исми на и Исми ни ја Јев-
ста ти ја (Ев ма ти ја) Ма крем во ли та. 

На пр ви по глед из не на ђу је по јав ни об лик ро ма на у сти ху ин спи ри са ног 
ан тич ким узо ри ма у ви зан тиј ском два на е стом ве ку с об зи ром на чи ње ни цу 
да ни у де фи ни ци ја ма тре ћег ти па на ра ци је код рим ских ау то ра ни у оним 
са др жа ним у свим оста лим при руч ни ца ма ре тор ске и гра ма тич ке про ве-
ни јен ци је не на ла зи мо би ло ка кав на го ве штај ко ји би ука зи вао на по ет ску 
тран спо зи ци ју про зног пред ло шка, ако се са мо из у зме кон ци зна фор му ла-
ци ја ut ar gu men ta co mo e di a rum, ко ја упу ћу је на по сту пак у обр ну том сме ру 
и ко ја је у Ци це ро но вој де фи ни ци ји про пра ће на ци та том че ти ри сти ха из 
Те рен ци је ве ко ме ди је Ан дри ја. По да ци са др жа ни у две ма рим ским ре то ри-
ка ма мо гли су нам омо гу ћи ти да са гле да мо са мо фор мал не ка рак те ри сти ке 
жан ра и да да мо пре ци зну оквир ну де фи ни ци ју ње го вог на стан ка по ко јој 
он пред ста вља ве жба ње у па ра фра зи ра њу по ет ског мо де ла са срећ ним кра-
јем, кон крет но ко ме ди је, па ра фра зи чи ји си же ка рак те ри ше не пре ста но 
сме њи ва ње осе ћа ња за до вољ ства и бо ла. Пре о ста ло је да се тра же до пу не 
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и не до ста ју ћи по да ци у оста лој ли те ра ту ри ре тор ске и гра ма тич ке про ве-
ни јен ци је, што је под ра зу ме ва ло да се по чет ни до мен ис тра жи ва ња, огра-
ни чен го то во ис кљу чи во на ан тич ки пе ри од, знат но про ши ри ти ме што би 
се у об зир узе ли и из во ри из це ло куп ног ви зан тиј ског пе ри о да, што го то во 
уоп ште ни је био слу чај у исто ри ја ту ис тра жи ва ња на стан ка и по е ти ке ро-
ма на. И упра во је дан та кав из вор из та ко по зне епо хе ка кав је ви зан тиј ски 
је да на е сти век, кон крет но Док са па три со ва Хо ми ли ја у част Аф то ни ја, до-
но си дра го це ну де фи ни ци ју тре ћег ти па на ра ци је ко ји се ка рак те ри ше као 
ве жба ње у адап та ци ји це ло куп не по ет ске ма те ри је за по тре бе про зног са ста-
ва у ре тор ским шко ла ма (2, 201, 10 W: ὡj toι j poihtikoι j ἁrmόzonta mάlista 
drάmasi), чи ме се на нај бо љи на чин об ја шња ва и по ја ва ро ма на у сти ху у 
на ред ном сто ле ћу, уто ли ко што у овом слу ча ју чи сто фор мал на ка рак те ри-
сти ка ка ква је вер зи ја у сти ху ука зу је на су штин ски аспект ре тор ске ве жбе 
(dra ma ti kon; pla sma ti kon; ar gu men tum) и са мог жан ра (dra ma) – пре суд но 
за сно ва ног упра во на еле бо ра ци ји или пак кон цеп ти стич кој об ра ди по ет ске 
ма те ри је схва ће не у свом то та ли те ту. 

Иа ко код Док са па три са сре ће мо знат но про ши ре ње уских гра ни ца 
школ ске ве жбе зва не dra ma ti kon (pla sma ti kon, ar gu men tum), чи ји ће на зив 
не знат но пре и на чен у dra ma и dra ma ta по ста ти у ви зан тиј ском де ве том ве-
ку и по том у ре не сан си епо хе Ком ни на ње го ва жан ров ска озна ка, те та ко у 
ни ма ло за не мар љи вој ме ри до би ти на зна ча ју, ово ни у ком слу ча ју, ма ка ко 
се то на пр ви по глед чи ни ло, ни је до вољ но да би се од го нет ну ла истин ска 
при ро да жан ра и ти ме омо гу ћи ло ње го во аде кват но књи жев но-естет ско 
вред но ва ње као и од го ва ра ју ћи ста тус и за сту пље ност у сту диј ским про гра-
ми ма оп ште и ком па ра тив не књи жев но сти, тим пре што ће се не без ве ли-
ког из не на ђе ња на кнад но ис по ста ви ти да су у пи та њу књи жев на оства ре ња 
ко ја с пу ним пра вом мо гу пре тен до ва ти на то да по не су епи тет кла сич ног. 
По што нас све до чан ства са др жа на у гра ма тич ким и ре тор ским при руч ни-
ци ма као уо ста лом и у схо ли ја ма ан тич ког, по зно ан тич ког и ви зан тиј ског 
пе ри о да ни су мо гла да ље од ве сти у на шем по ку ша ју од го не та ња има нент-
не по е ти ке жан ра, из лаз се мо рао по тра жи ти на не ком дру гом ме сту, а до 
ње га нас је мо гла од ве сти са мо хер ме не у ти ка. 

По ме ну ти ме то до ло шки при ступ са да тра жи до дат но по ја шње ње по-
што се са мо од се бе на ме ће пи та ње ка ко он из гле да у кон крет ном слу ча ју. 
С об зи ром на то да је ге не рич ка озна ка dra ma из ви зан тиј ског вре ме на упу-
ћи ва ла са мо на чи сто фор мал не ка рак те ри сти ке жан ра и си жеа и омо гу ћа-
ва ла по ве зи ва ња истог та квог ка рак те ра с де фи ни ци јом вр сте при по ве сти 
озна че не као dra ma ti kon у окви ру тре ћег ти па на ра ци је у ре тор ским и гра-
ма тич ким при руч ни ци ма, а пре све га оним чи ји су ау то ри дво ји ца рим ских 
те о ре ти ча ра ре то ри ке, чи ни ло се да не ма из ла ска из апо ри је ни ти би ло 
ка квог из гле да да у на ше вид но по ље упад не би ло ко ји по да так, ко ји би био 
у ста њу да нам омо гу ћи по ве зи ва ња ви шег ре да, на осно ву ко јих би се ис-
по ста ви ло да ан тич ки ро ман пред ста вља не што ви ше од пу ке школ ске ве жбе 
суп си ди јар ног зна ча ја за адеп те ре то ри ке, што са мо по се би ни ка ко не би 
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би ло до вољ но да му се при да ју ка рак те ри сти ке жан ра. Али про блем се са-
сто јао у то ме што, ка ко ће се ви де ти ма ло ка сни је, ан тич ки ро ман до и ста 
је сте озби љан жа нр, иа ко он све вре ме свог по сто ја ња уоп ште ни је при вла-
чио па жњу ан тич ке књи жев не кри ти ке, мо жда, из ме ђу оста лог, и због то га што 
је у ан тич ким ли те рар ним кру го ви ма по ме ну та ка рак те ри сти ка се кун дар-
ног зна ча ја из чи сто фор мал них раз ло га од но си ла пре ва гу над су штин ским 
аспек ти ма ње го ве по е ти ке, с об зи ром на чи ње ни цу да је он пред ста вљао 
јед ну вр сту над жан ра, од но сно сво је вр сну син те зу свих жан ро ва, ме ђу ко-
ји ма су се, као што смо већ мо гли ви де ти, ис ти ца ли они по ет ски, та ко да се 
у крај њој ин стан ци пи та ње жан ров ске де фи ни ци је из са свим ра зу мљи вих 
раз ло га ни је при мар но ни по ста вља ло, бу ду ћи да је сва ки жа нр у но ву ге-
не рич ку су пра струк ту ру уно сио ком по нен те сво је има нент не по е ти ке.

Са мо са зна ње да по ет ски еле мен ти и по ет ски жан ро ви на пре су дан 
на чин ула зе у игру при ли ком кон ци пи ра ња ро ма на пред ста вља вр ло ве ли ку 
и озбиљ ну ком пли ка ци ју, ако се има у ви ду чи ње ни ца да сви при руч ни ци 
ре тор ске и гра ма тич ке про ве ни јен ци је тип школ ског ве жба ња ока рак те ри-
сан као dra ma ti kon од но сно pla sma ti kon (ar gu men tum) до во де у ве зу с фик-
ци о нал но шћу схва ће ном ис кљу чи во као исти но по доб ност, с ко јом се, ка ко 
се чи ни, ни ка ко не мо гу до ве сти у не по сред ну ве зу ни по ет ски ни с њи ма 
уско по ве за ни мит ски еле мен ти, ни ти пак сам си же ан тич ких љу бав них 
ро ма на, у ко јем ис так ну то ме сто за у зи ма ју при по ве сти о чу ди ма (te ra ta). 
Ова вр ста апо ри је го то во ни је ни би ла при ме ће на у прет ход ном то ку ис тра-
жи ва ња, бу ду ћи да је ван вид ног по ља те ти ме и раз ма тра ња оста ла Док са-
па три со ва ка рак те ри за ци ја по ме ну тог ти па ве жба ња као адап та ци је по ет
ске ма те ри је за по тре бе про зног са ста ва у ре тор ским шко ла ма. Опет се на 
пр ви по глед чи ни да, као и у прет ход ном слу ча ју, не ма из ла ска из ћор со ка-
ка, бу ду ћи да је по ста ло са свим очи глед но да нам при по ку ша ју раз ре ше ња 
ениг ме не мо же би ти од би ло ка кве ко ри сти би ло ко ји по да так ко ји до но се 
по ме ну ти те о риј ски трак та ти. Био је пре о стао са мо је дан је ди ни пут ко јим 
се без ве ли ког лу та ња још мо гло до ћи до за цр та ног ци ља. На ње га су ука-
зи ва ли број ни слу ча је ви упо тре бе тер ми на dra ma и pla sma и це ло јед но 
оби ље но вих зна че ња – што екс пли цит них, што им пли цит них – ко је они 
„еми ту ју” на кључ ним ме сти ма у тек сто ви ма грч ког ро ма на. За из о ста нак 
ова квог при сту па у прет ход ном де лу ис тра жи ва ња као оправ да ње мо гла би 
се на ве сти чи ње ни ца да је из ван вид ног по ља ис тра жи ва ча оста ло оно што 
је још је ди но, кад су у пи та њу трак та ти ре тор ске и гра ма тич ке про ве ни јен-
ци је, би ло у ста њу да ука же на ну жну про ме ну прав ца, а реч је о по ме ну тој 
Док са па три со вој ка рак те ри за ци ји оног што се у струч ним кру го ви ма озна-
ча ва ло тех нич ким тер ми ном dra ma ti kon од но сно pla sma ti kon, али ће се на 
кра ју не без ве ли ке иро ни је ис по ста ви ти да на ве де на ка рак те ри за ци ја и 
са ма пред ста вља ан тич ко на сле ђе и да се у сво јој ин те грал ној вер зи ји сре-
ће у де лу јед ног нај ве ћих пред став ни ка Дру ге со фи сти ке ка кав је Лу ки јан 
из Са мо са те, што, са сво је стра не, ви ше не го ре чи то го во ри о то ме да ни је 
био ис ко ри шћен сав по тен ци јал ко ји су у се би са др жа ва ли ан тич ки из во ри 
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и да се али би за про пу сте ни је мо рао тра жи ти у „де ка дент ној” те са мим 
тим ире ле вант ној ви зан тиј ској епо хи, о че ме ће још би ти ре чи. 

Да би се иза шло из ста ња сво је вр сне за ча ра но сти, у ко јем су ис тра жи-
ва ња то ли ко дру го вре ме на ста ја ла у ме сту, мо ра ло се већ одав но са свим 
отво ре но по ста ви ти на чел но пи та ње са др жа ја пој ма фик ци о нал но сти у ан-
тич ком и ви зан тиј ском пе ри о ду, ка ко би се утвр ди ло да ли је зна че ње исти
но по доб но сти, с ко јим се са ма фик ци о нал ност ис кљу чи во до во ди у ве зу у 
де фи ни ци ја ма вр сте при по ве сти озна че не у окви ру тре ћег ти па на ра ци је 
као dra ma ti kon – при ме њи во и на ка рак те ри сти ке си жеа у грч ком ро ма ну 
(dra ma), тим пре што је за је дан та кав за о крет у при сту пу про у ча ва ња по е-
ти ке ро ма на ви ше не го ја сан по вод да ва ла ка рак те ри за ци ја по ме ну тог ви да 
при по ве сти у де лу еми нент ног пред став ни ка ви зан тиј ске ре то ри ке је да на-
е стог ве ка. Да би се дао по у здан од го вор на то пре ли ми нар но кључ но пи-
та ње, ко је се у отво ре ном ви ду ни ка да ни је ни по ста вља ло и чи јим се ре-
ша ва њем у свој сво јој ши ри ни отва ра ло под руч је по е ти ке жан ра, би ло је 
нео п ход но, пре све га, пом но про у чи ти свих 17 слу ча је ва упо тре бе8 тер ми-
на dra ma код Ахи ла Та ци ја, из ко јих се при ме ном хер ме не у тич ког ме то да 
мо гло из ву ћи ни шта ма ње не го 17 ње го вих но вих зна че ња, ко је ба ца ју бле-
шта во све тло на по е ти ку жан ра, чи ме Ле у ки па и Кли то фонт по ста је из вор 
пр вог ре да за од го не та ње са ме су шти не жан ров ске озна ке ан тич ког и ви-
зан тиј ског ро ма на као, уо ста лом, и ње го вих фи ло зоф ских осно ва. Ме ђу 
по ме ну тим зна че њи ма сво јом те жи ном ис ти че се упра во мит ска те ма, 
уто ли ко што сам тер мин dra ma до ла зи ко ор ди ни ран у јед ном вр ло уском 
кон тек сту с осталa двa техничкa тер ми на (hi sto ria и mythos) ко ји ма се озна-
ча ва ју пре о ста ле две вр сте при по ве сти, кад је у пи та њу тре ћи тип на ра ци је 
и ње го ве де фи ни ци је у ан тич кој ре то ри ци, ко је и са ме по при ма ју исто вет-
но зна че ње мит ске те ме (5, 4, 1: ἠ n dὲ ὁlόklhron tῃ grafῃ tὸ diήghma toυ 
drάmatoj [...] lέgousi dὲ oἱ tωn sumbόlwn ἐxhghtaὶ skopeι n toὺj mύθouj tωn 
eἰkόnwn [...] kaὶ ἐxomoioυn tὸ ἀpobhsόmenon tῳ tη j ἱstorίaj lόgJ), што са мо 
по се би пред ста вља ви ше не го ја сну ин ди ци ју да су ове тра ди ра не ка те го-
ри је при по ве сти већ у по зно ан тич ком пе ри о ду би ле за хва ће не тек тон ским 
по ре ме ћа ји ма и што је свој ја сан од раз на шло у по де ли на ра ци је код Аф то-
ни ја (2, 19 R.), ње го вих ано ним них схо ли ја ста (1, 128, 24 W.) као, уо ста лом, 
и код дво ји це еми нент них пред став ни ка ви зан тиј ске ре то ри ке Док са па три-
са и Ка ма  риота (1, 122, 15 W.), код ко јих mythos као вр ста при по ве сти уоп ште 
не фи гу ри ра, бу ди ћи да се сто пио с оним што се зо ве dra ma ti kon од но сно 
dra ma, чи ја је цен три пе тал на си ла у сво је се ман тич ко по ље „уси са ла” и 
ди ја ме трал но су прот ну ка те го ри ју при по ве сти ка ква је исто ри ја. О узро ку 
овог на пр ви по глед нео бич ног трен да мо жда нај бо ље го во ри упра во тер мин 
symbo lon, ко ји је и сам у по ме ну том кон тек сту Та ци је вог ро ма на ко ор ди ни-

8 1, 3, 4; 1, 8, 4; 1, 9, 1; 1, 10, 7; 2, 28, 1; 3, 7, 9; 3, 23, 4; 5, 3, 4; 5, 5, 5; 6, 3, 1; 6, 16, 4; 6, 
16, 6; 7, 2, 1; 8, 5, 3; 8, 9, 13; 8, 10, 8; 8, 15, 4.
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ран с по ме ну та три тер ми на, што нас са мо по се би на во ди на за кљу чак да 
је и он сам те сно по ве зан с ми том и оним што се зо ве dra ma, чи ме се ства-
ра мо гућ ност да се по е ти ка жан ра по сма тра у ду бин ској пер спек ти ви исто-
ри је сти ла и иде ја и че му свој ни шта ма ње зна ча јан до при нос да ју исто 
та ко и два но ва зна че ња тер ми на dra ma, од ко јих јед но, на и ме ai nig ma, 
сре ће мо у ње го вом екс пли цит ном ви ду код Ма крем во ли та (Hysm. 2, 8, 2: ἔcw 
sou, tecnι ta, aἴnigma, ἔcw sou tὸ drama), а дру го, упра во ai tion, у ње го вом 
са мо на из глед им пли цит ном ви ду у Та ти је вом ро ма ну (3, 7, 9). На сим бо ли-
стич ки аспект жан ра ви ше од би ло че га дру гог упу ћу је по то ње по ме ну ти 
тер мин, ко јим се из ра жа ва на гон ски по рив ау то ра да про дре у скри ве не узро-
ке те ле сних и ду шев них фе но ме на као и у ду бин ске раз ло ге ко ег зи стен ци-
је и на из ме нич ног пул си ра ња кон траст них ста ња у по јав ним об ли ци ма 
жи вог и не жи вог све та, ка ква је, из ме ђу оста лог, ме ша ви на за до вољ ства и 
бо ла, при че му овај фи ло зоф ски по рив на кра ју по при ма у пу ној ме ри пе-
снич ке ка рак те ри сти ке услед из ра же не те жње ау то ра за ви зу е ли за ци јом 
скри ве них фе но ме на, о че му на па ра диг ма ти чан на чин све до чи и фан та стич-
но ле па пред ста ва су за у Та ти је вом ро ма ну као кр ви ду ше ко ју отва ра зуб 
бо ла (7, 4, 5). Овај по сту пак, ко ји би се мо гао озна чи ти и као апстрaкт изација 
кон крет ног, пред ста вља, као и онај у обр ну том сме ру, ка кав је кон кре ти за-
ци ја ап стракт ног, сам по се би пла тон ско на сле ђе, ко је је сво ју ши ро ку при-
ме ну на шло чак и у пе ри о ду но во ве ков ног пла то ни зма (MäHl 1986: 393). 

Да су зна че ња сим бол, ети он и ениг ма, ко ја тех нич ки тер мин ре то ри-
ке и жан ров ска озна ка ро ма на до би ја у Ле у ки пи и Кли то фон ту и по мо ћу 
ко јих се ши ром отва ра ју вра та за јед но већ ма сим бо ли стич ко ту ма че ње 
жан ра, ви ше не го оси гу ра на, ре чи то го во ре и зна че ња ње го вог ла тин ског 
екви ва лен та ar gu men tum, ко ја се го то во без из у зет ка ре ги стру ју у свим ве-
ћим реч ни ци ма кла сич ног ла ти ни те та као што је The sa u rus lin gu ae La ti nae: 
ма те ри ја драм ских жан ро ва (II A 1: ma te ria co mo e di a rum et tra go e di a rum), 
пе снич ка ма те ри ја (II A 1: ma te ria po e ta rum ali o ru mque qui fa bu las fin gunt), 
сим бол (I B: in stru men tum sig ni fi can di, sig num, symbo lum), ети он (II C: ma te ria 
fa ci en di ali qu id, ca u sa, ra tio ... i. ai tion) и ениг ма (II A, 1: si mi li ter de enig ma te). 
Раз лог што ова кви по да ци од пр во ра зред ног зна ча ја, ко ји су та ко ре ћи би ли 
на до хват ру ке, ни су ко ри шће ни у исто ри ја ту ис тра жи ва ња по свој при ли-
ци ле жи у чи ње ни ци што на пр ви по глед ни је био тран спа рен тан њи хов 
зна чај за де ло је ди не дво ји це рим ских пред став ни ка жан ра – Пе тро ни ја и 
Апу ле ја и што исто та ко ни је би ло де ши фро ва но се ман тич ко је згро тер ми-
на dra ma у ро ма ну Ахи ла Та ти ја. 

Овај хер ме не у тич ки про дор у се ман тич ко је згро жан ров ске озна ке dra ma 
из не дрио је три круп не чи ње ни це као што су не рас ки ди ва по ве за ност оног 
што се зо ве dra ma с ми том, пе снич ком сли ком и сим бо лом, као уо ста лом и 
пла тон ском фи ло зо фи јом, чи ји ће кључ ни кон цеп ти и ка рак те ри сти ке сти ла, 
при сут не, уо ста лом, у те жњи са мог Пла то на да сво је ба зич не иде је за о де не 
у фор му сли ке, услед че га lo gos у ње го вим де ли ма че сто пре ра ста у mythos 
(Gorg. 523a), да би на јед ном кључ ном ме сту био у пот пу но сти по и сто ве ћен 
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с њим (eBert 2002: 255) – на ћи свој ви ше не го ја сан од раз у грч ком ро ма ну, 
уз прет ход ну на по ме ну да је ста па ње и про жи ма ње lo gos-а и mythos-а у 
ње го вим де ли ма мо гло од лу чу ју ће до при не ти и бри са њу гра ни ца из ме ђу 
вр ста при по ве сти у по зно ан тич ком и ви зан тиј ском пе ри о ду. Овај до би так 
ви шег ре да сам по се би пред ста вља иде а лан по вод да се по но во по ста ви 
пи та ње вред но ва ња ан тич ког ро ма на, ко је је у по чет ној и нај ва жни јој фа зи 
ис тра жи ва ња, обе ле же ној Ро де о вим кла сич ним де лом, по при ма ло ома ло-
ва жа ва ју ће ка рак те ри сти ке, о че му ре чи то све до чи епи тет вар вар ски, ко ји 
је Ро де по пут ети ке те ле пио на го то во све пред став ни ке жан ра, а на ро чи то 
стра сно на оне ви зан тиј ске (561: auf den äußer sten Gip fel ge tri e be ne Af fek ta tion 
ei nes bar ba rischen Pe dan ten), при ме њу ју ћи пот пу но не а де кват но ме ри ло ка кво 
са мо по се би пред ста вља пси хо ло ги ја у ро ма ни ма ње го ве вла сти те епо хе, 
ка ква је европ ски де вет на е сти век. На осно ву оног што је до сад из ло же но 
ја сно из ла зи на ви де ло да уоп ште ни је тре ба ло тра га ти за еле мен ти ма пси-
хо ло ги је у ан тич ком ро ма ну, већ на про тив за еле мен ти ма пси ха го ги је, ко ја 
из ви ре из оча ра ва ју ћих сли ка у ко је се за о де ва ау то ров про дор у скри ве не 
и та јан стве не узро ке фе но ме на. Да Пла то но ва фи ло зо фи ја пред ста вља сво-
је вр сну жи жу кроз ко ју се пре ла ма ју све тен ден ци је и сва стру ја ња кад је у 
пи та њу по е ти ка грч ког ро ма на као жан ра као ви ше не го убе дљив до каз 
мо же по слу жи ти и Пла то но ва ка рак те ри за ци ја вла сти тог сти ла као про ми
шља ња по мо ћу сли ка, чак и оних чул них ко је из ви ру из ми та, за шта се као 
јед на вр ста тех нич ког тер ми на упо тре бља ва гла гол mytho lo geo (Gorg. 493d: 
oὐd' ἂn pollὰ toiaυta muθologω, oὐdέn ti ma llon metaθήsV; fέre dή, ἄllhn 
soi ἕkόna lέgw.), и што са мо по се би на од већ увер љив на чин го во ри о не рас-
ки ди вој ве зи из ме ђу ми та и сли ке, а од ка квог је то зна ча ја за са му ре то ри-
ку, ви де ћео не што ка сни је. Оста је још да се ус по ста ви он то ло шка ве за – од 
исте та кве пре суд не ва жно сти за грч ки ро ман – из ме ђу оног што се зо ве 
dra ma и сли ке, ко ја је би ла са мо сти дљи во на го ве ште на у Та ци је вом ро ма-
ну и за ко ју су се екс пли цит на све до чан ства мо ра ла по тра жи ти на не ком 
дру гом ме сту и код не ког дру гог ау то ра, у чи јем ће мо де лу на ћи до дат не 
по твр де за већ на го ве ште ну ду бин ску про же тост по е ти ке ро ма на ба зич ним 
пред ста ва ма пла тон ске фи ло зо фи је. 

У пи та њу је не би ло ко дру ги не го је дан од нај ве ћих пред став ни ка 
Дру ге со фи сти ке, Лу ки јан из Са мо са те, у чи јем су де лу са др жа ни ста во ви 
од не про це њи вог зна ча ја за по е ти ку и есте ти ку по зне ан ти ке, без ко јих није 
мо гу ће у пот пу но сти раз у ме ти фе но мен грч ког ро ма на као жан ра, тим пре 
ако се има у ви ду чи ње ни ца да је и он сам, као уо ста лом и сви ау то ри ро-
ма на, био узор ни адепт ре тор ских шко ла, чи је је обра зов но до бро, на су прот 
свим оче ки ва њи ма, у ње го вом гран ди о зном ре тор ском опу су по ка за ло сву 
сво ју жи вот ну сна гу. Као не пре су шни мај дан по ет ских за ли ха ње го во се 
де ло, иа ко су га упор но ми мо и ла зи ли ис тра жи вач ки пу те ви на ше на у ке, 
пре по ру чу је из још нај ма ње два раз ло га као не за о би ла зна осно ва за сва ко 
те мељ но про у ча ва ње грч ког ро ма на као жан ра, уто ли ко што и са мо при па-
да го то во ис тој епо хи као и де ла пред став ни ка по ме ну тог жан ра и уто ли ко 
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што је ба зи ра но на кон цеп ту ал ној ми ме зи у зна ку пот пу ног про жи ма ња 
Пла то но вог ди ја ло га и Ари сто фа но ве ко ме ди је, дру гим ре чи ма на спо ју 
по лар них и кон траст них еле ме на та ка кви су озбиљ но и сме шно, што са мо 
по се би пред ста вља естет ски и жи вот ни иде ал пла тон ске фи ло зо фи је9. Упра-
во у та квом мај да ну по ет ских за ли ха, кон крет но у спи су по зна том под кон-
вен ци о нал ним ла тин ским на зи вом De sal ta ti o ne (О пле су и ор хе стри ци), 
це ло куп на пе снич ка ма те ри ја им пли цит но се по и сто ве ћу је с тер ми ном dra
ma10, што је свој ви ше не го ја сан од раз на шло у већ то ли ко пу та по ми ња ној 
Док са па три со вој де фи ни ци ји тре ће вр сте при по ве сти, а да то и по ред све 
сво је очи глед но сти ни је би ло пре по зна то у це лом то ку ис тра жи ва ња. Ако 
се има у ви ду још јед на ва жна чи ње ни ца, на и ме то да у јед ном дру гом Лу-
ки ја но вом де лу тер мин dra ma до ла зи у ре чи том зна че њу ар хе тип слике11, 
он да се сам од се бе на ме ће за кљу чак да се са ма пе снич ка сли ка по и сто ве-
ћу је у јед ној вр сти при лич но бли ске ана ло ги је с пла тон ском иде јом. 

Да је ова прет по став ка са свим на ме сту ви ше не го увер љи во го во ре 
три ка но на узор них ау то ра и де ла са чу ва на у Лу ки ја но вом опу су. У пр вом 
од њих, ко ји би се мо гао ока рак те ри са ти као по чет ни и ко ји до но си већ по-
ме ну то де ло о ор хе стри ци на дах ну то кључ ним Пла то но вим пред ста ва ма 
ка ква је трој на по де ла ду ше – свој по мен на ла зе ау то ри и жан ро ви у ко ји ма 
је на уз о ран на чин, та ко ре ћи у сли кар ском ма ни ру, об ра ђе на са ма пе снич ка 
ма те ри ја, а реч је о Хо ме ру, Хе си о ду, тра ге ди ји и пе сни штву уоп ште, при 
че му сва ка ко већ на пр ви по глед из не на ђу је од су ство екс пли цит ног по ме на 
ко ме ди је. Овај услов но ре че но про пуст би ће ко ри го ван у на ред ном ка но ну 
као, уо ста лом, и на јед ном ма ње упа дљи вом ме сту ка кво је оно из спи са 
по зна тог под ла тин ским на зи вом De ca lum nia (Кле ве та) у ко јем се са ма 
ко ме ди ја по ја вљу је као осно ва сли кар ског кон цеп та12, а као раз лог ње ног 
из о стан ка из пр вог ка но на мо гла би се на ве сти чи ње ни ца да се са ма ко ме-
ди ја су штин ски ба зи ра на до дат ној, на кнад ној еле бо ра ци ји ми та и сли ке у 
тра ге ди ји, из че га на ста је пе снич ки кон цепт по пут оног у Ари сто фа но вим 
ко ме ди ја ма пре ма чи јој де мон ској сна зи ре то ри ка ни ка ко ни је мо гла оста ти 
рав но ду шна. 

У Лек си фа ну сре ће мо пр во про ши ре ње по ме ну тог ка но на ко је за нас 
тим ви ше до би ја на зна ча ју што се у ње му ски ци ра пут адеп та ре то ри ке, 

9 На па ра диг ма ти чан на чин до ла зи до из ра жа ја у хим нич кој пре ди ка ци ји Еро са у 
Ага то но вом го во ру у Сим по си о ну 197c–e: tὰ mὲn paidia j, tὰ dὲ spoudηj metrίaj, kaθ' ὅson 
ἐgὼ dύnamai, metέcwn.

10 Cf. Salt. 60‒61, где уме сто drama стоји tra go dia. У при лог ова квог ту ма че ња тер ми на 
dra ma го во ри и чи ње ни ца да се ње го вим ла тин ским екви ва лен том ar gu men tum озна ча ва 
це ло куп на пе снич ка ма те ри ја. 

11 Dom. 23 где су у јед ном од већ уском кон тек сту ко ор ди ни ра ни тер ми ни dra ma, ei kon 
(ima go) и ar chetypo s: ἑxηj dὲ metὰ tὴnde tὴn eἰkόna ἕteron drama gέgraptai dikaiόtaton. Ibid.: 
oὑ tὸ ἀrcέtupon ὁ grafeὺj par’ Eὐripίdou ἢ Sofoklέouj dokeι  moi labeι n.

12 Cal. 6: fέre dὲ kaὶ ἡmeι j katὰ tὴn toυ ̀ Efesίou zwgrάfou tέcnhn diέlθwmen tὰ prosόnta 
tῃ diabolῃ. Triωn d’ ὄntwn prosώpwn, kaθάper ἐn taι j kwmJdίaij. 
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ко ји за по чи ње сту ди јем нај бо љих пе сни ка (22: ἀrxάmenoj dὲ ἀpὸ tωn ἀrίstwn 
poihtωn), „уз ви ше не тра ге ди је” и „љуп ке ко ме ди је” (pollὰ kaὶ tῃ kalῃ kwmJdίv 
kaὶ tῃ semnῃ tragJdίv ἐggumnasmέnoj), да би се по том на ста вио про у ча ва-
њем чи сто ре тор ске ли те ра ту ре (mέtiθi ἐpὶ toὺj ῥήtoraj), а сво ју кул ми ни-
ци ју до жи вео у сту ди ју Пла то на и Ту ки ди да (ἐpὶ tὰ Θoukidίdou kaὶ Plάtwnoj 
ἐn kairῳ mέtiθi), као и у еклек тич ком усва ја њу нај бо љег што су мо гли по-
ну ди ти по ме ну ти ау то ри и жан ро ви (parὰ gὰr toύtwn ἅpanta tὰ kάllista 
ἀpanθisάmenoj ἔsV tij ἐn lόgoij), при че му се с пу ним раз ло гом мо же прет-
по ста ви ти да се под из ра зом нај бо љи пе сни ци под ра зу ме ва ју упра во Хо мер 
и Хе си од. Оно што пред ста вља кон стан ту у сва три ка но на је сте по мен, 
би ло им пли цит ни би ло екс пли цит ни, Хо ме ра, Хе си о да и Пла то на, а оно 
што се мо же сма тра ти из не на ђе њем је сте по ја ва Ту ки ди да у овом ка но ну, 
а она са ма по се би го во ри мно го ви ше не го што се то на пр ви по глед чи ни. 
Упра во чи ње ни ца да се Ту ки ди до во исто ри о граф ско де ло, ко је се до жи вља-
ва као сво је вр сни си но ним за исти но по доб ност као та кву, по ја вљу је у овом 
уском кон тек сту, у ко јем свој по мен на ла зе ау то ри у чи јим су де ли ма на 
уз о ран на чин об ра ђе не мит ске те ме, као уо ста лом и сам Пла тон, у чи јим 
ди ја ло зи ма до ла зи до из ра жа ја фи ло зоф ска кон цеп ту а ли за ци ја и ви зу е ли-
за ци ја са мог ми та – го во ри од већ ја сно о бри са њу гра ни ца из ме ђу тра ди ра-
них ка те го ри ја при по ве да ња као, уо ста лом, и о при ро ди са мог пој ма исти-
но по доб но сти, ко ја ни ма ло слу чај но ни је уву че на у зо ну ми та. Ако се овај 
ка нон по бли же осмо три, сам по се би на ме ће се за кљу чак да исти на и исти но-
по доб ност, схва ће не у свом сим пли фи ко ва ном и до слов ном зна че њу, уоп ште 
ни су би ле то ли ко ва жне као сам кон цепт са сво ја два по ла ка кви су мит ски 
и исто риј ски, ко ји се ов де мо же по и сто ве ти ти с lo gos-ом , те по ја ва Ту ки ди-
да у овом кон тек сту на ла зи сво је су штин ско об ја шње ње у чи ње ни ци да је 
ње гов кон цепт за пре зен то ва ње исти ни тог то ка до га ђа ја за адеп те ре то ри ке 
и бу ду ће ли те ра те био мно го ва жни ји од са ме исти не и исти но по доб но сти, 
при че му ни ка ко не тре ба из гу би ти из ви да да код са мог Пла то на mythos 
увек уска че у по моћ кад се по ка же да се кон цепт у зна ку ло го са не мо же 
да ље раз ви ја ти, услед фор мал них огра ни че ња ка кво је од су ство ви зу а ли-
за ци је, при че му са мо ви зу ел но пред ста вља ве ли ку пред ност мит ског кон-
цеп та, ко ји би се мо гао по и сто ве ти ти с ар хе ти пом и уоп ште с де мон ском 
сна гом сли ке ко ја из ви ре из пе снич ке ма те ри је – код Лу ки ја на, као што смо 
мо гли ви де ти, им пли цит но озна че не упра во као dra ma.

Зна чај сли ке и ви зу ел ног још ви ше до ла зи до из ра жа ја у тре ћем ка но ну 
са др жа ном у Лу ки ја но вом Ди ја ло гу о пор тре ти са њу, по зна том под ла тин-
ским на зи вом Ima gi nes, уто ли ко што ста во ви ко ји се у ње му за сту па ју има ју 
да ле ко се жан зна чај кад је у пи та њу раз у ме ва ње ан тич ке књи жев не кри ти ке 
и ње них ме ри ла, ко ја сто је у од но су оштрог кон тра ста пре ма књи жев ним 
ар ши ни ма при ме њи ва ним у про у ча ва њу и вред но ва њу не са мо кла сич не 
не го и но ви је књи жев но сти то ком ду гач ких пе ри о да но ви јег вре ме на. Ста-
во ви у овом ди ја ло гу пред ста вља ју иде а лан по вод да се ко нач но рас кр сти 
са увре же ним раз вој ним схе ма ма по ко ји ма по сле јед ном до стиг ну тог кла-
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сич ног вр хун ца не ми нов но сле де ду гач ки пе ри о ди де ка ден ци је и опа да ња 
у зна ку јед ног крај ње не га тив ног трен да, чи ји је пред знак го то во не мо гу ће 
про ме ни ти, чи ме се књи жев ни фе но ме ни по сма тра ју кроз јед ну вр сту ме ха-
нич ке оп ти ке. Та кав тренд при су тан је и у узор ним син те за ма и исто ри ја ма 
књи жев но сти, ка ква је она Ал би на Лескoг (lesky19713), у ко јој је хе ле ни-
стич ки и цео по кла сич ни пе ри од до био знат но ма ње про сто ра од кла сич ног, 
из че га би се на пр ви по глед мо гло за кљу чи ти да је у пи та њу ве ли ко оси ро-
ма ше ње и у идеј ном и фор мал ном по гле ду и да ис под пе пе ла не ти ња ви ше 
ни јед на искра кре а тив но сти. Упра во по ме ну ти Лу ки ја нов Ди ја лог о пор
тре ти са њу го во ри нам не без ве ли ког из не на ђе ња шта је то у ства ри ан-
тич ко схва та ње кре а тив но сти, ко је би мо гло пред ста вља ти јед ну са свим 
со лид ну осно ву за пре вред но ва ње це лог пост кла сич ног пе ри о да у ан тич ким 
књи жев но сти ма.

По ме ну ти ка нон, по ред ве ли ких име на сли кар ске и ва јар ске умет но сти 
као што су По лиг нот, Еу фра нор, Ае ти он, Апел, Прак си тел, Ал ка мен, Фи-
ди ја и Ли си ја, чи не још Хо мер и Хе си од – и са ми пред ста вље ни као нај ве ћи 
сли ка ри за јед но са Со кра том „ко ји је сли као с љу ба вљу” (17: grafeι j dὲ kaὶ 
dhmiourgoὶ aὐtoȗ Aἰscύnhj Swkrάtouj ἑtaι roj kaὶ aὐtὸj Swkrάthj, mimhlόta
toi tecnitωn ἁpάntwn, ὅsJ kaὶ met' ἔrwtoj ἔgrafon). Ни шта ма ње из не на ђу-
ју ћи од име на ко ја га са чи ња ва ју ни је ни по вод ње го вог са ста вља ња. Реч је 
о го во ру ко ји тре ба да се одр жи у при су ству Пан ти је с ци љем да се про сла-
ви ње на из у зет на фи зич ка и ду хов на ле по та бо жан ских ка рак те ри сти ка, 
при че му се сам њен пор трет та ко при ка зу је као да је сва ки од по ме ну тих 
сли ка ра и скулп то ра из ва јао онај део ње ног те ла у чи јем мо де ло ва њу он сам 
не ма прем ца, чи ме сам го вор, услед над мо ћи фе но ме на ви зу ел ног ко ји га 
на го ни да се из ра зи по сред ством сли ке, и сам по ста је сли ка од ре чи. Ме сто 
Со кра та од но сно Пла то на у овом ка но ну обра зла же се на пр ви по глед сли-
кар ским од ли ка ма њи хо вог сти ла, али је су штин ски мо ти ви са но њи хо вом 
те жњом за сво ђе ње свих фе но ме на на ар хе тип ски кон цепт, што је упра во 
сво ју при ме ну на шло у пор тре ти са њу по ме ну те же не бо жан ске ле по те, које 
по при ма ка рак тер мон та же. 

Ка кве су прак тич не им пли ка ци је по ме ну тих те о риј ских на че ла го во ри 
нам Лу ки ја нов спис Pro met he us es in uer bis (Про ме теј си у по гле ду је зи ка), 
бре ме ни том из у зет но ва жним ста во ви ма за по е ти ку и есте ти ку по зне ан ти ке. 
У по ме ну том спи су, на су прот свим на шим оче ки ва њи ма, уз ди же се по сту-
пак ко ји пред ста вља су шту су прот ност ин вен ци ји и та ко зва ној из вор ној 
кре а ци ји, ока рак те ри са ној код Лу ки ја на као ka i no po i ein („изум”) и ka i no tes 
(„но ви на”), и ко ји у са вре ме ном иди о му има пе жо ра тив но зна че ње мон та же 
(Prom. verb. 6: tὰ oὕtwj ἔconta prὸj ἄllhla xunagageι n kaὶ xunarmόsai oὐ 
pάnu peiθόmena). Још чуд ни је де лу је Лу ки ја но во об ја шње ње ко је се од но си на 
то у че му се са сто ји су пер и ор ност јед не на из глед са свим мр тве умет но сти 
на ста ле из мон та же над јед ном жи вом умет но шћу про ис те клом из кре а ци је 
јед ног тре нут ка, ко ју сим бо ли зу ју Про ме те је ве фи гу ре од гли не, ко је по-
ста ју жи ве и са мим тим љу ди оног тре нут ка чим им се удах не дах жи во та 
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(Prom. verb 3: kaὶ tὸ mὲn ὅlon ἀrcitέktwn aὐtόj ἠn, suneirgάzeto dέ ti kaὶ ἡ 
'Aθhna ἐmpnέousa tὸn phlὸn kaὶ ἔmyuca poioȗsa eἶnai tὰ plάsmata). Али та 
умет ност про ис те кла из мон та же са мо је на из глед ли ше на жи во та, уто ли ко 
што не на ста је из јед ног по те за, не го, баш на су прот то ме, спо ро и по сте пе-
но по пут фи гу ра у Де да ло вој ра ди о ни ци, при сут них у њој у свим сво јим 
раз вој ним фа за ма – од го ле ски це до већ до вр ше них об лич ја с при мет ним 
на го ном за кре та њем и фор ми ко је се већ кре ћу као жи ва би ћа, при че му 
тре ба има ти у ви ду да у овом слу ча ју Де да ло ва ра ди о ни ца по ста је сим бол 
са ме ли те рар не и ре тор ске де лат но сти (De mosth., 14: mόnoj gέ toi tωn ῥhtόrwn 
ἔmyucon kaὶ sfurήlaton pareι cen tὸn lόgon). Упра во Лу ки ја но ва умет ност 
као, уо ста лом, и фе но мен кре а ци је у грч ком ро ма ну под се ћа на умет ност 
про и за шлу из јед не та кве ра ди о ни це, уто ли ко што је као и са ми при род ни 
фе но ме ни под врг ну та раз вој ном про це су од за мет ка до зре лог пло да, те је са-
мим тим ком пли ко ва ни ја и бли жа жи во ту од оне Про ме те је ве, ко ја се са ма 
озна ча ва као pla sma, при че му би, ди стинк ци је ра ди, ов де тре ба ло на по ме-
ну ти да је ту реч о та ко зва ној јед но крат ној пла зми. Као кључ ни ар гу мент 
за су пер и ор ност јед не та кве умет но сти ко ја под се ћа на Де да ло ву ра ди о ни-
цу над оном про ме теј ског ти па (Prom. verb. 3: mὴ prόj ti ἄllo ἀrcέtupon 
memimhmέnon) Лу ки јан на во ди по сто ја ње иде је од но сно ар хе ти па, пре ма ко-
јем се ком по нен те фи гу ре та ко мо де лу ју да из њих на ста је склад у зна ку 
са вр ше не си ме три је, хар мо ни је и ле по те. 

По да ци са др жа ни у овом сли ко ви том па са жу омо гу ћа ва ју нам да учи-
ни мо још је дан ко рак на пред и из ву че мо им пли ци тан за кљу чак ко ји се из 
ње га сам по се би на ме ће и ко ји ви ше не го ре чи то го во ри о су пер и ор но сти 
умет но сти на ста ле из мон та же. Су штин ска над моћ та кве умет но сти и та-
квих ли те рар них по сту па ка до во ди се у не по сред ну ве зу с па лин ге не зом, 
од но сно по нов ним ра ђа њем иде је у ви ду оног што се зо ве pla sma и ње ним 
об на вља њем и под мла ђи ва њем ко је ре зул ти ра ње ним веч ним жи во том у 
ме та мор фо зи. Овај до би так омо гу ћа ва нам по ве зи ва ња још ви шег ре да, уто-
ли ко што нам се на кнад но још јед ном отва ра се ман тич ко по ље тер ми на 
dra ma и pla sma, а са мим тим и њи хо вих де ри ва та dra ma ti kon и pla sma ti kon, 
ко ји, као што смо већ мо гли ви де ти, за јед но с њи хо вим ла тин ским екви ва-
лен том ar gu men tum, пред ста вља ју тех нич ке тер ми не ко ји ма се озна ча ва 
та ко зва на фик ци о нал на при по вест у окви ру тре ћег ти па на ра ци је. Иа ко по-
ме ну ти тех нич ки тер ми ни има ју, ка ко смо мо гли ви де ти, исто вет но зна че-
ње у ре тор ским шко ла ма и ли те рар ним ра ди о ни ца ма, њи хо ва истин ска 
зна че ња ве о ма су сли ко ви та и ре чи та, уто ли ко што тер мин dra ma озна ча ва 
пе снич ку ма те ри ју, а тер мин pla sma мон та жу и адап та ци ју те исте ма те ри-
је у зна ку хар мо ни је и си ме три је, што је са мо по се би у ста њу да са мој ма-
те ри ји омо гу ћи да пре о бра же на кон ти ну и ра но жи ви у сфе ри истог ду ха и 
сли ке. Овим би смо, осим из ве сног по ја шње ња већ то ли ко по ми ња не Док-
са па три со ве де фи ни ци је тре ћег ти па на ра ци је, до би ли исто та ко и пре суд-
но ва жан кри те ри јум, ка кав је па лин ге не за са мог ар хе ти па од но сно иде је и 
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њен веч ни жи вот у ме та мор фо зи, за де фи ни са ње пој ма кла сич ног у књи-
жев но сти и умет но сти. Али пре не го што се упу сти мо у раз ма тра ње тог 
кон тро верз ног пој ма у за вр шном сег мен ту на шег из ла га ња, сад нам се ну ди 
иде ал на при ли ка да на ста ви мо пре ки ну ту нит на шег из ла га ња и да се по-
но во окре не мо до дат ном осве тље њу но во от кри ве них зна че ња тер ми на dra ma 
код Ахи ла Та ти ја. 

По ред већ на ве де них зна че ња као што су мит ска те ма, сим бол, ае ти
он, ениг ма и кон цепт, ко ја упу ћу ју на кон цеп ту а ли стич ку упо тре бу ми та и 
ње го ву бли ску по ве за ност са сли ком и сим бо лом, за шта се као уз о ран за 
сва вре ме на мо же на ве сти по сту пак ви зу ел за ци је мит ских пред ста ва ка ква 
је, из ме ђу оста лог, и она о кри ла тој за пре зи у Со кра то вом ве ли ком го во ру 
о љу ба ви у Фе дру (244a–257b), сво јом ва жно шћу ис ти чу се ме та мор фо за 
(Ach. 5, 3, 3–5, 5, 9), ме та мор фич ка те ле сна и ду шев на ста ња13 као, уо ста-
лом, и она зна че ња ко ја су с њи ма уско по ве за на и ко ја се од но се на све 
вр сте пре о кре та: пре о крет у зна ку срећ ног кра ја (1, 10, 7; 3, 23, 4), пре о крет 
у зна ку не сре ће (1, 8, 4), из не над ни, на гли пре о крет (1, 9, 1), бу ду ћи да пре-
о крет, као што смо већ на по ме ну ли, сам по се би већ пред ста вља вид ме та-
мор фо зе. Та ко већ на пр ви по глед по ста је очи глед но да у се ман тич ком спек-
тру тер ми на dra ma до ми нан тан по ло жај за у зи ма кон цепт ме та мор фо зе, 
пре о бра жа ја и ме та мор фич ких те ле сних и ду шев них ста ња, ка кво је уо ста-
лом и оно у ко јем не пре ста но пул си ра ју и на из ме нич но пре ла зе јед но у 
дру го осе ћа ња за до вољ ства и бо ла, то ли ко ка рак те ри стич на, као што смо 
већ мо гли ви де ти, за по след ње тре нут ке Со кра то вог жи во та, а са мим тим 
и за кон цепт па ра фра зе, ро ман као жа нр и ње го во, ка ко ће мо уско ро ви де ти, 
он то ло шко уте ме ље ње. Да би смо уо чи ли све им пли ка ци је по по е ти ку ро-
ма на при сут не у пој му ме та мор фо зе, мо ра мо се по но во окре ну ти Лу ки ја ну 
и ње го вом схва та њу соп стве ног де ла и умет но сти у спи су Pro met he us es in 
uer bis у ко јем се на ста нак књи жев ног де ла имплицитно по ре ди са ме та мор-
фич ким про це сом ра ђа ња фи гу ра у Де да ло вој ра ди о ни ци (Philostr. Im., 1, 16), 
на и ме по ступ ком ко ји у пот пу но сти по при ма ка рак те ри сти ке жи вот ног про-
це са и ко ји се са мим тим, за раз ли ку од ана лог ног Про ме те је вог, им пли цит но 
озна ча ва као жи ва умет ност. И упра во ме та мор фо за као та ква у пре суд ној 
ме ри да је ка рак тер жи вот но сти ро ма ну ка ко на си жеј ном та ко и на сти ли стич-
ком пла ну, бу ду ћи да су све ства ри и би ћа, би ло да је реч о пре де ли ма, ме сти-
ма, љу ди ма и фи гу ра ма, за хва ће не пре о бра жа јем, при че му, да се по слу жи мо 
ода бра ним при ме ри ма из Та ти је вог ро ма на, све увек под се ћа на не што дру го, 
би ло да је реч о во де ном то ку, ко ји на из ме нич но по при ма ка рак те ри сти ке ре ке, 
мо ра и је зе ра (4, 12, 1–4: Neι loj ὁ polὺj pάnta aὐtoι j gίnetai, kaὶ potamὸj 
kaὶ θάlassa kaὶ lίmnh), или ки пу Зев са ко ји под се ћа на Апо ло на (3, 6: tὸ dὲ 
ἄgalma neanίskoj, 'Apόllwni mallon ἐoikώj), или ме сту ко је под се ћа на град 

13 Ме ша ви на ле по те и стра ха (2, 33, 4), ра до сти и стра ха (2, 23, 4), ра до сти и бе са (4, 
1, 5), стра ха и сме ха (5, 5, 8), љу ба ви и гне ва (5, 26, 2), не ве ри це и ра до сти (5, 19), на де и 
без на ђа (5, 27, 1), за до вољ ства и бо ла (5, 21).
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у мо ру (2, 14, 4), или пак о Пер се је вом оруж ју ко ји сто ји на пре ла зу из ме ђу 
ма ча и ср па (3, 6). 

Кад је реч о ва жно сти ме та мор фо зе на пла ну стил ских по сту па ка, ко-
ји ма до ми нант но обе леж је, осим пре о кре та у на ра ци ји, да ју при ка зи чу де сног 
и па ра док сал ног (ka i na и pa ra do xa)14, те шко је из бе ћи за кљу чак да ове две 
по то ње по ме ну те ка рак те ри сти ке сти ла, ко је у ро ма ну пре ра ста ју у јед ну 
вр сту естет ске ка те го ри је, у пре суд ној ме ри из ра ста ју из оми ље ног Пла то-
но вог по ступ ка у Гор ги ји, при ме ње ног у јед ном кон тек сту у ко јем је реч 
упра во о про жи ма њу осе ћа ња за до вољ ства и бо ла. По ла зе ћи од сво је кључ-
не те зе да се не мо же убро ја ти у до бро и зло оно што се у исто вре ме мо же 
по се до ва ти и гу би ти, Со крат до ка зу је Ка ли клу на при ме ру те ле сних ста ња 
ка ква су глад и жеђ ме та мор фич ки по тен ци јал за до во вољ ства и бо ла, ко ји 
се огле да у чи ње ни ци да се бол, ко ји по ти че из та квих ста ња, пре о бра жа ва 
у се би ди ја ме трал но су прот но осе ћа ње, ка кво је за до вољ ство, истог оног 
тре нут ка у ко јем по тре бе, ко је из ви ру из та квог ста ња, би ва ју за до во ље не. 
Упра во на овом ме сту до ка зна сна га Со кра то вих ар гу ме на та до сти же свој 
вр ху нац у бли ста вом па ра док су са др жа ном у кон ста та ци ји да је мо гу ће 
осе ћа ти за до вољ ство у ста њу бо ла (497a), за шта се на јед ном кључ ном ме-
сту у Фи ле бу (23b) ко ри сти ви ше не го ре чи та фор му ла ци ја за до вољ ство 
ко је бо ли. Мо гло би се ре ћи да упра во ова па ра док сал на кон ста та ци ја ко ја 
по при ма ка рак тер кон цеп та са ма по се би пред ста вља нај у па дљи ви ју сиг-
на ту ру сти ла у грч ком ро ма ну, из ме ђу оста лог и због то га што из ви ре из 
са мих он то ло шких ду би на жан ра. Да је реч упра во о та квим ду би на ма, 
ви ше не го ре чи то го во ри, као што је, уо ста лом, већ би ло на го ве ште но у 
ви ду прет ход не на по ме не у по чет ном сег мен ту на шег из ла га ња, ши ро ка 
за сту пље ност тог кон цеп та у Пла то но вом де лу, што се ви ди из чи ње ни це да 
се он ја вља у кључ ним ди ја ло зи ма ка кви су Фе дон, Фи леб, Гор ги ја и Др жа ва. 
Иа ко су та ко ре ћи већ на пр ви по глед ви дљи ве он тло шке ка рак те ри сти ке 
по ме ну тог кон цеп та у Фе до ну, још увек не мо же мо ја сно са гле да ти ка кве 
све то им пли ка ци је има за по е ти ку ро ма на. То ће мо би ти у ста њу да утвр-
ди мо са мо ако у јед ној вр сти јук ста по зи ци је су че ли мо ста во ве из сва че ти-
ри по ме ну та ди ја ло га, из че га ће се сам по се би не без из ве сног из не на ђе ња 
на мет ну ти по чет ни за кљу чак да из ре че ни ста во ви сто је у од но су ни ма ло 
за не мар љи вих ди хо то ми ја, у ко ји ма је, ка ко ће се ка сни је ис по ста ви ти, ан-
тич ка по е ти ка и те о ри ја сти ла уо чи ла при су ство јед ног са свим до вољ ног 
по тен ци ја ла за јед ну ви шу син те зу у зна ку си ме три је, хар мо ни је и до ки да-
ња свих раз ли ка и кон тра ста. Док се у Фи ле бу као крај ње ште тан оштро 
жи го ше из лив осе ћа ња за до вољ ства и бо ла, ко ји се са тра гич ке и ко мич ке 
по зор ни це у ви ду це ле јед не пли ме емо ци ја ау то мат ски пре но си на са му 
пу бли ку (48а–e) као да је реч о јед ној вр сти спо је них су до ва, у Др жа ви (503a) 
се, на су прот то ме, од стра не са мог Пла то на све срд но пре по ру чу је не пре-

14 Cf. при ме ре у Та ти је вом ро ма ну: tὸ θέama kainόn (4, 12, 1), kainά (4, 14, 8), kainὰ kaὶ 
parάloga (ibid.), parάdoxa (4, 4, 1–2). 
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ста но из ла га ње де мон ској сна зи та квих кон тра стих ста ња и осе ћа ња кад су 
у пи та њу бу ду ћи вла да ри и чу ва ри ње го ве фи ло зоф ске др жа ве. Са да је већ 
на пр ви по глед ви дљи во пре но ше ње са мог кон цеп та с ужег, лич ног пла на, 
ка кав је онај у ко јем по ме ну та ме ша ви на по при ма ка рак тер пе ча та ко јим је 
обе ле жен жи вот Со кра тов, на ши ру он то ло шку и ег зи стен ци јал ну ра ван, 
ка ка ву пред ста вља људ ска за јед ни ца у свом то та ли те ту, од но сно др жа ва. 
Осим то га са свим је ви дљив от клон са мог Пла то на од јед не већ ма па сив не 
и штет не из ло же но сти пли ми та квих осе ћа ња у драм ском те а тру, ко ја је 
по ста ла са ма се би циљ и као вас пит но штет на жи го са на у Др жа ви (606c), 
као што је уо ста лом при мет но и ње го во на сто ја ње да се она пре тво ри у 
проб ни ка мен и сво је вр сни тест из др жљи во сти на по зор ни ци мно го ши рих 
раз ме ра, ка ква је она др жав на, за бу ду ће при пад ни ке ње го ве иде ал не за јед-
ни це. Кон цепт у зна ку ме ша ви на за до вољ ства и бо ла, услед не до вољ но сти 
и огра ни че ња усло вље них па сив ним при су ством у ам би јен ту драм ске по-
зор ни це, пре но си се у Фи ле бу15 и За ко ни ма16 на још ши ри план, ко ји овог 
пу та по при ма џи нов ске раз ме ре ко смич ког, свет ског те а тра и ко ји би се у 
пу ној ме ри мо гао на зва ти по ет ским, уто ли ко што се у ње му до сво је вр сне 
апо те о зе уз ди жу игра, пе сме, пле со ви и жр тво ва ња као нај по год ни је сред-
ство за сти ца ње на кло но сти бо го ва17на про ла ску чо ве ка, обич не ма ри о не те, 
кроз опа сно сти и ми сте ри је жи во та. 

На осно ву оскуд них по да та ка ко ји у За ко ни ма и Фи ле бу по при ма ју 
ка рак тер алу зи је ни смо би ли у ста њу да ство ри мо би ло ка кву пред ста ву о 
свет ском те а тру ко ја би би ла не што ви ше од ње го ве го ле кон ту ре. Је ди но 
што се из та квих по да та ка још мо гло из ву ћи ни је би ло ни шта ви ше од пу ке 
слут ње да би по ме ну ти те а тар мо гао по при ми ти пре по зна тљи ва по ет ска 
обе леж ја. Из ла зак из апо ри је био је је ди но мо гућ под усло вом да се у на шем 
тра га њу за не до ста ју ћим по да ци ма окре не мо ау то ри ма ко ји у сво јим де ли-
ма сла ве ве ли ки ко смич ки те а тар и ко ји се ус то мо гу у пу ној ме ри сма тра-
ти след бе ни ци ма Пла то но вих фи ло зоф ских, естет ских и сти ли стич ких 
на че ла, као што је то слу чај с Лу ки ја ном из Са мо са те, ко ји свој стил ски 
по сту пак ка рак те ри ше као де мон ски спој Пла то но вог ди ја ло га и Ари сто-
фа но ве ко ме ди је (Prom. verb. 6: oὐ pάnu goȗn sunήθh kaὶ fίla ἐx ἀrch̑j ἠn ὁ 
diάlogoj kaὶ ἡ kwmJdίa). Упра во у ди ја ло гу Ика ро ме нип по ме ну тог ау то ра 
не на ла зи мо са мо упот пу ње ну пред ста ву ко смич ког те а тра ко ја би у се би 
са др жа ва ла све кључ не еле мен те за ту ма че ње по е ти ке ро ма на, не го исто 
та ко и по дат ке ко ји ви ше не го ре чи то го во ре о ге не зи са мог кон цеп та. У 
по ме ну том ди ја ло гу ко смич ки те а тар до во ди се у не по сред ну ве зу с Ахи-

15 50b: mhnύei dὴ nἢn ὁ lόgoj ἡmι n ἐn θrήnoij te kaὶ ἐn tragJdίaij kaὶ kwmJdίaij, mὴ toι j 
drάmasi mόnon ἀllὰ kaὶ tῃ toυ bίou sumpάsV tragJdίv kaὶ kwmJdίv, lύpaj ἡdonaι j ἅma 
kerάnnusθai.

16 803d: ἄnθrwpon dέ [...] θeoυ ti paίgnion eἶnai memhcanhmέnon [...] toύtJ dὴ deι n tὐ trόpJ 
sunepόmenon kaὶ paίzonta ὅtikallίstaj paidiὰj pάnt’ ἄndra kaὶ gunaι ka oὕtw diabiωnai. 

17 803e: paίzontά ἐstidiabiwtέontinὰjdὴ paidiάj, θύontakaὶ ᾄdontakaὶ ὀrcoύmenon. 



776

ле је вим шти том (Il. 18, 478 sq.), уто ли ко што пред ста вља ди рект ни од раз 
фи гу рал не ком по зи ци је на ње му, чи ме се ко смич ка ствар ност, а са мим тим 
и умет ност ко ја је пред ста вља, као, уо ста лом, и сли ка ко ја из ње из ви ре, 
при ка зу ју као од раз ар хе ти па од но сно драм ског, ко је се код по ме ну тог ау-
то ра го то во без остат ка по и сто ве ћу је с пе снич ком ма те ри јом пар екс е ланс. 
На по ме ну том шти ту при ка за не су го збе и свад бе, суд ски про це си и скуп-
шти не на ро да, жр тво ва ња, ту жба ли це и тре но си: oὑ mὲn gὰr ἠsan ἕlapίnai 
kaὶ gάmoi [...] dikastήria kaὶ ἐkklhsίai, kaθ' ἕteron dὲ mέroj ἔθuέ tij, ἐn ge
itόnwn penθωn ἄlloj ἐfaίneto (Icar. 16). Да је кон цепт ме ша ви не за до вољ ства 
и бо ла на шао свој од раз на по ме ну тој фи гу рал ној ком по зи ци ји, већ на пр ви 
по глед не дво сми сле но ука зу ју еле мен ти ње ног са др жа ја као што су го збе 
и свад бе, ту жба ли це и тре но си. Исто та ко сам се по се би на ме тао за кљу чак 
да су сви еле мен ти фи гу рал не ком по зи ци је на шли свој зна тан од раз у фа-
бу ли грч ког ро ма на, при че му по се бан зна чај, кад је у пи та њу на ста нак 
жан ра, до би ја ју скуп шти не на ро да и суд ски про це си, с об зи ром на чи ње-
ни цу да обе те мат ске це ли не на ла зе сво ју знат ну за сту пље ност у си жеу 
Ха ри то но вог и ро ма на Ахи ла Та ти ја. На кра ју ће се не без ве ли ког из не на-
ђе ња ис по ста ви ти да се из фи гу рал не ком по зи ци је на Ахи ле је вом шти ту 
су штин ски раз ви ла пред ста ва о све ту као по зо ри шту та ко што је Пла тон 
при ли ком ски ци ра ња са мог кон цеп та у јед ној вр сти игре скри ва ли це пре-
на гла сио зна чај еле мен та игре и ти ме раз вод нио и за ма глио оштре кон ту ре 
по ме ну те ком по зи ци је чи ме су оне по при ми ле ка рак тер ар хе ти па. Упра во 
са ма ова игра са сим бо лом и ар хе ти пом као, уо ста лом, и су штин ско по кла-
па ње са др жа ја фи гу рал не ком по зи ци је и пла тон ског кон цеп та ни су мо гли, 
услед сво је ма гич не при влач не мо ћи, оста ви ти рав но ду шним ни про фе со ре 
ни адеп те ре тор ских шко ла. 

Дра го це ност по ме ну тог ме ста из Лу ки ја но вог Ика ро ме ни па огле да се 
и у чи ње ни ци што је ау тор уо чио срод ност из ме ђу фи гу рал не ком по зи ци је 
на Ахи ле је вом шти ту и пла тон ског кон цеп та и ти ме нам омо гу ћио рет ку 
при ли ку да са гле да мо све ста ди ју ме раз ви ја ња и ела бо ра ци је јед не пред-
ста ве све де не у сво јој по чет ној фа зи на сим бо лич ки вид. Ако би се прет-
ход но опи са на фа за мо гла ока рак те ри са ти као dra ma, тј. као ви зу е ли за ци ја 
ар хе тип ског кон цеп та уз по моћ мит ских, по ет ских сли ка, ње го ва на кнад на 
и ко нач на ела бо ра ци ја мо гла би се де фи ни са ти као pla sma – дру гим ре чи ма 
као ње го ва кре а тив на над град ња, ко јој се при сту па та ко да се не на ру ши 
пре по зна тљи вост ар хе тип ског кон цеп та, што је је ди но у ста њу да му обез-
бе ди веч ни жи вот у ме та мор фо зи. Ово по чет но на сла ња ње на Хо ме ра по-
при ма ко мич не ка рак те ри сти ке ка да глав ни ак тер ди ја ло га ус твр ди (Icar. 
16) да за ви сно од угла из ко јег по сма тра де ша ва ња мо же да ви ди ка ко Ге ти 
на сво јој зе мљи ра ту ју, ка ко Ски ти као но ма ди на сво јим ко чи ја ма не пре-
ста но лу та ју, ка ко се Егип ћа ни ба ве зе мљо рад њом, а Фе ни ча ни тр го ви ном, 
ка ко при пад ни ци ки ли киј ског пле ме на стал но вре ба ју при ли ку да не што 
укра ду, ка ко се Спар тан ци би чу ју, а Ати ња ни са стра шћу су де. И ов де у 
ма лом има мо фа бу лу грч ког ро ма на, уто ли ко што сви ње ни пре по зна тљи ви 
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еле мен ти, као што су зе мљо рад ња у ме та мор фич ком под руч ју дел те Ни ла, 
плов ни пу те ви фе ни чан ске тр го ви не и с њом уско по ве за на пи ра те ри ја, 
рат нич ка на стро је ност и вој нич ка ве шти на пле ме на с ону стра ну ци ви ли-
за ци је, као уо ста лом и атин ска страст за кле ве та њем и пар ни че њем и с њом 
уско по ве за ни суд ски про це си, на ла зе свој екс пли ци тан по мен у овом на-
ро чи то ка рак те ри стич ном па са жу из Ика ро ме ни па. У овом је ка та ло гу свој 
од раз го то во у пот пу но сти на шао и ге о граф ски еле ме нат у фа бу ли жан ра, 
уто ли ко што, с из у зет ком Си ри је, Пер си је, Ети о пи је и Си ци ли је, сва кључ-
на под руч ја на ко ји ма се од ви ја рад ња ро ма на у ње му на ла зе свој по мен, а 
и кад су из у зе ци у пи та њу, ни је те шко од го нет ну ти раз ло ге из о стан ка по-
ме на Си ри је и Ети о пи је, ко је по свој при ли ци, увер љи во мо же да об ја сни 
чи ње ни ца да је ау тор сво ју до мо ви ну Си ри ју, зе мљу ми сти ке, из у зео из овог 
по ма ло ко мич ног кон тек ста, а Ети о пи ју по и сто ве тио с ње ним су се дом Егип-
том, при че му се као узрок од су ства Пер си је на ме ће ње но по и сто ве ће ње с 
ге о граф ски и, по свој при ли ци, ет нич ки бли ском по пу ла ци јом Ски та. На 
осно ву упра во из ло же них чи ње ни ца ја сно се мо же са гле да ти у ко јој се мери 
фа бу ла грч ког ро ма на ба зи ра на ли ков ној од но сно фи гу рал ној пред ста ви и 
у крај њој ин стан ци на сли ци и по е зи ји.

Иа ко се са свим ја сно мо же ви де ти у ко јој је ме ри пред ста ва о све ту као 
по зо ри шту, за о де ну та у ча роб не сли ке ми та и по е зи је, за јед но са сво јим 
нај ва жни јим кон сти ту тив ним еле мен том, ка кав је је ме ша ви на за до вољ ства 
и бо ла, ути ца ла на уоб ли че ње фа бу ле грч ког ро ма на, ути сак о кон цеп ту ал-
ној ми ме зи Пла то на не би био пот пун уко ли ко се не би на ве ла још јед на 
кључ на пред ста ва ко ја се ја вља у истом кон тек сту у За ко ни ма, у ко јем до-
ла зи и пред ста ва о све ту као по зо ри шту, а реч је ме та фо ри људ ског жи во та 
као пло вид бе мо рем, ко ја је су штин ска срод на с пре суд но ва жном ме та фо-
ром из Фе до на у ко јој се фи ло зоф ско ис тра жи ва ње по и сто ве ћу је са спла ва-
ре њем по мо ру жи во та (Leg. 803b: poίvmhcanῃ tὸnbίon ἄristadiὰ toȗ ploȗ 
toύtouth̑jzwh̑jdiakomisθhsόmeθa). Али и по ред ја сног па ра ле ли зма ко ји 
се ус по ста вља из ме ђу ових пла тон ских кон це па та и не за о би ла зног еле мен-
та си жеа у грч ком ро ма ну, ка кав је пло вид ба олуј ним мо рем, још увек не 
мо же мо до кра ја са гле да ти све им пли ка ци је ко је по ме ну ти кон цеп ти има ју 
по са му по е ти ку жан ра. То ће мо би ти у ста њу, са мо ако се по но во окре не мо 
Лу ки ја ну, у чи јем ће мо де лу на ћи ме та фо ру жи во та као пло вид бе олуј ним 
мо рем (Merc. 2: oἱ dὲ toὺj ἐn taι j oἰkίaij ceimωnaj kaὶ tὰj trikumίaj kaὶ pen
takumίaj kaὶ dekakumίaj dihgoύmenoi, kaὶ ὡj tὸ prωton ἕsέpleusan kaὶ ὅsa 
prάgmata parὰ tὸn ploȗn ὅlon ὑpέmeinan.), ме та фо ру ре то ри ке као под ва ле 
и пло вид бе олуј ним мо рем (Pisc. 29: kaθάper ἐk zάlhj kaὶ klύdwnoj – sc. 
ῥhtorikh̑j – εἰj eὔdiόn tina limέna ἐspleύsaj katabiωnai.) и ме та фо ру го во ра 
као пло вид бе пу ним је дри ма (Lex. 15: ἀllὰ sὺ tὸ ὅmoion εἰrgάsw me ὥsper 
eἴ tij ὁlkάda triάrmenon ἐn oὐrίJ plέousan), при че му је већ на пр ви по глед 
ви дљи во да се пр во бит ни кон цепт ве зан за фи ло зоф ско ис тра жи ва ње код 
Лу ки ја на пре но си на под руч је ре то ри ке. Ко ли ко се да ле ко мо же ићи у раз-
ра ди са мог кон цеп та по ка зу је нам упра во Лу ки јан у чи јем де лу он до би ја 
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сим бо ли стич ка обе леж ја, уто ли ко што се пло вид ба олуј ним мо рем са да по и-
сто ве ћу је са зе маљ ском љу ба вљу (De mosth. 13: tὴn mὲn θalattίou tinὸj ἔrwtoj 
parάforόn te kaὶ ἀgrίan kaὶ kumaίnousan ἐn yucῃ, Ἀfrodίthj pandήmou 
klύdwna), уз на по ме ну да се без уо ча ва ња те ме та фо ре ни ка ко ни је мо гло 
де ши фро ва ти сим бо ли стич ко по ље у Ма крем во ли то вом ро ма ну. Ова чи ње-
ни ца са ма по се би да је нам по вод да да мо јед ну вр сту за вр шног су да о фа-
бу ли грч ког ро ма на. На осно ву све га што је до сад ре че но не мо же се из бе ћи 
ути сак да и са ма фа бу ла пред ста вља јед ну вр сту ар хе тип ског кон цеп та на 
пла тон ским осно ва ма с чвр стим еле мен ти ма си жеа ко ји су у се би са др жа ли 
до вољ но по тен ци ја ла да их адеп ти ре то ри ке под вр ну раз ра ди и ела бо ра ци ји 
раз ли чи тог ти па ка ко не би упа ли у зо ну пла ги ја та. Упра во тим раз ло зи ма 
мо же се об ја сни ти Ма крем во ли тов сим бо ли стич ки при ступ упа дљи во слич-
ним еле мен ти ма си жеа, ко ји се код Ахи ла Та ти ја под вр га ва ју раз ра ди фи-
ло зоф ско-ети о ло шког ти па, од већ ви дљи вој из ње го вог по ри ва да про ни кле 
у ени маг тич но и ми стич ко ста ње пре пли та ња и на из ме нич ног пул си ра ња 
ди ја ме трал но су прот них ста ња и осе ћа ња у ства ри ма и би ћи ма. Овим би 
би ле ис цр пље не све прет по став ке за раз ма тра ње пој ма кла сич ног у ро ма ну 
као жан ру и књи жев но сти уоп ште.

О кон тро верз но сти са мог пој ма кла сич ног ви ше од би ло че га дру гог 
го во ри чи ње ни ца да у по за ди ни на стан ка Вер ги ли је вог пе снич ког де ла, као 
што је то ви ше не го убе дљи во по ка зао Нор де нов (nor den 1903) ко мен тар 
уз ше сту књи гу Ене и де, сто је исте по е ти ке, иста об ра да тра ди ра не ма те ри-
је и исти ме то до ло шки по ступ ци, ко ји се код Лу ки ја на и Фи ло стра та у јед-
ној ви ше не го ре чи тој ана ло ги ји до во де у ве зу с Де да ло вом ра ди о ни цом, 
ко ја и са ма, као што смо то ма ло час мо гли ви де ти, пре ра ста у сим бол веч но 
жи ве умет но сти на ста ле из сво је вр сне мон та же. По ме ну та кон тро верз ност 
још ви ше из би ја на ви де ло из чи ње ни це да се Вер ги ли је во пе снич ко де ло у 
го то во свим исто ри ја ма књи жев но сти и свим зна чај ним мо но гра фи ја ма ка-
рак те ри ше не са мо као кла сич но у уо би ча је ном зна че њу тог тер ми на, ко је 
би се по кла па ло са са вре ме ним схва та њем пој ма нор ма тив но сти, не го упра-
во као уни вер зал но кла сич но, тј. та кво ко је би пред ста вљало не до сти жни 
узор и нор му за сва вре ме на и све књи жев но сти. Да овај став по при ми ка-
рак тер јед не вр сте ре ли гиј ског кре да ви ше од би ло ког на уч ног ре зул та та 
до при нео је Ели о тов есеј (eli ot 1975) не ве ли ког оби ма на сло вљен What is 
a Clas sic? у ко јем се на осно ву ау то ро вог уни вер зал ног пе снич ког ис ку ства 
Вер ги ли је во де ло ка но ни зу је као ап со лут на ме ра кла сич ног, упра во као 
уни вер зал но кла сич но. Вред ност овог крат ког есе ја, ко ји би се због ко хе-
рен ци је из не се них те за и са мо свој них, ори ги нал них по ла зи шта и сам мо гао 
сма тра ти кла сич ним у свом до ме ну, са сто ји се нај ви ше у то ме што је ње гов 
ау тор сво јим ра ди кал ним ста вом, по ко јем у це ло куп ној књи жев но сти ан-
гло сак сон ског све та не по сто ји, ме ре но стан дар ди ма ап со лут ног ка но на 
Вер ги ли је вог, кла сич но де ло, отво рио су штин ско пи та ње по у зда ни јег вред-
но ва ња ли тар них оства ре ња у, ка ко би то Кур ци јус ре као, ме то до ло шки 
та ко сла бо за сно ва ној на у ци о књи жев но сти. На кра ју ће се, не без из ве сне 
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иро ни је суд би не, ис по ста ви ти да је и сам Ели о тов есеј, и по ред свих сво јих 
вр ли на, ме то до ло шки та ко сла бо за сно ван, уто ли ко што због фа тал ног де-
фи ци та у свом фи ло ло шком обра зо ва њу, ба зи ра ном, ка ко се чи ни, са мо на 
по зна ва њу ла тин ског је зи ка и рим ске књи жев но сти, сам ау тор ни је био у 
ста њу да од го нет не и ра све тли кључ на на че ла ве за на за иде ју кла сич ног 
ко ја се, са мо на го ве ште на у фор ми ски це и пре суд но ба зи ра на на по сту ла-
ти ма пла тон ске фи ло зо фи је, сре ће, ка ко се чи ни, у це лој грч кој књи жев но-
сти, при че му су за нас од по себ ног зна ча ја они слу ча је ви у ко ји ма ау тор у 
јед ној вр сти са мо ин тер пре та ци је ту ма чи сво је соп стве но де ло, ка ко смо то, 
из ме ђу оста лог, мо гли ви де ти упра во на при ме ру Лу ки ја но вих ка но на. 

О ме то до ло шки та ко сла бо за сно ва ној на у ци о књи жев но сти и с тим 
уско по ве за ном са вре ме ном по и ма њу кла сич ног ре чи ти је од би ло че га дру-
гог го во ри и вред но ва ње ан тич ког и ви зан тиј ског ро ма на у нај те мељ ни јој 
сту ди ји о фе но ме ну ка ква је она Ро де о ва, у ко јој се као вред но сни ква ли-
фи ка тив нај че шће сре ће де гра ди ра ју ћи епи тет вар вар ски, ко ји у слу ча ју 
ви зан тиј ског из дан ка овог ан тич ког жан ра би ва чак и над ма шен на сво је-
вр сној не га тив ној вред но сној ска ли, уто ли ко што се по то ње по ме ну ти из да-
нак жи го ше као го ла ка ри ка ту ра ње го вог вар вар ског мо де ла и узо ра – не-
до стој на би ло ка квог озбиљ ни јег при сту па. Та ко се оно што је про из и шло 
из пот пу но истих по е ти ка и истих естет ских на че ла про це њу је ди ја ме трал-
но су прот ним ар ши ни ма, ка кви су са ми по се би уни вер зал но кла сич но и 
вар вар ско, чи ме се на у ка о књи жев но сти уво ди у зо ну ни ма ло без о па сних 
ам би ва лен ци ја и кон тра дик ци ја. Оно што је још мо гло по бу ди ти на ду да ће 
до ћи до та ко по треб ног дис кон ти ну и те та у вред но сним ста во ви ма, ко ји ма 
се жи го шу не са мо по је ди нач на де ла не го и це ло куп не епо хе, би ло је до вр-
ше но фи ло ло шко обра зо ва ње ко је би под ра зу ме ва ло по зна ва ње обе ан тич-
ке књи жев но сти из ну тра, тј. на је зи ку ори ги на ла, и уни вер зал но-исто риј ски 
по глед ко ји из ње га из ви ре. Те су се прет по став ке, за раз ли ку од Ели о то вог 
слу ча ја, по пр ви и, ка ко се чи ни, је ди ни пут у по ве сти, кад су у пи та њу 
књи жев ни ау то ри те ти, су сре ле на та ко па ра диг ма ти чан на чин упра во у 
лич но сти са мог Ге теа (Go et he) и омо гу ћи ле му да у Лон го вом ро ма ну ви ди 
оно што се то ком це лих ве ко ва ни ка ко ни је отва ра ло по гле ду ис тра жи ва ча 
и еми нент них по сле ни ка књи жев не ре чи – на и ме оно уни вер зал но кла сич-
но, због ко јег би Даф нид и Хло ја, у скла ду са ста но ви штем из не се ним у 
Раз го во ри ма с Екер ма ном, тре ба ло да се чи та ба рем два пу та го ди шње. И 
упра во на при ме ру Ели о то вог (128) вред но ва ња Ге те о вог опу са ви ди се сав 
де фи ци тар ни ка рак тер ње го вог кон цеп та кла сич ног, уто ли ко што се у ње му 
Ге те до жи вља ва као ау тор „огра ни чен гер ма ни змом сво је сен зи бил но сти, 
сво јим вре ме ном, сво јим је зи ком и сво јом кул ту ром” („Go et he ap pe ars, to a 
fo re ign eye, li mi ted by his age, by his lan gu a ge, and by his cul tu re ...”), та ко да он 
ни на ко ји на чин не мо же би ти „ре пре зен та ти ван за це ло куп ну европ ску тра-
ди ци ју” („ ... so that he is un re pre sen ta ti ve of the who le Eu ro pean tra di tion ...”), 
бу ду ћи да је као и ен гле ски ау то ри де вет на е стог ве ка „по ма ло про вин ци ја лан”, 
услед че га ни ка ко не мо же пре тен до ва ти на по ча сни на зив уни вер зал ног 
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кла си ка („ ... and ... a lit tle pro vin cial, we can not call him a uni ver sal clas sic”). 
На кра ју је Ели от (130) из са свим ис прав них пре ми са по ко ји ма ла тин ски и 
грч ки пред ста вља ју „кр во ток европ ске књи жев но сти” („blood-stre am of Eu ro-
pean li te ra tu re”), „оп ште, кла сич но ме ри ло за све из у зет не до ме те у књи жев-
но сти” („com mon me a su re of ex cel len ce in li te ra tu re”), „за јед нич ко на сле ђе у 
ми шље њу и осе ћа њу” („com mon he ri ta ge of tho ught and fe e ling in tho se two 
lan gu a ges”), ко је са мо по се би је ди но мо же да га ран ту је ме ђу соб но раз у ме-
ва ње ме ђу при пад ни ци ма по је ди нач них европ ских на ци ја и је зи ка – из во ди 
фа тал ни за кљу чак по ко јем је де ло ау то ра у ко јем жи ви та кво на сле ђе и из 
ко јег про го ва ра та кав уни вер зал но-исто риј ски по глед ни шта ма ње не го 
про вин ци јал но. 

До шао је тре ну так за за кључ но раз ма тра ње ко је би нај бо ље би ло отво-
ри ти пи та њем: Да ли у књи жев но сти уоп ште по сто ји по у зда ни ар шин ко јим 
би се ве ро до стој но мо гла од ре ди ти ме ра кла сич ног? Ни шта ма ње дра го цен 
за на ше ци ље ве не би био ни од го вор ко ји би ар гу мен то ва но усле дио на 
пи та ње ко је се не рас ки ди во ве зу је за прет ход но: Ко је су то све прет по став-
ке ко је би се мо ра ле ис пу ни ти ка ко би у јед ној књи жев но сти на стао што 
ве ћи број кла сич них де ла и да ли та кве прет по став ке, до ко јих је Ели о ту 
би ло ја ко ста ло, мо гу уоп ште по сто ја ти у књи жев но сти ан гло сак сон ског 
све та? На на шу сре ћу ча роб ну фор му лу за на ста нак кла сич ног де ла мо гу 
нам по ну ди ти по ме ну ти Лу ки ја но ви ка но ни, из чи јих ће пре ми са исто та ко 
не дво сми сле но усле ди ти и од го вор на ни шта ма ње зна чај но дру го пи та ње. 

И при са мом ле ти мич ном по гле ду на са др жај Лу ки ја но вих ка но на свом 
си ли ном у на ше вид но по ље упа да ју че ти ри моћ не си ле, од но сно стру је, без 
чи јег ма гич ног са деј ства ни је, ка ко се чи ни, мо гућ на ста нак истин ског кла-
сич ног де ла у би ло ко јој књи жев но сти све та. То су ма ги ја и ча ро ли ја све-
жи ном за пах ну тог ми та, по том фи ло зоф ска стру ја ка ква је она пла тон ска, 
ко ја као моћ на бу ји ца но си све пред со бом и за глу шу ју ће ху чи по пут ка та-
рак та Ни ла, за тим по е зи ја ко ја под се ћа на за но сну пе сму Си ре на и опој но 
жу бо ре ње мор ских та ла са и, на кра ју, уз ви ше на ли ков на умет ност из у зет них 
естет ских ме ри ла, за чи је се фи гу ре и скулп ту ре, услед игре све тло сти и 
сун ца с њи хо вим за но сним об ри си ма, сти че ути сак да се као жи ве кре ћу у 
ам би јен ту етер но чи стог и бли ста вог ју жног под не бља. Ако се све му ово ме 
при до да ју и фо нет ске ка рак те ри сти ке грч ког је зи ка ко ји услед оби ља отво-
ре них во ка ла и диф тон га и сам жу бо ри као мор ски та ла си и нео до љи во 
под се ћа на пе сму Си ре на, већ на пр ви по глед сти че се ути сак да се мо гућ-
но сти на стан ка истин ског кла сич ног де ла у ан гло сак сон ском све ту мо гу 
ме ри ти истом оном уда ље но шћу ко јом је ње гов се вер њач ки ам би јент раз-
дво јен од ју жног мо ра и за но сне пе сме ње го вих Си ре на, при че му у ви ду 
на по ме не тре ба да ка же мо да су ове од већ ре чи те сли ке и ана ло ги је пре у-
зе те из Хе ли о до ро вог ро ма на, у ко јем се и са ма ча ро ли ја го во ра по ре ди са 
пе смом Си ре на (5, 1, 3–4: oὕtwj ἀkόrestόn ti kaὶ seirήneion tὸ kat' aὐtήn 
(sc. diήghsin)). 
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Ако по стра ни оста ви мо ове од већ упа дљи ве сли ке као не при клад не 
за је дан до ка зни по сту пак и уме сто њих при бег не мо акри бич ној ме то ди, 
ка ко би смо утвр ди ли да ли по ме ну ти пред у сло ви по сто је у књи жев но сти и 
умет но сти ан гло сак сон ског све та, опет ће мо до ћи до истог за кључ ка, бу ду-
ћи да је у њи ма ви ше не го ре чи то од су ство по ме на вред ног ми та и зна чај ног 
фи ло зоф ског прав ца, а што се по е зи је и ли ков не умет но сти ти че, оне су 
та ко ре ћи не пре мо сти вим ја зом уда ље не од из вор не сна ге и све жи не ге ни ја, 
ко ја – да по ме не мо са мо не ка од зна чај них име на – стру ји из оства ре ња јед-
ног Хо ме ра и Хе си о да, јед ног Фи ди је и Прак си те ла. Сам је Ели от (125), као 
да је по у за но знао да књи жев ност ан гло сак сон ског све та не мо же ис пу ни ти 
ове кри те ри ју ме, је ди но мо гу ће при бе жи ште на шао у ар гу мен ти ма би о ло-
шког и агро ном ског ка рак те ра, ко ји ма се у бли ску ана ло ги ју до во де ора ни-
ца, ко ја се не пре ста но об ра ђу је и обил но ра ђа све док ње на пло до но сна 
суп стан ца пот пу но не пре су ши, и кла сич но де ло ко је сво јим на стан ком 
пот пу но ису шу је и иси са ва све кре а тив не по тен ци ја ле је зи ка („ ... the gre at 
po et ... ex ha usts not a form only, but the lan gu a ge of his ti me ...”), чи не ћи га 
сте рил ним и око шта лим и не оста вља ју ћи го то во ни ми ни мум про сто ра да 
се би ло ко ја од на до ла зе ћих ге не ра ци ја ли те ра та кре а тив но ис ка же на ње-
го вој са да већ већ ма усах ну лој ма те ри ји („ ... every su pre me po et ... tends to 
ex ha ust the gro und he cul ti va tes, so that it must, af ter yiel ding a di mi nis hing 
crop, fi nally be left in fal low for so me ge ne ra tion”). Да би по ка зао да је из лаз 
из јед не та кве без на де жне си ту а ци је, кад је у пи та њу на ста нак но вог кла-
сич ног де ла у сфе ри исте кул ту ре, ипак мо гућ, Ели от (124) се слу жи ар гу-
мен том из под руч ја би о ло ги је, ти ме што књи жев но де ло им пли цит но до-
во ди у бли ску ре ла ци ју са пло дом ко ји уми ре и из чи јег се се ме на ра ђа нов 
жи вот и но ви плод, обра зла жу ћи то на при ме ру ду ге де ка ден ци је у рим ској 
књи жев но сти по сле Вер ги ли ја, ко ја ће тра ја ти све до са ме смр ти ла тин ског 
и ра ђа ња из ње го вих ко ре на но вог, мла дог иди о ма, ка кав је ита ли јан ски је зик 
(„ …af ter Vir gil ... no gre at de ve lop ment was pos si ble, un til the La tin lan gu a ge 
be ca me so met hing dif fe rent”), на ко јем је, по сле то ли ких ве ко ва ко ји раз два-
ја ју Вер ги ли ја и Дан теа, по Ели о ту (122) је ди но би ло мо гу ће ро ђе ње но вог 
кла сич ног де ла ка кво је Бо жан стве на ко ме де и ја („ ... in the Di vi ne Co medy, 
if anywhe re, we find the clas sic in a mo dern Eu ro pean lan gu a ge”). Упра во ар-
гу мен ти ова квог ти па бу ди ли су на ду код Ели о та (121; 125) да ре ге не ра тив-
ни по тен ци јал ен гле ског је зи ка, ко ји се због од су ства кла сич ног де ла на 
ње му („ ... we ha ve no clas sic age and no clas sic po et, in En glish”) до жи вља ва 
упра во као мла да ора ни ца, још ни из да ле ка ни је пре су шио. Да је та на да 
би ла ви ше не го вар љи ва, по ка за ће још увер љи ви је ар гу мент из ве ден из 
исто ри је књи жев но сти.

Т. С. Ели от по чи нио је гре шку стра те шког ти па ко ја се огле да у чи ње-
ни ци да је за ег зем пли фи ка ци ју и по твр ду сво јих од већ стро гих те о риј ских 
на че ла, ко ја се ти чу пој ма кла сич ног у књи жев но сти, као ре фе рент не тач ке 
ода брао рим ску књи жев ност и Вер ги ли је во пе снич ко де ло. Кад то ка же мо, 
пре све га ми сли мо на чи ње ни цу да је, с об зи ром на ду жи ну свог тра ја ња, 
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рим ска, као уо ста лом и ен гле ска књи жев ност, ма ла књи жев ност, чи ји жи-
вот ни век је два пре ла зи осам сто ле ћа18 и чи ји ће мо епи гон ски ка рак тер за 
са да оста ви ти ван раз ма тра ња. То по ста је од већ очи глед но кад се ње но 
тра ја ње упо ре ди са жи вот ним ве ком грч ке књи жев но сти ко ји уве ли ко пре-
ма шу је два це ла ми ле ни ју ма, при че му је по ме ну та књи жев ност у нај ве ћем 
де лу свог по сто ја ња, ка ко про из и ла зи из уви да Еду ар да Нор де на (nor den 
1915: 574), јед ног од ње них нај ве ћих по зна ва ла ца, би ла во де ћа књи жев ност 
све та, тач ни је све до де се тог ве ка на ше ере. Та ко се са да по ред че ти ри већ 
на ве де не моћ не си ле из Лу ки ја но вих ка но на, без ко јих, ка ко смо већ мо гли 
ви де ти, ни је за ми слив на ста нак кла сич ног де ла, у свој сво јој си ли ни по ма-
ља још јед на, ка кву пред ста вља ју ко ло сал не раз ме ре тра ја ња те књи жев но-
сти, што би са мо од се бе тре ба ло да бу де са свим до во љан по вод да јој се 
до де ли ста тус ба зич не ма те ри је у свим сту ди ја ма оп ште и ком па ра тив не 
књи жев но сти. Али ов де ни је реч са мо о им по зант ној ду жи ни по сто ја ња 
не го исто та ко и о це лом јед ном ни зу ве ли ких ау то ра и де ла, ко ји се сме њу-
ју у кра ћим и ду жим ин тер ва ли ма то ком це лог ње ног тра ја ња, ко је, ре кло 
би се, ни ма ло слу чај но не по чи ње гро ма дом ги гант ских раз ме ра ка кви су 
хо мер ски епо ви. Упра во та кав им по зан тан жи вот ни век, ис пу њен ви ше него 
ре пре зен та тив ном књи жев ном ма те ри јом, пред ста вља глав ни пред у слов за 
на ста нак кла сич ног де ла у не кој књи жев но сти, што Ели от ни је мо гао да 
ви ди из ску че не пер спек ти ве ко ју му је пру жа ла рим ска књи жев ност и Вер-
ги ли је во де ло. Услед то га он ни је мо гао до ћи до уви да да је за сва ку књи-
жев ност, ко ја има пре тен зи ју да по ста не узор на, од на стан ка кла сич ног 
де ла као та квог мно го ва жни је при су ство би о ло шког, од но сно ре ге не ра тив-
ног по тен ци ја ла, уо ста лом пре суд но усло вље ног са мом ду жи ном ње ног 
тра ја ња и све шћу о соп стве ној исто ри ји19 – упра во та квог по тен ци ја ла ко ји 
би сам по се би био у ста њу да га ран ту је не пре ста но ре ци кли ра ње књи жев-
не ма те ри је и на ста нак це лог ни за „ма лих” кла сич них де ла, при че му се 
упра во по ме ну ти епи тет ма ли ов де од но си већ ма на фор мат не го на књи-
жев но-кри тич ки суд. 

Овај за кљу чак во ди нас по но во до тер ми на dra ma, ро ма на као жан ра 
и ње го ве ва жне уло ге у про це су ре ци кли ра ња књи жев не, пре све га пе снич-
ке, ма те ри је то ком це лог тра ја ња грч ке књи жев но сти, ко ја је свој не у ни-
шти ви ре ге не ра тив ни по тен ци јал по ка за ла и у та ко по зном пе ри о ду ка кав 
је епо ха Ком ни на. У тре ну ци ма ка да се чи ни ло да је ње на кре а тив на суп-

18 Реч je о рим ској књи жев но сти ко ја из ви ре из жи вог ла тин ског је зи ка, ко ји тра је све 
до 6. в. н. е.

19 Пре ма Ели о ту (122) упра во при су ство ове све сти, ко ју не по се ду ју грч ки ау то ри, 
чи ни Вер ги ли јев еп у пу ној ме ри зре лим и кла сич ним. У ко јој су ме ри ови ста во ви по гре-
шни, ви ди се из чи ње ни це да је то ком це лог тра ја ња грч ке књи жев но сти код го то во свих 
ње них ау то ра при мет на свест о ње ном је дин ству и ње ној исто риј ској ми си ји, због ко је се 
ин хи би ра и при род ни раз вој грч ког је зи ка, ка ко би се чак и на фор мал ном пла ну сте као 
ути сак о ње ном пот пу ном исто риј ском је дин ству и ком пакт но сти. 
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стан ца пот пу но ис тро ше на и да из ње них ису ше них ко ре но ва не мо же да 
шик не ни јед на мла ди ца, по ја ви ла су се у свој сво јој ле по ти че ти ри по ме ну-
та пред став ни ка жан ра, за ко је би се, чак и уз при ме ну нај стро жих естет-
ско-сти ли стич ких кри те ри ју ма, мо гло ре ћи да го то во ни ма ло не за о ста ју 
за сво јим ан тич ким мо де ли ма и да сво јом по ја вом у не бе зна чај ној ме ри 
улеп ша ва ју хал ки он ске да не им пе ри је. Иза њи хо вог на стан ка сто ји уз ви-
ше ни мо тив ка кав је па лин ге не за, упра во по нов но ро ђе ње иде је у ви ду оног 
што се зо ве pla sma и њен веч ни жи вот у ме та мор фо зи, мо тив ко ји ни ка ко 
не би би ло пре по руч љи во обе све ти ти и де гра ди ра ти при ме ном ар би трар них 
ме ри ла, ко ја не ма ју ни ка кве ве зе с има нент ном по е ти ком жан ра и ње го вом 
пле ме ни том ми си јом, ко ја се са сто ја ла у то ме да он да свој мак си мал ни до-
при нос у на сто ја њи ма да се по ја ча већ ио на ко чу де сни ре ге не ра тив ни и 
пла зма тич ки по тен ци јал нај зна чај ни је књи жев но сти све та, што са мо по 
се би ви ше не го ре чи то го во ри ко ли ко су у ње го вом слу ча ју бе сми сле ни 
би ли од већ ар би трар ни ква ли фи ка ти ви ка кви су вар ва ри зам и ка ри ка ту ра. 
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Sa la ried Posts in Gre at Ho u ses. En glish tran sla tion by A. M. Har mon.Cam brid ge 
Mas sac hu setts: Har vard Uni ver sity Press (LCL130).

lu ci a nus, De sal ta ti o ne (perὶ ὀrcήsewj). Lu cian (vol. V). The Dan ce. En glish tran sla tion 
by A. M. Har mon. Cam brid ge Mas sac hu setts: Har vard Uni ver sity Press (LCL 302).

lu ci a nus, Ica ro me nip pus (’Ikaromέnippouj ἢ ὑpernέfeloj). Lu cian (vol. II). Ica ro me nip
pus or the SkyMan. En glish tran sla tion by A. M. Har mon. Cam brid ge Mas sac hu setts: 
Har vard Uni ver sity Press (LCL 54).

lu ci a nus, Ima gi mes (εἰkόnej). Lu cian (vol. IV). Es says in Por tra i tu re. En glish tran sla tion 
by A. M. Har mon. Cam brid ge Mas sac hu setts: Har vard Uni ver sity Press (LCL 162).

lu ci a nus, Le xip ha nes. Lu cian (vol. V). En glish tran sla tion by A. M. Har mon. Cam brid ge 
Mas sac hu setts: Har vard Uni ver sity Press (LCL 302).
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Ran ko D. Ko zić

PIC TO RIAL CON CEPT, THE DRA MA TIC AND THE SYMBO LIC IN  
THE GRE EK NO VEL OR WHAT IS CLAS SI CAL ON  

THE GEN RE RE FER RED TO ABO VE

S u m  m a r y

On the ba sis of evi den ce gi ven by the tre a ti ses of rhe to ri cal and gram ma ti cal ori gin 
light has been shed on an al most en ti re se man tic spec trum of the gen re-re la ted terms 
such as dra ma, pla sma, dra ma ti kon, pla sma i kon in clu ding the ir La tin equ i va lent ar gu
men tum, with the pur po se to iden tify as con vin cing as pos si ble the po e to lo gi cal and 
aest he tic prin ci ples un derlyin g the nar ra ti ve of the key styli stic exer ci se in the rhe to ri cal 
edu ca tion be a ring the sa me ge ne ric terms re fer red to abo ve and re pre sen ting it self a 
ba sis the an ci ent no vel ori gi na ted from, with the mid-Byzan ti ne pe riod as a ti me fra me 
fi nally pro vi ding it with its gen re de sig na tion, i. e. dra ma. The re sults ob ta i ned by de-
cip he ring the se man tic spec trum of the abo ve men ti o ned terms pa ved the way le a ding 
to the re alm of gen re's po e tics with one of its key is su es re ma i ning so far un no ti ced and 
con cer ning the way aut hor's cre a ti vity in the pe riod of clas si cal an ti qu ity was un der stood, 
which, as di stin gu is hed from our own ti me, tur ned out to be qu i te unex pec tedly not so 
much con nec ted to in ven tion it self as to the so cal led „cre a ti ve” mon ta ge, cha rac te ri sed 
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in a de ci si ve man ner by the way a he te ro ge ne o us su bject mat ter, mostly of po e tic pro ve-
nan ce, was jo in ted to get her to form well tem pe red who le mar ked by be a uty, har mony 
and symme try. Such un der stan ding of cre a ti vity will, not wit ho ut a gre at sur pri se, al so 
pro ve to be es sen ti ally re la ted to Pla to's the ory of ide as, in so far as the pro cess of what 
has been cal led mon ta ge is car ried out thro ugh the gu i ding prin ci ple such as pa lin ge ne
sia i.e. a re birth of the exi sting po e ti cal con cept in the form of what has been ter med a 
pla sma (dra ma) and its eter nal li fe in the me ta morp ho se, whe reby the es sen tial pre re qu i-
si tes are be ing ma de for a cre a ti ve recycling of po e ti cal, and not only po e ti cal, sub stan ce 
as long as a cer tain li te ra tu re con ti nu es to exist, as well as for emer gen ce the rein of a 
gre at num ber of li te rary works, de sti ned to be re gar ded as clas si cal, if the exi sten ce of a 
li te ra tu re, as is the ca se with the Gre ek one, as su mes co los sal, gi gan tic pro por ti ons. With 
the se ga ins ma de on a lar ge sca le ne ces sary pre re qu i si tes are al so be ing cre a ted for an 
es sen tial, aest he tic re-eva lu a tion of en ti re li te rary epochs and gen res as well as for ta king 
a stand to wards Eli ot’s con cep tion of a clas sic. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет 
ko zic.ran ko@mts.rs
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Др Вла ди мир М. Ву јо ше вић

ГО ТИ КА КАО КЊИ ЖЕВ НИ СА ДР ЖАЈ*

Овај рад пред ста вља ту ма че ње не до вољ но обра зло же ног тер-
ми на „го ти ка” као озна ке за спе ци фи чан књи жев ни са др жај. Го
ти ка у књи жев но сти ни је, ка ко се то по не кад твр ди ло, симп том 
ро ман ти чар ског от по ра про све ти тељ ској сли ци сви је та, већ је, на-
про тив, у пи та њу књи жев ни из раз ко ји упри сут њу је број не иде о-
ло шке на пе то сти са мог про све ти тељ ског про јек та. У ра ду ука зу-
је мо ка ко ра на про све ти тељ ска исто ри о гра фи ја и по то ња гот ска 
фик ци ја ди је ле број не ре то рич ке и мо тив ске слич но сти, те ка ко се 
ана ли за кључ них гот ских мо ти ва и жан ров ских по сту па ка не мо-
же одво ји ти од раз ли чи тих по ли тич ких, епи сте мо ло шких, ин сти-
ту ци о нал них и иде о ло шких ста но ви шта европ ског про све ти тељ-
ства. Го ти ка ука зу је на под руч је кон флик та из ме ђу мо дер но сти и 
про шло сти, кључ ног аспек та ре то ри ке про све ти тељ ства. У пи та њу 
је жа нр ко ји пред ста вља сво је вр сни „не га тив” раз ли чи тих анк си-
о зно сти про све ће не мо дер но сти: по ли тич ких, иде о ло шких и епи-
сте мо ло шких.

Кључ не ри је чи: го ти ка, про све ти тељ ство, „епи сте мич ка анк-
си о зност”, исто ри ја, ре ли ги о зна тра ди ци ја.

1. КомпромитовањехагиографсКогсижеа:протоготсКинаративиисто
риографијапросветитељства. Едвард Ги бон (Ed ward Gib bon) ће у Сла бље њу 
и про па сти Рим ског цар ства (The Hi story of the Dec li ne and Fall of the Ro man 
Em pi re), кључ ном дје лу исто ри о гра фи је про све ти тељ ства, по ме ну ти Си ме о на 
Столп ни ка. Ова Ги бо но ва вер зи ја по зна тог ха ги о граф ског си жеа свје до чи 

* Овај рад се осла ња на ре зул та те ис тра жи ва ња при ро де гот ске фик ци је спро ве де ног 
у окви ру нео бја вље не док тор ске ди сер та ци је Гот ски мо ти ви у про зи Фле не ри О’Ко нор коју 
сам од бра нио 26. ма ја 2018. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ги бон као ау тор 
про то гот ске фик ци је и по јам Бах ти ја и Клај на „са бласт те о ло ги је” ус пут но су по ме ну ти, у 
дру га чи јем кон тек сту, у на шем ра ду „Јед на од оних кр ва вих при ча: жан ров ски иден ти тет 
про зе Фле не ри О’Ко нор” (2019) об ја вље ном у Књи жев ној смо три (бр. 51). Ако ни је дру га-
чи је на зна че но, пре во ди у ра ду су мо ји.
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о јед ној но вој, мо дер ној ева лу а ци ји про шло сти. Ги бон, уте ме љен у тра ди-
ци ји про све ти тељ ства, опи су ју ћи „ха ги о гра фи ју” си риј ског све ца из пе тог 
ви је ка, ну ди скуп мо ти ва ко ји ће има ти зна чај ну уло гу у тзв. гот ској фик ци ји, 
по пут аб нор мал не пси хо ло ги је, са мо у би ства у ма на сти ру, де фор ми са ног 
ти је ла, кла у стро фо би је ће ли ја, мрач ног су је вјер ја и ин кви зи ци је.1 Сред њи 
ви јек са сво јим све ци ма и хо до ча сни ци ма, са кра ље ви ма и мо на си ма, за у ви-
јек је за вр шен и са да ис тра ја ва тек као не са вр ше но и уз не ми ру ју ће сје ћа ње 
на не што од че га смо за у ви јек одво је ни. Сред њо вје ков на при ча о мно го по што-
ва ној све тач кој лич но сти, ли ше на сво је те о ло шке и де во ци о нал не ди мен зи је, 
ну жно „ра чу на” са јед ном вр стом рас ко ра ка, „про ва ли је” ко ја нас за у ви јек 
одва ја од Си ме о но вог ли ка. У цје ло куп ном Ги бо но вом тек сту при сут на је 
она „огром на снис хо дљи вост по том ства” (taylor 2009: 301) ко ју, по зи ва ју-
ћи се на Едвар да Томп со на (Ed ward Thomp son), по ми ње Чарлс Теј лор да би 
ука зао на но ву пер спек ти ву мо дер но сти у ко јој се сред њи ви јек, мо жда по 
пр ви пут та ко очи глед но, по ка зу је као „мрач но до ба” „су је вјер ја”, „за о ста-
ло сти”, „ти ра ни је” цр кве них дог ми и ин сти ту ци ја. На Си ме о но вом сту бу, 
за Ги бо на, по чи ње „мрач ни” сред њи ви јек. 

Ги бон ће у јед ном тре нут ку (giB Bon 1906б: 177) Си ме о на упо ре ди ти са 
„крх ким ске ле том” (me a gre ske le ton). Сли ка је то ко ја већ асо ци ра на „жи ве 
мр тва це” ка сни јих при ча стра ве. Као да је ту у пи та њу еман ци па тор ска 
ре дук ци ја сред њо вје ков ног, ха ги о граф ског тек ста, де фа ми ли ја ри за ци ја са-
крал ног на ра ти ва у „гот ску при чу” о укле тим ду хо ви ма. Сред њо вје ков на 
све тост ов дје је, у окви ру са мог на ра ти ва про све ће но сти, де кон стру и са на 
у пред ста ви аб нор мал не пси хо ло ги је ко ја као да са др жи јед ну на кнад ну 
иде ју не ја сног и „је зи вог” (жи ви ске ле ти).

Упра во у ври је ме док Ги бон ра ди на свом mag num opus-у по ја ви ће се 
пр ви узо рак но вог књи жев ног жан ра, по зна тог као гот ска фик ци ја. У пи-
та њу је ро ман Хо ра са Вол по ла (Ho ra ce Wal po le) Отрант ски за мак (The 
Ca stle of Otran to, 1764) ко ји је у свом дру гом из да њу но сио под на слов „гот-
ска при ча”. У пи та њу је не што ви ше од про сте ко ин ци ден ци је. 

„Ове екс тра ва гант не при че”, пи ше Ги бон о мо на шким ха ги о гра фи ја ма, 
„ко је су ну ди ле са мо фик ци ју без ге ни јал но сти или по е зи је, озбиљ но су 
угро зи ле ра зум, вје ру и мо рал хри шћа на. Не вје ро ват ност та квих при ча је 
оште ти ла и осу је ти ла спо соб но сти ума: оне су ком про ми то ва ле исто риј ске 
чи ње ни це, а су је вјер је је по ти сну ло свје тлост на у ке и фи ло зо фи је” (giB Bon 
1906б: 179). При ми је ти мо ка ко слич ном иде јом (на пе то сти из ме ђу су је вјер-
ја и на у ке) по чи ње и Лу и сов (Mat thew Le wis) Мо нах (The Monk, 1796), јед но 
од нај по зна ти јих оства ре ња мла дог жан ра: ро ман отва ра сли ка Ма дри да, 
гра да у ко јем „су је вјер је вла да де спот ском си лом”, мје ста у ко јем не ма „пра-
ве по бо жно сти” и ра ци о нал не „же ље за зна њем” (le wis 1907:1). Гот ска фик-

1 Ги бон чак не ће одо ље ти да у Си ме о ну ви ди за че так ка то лич ке ин кви зи ци је. У овом 
слу ча ју, то је сва ка ко ана хро ни зам, но ин кви зи ци ја и ин ви зи то ри ће функ ци о ни са ти као 
је дан од нај ста тич ни јих мо ти ва мла дог жан ра.
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ци ја ја вља се као про све ће на па ро ди ја сред њо вје ков не ха ги о гра фи је. У дје-
ли ма жан ра о мрач ним и нат при род ним фе но ме ни ма као да је не пре кид но 
при су тан про све ће ни тон ко ји ин си сти ра на ди стинк ци ја ма на пред ног и 
на зад ног, су је вјер ја и на у ке, ира ци о нал но сти и ра ци о нал но сти.

Жа нр ко ји оби лу је ли те рар ним трет ма ни ма нат при род них и ира ци о-
нал них фе но ме на као да ди је ли од ре ђе ну мо тив ску срод ност са исто ри о-
гра фи јом про све ти тељ ства. Иде о ло ги ја ко ја је ин си сти ра ла на „свје тлу ра-
зу ма”( les Lu miè res) из гле да да по сје ду је из вје сну мо тив ску и фра зе о ло шку 
слич ност са „књи жев но шћу та ме” (Fi e dler 1960: xxiv). У пи та њу је кон тро-
вер за са ко јом мо ра мо из и ћи на крај.

2. анКсиозностеманципације:политиКажанраи„готсКи”повратаК
прошлости. Ри јеч го ти ка ја вља се као „есте тич ки по јам [...] упо тре бља ван 
[испрва] од стра не ре не сан сних исто ри ча ра умјет но сти у Ита ли ји да би се 
опи са ли ши ља ти лу ко ви [...] сред њо вје ков не ар хи тек ту ре али и са ми сред-
њо вје ков ни на чи ни жи во та, на је дан пе жо ра ти ван на чин, у ци љу ус по ста-
вља ња су пер и ор но сти ско ри јих нео кла сич них ал тер на ти ва” (Ho gle 2002: 
16). Ри јеч го ти ка као да на ста је из оне ду хов не кли ме у ко јој се на јед ном 
сред њи ви јек по чео пер ци пи ра ти као „мрач но до ба”. Та је ри јеч озна ча ва ла 
јед ну вар вар ску тен ден ци ју (не што „гер ман ско”, „сје вер њач ко”, „гот ско”), 
гру бост ду ха, ди вља штво, „не про све ће ност” прет ход них епо ха. У пи та њу 
је био тер мин ко ји је у се би већ са др жао естет ски и кул тур ни суд. У упо-
тре би тог из ра за као да је већ при су тан је дан еман ци па тор ски гест от кло на 
од кул тур них фор ми про шло сти.2 Џе ролд Хогл (Jer rold Ho gle) твр ди да је 
го ти ка као есте тич ки по јам пот пу ни „фал си фи кат” (Ho gle 2002: 16). У пи-
та њу је тер мин ко ји је „све ври је ме упо тре бља ван да би се мо дер ни об зи ри 
про јек то ва ли на на мјер но ма гло ви ту, па чак и фик ци о на ли зо ва ну про шлост” 
(Ho gle 2002: 16). Ta ри јеч већ од са мих по че та ка сво је упо тре бе озна ча ва 
од ре ђе ни, ан га жо ва ни суд о про шло сти. Чи тав кор пус ли те ра ту ре ко ји ће 
на ста ти на кон по ме ну тог Вол по ло вог ро ма на пре у зе ће од ред ни цу „гот ска 
при ча” као жан ров ско од ре ђе ње тек ста ко ји тре ти ра нат при род не и за стра-
шу ју ће фе но ме не смје ште не у пе ри од сред њо вје ков не ста ри не, те ука зу је 
на не ки об лик уз не ми ру ју ћег ис тра ја ва ња сред њо вје ко вља у пе ри о ду мо-
дер но сти (ис так нут кроз при су ство псе у до сред њо вје ков них мо ти ва по пут 
зам ко ва, ари сто кра ти је, све штен ства и ма на сти ра, древ них ру ко пи са и та-
јан стве них пор тре та).

2 Ле зли Фе длер (Le slie Fi e dler), го во ре ћи о исто ри ји упо тре бе ри је чи го ти ка, твр ди 
да је она би ла „су штин ски пе жо ра тив на (на лик ри је чи ̓ вик то ри јан скоʼ у но ви јој по пу лар ној 
упо тре би)”. Го ти ка је упо тре бља ва на да озна чи „не са мо оно што за пра во при па да гру бим 
с̓ред њо вје ков нимʼ вре ме ни ма, тј. би ло ко јем пе ри о ду при је ше сна е стог ви је ка, већ та ко ђе 

[да би се означио] би ло ко ји пре о ста ли на чин го во ре ња или по на ша ња ко ји је сма тран не-
до стој ним про све ће не мо дер но сти” (Fi e dler 1960: 119). Фeдлер до да је да су та ко, на при мјер, 
дво бо ји од стра не не ких осам на е сто вје ков них по ле ми ча ра опи си ва ни као „гот ски оби чај” 
(Fi e dler 1960: 119).
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Ри јеч го ти ка упо тре бља ва ла се као из раз за мрач ну и не ја сну про шлост, 
но уви јек из јед не „про све ће не”, еман ци па тор ске пер спек ти ве. Ни је нео бич-
но да овај из раз по ста је фре квент но упо тре бља ван (са да, као озна ка за је дан 
књи жев ни са др жај) у бри тан ском осам на е стом ви је ку, дру штве ном кон тек-
сту ко ји је оби ље жен сна жним ути ца јем ре фор ма ци је и про свје ти тељ ства. 
Ка ко при ми је ћу је Ен Ви ли јамс (Ann Wil li ams), гот ска фик ци ја ко ре спон ди ра 
са про све ће ним „осам на е сто вје ков ним фан та зи ја ма о мрач ном [средњовје-
ковном] до бу” (wil li aMs 1995: 15).

На ста нак го ти ке као књи жев ног са др жа ја у осамнaестовјековној Бри-
та ни ји ни је мо гу ће одво ји ти од од ре ђе не по ли тич ке ин спи ра ци је. По ли ти-
ка овог из ра зи то ан ти ка то лич ког жан ра (у окви ру ко јег су сред њо вје ков на 
про шлост и ка то лич ка ре ли ги ја уви јек представљaне из про све ће не и про-
те стант ске пер спек ти ве – као но си о ци та ме и су је вјер ја) су штин ски је ве-
за на за ре то ри ку из град ње, фор му ли са ња и фик си ра ња мо дер ног бри тан ског 
иден ти те та.

„Бри та ни ја је [градила] иден ти тет мо дер не, про гре сив не на ци је ко ја 
ми је ња се бе и сви јет пре ко тр го ви не и на у ке, кроз про цес омо гу ћен на пред-
ним усло ви ма ко је је ство рио њен устав” и спе ци фи чан на чин вла да ви не „у 
сна жном кон тра сту у од но су на Евро пу, ко ја је пер ци пи ра на као де спот ска, 
на зад на, фе у дал на, ка то лич ка и гот ска” (Mi les 2007: 15). 

Ри јеч го ти ка та ко се ја вља као об лик го во ре ња ко ји уви јек под ра зу ми-
је ва „еман ци па тор ску” дис тан цу. Евро па је, у овом иде о ло шком кон тек сту, 
пер ци пи ра на као ис тра ја ва ју ће сред њо вје ко вље, као фе у дал на, ка то лич ка 
ста ри на ко ја, у не ком де фор ми са ном об ли ку, још уви јек тра је. Сред њи ви јек 
ов дје ис кр са ва у кон тек сту по ли ти ке еман ци па ци је, као фор ма про шло сти 
ко ја омо гу ћа ва раз ви ја ње по ли тич ке алар ми ра но сти.3 

Сје ти мо се са мо за пле та јед не од нај по зна ти јих гот ских при ча стра ве 
– Сто ке ро вог Дра ку ле, ро ма на ко ји је пред ста вљао „про ду же ну фан та зи ју 
ка то ли ци зма” (оʼMalley 2006: 160). Гроф Дра ку ла, ари сто кра та про шло сти, 
ин фил три ра се, из свог сви је та европ ске, кон ти нен тал не фе у дал но сти, у 
про све ће ни сви јет мо дер не, про те стант ске Бри та ни је. Овај си же пред ста вља 
оства ре ње па ра но је ин фил тра ци је: вам пи ри у цр ним одо ра ма (што је ди-
рект на алу зи ја на све штен ство и мо на штво „сред њо вје ков не”, ка то лич ке 
ре ли ги је) тај ним ка на ли ма до спи је ва ју у ср це про све ће не на ци је да би, кроз 
об ред кр ви, кроз пер вер зи ју „по љуп ца ми ра”, ини ци ра ли (пре о бра ћа ли) 
ста нов ни штво у сво ју за јед ни цу (ἐκκλησία). Кон вер зи ја је ов дје асо ци ра на 

3 Чак је и у по пу лар ном дис кур су сред њи ви јек по стао јед на вр ста ре то рич ке „скра-
ће ни це” за све оно што, на не ки не при јат ни на чин, упор но ис тра ја ва, а од че га би чо вјек 
са вре ме но сти мо рао би ти по ште ђен. Ми осје ћа мо да се „вра ћа мо у сред њи ви јек” ако не-
ста не стру ја или се до го ди са ни тар ни ко лапс, ако од ре ђе не по ли тич ке сна ге, ко је сма тра мо 
„ре тро град ним”, и да ље упор но ис тра ја ва ју у јав ном жи во ту. Та ри јеч, у јед ној вр сти по-
пу лар ног дис кур са ис тра ја ва као за јед нич ко име за раз ли чи те не при јат но сти од ко јих, 
ка ко осје ћа мо, мо ра мо би ти по ште ђе ни, већ са мом чи ње ни цом да смо љу ди свог вре ме на. 
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са уче шћем у „ри ту а лу кр ви” (атро фи ра ној фор ми ка то лич ке еу ха ри сти је). 
Гот ски на ра тив ука зу је на „за стра шу ју ћу” мо гућ ност: бу дућ ност мо же по-
ста ти про шлост. Гот ски тек сто ви стал но ука зу ју на опа сност по врат ка: го-
ти ка је је зик „упа да (in cru si ons) и ин ва зи ја [...] про шло сти у са да шњост” 
(kaV ka 2002: 211). Оно што је „мр тво” (сред њовј ков на про шлост) ипак и 
да ље во ди свој при је те ћи „вам пир ски” жи вот не гдје пре ко мо ра и при је ти 
да угро зи сви јет мо дер но сти. „Го ти ка је те мат ска или дис кур зив на еруп ци-
ја тра у ма тич не про шло сти у са да шњо сти ко ја је из об ли че на до су ге сти је 
нат при род ног” (о’Malley 2006: 12). 

При ми је ти мо ка ко про шлост у гот ској фик ци ји ни је ис кљу чи во „тем-
по рал на”, већ и „спа ци јал на”. Као што ви ди мо на при мје ру осам на е сто вје-
ков не Бри та ни је, су је вјер на, ира ци о нал на „сред њо вје ков на” про шлост је од 
са да шњо сти одво је на Ла ман шом, а не вје ко ви ма на прет ка. „Про шлост” је 
у овом књи жев ном са др жа ју не што још уви јек жи во, дје лат но и при сут но, 
си мул та но еман ци па тор ској са да шњо сти. Ги бо но ва ре ка пи ту ла ци ја ха ги-
о граф ског си жеа функ ци о ни ше као „про то гот ски” на ра тив упра во због 
екс пли цит не иде је да „ди вља и уз не ми ру ју ћа ста ри на ка лу ђе ра и епи ско па 
Ви зан ти је” (taylor 2009: 301) ни је про сто тек ствар да ле ке и мор бид не про-
шло сти, већ функ ци о ни ше и као упо зо ре ње за са да шњост: мрач на про шлост 
по ста је дра ма су ко ба ко ји су још уви јек ак ту ал ни.4 У гот ској фик ци ји, „мон-
стру о зна про шлост” (sa Voy 2002: 169) уви јек је си мул та на про све ће ној „са-
да шњо сти”.5 Као да је сва ки об лик еман ци па ци је од про шло сти (би ла то 

4 Су коб Све тог Је ро ни ма са из вје сним „је ре ти ком” Ви ги лан ци јем, о ко јем на јед ном 
мје сту го во ри Ги бон, ни је про сто јед на изо ло ва на исто риј ска епи зо да. На про тив, Ви ги лан-
ци је, ко ји је од ба ци вао по што ва ње ико на и све тих мо шти ју, био је „про те стант свог вре ме на” 
(Gib bon 1906а: 98). Успон мо на штва ко је, из ме ђу оста лог, Ги бон кри ви за про паст рим ске 
уче но сти и ма ни ра, ин сти ту ци ја ко ја је омо гу ћи ла ко лапс ан ти ке у „мрач ни” сред њи ви јек, 
као да ука зу је на опа сно сти фа на ти зма и ира ци о нал но сти од ко јих ни сви јет са вре ме но сти 
ни је имун. Ова па ра док сал на си мул та ност иде ја да је сред њо вје ко вље не што „за у ви јек 
пре ва зи ђе но”, из гу бље но у мра ку исто ри је (а са мим тим са свим по год но да по ста не по зор-
ни ца за хи пер бо лич не и за стра шу ју ће на ра ти ве) и иде је да је про шлост нео бич но ви тал на 
и да нас, ако не бу де мо до вољ но опре зни, мо же сур ва ти на зад у свој мрак, чи ни ће иде о ло-
шку око сни цу гот ске фик ци је.

5 Ову жан ров ску по ли ти ку ин кор по ри ра ће, mu ta tis mu tan dis, и тзв. ју жњач ка го ти ка 
(So ut hern Got hic), син таг ма ко ја ће се, као жан ров ско од ре ђе ње, уче ста ло по ја вљи ва ти у кри-
тич ким ева лу а ци ја ма про зе аме рич ких пи са ца по пут Ви ли ја ма Фок не ра (Wil li am Fa ulk ner) 
и Фле не ри О’Ко нор (Flan nery OʼCon nor). Ова је жан ров ска од ред ни ца, као и у слу ча ју бри-
тан ске го ти ке, ве за на за од ре ђе ну пер спек ти ву еман ци па ци је у ко јој је са мо аме рич ко кул-
тур но соп ство че сто пер ци пи ра но као „рас по лу ће но” на „ро бо вла снич ки”, при ми тив ни, 
за о ста ли Југ са ње го вим ре ли ги о зним фа на ти змом, струк ту ри ран ана хро ним дру штве ним 
ко до ви ма и ин ду стри ја ли зо ва ни и де мо крат ски, се ку ла ри зо ва ни, „ко смо по лит ски, ли бе-
рал ни” Сје вер (Уп. king 1980: 194). Ра зу ми је ва ње ове жан ров ске ква ли фи ка ци је („ју жњач ка 
го ти ка”), од стра не ју жњач ких ау тор ки по пут Фле не ри ОʼКо нор и Ју до ре Вел ти, би ло је на 
тра гу иде је да је са ма сли ка ју жњач ког жи во та по ста ла не што „гот ско” тек у овој еман ци-
па тор ској пер цеп ци ји сје вер њач ких чи та ла ца (Eu do ra Welty пре ма Ford 2016: 433). У овој 
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ре фор ма ци ја или про свје ти тељ ство) уви јек у по тра зи за соп стве ним мрач ним 
двој ни ком – за сли ком соп стве ног ал те ри те та. Про све ће ни по глед на сви јет 
про из во ди соп стве ни „мрач ни” ал те ри тет, сво ју с јен ку, у окви ру соп стве ног 
иде о ло шког кре та ња. Гот ска фик ци ја (књи жев ност о нат при род ном, псе у до-
сред њо вје ков ном и чу до ви шном) пред ста вља нео че ки ва ни про из вод про све-
ти тељ ске ре то ри ке, с јен ку ко ју је еман ци па ци ја ба ца ла на про шлост.

„Про све ти тељ ство је мо жда че сто ко ри сти ло ви со ко пар ни је зик афир-
ма ци је, но ње го во нај ду бље зна че ње ле жи у не из вје сној бор би свје тло сти 
про тив та ме. Кант ис ти че овај су коб у под сјет ни ку упу ће ном сво јим 
са вре ме ни ци ма: ви жи ви те у вре ме ну про све ће но сти, он им по ру чу је, 
али не и у про све ће ном вре ме ну. Про све ти тељ ство озна ча ва про цес а не 
ре зул тат. [...] Про цес је то ко ји ни је де тер ми ни сан ево лу ци јом кроз фик-
сне ста ди ју ме исто ри је. Сва ког тре нут ка мо же се скли зну ти у пот пу ну 
та му, као што се мо же до ћи и до но вог свје тла” (Fer gu son 2006: 371). 

У ср цу про све ти тељ ства, ка ко ис ти че Фер гу сон, ле жи анк си он зост 
еман ци па ци је: од суд ни тре ну так бор бе „свје тло сти и та ме”. Иса и ја Бер лин 
(Isa i ah Ber lin) при ми је ћу је ка ко, на кон по чет ног оп ти ми зма про све ти тељ-
ства, на ста је јед на уз не ми ру ју ћа на кнад на ми сао: по сто ји не ко или не ка гру-
па ко ја же ли да осу је ти наш на пре дак. „Не ко дје лу је иза све га ово га: мо жда 
је зу и ти [...] мо жда сло бод ни зи да ри” (Ber lin 1999: 107). Епи сте мич ки оп ти-
ми зам про све ти тељ ства у јед ном свом из ра зу по при ма фор му па ра но је угро-
же но сти, по ли тич ког и иде о ло шког дис кур са ко ји по зи ва на оп шту опре-
зност, ко ји ука зу је на угро же ност еман ци па тор ског про јек та од стра не си ла 
„про шло сти”, на за вје ру: на не што скри ве но и мрач но. „Мо ра по сто ја ти 
не ка за стра шу ју ћа, не при ја тељ ска си ла ко ја нас вре ба” (Ber lin 1999: 107). 
У овим ри је чи ма као да гле да мо род но мје сто гот ске фик ци је.

Гот ски књи жев ни са др жај уви јек им пли цит но по ста вља пи та ња о ста-
бил но сти еман ци па ци је. Го ти ка је „об лик фан та зи је” ко ји, кроз ли те рар на 
сред ства, упри сут њу је „об ли ко ва ње анк си о зно сти” (MiscHa siw 1998: 237): 

„[Д]а ли је вар вар ска про шлост за и ста по би је ђе на? Да ли су при-
ми тив не енер ги је и стра сти за и ста са вла да не? Гот ске [литерарне] фи гу-
ре су пред ста вља ле ове анк си о зно сти и да ва ле им за стра шу ју ћа об лич-
ја чу до ви шта, ду хо ва и де мо на чи ји је по вра так за стра шу ју ћи за сред-
њо кла сну нор мал ност, те под ри ва иде је по рет ка, ци ви ли зо ва ног дру штва 
и ра ци о нал ног про гре са” (Bot ting 2002: 279). 

Анк си о зност мо дер но сти, у гот ском тек сту, из ра же на је кроз мо тив 
чу до ви шног. Го ти ка ни је не ка уни вер зал на тен ден ци ја у књи жев но сти, већ 

сје вер њач кој „го ти за ци ји” Ју га, сам ре ги он је би вао кон стру и сан као не ка вр ста ар ти фи-
ци јел ног „сред њо вје ко вља” аме рич ког кул тур ног ис ку ства. Југ по ста је псе у до фе у дал ни, 
мрач ни двој ник (doppelgänger) про све ће не Аме ри ке (Mar shall 2016: 215), зе мље уте ме ље не 
на иде а ли ма про све ти тељ ства (Fi e dler 1960: xxi ii).
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је уви јек из раз мо дер но сти. Она је на ра тив еман ци па ци је, из раз „по тре бе 
да се иза ђе на крај са про шло шћу и исто ри јом са јед ног ʼти пич но про те-
стант ског и про све ће ног гле ди штаʼ” (Fi e dler 1960: 128). Ако се про све ти-
тељ ство мо же опи са ти као „осје ћај из ба вље ња од про шло сти” (Fi e dler 1960: 
151), он да гот ска фик ци ја опи су је те шко ће на ко је тај про је кат „из ба вље ња” 
на и ла зи.

„Про шлост” је у го ти ци по ста ла но ва ри јеч за „па као”, твр ди Фе длер, 
те је иза го ти ке дје ло ва ла јед на спе ци фич на „те о ри ја про шло сти” (Fi e dler 
1960: 118). Но за раз ли ку од фак то граф ске скру пу ло зно сти исто риј ског ро-
ма на, гот ски ро ман про шлост пред ста вља као за стра шу ју ћу ениг му. Тер мин 
„го ти ка” ука зу је на не што са чим не мо же мо „иза ћи на крај”. Он озна ча ва 
тек сто ве у ко ји ма су „при ча (и исто ри ја)” уви јек по гре шно схва ће не, уви јек 
не ја сне, или ка ко се из ра зио Џон Ир винг (John Ir wing) по во дом Фок не ра, 
уви јек „ско ро сми сле не” (ir wing пре ма king 1980: 120). При ча о сред њо вје-
ков ном аске ти у Ги бо но вом про све ти тељ ском трет ма ну ви ше не мо же би ти 
ко хе рент ни на ра тив: она по ста је ну жно фраг мен тар на, јер је сред њо вје ков ни 
сви јет све та ца за у ви јек од нас одво јен и де фа ми ли ја ри зо ван. Ова де фа ми-
ли ја ри за ци ја про шло сти омо гу ћа ва отва ра ње гот ског из ра за. У тој си јен ци 
не ра зу ми је ва ња ро је се ду хо ви и утва ре. Про шлост је по ста ла не што не ра-
зу мљи во, мрач но и опа сно. Ха ги о граф ски текст, у Ги бо но вој мо дер ној ре-
кон струк ци ји, са да во ди свој са бла сни жи вот као при ча о лу ди лу, аб нор-
мал но сти су је вјер не про шло сти и жи вим ске ле ти ма.

3. готиКаирасКидсарелигиозномтрадицијом. Су Зло сник (Sue Zlo snik) 
и Аврил Хор нер (Avril Hor ner) сма тра ју да је циљ гот ске фик ци је, књи жев-
но сти о чу до ви шти ма и ду хо ви ма, био да „одр жи иде ју тран сцен дент ног у 
дру штву ко је се, од ре не сан се на ова мо, све ви ше се ку ла ри зо ва ло” (пре ма 
da Vi son 2014: 487). Но, ова кав ути сак чи ни се крај ње про бле ма тич ним. Као 
по пра ви лу, у гот ским тек сто ви ма „ча ро ли ја сви је та” по ја вљу је се у об лич-
ју уз не ми ре них ду хо ва, вам пи ра, де мо на, вје шти ца, са бла сних пор тре та, 
нео бја шњи вог зве ке та ла на ца и по мје ра ња ства ри на та ва ну. Го ти ка ни је 
на да да у вре ме ну све оп ште ра ци о нал но сти по сто ји ипак не што „нео бја-
шњи во” и „тран сцен дент но” што се опи ре су во пар ној ра ци о нал но сти, већ 
је при је у пи та њу „епи сте мич ка анк си о зност” пред не ја сним и нео бја шњи-
вим. Ал тер на ти ва про све ће ном се ку ла ри зму ни је по сто ја ње не ке ро ман ти-
чар ске „но ве ду хов но сти” ко ју би го ти ка ина у гу ри са ла (по ку шај да се нат-
при род но за др жи у пе ри о ду сла бље ња ре ли ги о зне вје ре), већ се са др жај 
вје ро ва ња у го ти ци уви јек по ка зу је као не што „мрач но”, „при је те ће”, „ира-
ци о нал но”. Го ти ка ни је жа нр ал тер на ти ве се ку ла ри зму про све ће но сти, већ 
дис то пиј ска сли ка сви је та ко ји се вра ћа у про шлост.

Го ти ка по ста је „је зик” нат при род ног у вре ме ну се ку ла ри за ци је, али не 
као че жња за тран сцен дент ним у пе ри о ду успо на на у ка, већ као вр ста „за бо-
ра ва” ко ји омо гу ћа ва „је зи ви” по вра так „сред њо вје ко вља” и ње го вих вјер ских 
фор ми. Гот ски мо ти ви на ста ју кул тур ном де фа ми ли ја ри за ци јом сред њо вје-
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ков них ре ли ги о зних мо де ла ко ји се у вре ме ну се ку ла ри за ци је ја вља ју као 
чуд ни и де фа ми ли ја ри зо ва ни симп то ми оме та ња ра ци о нал но сти сви је та. 

Раз ми сли мо о сље де ћем при мје ру. Све та Пер пе туа, му че ни ца ко ја уми ре 
по чет ком тре ћег ви је ка, у јед ној ви зи ји ко је ће има ти ва жну уло гу у ка сно-
сред њо вје ков ном дог мат ском дис кур су о чи сти ли шту, ви ди свог пре ми ну-
лог мла ђег бра та у ри та ма, и са ожиљ ком на ли цу” (le goFF 1990: 49). Ако 
се сли ка овог ука за ња одво ји од Пер пе ту и не вје ре и вје ре Цр кве, ви ђе ње 
по ста је „гот ско”, не ја сно, за стра шу ју ће. Те о ло шки обра зло же на вје ра у жи вот 
на кон смр ти, у вре ме ну се ку ла ри за ци је тран сфор ми са ће се у сли ке ду хо ва 
ко ји лу та ју по стра ни ца ма гот ских ро ма на и по ка зу ју се жи ви ма. То је сли ка 
у ко јој већ по сто ји не што „је зи во” (un he i mlich/un canny6) што у фрој ди јан ској 
упо тре би ове ри је чи ука зу је на не што што нам је јед ном би ло по зна то, а сад 
се по ја вљу је као не по зна то, са бла сно, не ја сно (Freud 1971: 220).

Го ти ка је књи жев ни об лик за бо ра ва те о ло шке тра ди ци је, мје сто кул тур-
ног ре за, ра ди кал ног рас ки да са „про шло шћу”. Џо ди Ка стри ка но, по зи ва ју ћи 
се на кон цепт „са бла сти те о ло ги је” (Ghost of The o logy), твр ди да у епо хи мо-
дер но сти, ко ја је, у до број мје ри, рас ки ну ла са ре ли ги о зним фор ма ма ко је су 
пот пу ни је осми шља ва ле сви јет про шло сти, ре ли ги о зно функ ци о ни ше као 
„пре о ста так и под сјет ник” на „ка те го ри је у ко је ви ше не мо же мо да вје ру је мо, 
али исто вре ме но не мо же мо а да их не по на вља мо ис пра зно, ме ха нич ки, на 
не ки са бла сни на чин” (ca stri ca no 2001: 113). У гот ском жан ру вр ло че сто 
фи гу ри ра ју псе у до ре ли ги о зни мо ти ви. По сто ји не ка алу зи ја, не ки осје ћај 
оно стра но сти, ре ли ги о зног зна ча ја у свим тим ду хо ви ма и вам пи ри ма готи-
кe, али је ве за са ре ли ги о зном „про шло шћу” мо ти ва, за у ви јек из гу бље на, пре-
ки ну та или за пре та на. Мо ти ви ре ли ги је, у гот ској „мрач ној ре ли ги о зно сти”, 
атро фи ра ју у не ја сне зна ко ве при јет ње и оп скур но сти, те, нпр. у Фок не ро вом 
гот ском ре ги о ну аме рич ког Ју га, кал ви ни стич ко уче ње о иза бра но сти пра вед-
ни ка за спа се ње по ста је гот ско про клет ство, ка то лич ко чи сти ли ште не ста је да 
би оста ви ло де зор јен ти са не ду хо ве да лу та ју сви је том жи вих, вас кр се ње по-
ста је за стра шу ју ћи по вра так из гро ба, еу ха ри сти ја – ри ту ал кр ви итд. Ли ше ни 
свог те о ло шког кон тек ста, мо ти ви ре ли ги о зно сти у го ти ци по ста ју зна ко ви 
кон фу зи је и „је зи ве (un canny) де ста би ли за ци је [...] ре ал ног” (spo o ner 2017: 
139). Нат при род но је у гот ском тек сту не што уви јек ужа сно и не по жељ но.

„За Пи те ра Брок са (Pe ter Bro oks), го ти ка је фор ма пост са крал не ере” 
(el li ott 2007: 229). Ре ли ги о зно зна че ње се кроз гот ску фик ци ју го то во уви-
јек ја вља као па ро ди ја7 – сим бо ли хри шћан ства су ли ше ни обра зло же ног, 

6 Јед но од значењa ове ри је чи, тог , мо жда, глав ног „те о риј ског мо де ла” за ту ма че ње 
гот ске фик ци је (Bur nHaM 2014: 234) по Деј ви ду Пaнтеру, је сте и да ука же на „сви јет да ле-
ке ста ри не, не про ту ма чи вих зна ко ва из про шло сти као не че га што је не кад мо гло би ти 
ра зу мљи во а што нам са да из ми че” (pun ter 2007: 129). 

7 Ка ми ла Ели от при ми је ћу је да су три нај зна чај ни ја гот ска тек ста („гот ски трип тих”) 
па ро ди је ре ли ги о зних дог ми: „Фран кен штајн ства ра ња чо вје ка, Џе кил и Хајд ре ли ги о зног 
ду а ли зма, Дра ку ла све тог при че шћа и вјеч ног про клет ства/спа се ња (еlliott 2007: 229).
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те о ло шког кон тек ста и са да тра ју као па ро ди је и из во ри стра ха. Страх је 
ве зан за не што чи је нам је по ри је кло не по зна то.

Са мо при су ство „за стра шу ју ће нат при род ног” ни је, ка ко се то обич но 
хо ће, кључ ни симп том гот ског у књи жев но сти. Сред њо вје ков на жи тиј на 
књи жев ност, на при мјер, оби лу је „за стра шу ју ће нат при род ним”: мр тви 
раз го ва ра ју са жи ви ма, љу ди уста ју из мр твих, де мон ска би ћа, стра вич ним 
оп сје на ма, оп сје да ју пу сти ња ке и не срећ не свје тов ња ке. Па ипак ови тек-
сто ви ни су „гот ски”. По треб но је да сви јет у ко јем се ја вља нат при род но бу де, 
на не ки на чин, одво јен од тра ди ци је ко ја те нат при род не ин тру зи је ту ма чи.8 
Ду хо ви су гот ски ка да се ја вља ју у сви је ту у ко јем њи хо во по сто ја ње ни је не-
што под ра зу ми је ва но. Го ти ка озна ча ва из ла же ње из ме то до ло шког окви ра. 
Те мељ ни симп том жан ра је рас кид са тра ди ци јом.

4. „епистемичКаанКсиозност”. У вре ме ну „про мје не па ра диг ме” на ше 
ци ви ли за ци је, ка да је, на по чет ку мо дер но сти, сви јет по чео да вје ру је да је 
на по кон иза шао из пе ри о да „ира ци о нал но сти”, да су љу ди про шло сти би ли 
без на де жно ли ше ни аде кват не спо знај не ме то до ло ги је, те да су би ли у вла-
сти су је вјер ја, ау то ри те та тра ди ци је, сно ва и от кро ве ња, у том да кле пе ри о ду 
ра ци о нал ног оп ти ми зма на ста је и гот ска фик ци ја. Ни је нео бич но, сто га, да 
је у пита њу жа нр ко ји не пре кид но ин си сти ра на не при ко сно ве но сти про све-
ти тељ ске епи сте мо ло ги је. Сва ка ал тер на ти ва епи сте мо ло шком мо де лу ина-
у гу ри са ном у пе ри о ду про све ти тељ ства (као што су ем пи ри зам са иде а лом 
не по сред не еви ден ци је и екс пе ри мен та, ра ци о на ли зам на уч не ме то до ло ги-
је итд.) по ка зу је се као ну жно не ди скур зив на. Епи сте мо ло шки мо дел про-
све ти тељ ства пле ди ра на уни вер зал ност: не по сто је нео д го не тљи ве ми сте-
ри је, сви јет је ра ци о на лан, „струк ту ри ран” за ко ни ма при ро де, те при мје ном 
аде кват не на уч не ме то до ло ги је мо же мо по ступ но до ћи до ра ци о нал них 
од го во ра на сва пи та ња о при ро ди ствар но сти. Сви јет је на лик на сла га ли-
цу са раз ба ца ним дје ло ви ма ко је са мо тре ба укло пи ти (Ber lin 1999: 23). У 
пи та њу је епи сте мо ло ги ја ко ја пре тен ду је на то тал ност: ни шта не сми је 
би ти оста вље но из ван си сте ма све оп ште ра ци о нал но сти. При ми је ти мо јед-
ну за ни мљи ву ствар: го во ре ћи о уни вер за ли зу ју ћем епи сте мо ло шком про-
јек ту про све ти тељ ства, Адор но и Хорк хај мер упо тре бља ва ју по јам ко ји ће 
се ко ри сти ти у ева лу а ци ја ма гот ске књи жев но сти. У пи та њу је „страх”: 

„Про све ти тељ ство је ра ди ка ли зо ва ни мит ски страх [од непознатог]. 
Чи ста има нен ци ја по зи ти ви зма, ње го вог ул ти ма тив ног про из во да, ни је ни-
шта дру го до фор ма уни вер зал ног та буа. Ни че му ни је до пу ште но да оста не 
спо ља, бу ду ћи да је са ма иде ја ‘спо ља шњо сти’ пра ви из вор стра ха” (аdorno,
Hork He i Mer 2002: 11).

Ако по сто ји не што нео бја шњи во у по гле ду при ро де сви је та, он да је то 
по вод за епи сте мич ку анк си о зност. Овај сце на рио до слов но је ре и зве ден у 

8 Гот ска „ука за ња” су, ка ко је то ре као Ке рол по во дом хо ро ра, мо гу ћа са мо у окви ру оне 
па ра диг ме за ко ју су „чу до ви шта” не што стра но, нео че ки ва но, „не на уч но”. Уп. car roll 2004: 40.
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гот ској фик ци ји. По сто ји не што што не пре кид но из ми че на уч ној еви ден-
ци ји, што под ри ва „вје ро ва ње да је сви јет кон зи стен тан и ра ци о на лан и да 
мо же би ти об ја шњен кроз пој мо ве узор ка и по сље ди це”. У го ти ци, „свијeт 
се по ка зу је као по ди је љен на оно што жи ви на по вр ши ни и на оно што се 
скри ва ис под ње, што је уви јек стра шни је [...] не го што ми сли мо (ra pat zi kou 
2004: 114). Ду хо ви, утва ре, про клет ства у гот ском тек сту та ко пред ста вља-
ју оно за стра шу ју ће што про бле ма ти зу је по зна тост и ра ци о нал ност сви је та, 
што оста је „из ван” уни вер зал ног мо де ла ра ци о нал но сти. Гот ски текст ука-
зу је да су ове нат при род не ин тру зи је за стра шу ју ће и де струк тив не, а ти ме 
и да је ме то до ло шки оквир го ти ке су штин ски про све ти тељ ски. Све што 
ни је ра ци о нал но је при ли ка за епи сте мич ку анк си о зност.

Ако на пу сти мо епи сте мо ло ги ју про све ти тељ ства за сно ва ну на иде ја ма 
ра ци о нал но сти, „пра вил не упо тре бе ра зу ма” (Ber lin 1999: 22), тран спа рент-
но сти сви је та и на уч ног оп ти ми зма и за ми је ни мо их (као што се то де ша ва 
у гот ском тек сту) ука за њи ма и нат при род ним ви зи ја ма, сви јет не по ста је 
ду бљи и ми сте ри о зни ји, већ, на про тив, он по ста је мра чан, при је те ћи и оп ску-
ран, а ак те ри гот ског тек ста по ста ју пли јен „нео бја шњи вих и не кон тр о ли-
са них си ла” (pun ter 2002: 122). Нат при род ни фе но ме ни у гот ској фик ци ји 
ни ка да ни су бе не во лент на зна ме ња ми сте ри је, „ча роб но сти” сви је та, ро ман-
ти чар ске иде је ду бо ке и не спо зна тљи ве ствар но сти ко ја ни кад ни је ра ци о-
нали стич ки „су во пар на”, већ на про тив, ти су фе но ме ни до слов но за стра-
шу ју ћи, они су ин стан ци ја ци је ужа са и не по жељ ног, те ука зу ју на ко лапс 
ра ци о нал ног и зна чењ ског окви ра сви је та. Нат при род но и нео бја шњи во у 
го ти ци ни су по жељ на зна ме ња оно стра но сти и ми сте ри је, већ су уви јек 
при ли ке за ужас, не ла го ду, гу би так и смрт. По гре шно је сто га го ти ку ту ма-
чи ти као не ки об лик ро ман ти чар ске фик ци је. Из гле да да је умје сни је ка за ти 
да је у пи та њу жа нр ко ји упри сут њу је епи сте мич ку анк си о зност про све ти-
тељ ства. Сва ка ин ди ци ја нат при род ног у том мо де лу уви јек се по ка зу је као 
не што не по жељ но, за стра шу ју ће и опа сно: као при ли ка за анк си о зност у 
по гле ду ра ци о нал но сти сви је та.

Сви гот ски мо ти ви за пра во ука зу ју на про бле ма тич ност спо зна је: они 
функ ци о ни шу као ме ди ју ми епи сте мич ке анк си о зно сти. Они се ја вља ју да 
ука жу на не тран спа рент ност (ма гла, мрак,9 гро бље, шу ме, ла ви рин ти), на 
скри ве ну, „од мак ну ту” исти ну (за кљу ча ни и „цр во то чи ви” ма ну скрип ти, 
тек сту ал ни фраг мен ти, крип те, али и крип тич ни го вор), „по вра так про шло-
сти” (не што што се до го ди ло не ка да и што је са да је за у ви јек за ро бље но у 
не е ви дент но сти), та буи (еу ха ри сти ја и са крал ни је зик, у го ти ци, се че сто 

9 Ка да, да кле, го во ри мо о гот ској ат мос фе ри, он да то ни је не што што је про сто јед-
на од осо би на жан ра (то је жа нр о ат мос фе ри итд.), већ је то знак анк си о зно сти: као да 
по сто ји не ки мрак ко ји нам не до зво ља ва да ви ди мо „гот ски обје кат”. Гот ска ат мос фе ра је 
уви јек ат мос фе ра скри ва ња, оку лар не за му ће но сти, ве ла: гот ски су то по си пре кри ве ни 
ма глом, су мра ком, па у чи ном, те шким за сто ри ма. Кад не ви ди мо ства ри ја сно, кад ни смо 
си гур ни што за пра во ви ди мо – ту „сли је пу тач ку” че сто на ста њу ју ду хо ви и тај не.
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ја вља ју у кон тек сту та бу и зи ра ња спо зна је и као упо зо ре ња), ду хо ви и ука за-
ња (ко ја су по Пан те ру, „обра сци не раз мљи вог” (pun ter 1998: 4)), чу до ви шта 
(по ја ве ко је из ми чу на уч ним ка те го ри за ци ја ма и скру пу ло зној еви ден ци ји), 
мо ти ви при ват но сти и тај ног жи во та.

Гот ска „оп ти ка” (оп сјед ну тост по сма тра њем, очи ма, по гле дом, зу ре-
њем, сен зор ним пре пре ка ма: сље пи лом, ма глом, мра ком) пред ста вља ли-
те рар но про бле ма ти зо ва ње ем пи ри зма. По сма тра ње је те мељ ни на уч ни 
ме тод. Ко нач ни ужас гот ског тек ста је от кри ће да по сто ји не што што се 
опи ре по гле ду, што се не мо же фик си ра ти по гле дом (kaV ka 2002: 227). Не-
у спјех опа жа ња, при ба вља ња не про бле ма тич не ви зу ел не еви ден ци је пред-
ста вља ва жан аспект епи сте мич ке анк си о зно сти.

Ни је мо жда из не на ђу ју ће, у овом кон тек сту у ко јем го ти ку ту ма чи мо 
као жа нр „епи сте мич ке анк си о зно сти” да три кључ на скеп тич ка мо де ла у 
Де кар то вој епи сте мо ло ги ји ко ре спон ди ра ју са три ва жна гот ска мо ти ва: 
лу ди лом, ко шма ром и де мон ским дје ло ва њем.

5. жанрмодерности. Љу ди су од у ви јек при ча ли при че о укле тим мје-
сти ма, де мон ским деј стви ма и за стра шу ју ћим зна ме њи ма. При че о ду хо-
ви ма и ука за њи ма мо гле су иза зва ти страх и код сред њо вје ков ног слу ша о-
ца, но ова ква зна ме ња ни су угро жа ва ла са му сли ку сви је та: уче ња цр кве о 
по сто ја њу де мон ског сви је та, о вјеч ном спа се њу и про клет ству пру жа ла су 
оквир у ко ме су ова кве по ја ве би ле, у из вје сном сми слу, „об ја шњи ве”. Но у 
вре ме ну се ку лар не мо дер но сти, при че о „нат при род ном” ука зу ју на епи-
сте мич ку анк си о зност у по гле ду по зна то сти сви је та. Исто ри ја је у гот ском 
тек сту уви јек не ко му ни ка тив на и тра у ма тич на.

Да би се при ча раз от кри ла као гот ска ну жна је јед на тач ка еман ци па-
ци је, је дан про све ће ни по глед у мрак про шло сти. Ова пер спек ти ва еман ци-
па ци је (екс пли цит но или им пли цит но) при сут на је у овом ти пу тек сто ва: у 
пи та њу је су коб из ме ђу „мо дер но сти” (про те стан ти зам, ин ду стри ја ли за ци-
ја, на пре дак, жи вот у са да шњо сти) и про шло сти (фе у да ли зам, ка то ли ци зам, 
за о ста лост, ру рал ни сви јет, ана хро ни об ли ци вла да ви не и по на ша ња, жи вот 
у про шло сти). Сје ти мо се са мо нај по зна ти јег гот ског за пле та: мо дер ни ак тер 
су о чен је са не чим за стра шу ју ћим што до ла зи из мра ка про шло сти и не-
про све ће но сти: са ду хо ви ма умр лих, укле тим ста рим ку ћа ма ко је се опи ру 
сво јим мо дер ним ста на ри ма, вам пи ри ма ко ји жи ве кроз број не епо хе, са 
ис тра ја ва њем „сред њо вје ков них” хи је рар хи ја (по пут ин кви зи ци је, „ма мут-
ских” и не тран спа рент них ин сти ту ци ја смје ште них у мрач не ко ри до ре 
древ них зда ња) од ко јих лик мо дер но сти, у ко шмар ном кре та њу, по ку ша ва 
да се осло бо ди. Ни је нео бич но да се већ у про све ти тељ ској исто ри о гра фи ји, 
ко ја је по сје до ва ла очи гле дан иде о ло шки за зор од сред њо вје ков не про шло-
сти и ре ли ги о зних прак си (те је би ла и из ра зи то по ле мич ка), мо же тра жи ти 
за че так ре то ри ке ко ја ће ис тра ја ва ти у ка сни јим гот ским ро ма ни ма. Го ти ка 
упри сут њу је кроз сво је ли те рар не фор ме осје ћај рас ки да са прет ход ним 
епо ха ма. У пи та њу су тек сто ви у ко ји ма се про шлост уви јек по ка зу је као 
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не што мрач но, „вам пир ско”, не до вољ но ја сно. Го ти ка ука зу је на под руч је 
кон флик та из ме ђу мо дер но сти и про шло сти, те упри сут њу је спе ци фич не 
анк си о зно сти про све ти тељ ства, бор бу из ме ђу „свје тло сти и та ме” (ка ко је 
тај су коб, са свим гот ски, опи сао Ро берт Фер гу сон). У пи та њу је жа нр ко ји, 
ка ко смо до ка зи ва ли, пред ста вља сво је вр сни не га тив раз ли чи тих анк си о-
зно сти про све ће не мо дер но сти: по ли тич ких, иде о ло шких, епи сте мо ло шких 
и ин сти ту ци о нал них.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

ador no, The o dor W., Hork He i Mer, Max. Di a lec tic of En lig hten ment (Phi lo sop hi cal Frag
ments) (Gun ze lin Schmid No e rr, ed., Ed mund Jep hcott. Stand ford, transl.) Ca li for nia: 
Stand ford Uni ver sity Press, 2002.

Ber lin, Isa i ah. The Ro ots of Ro man ti cism (He nry Hardy, ed.). Prin ce ton, New Jer sey: 
Prin ce ton Uni ver sity Press, 1999.

Bot ting, Fred. Af ter got hic: con sump tion, mac hi nes, and black ho les. The Cam brid ge 
Com pa nion to Got hic Fic tion (ed. J. H. Ho gle). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity 
Press. 2002, 277‒300.

Bur nHaM, Mic hel le. Is The re an In dig no us Got hic?. A Com pa nion to Ame ri can Got hic 
(Char les Crow, ed.). Ma i den, (MA), Ox ford (UK): Wi ley Blac kwell. 2014, 225‒237.

car roll, Noël. The Phi lo sophy of Hor ror or Pa ra do xes of the He art. New York, Lon don: 
Ro u tled ge. 2004.

ca stri ca no, Jo dey. Crypto mi me sis: The Got hic and Jac qu es Der ri da’s Ghost Wri ting. 
Mon treal & King ston. Lon don. It ha ca: McGill Qu e en’s Uni ver sity Press, 2011.

da Vi son, Ca rol Mar ga ret. The Ame ri can Dre am/The  Ame ri can Night ma re: Ame ri can 
Got hic on the Small Screen. A Com pa nion to Ame ri can Got hic (Char les Crow, ed.). 
Ma i den, (MA), Ox ford (UK): Wi ley Blac kwell. 2014, 488‒502.

еlliott, Ka mil la. Got hic-Film-Pa rody. The Ro u tled ge Com pa nion to Got hic. Spo o ner, C., 
McE voy, E. (eds.). Lon don, New York: Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up. 2007, 
223‒232.

Fer gu son, Ro bert A. The Ame ri can En lig hten ment, 1750–1820. The Cam brid ge Hi story 
of Ame ri can Li te ra tu re (Sa cvan Ber to vitch. Ed.). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity 
Press. 2006, 345−537.

Fi e dler, Le slie A. Lo ve and De ath in the Ame ri can No vel. New York: Cri te rion Bo oks. 
1960.

Ford, Sa rah. Not hing ‘So Mun da ne as Ghosts’: Eu do ra Welty and the Got hic. The Pal gra
ve Hand bo ok to So ut hern Got hic (Ca stil lo Stre et, S. & Crow, C.L., eds.). Lon don: 
Pal gra ve Mac mil lan. 2016, 433‒444.

Freud, Sig mund. The ʼUn canny .̓ The Stan dard Edi tion of the Com ple te Psycho lo gi cal 
Works of Sig mund Freud, Vol. XVII (1917–1919). (Ja mes Strac hey, trans. and ed.). 
Lon don: The Ho garth Press and The In sti tu te of Psycho-ana li sis. 1971.



801

giB Bon, Ed ward. The Hi story of the Dec li ne and Fall of the Ro man Em pi re (vol. V). New 
York: Fred de Fau and Co., 1906а.

giB Bon, Ed ward. The Hi story of the Dec li ne and Fall of the Ro man Em pi re (vol. VI). New 
York: Fred de Fau and Co., 1906б.

Ho gle, Jer rold H. In tro duc tion: the Got hic in the we stern cul tu re. The Cam brid ge Com
pa nion to Got hic Fic tion (ed. J. H. Ho gle). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. 
2002, 1‒20.

kaV ka, Mis ha. The Got hic on screen. The Cam brid ge Com pa nion to Got hic Fic tion (ed. 
J. H. Ho gle). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. 2002, 209‒228.

king, Ric hard H. A So ut hern Re na is san ce: The Cul tu ral Awa ke ning of the Ame ri can So
uth, 1930 – 1955. New York, Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press. 1980.

le goFF, Jac qu es. The Birth of Pur ga tory (Art hur Gold ham mer, trans.). Scho lar Press. 1990.
le wis, Mat thew. The Monk. Lon don: G. Ro u tled ge & sons. 1907.
Mar sHall, Bill. Fran kop ho ne Got hic Me lo dra mas. The Pal gra ve Hand bo ok to So ut hern 

Got hic (Ca stil lo Stre et, S. & Crow, C.L., eds.). Lon don: Pal gra ve Mac mil lan. 2016, 
215‒227.

Mic Ha siw, Kim Ian. So me Sta ti ons of Su bur ban Got hic. The Ame ri can Got hic: New In ter
ven ti ons in a Na ti o nal Nar ra ti ve (eds. R.K. Mar tin and Eric Sa voy). Io wa City: 
Uni ver sity Io wa Press, 1998, 237‒257.

Mi les, Ro bert. Eig hte enth-cen tury Got hic, The Ro u tled ge Com pa nion to Got hic. Spo o ner, C., 
McE voy, E. (eds.). Lon don, New York: Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up. 2007, 10‒18.

o’Malley, Pa trick R. Cat ho li cism, Se xu al De vi an ce, and Vic to rian Got hic Cul tu re. New 
York: Cam brid ge Uni ver sity Press. 2006.

pun ter, Da vid. Got hic Pat ho lo gi es: The Text, the Body, and the Law. Lon don: Pal gra ve 
Mac Mil lan. 1998.

pun ter, Da vid. Scot tish and Irish Got hic. The Cam brid ge Com pa nion to Got hic Fic tion 
(ed. J. H. Ho gle). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. 2002, 105‒124.

pun ter, Da vid. The Un canny. The Ro u tled ge Com pa nion to Got hic (Spo o ner, C. & McE voy, 
E., eds.). Lon don, New York: Ro u tled ge, Taylor & Fran cis Gro up. 2007, 129‒136.

ra pat zi kou, Ta ti a ni G. Got hic Mo tifs in the Fic tion of Wil li am Gib son. Am ster dam, New 
York: Ro do pi. 2004.

sa Voy, Eric. The Ri se of Ame ri can Got hic. The Cam brid ge Com pa nion to Got hic Fic tion 
(ed. J. H. Ho gle). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press. 2002, 167‒188.

spo o ner, C. L. The Got hic is part of hi story, just as hi story is part of the Got hic: got hi ci-
zing hi story and hi sto ri ci zing the Got hic in Ce lia Re es’ young adult fic tion. in A 
Jac kson (ed.), New Di rec ti ons in Chil dren’s Got hic: De ba ta ble Lands. Chil dren’s 
Li te ra tu re and Cul tu re, Ro u tled ge, New York. 2017, 132‒146.

taylor, Char les. A Se cu lar Age. Cam brid ge, Mas sac hu setts, Lon don, En gland: The Belk-
nap Press of Har vard Uni ver sity Press, 2009.

wil li aMs, An ne. Art of Dark ness: A Po e tics of Got hic. Chi ca go, Lon don: The Uni ver sity 
of Chi ca go Press. 1995.



802

Vla di mir M. Vu jo še vić

THE GOT HIC AS A LI TE RARY CON TENT

S u m  m a r y

This pa per de als with the pro ble ma tic no tion of ‘Got hic’ as a term for а spe ci fic 
li te rary con tent. The pre sen ce of the ‘Got hic’ in li te ra tu re is not, as it was so me ti mes 
cla i med, the symptom of Ro man tic re si stan ce to the En lig hten ment ima ge of the world, 
but, on the con trary, re pre sents a li te rary ex pres si on that por trays the nu me ro us ide o lo-
gi cal ten si ons of the En lig hten ment pro ject it self. It is ar gued that early En lig hten ment 
hi sto ri o graphy and the la ter ‘Got hic’ fic tion sha re nu me ro us rhe to ri cal and mo tif si mi-
la ri ti es and that the analysis of key ‘Got hic’ mo tifs and stra te gi es can not be se pa ra ted 
from va ri o us ide o lo gi cal vi ews of Eu ro pean En lig hten ment. The pre sen ce of ‘Got hic’ 
mo tifs po ints to the area of con flict bet we en mo der nity and the past, an area that con-
sti tu tes a key aspect of the rhe to ric of the En lig hten ment. It is a gen re that fun cti ons as 
a jun ctu re-po int of va ri o us an xi e ti es of en lig hte ned mo der nity, be they po li ti cal, ide o lo-
gi cal, or epi ste mo lo gi cal.

Уни вер зи тет До ња Го ри ца
Фи ло ло шки фа кул тет
vlvu jo se vic @gmail.com



UDC 130.2:929 Herder G. J.
81’1

Др Ве дран М. Цви ја но вић

ХА МАН И ХЕР ДЕР: РАС ПРА ВА ОКО ПО РЕ КЛА ЈЕ ЗИ КА

На пи сан 1770. а об ја вљен 1772. го ди не, оглед О по ре клу је зи
ка Јо ха на Гот фри да Хер де ра пред ста вља бри љант но осми шљен и 
на пи сан од го вор на ве о ма сло же но пи та ње о на стан ку је зи ка, ко је 
је у скло пу на град ног кон кур са по ста ви ла Кра љев ска ака де ми ја 
на у ка у Бер ли ну. Ње гов оглед, ко ји је ова углед на уста но ва на по-
слет ку на гра ди ла, ути цао је на про ме ну на уч не па ра диг ме пре ма 
ко јој су се је зик и ње го во по ре кло од та да па на да ље по сма тра ли 
и ту ма чи ли. Ме ђу тим, тај текст је про у зро ко вао про ме ну од но са 
са Ха ма ном, Хер де ро вим ду го го ди шњим ду хов ним мен то ром. Циљ 
овог ра да је да осве тли разлике у схва та њи ма по ре кла је зи ка ове 
дво ји це ми сли ла ца про све ти тељ ства, ко је су до ве ле до на ру ша ва ња 
њи хо вог кул ту ро ло шки зна чај ног од но са.

Кључ не ре чи: је зик, по ре кло, рас пра ва, чо век, на ту ра ли зам, 
ве ра, ра зум.

1.хердеровдолазаКуКенигзберг. На кон те гоб ног де тињ ства и адо ле-
сцент ског до ба у род ном Мо рун ге ну, Јо хан Гот фрид Хер дер (1744–1803) је у 
ле то 1762. го ди не, за јед но са јед ним ру ским ле ка ром1, до пу то вао у Ке ниг зберг2. 
У том бал тич ком кул тур ном сто же ру тадашње Не мач ке, на шао се овај бу-
ду ћи ве ли ки ум ме ђу књи га ма, на уч ни ци ма, на став ни ци ма и сту ден ти ма, 
где је за и ста при па дао (BaBić 2008: 8). Убр зо је сјај Хер де ро вог све стра ног 
књи жев ног да ра сти гао и до пред став ни ка гра ђан ске ин те лек ту ал не ели-
те, међу ко ји ма је био и Има ну ел Кант. За па зив ши рас ко шни та ле нат мла дог 

1 Реч је о чо ве ку ко ји се звао Шварц Ер ла (Schwartz Er la). Он је по по врат ку из Сед-
мо го ди шњег ра та, у зи му 1761/62. са сво јим пу ком, од сео у Мо рун ге ну. При ме тио је Хер-
де ро ву да ро ви тост и по ну дио му да га на ле то по ве де у Ке ниг зберг, ка ко би му по мо гао око 
про бле ма са оком и на у чио га ле кар ској ве шти ни (an dress 1916: 44). Ме ђу тим, Хер де ра су 
од ле кар ског по зи ва уда љи ла са свим дру га ин те ре со ва ња.

2 За рад де таљ ни јег уви да у Хер де ров жи вот и рад, чи та о ци се упу ћу ју на мо но гра-
фи ју Јо си па Ба би ћа о Јо ха ну Гот фри ду Хер де ру и ње го вим иде ја ма у ју жно сло вен ско ме 
књи жев ном и кул тур нопо ли тич ком кон тек сту 19. сто ље ћа (Оси јек, 2008).
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Хер де ра, овај чу ве ни фи ло зоф му је до пу стио да бес плат но слу ша ње го ва 
пре да ва ња о ме та фи зи ци, ло ги ци, мо рал ној фи ло зо фи ји, итд.3 (an dress 1916: 
48). По ред то га што је слу шао Кан то ва пре да ва ња, Хер дер је био стал ни 
по се ти лац књи жа ре из да ва ча Кан те ра, пре ко ко га је нај ве ро ват ни је упо знао 
ве ли ког фи ло зо фа. Са свим је мо гу ће да је на истом ме сту сте као још јед но 
по знан ство ко је ће би ти од из у зет ног зна ча ја за ње гов ду хов ни раз вој – оно 
са Јо ха ном Ге ор гом Ха ма ном (1730–1788).

2.пријатељство. За хва љу ју ћи обо стра ним књи жев ним ин те ре со ва њи-
ма и да ро ви то сти ма, Хер дер и Ха ман су вр ло бр зо пр о на шли за јед нич ки 
је зик. Че тр на ест го ди на ста ри ји Ха ман је на осам на е сто го ди шњег Хер де ра 
оста вио трај ни ји и ду бљи ути цај не голи Кант или би ло ко дру ги (HayM 1880: 
53). Зна ти жељ ни ум мла дог уче ни ка обо га тио је Ха ман сво јим де таљ ним 
по зна ва њем ан тич ке грч ко рим ске књи жев не тра ди ци је, ан тич ке и мо дер не 
фи ло зо фи је, а пре нео му је и зна ње ен гле ског је зи ка. Ха ман је у Хер де ру 
про на шао за па њу ју ће на чи та ног са го вор ни ка, ин те лек ту ал ног са ве зни ка и 
ду хов ног са пут ни ка. По ред очи глед ног ин те ре со ва ња за књи жев ност и бо-
гослови ју, њих дво ји ца су де ли ли од бој ност пре ма дог мат ском и су во пар ном 
ра ци о на ли зму, љу бав пре ма по е зи ји и ње ним стил ским из ра жај ним сред-
стви ма, као и за ни ма ње за пи та ња есте ти ке; а нај ви ше су ис по ља ва ли огром-
но ин те ре со ва ње за је зик. Ни су ни слу ти ли та да да ће њи хов од нос пре ра сти 
у јед но од „ду хов но нај пло до но сни јих и мо жда нај ве ћих при ја тељ ста ва 
осам на е стог ве ка” (nad ler 1949: 153). Ме ђу тим, та ко ве ли ко и чвр сто при-
ја тељ ство че ка ла је озбиљ на про ве ра.

3.пореКлојезиКа. Из да на шње пер спек ти ве пи та ње о по ре клу је зи ка 
де лу је ана хро нич но, али је оно ду го за о ку пља ло ве ли ке умо ве Ха ма но вог 
и Хер де ро вог вре ме на. Већ 1746. го ди не, ове те ме се до та као фран цу ски 
фи ло зоф Кон ди јак (Con dil lac), а не ко ли ко го ди на ка сни је сво ја фи ло зоф ска 
за па жа ња о њој из нео је и чу ве ни Жан-Жак Ру со у есе ји ма О по ре клу и 
осно ва ма не јед на ко сти ме ђу љу ди ма (1754) и О по ре клу је зи ка (на пи сан око 
1755, а об ја вљен тек 1782). Кон ди јак је ис ти цао крај ње на ту ра ли стич ку те-
зу, ко јом је по ре кло је зи ка до во дио у ве зу са на гон ским жи во тињ ским кри-
ци ма пр во бит ног чо ве ка, за по ста вља ју ћи при томе уло гу ра зу ма у је зич кој 
ге не зи (BaBić 2008: 42–43). Ру со се др жао соп стве них на ту ра ли стич ких 
убе ђе ња, твр див ши да је чо век пр ве ре чи из вео из стра стве них емо ци ја као 
што су љу бав, мр жња, жа лост и љут ња (ro us se au 1966: 12; Betz 2012: 107). 
Упр кос овим хи по те за ма та ко зна чај них умо ва, још увек је не до ста јао за-
до во ља ва ју ћи од го вор на пи та ње по ре кла је зи ка, че га су би ли све сни и 

3 Кан то ва пре да ва ња упу ти ла су мла дог Хер де ра у фи ло зоф ске то ко ве европ ског 
про све ти тељ ства, ен гле ског сен зу а ли зма и ем пи ри зма (Бе кон, Лок, Хјум), не мач ке фи ло-
зоф ске тра ди ци је (Лајб ниц) и у оно вре ме ак ту ел не Ру со о ве иде је (Емил, Дру штве ни уго вор, 
1762) (BaBić2008: 8–9).
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чел ни ци Кра љев ске ака де ми је на у ка, те су тим по во дом рас пи са ли 1769. 
го ди не на град ни кон курс. Још је дан од не по сред них по во да за до тич ни 
кон курс би ла је жу стра рас пра ва око ове те ме, ко ја се во ди ла из ме ђу дво ји-
це углед них чла но ва Ака де ми је: ње ног бив шег пред сед ни ка Мо пер ти ју са 
(Ma u per ti us) и те о ло га Зи смил ха (Süßmilch). Мо пер ти јус је сма трао да је 
је зик ре зул тат ра ци о нал ног споразума љу ди, док је Зи смилх за сту пао хи по-
те зу о бо жан ском по ре клу је зи ка, пре ма ко јој је Бог пре дао чо ве ку је зик у 
ње го вој це ло куп ној си стем ској сло же но сти. Пр во бит ни, не до вољ но раз ви-
је ни чо век ни је био у ста њу да из ми сли та ко на пре дан си стем ко му ни ка ци је 
ка кав је је зик, твр дио је Зи смилх (BücHsel 1963: 16–17). 

Та ко је те о риј ски оп сег фи ло зоф ских рас пра ва око по ре кла је зи ка у 18. 
ве ку об у хва тио не са мо ан тро по ло шку, већ и те о ло шку ди мен зи ју. Упра во 
су ове две ди мен зи је усло ви ле по ја ву две су прот ста вље не стру је ми шље-
ња о по ре клу је зи ка у Кра љев ској ака де ми ји и из ван ње: јед ну су чи ни ли 
по бор ни ци „при род не” те о ри је о овој те ми, док су при пад ни ци дру ге по-
др жа ва ли „нат при род ну” те о ри ју. Зи смил хо ва нат при род на хи по те за о бо-
жан ском по ре клу је зи ка би ла је та да ма хом при хва ће на у Не мач кој4, па је 
те рет до ка зи ва ња био на они ма ко ји су ту хи по те зу оспо ра ва ли (sa pir 1907: 
109, 112).

4.хердероваприпрема. Прем да је оглед О по ре клу је зи ка Хер дер на пи-
сао у жур би и за ве о ма крат ко вре ме5, све окол но сти за та кав по ду хват ишле 
су му на ру ку. На из ма ку 1770. го ди не, Хер дер је био зрео ми сли лац и афир-
ми сан пи сац са не ко ли ко об ја вље них и зна чај них тек сто ва (О но ви јој не мач
кој књи жев но сти, 1767, Фраг мен ти, 1767, Кри тич ке шу ме, 1769). Та ко ђе је 
об ја вљи вао при ло ге у углед ном бер лин ском књи жев ном ча со пи су, Bri e fe 
die ne u e ste Li te ra tur be tref fend, ко ји су све до 1765. го ди не из да ва ли и сво јим 
при ло зи ма до пу ња ва ли нај у глед ни ји пи сци и кри ти ча ри та да шње не мач ке 
ли те рар не сце не: Гот холд Ле синг, Мо зес Мен дел сон, Фри дрих Ни ко лај и 
То мас Абт (BaBić 2008: 10). Да кле, већ од сво јих мла да лач ких да на Хер дер 
је био де таљ но упо знат са та да ак ту ел ним књи жев ним и фи ло зоф ским ди-
ску си ја ма, а пи та ња књи жев но сти и је зи ка су га на ро чи то за ни ма ла. Очи то 
је зна ча јан део ис тра жи вач ког ра да и при пре ме за пи са ње о по ре клу је зи ка, 
овај не мач ки пи сац и кри ти чар већ био оба вио. О ва жно сти ње го вог по знан-
ства са Ха ма ном би ло је ре чи, а пу то ва ње на ко је се оти снуо ју на 1769. го-
дине отво ри ло му је но ве са знај не хо ри зон те и по слу жи ло као до дат ни 
из вор на дах ну ћа. По врх све га, Хер дер је био пун кул тур но-ре фор ма тор ских 
пла но ва и још увек же љан афир ма ци је и угле да у на уч ним и ари сто крат ским 

4 Тре ба по ме ну ти и по пу лар ност нат при род не хи по те зе о по ре клу је зи ка на про сто-
ри ма Ве ли ке Бри та ни је, где је све ште ник Вор бер тон (War bur ton) пи сао о овој те ми у ра ду 
The Di vi ne Le ga tion of Mo ses (1738).

5 Рок за пре да ју ра до ва био је 1. ја ну ар 1771. го ди не, а Хер дер је по чео да пи ше оглед 
ка сно у де цем бру 1770.
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кру го ви ма, те му се при ли ка да уче ству је на та да шњем на град ном кон кур-
су Кра љев ске ака де ми је учи ни ла иде ал ном (BaBić 2008: 41).

5. домети огледа О пО ре клу је зи ка6. Хер де ров оглед О по ре клу је зи ка 
об у хва та мно го ви ше од ре ла тив но уске те ме ко ју су ге ри ше на слов ње го вог 
тек ста. Он је био све стан да од го вор на та кво пи та ње не мо же оста ти у ску-
че ним окви ри ма које намеће на слов. На и ме, за овог не мач ког пи сца, за до во-
ља ва ју ћи од го вор на пи та ње по ре кла је зи ка мо рао је об у хва ти ти још не ко-
ли ко кључ них оно вре ме них ан тро по ло шких и те о ло шких пи та ња. Сто га не 
тре ба да за чу ди чи ње ни ца да Хер де ров оглед „об ра ђу је чи тав низ кру ци јал-
них те ма оно вре ме не зна но сти и фи ло зо фи је”, по пут по ве сти и фор ми ра ња 
чо ве ка и људ ског дру штва, од но са из ме ђу је зи ка и ми шље ња, пе снич ког 
ства ра ња, до те ме од но са људ ског и бо жан ског (BaBić 2008: 41). Пре ма то ме, 
оглед О по ре клу је зи ка пред ста вља кул ми на ци ју Хер де ро вих мла да лач ких 
раз ми шља ња о свим овим те ма ма. На чин на ко ји је овај мла ди на уч ник 
фор му ли сао свој од го вор на на град но пи та ње Кра љев ске ака де ми је, скре нуо 
је па жњу на ва жан увид да је зик, као ком плек сан си стем – ни по што ни је 
мо гао би ти на пра сно „из ми шљен”, ка ко се та да прет по ста вља ло. Раз вој је зи-
ка, су ге ри сао је Хер дер у свом огле ду, под ра зу ме вао је спор и по сте пен про-
цес. Ово је са мо је дан од уви да због ко јих но ви ја лин гви стич ка ис тра жива ња 
при ро де и исто ри је је зи ка мно го ду гу ју Хер де ро вом ра ду на овом по љу (sa pir 
1907: 110).

Ме ђу тим, овај ве ли ки не мач ки кри ти чар ни је са мо тра си рао ста зу пред-
сто је ћим про у ча ва њи ма у окви ру на у ке о је зи ку. Хер де ро ве огром не за слу-
ге ви дљи ве су и на по љу фи ло ло ги је, ко ју је по чет ком 19. ве ка, упра во на 
ње го вим иде ја ма, на уч но за сно вао не мач ки фи ло лог Ау густ Бек. А у истом 
„ис ку стве ном, са знај ном и ду хов но по ве сном усме ре њу” на ста ви ће и Вил-
хелм Дил тај, ко ји, за раз ли ку од ве ћи не дру гих на уч ни ка, ни је про пу стио 
да ис так не Хер де ро ве и Бе ко ве за слу ге у за сни ва њу фи ло ло шке на у ке (лома 
2013: 376–377). Не за ви сно од са мог од го во ра на пи та ње по ре кла је зи ка, Хер-
дер је у свом огле ду ре во лу ци о нар но ука зао на ва жност на ци о нал ног је зи ка, 
ко ји је за ње га „нај при сни ји и нај тач ни ји из раз јед ног на ци о нал ног ми шље-
ња” (лома 2013: 376). А иде ју о зна ча ју на ци о нал них је зи ка, као и ону да 
те ко ви не њи хо вог књи жев ног из ра за тре ба ту ма чи ти у кон тек сту спе ци-
фич них ду хов но по ве сних, со ци о ло шких и ан тро по ло шких свој ста ва по је-
ди нач них на ро да у од ре ђе ној вре мен ској ин стан ци – уте ме љио је Хер дер 
на сво јим чу ве ним иде ја ма о ду ху вре ме на и ду ху на ро да. Ову, као и мно ге 
дру ге ње го ве епо хал не иде је, ге не ра ци је доц ни јих пи са ца и кри ти ча ра узи-
ма ли су здра во за го то во, без по ме на ње го вог име на (BaBić2008: 49, 63).

6 Де таљ на ана ли за Хер де ро вог огле да О по ре клу је зи ка ни је пред мет овог ра да. За 
увид у ту те му, чи та о ци се упу ћу ју на сле де ћи чла нак Ми о дра га Ло ме: „Хер де ро во схва та-
ње по ре кла је зи ка и за сни ва ње фи ло ло ги је”, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и 
је зик, 61/II (2013): 375–402, као и на већ по ме ну ту Ба би ће ву мо но гра фи ју (BaBić 2008: 41–51).
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6. заједничКеидејехаманаихердера. Ова два ве ли ка ми сли о ца и 
при ја те ља де ли ли су да ле ко ви ше од пу ког ин те ре со ва ња за књи жев ност и 
је зик. Њи хо ве иде је, ка ко је по зна то, би ле су од ре во лу ци о нар ног зна ча ја за 
те мељ но пре испити ва ње до та да шњег књи жев но кри тич ког и ства ра лач ког 
ка но на, те кључ не за по ја ву са свим но вог, ро ман ти чар ског схва та ња књи-
жев но сти ко је је на кон 1770. го ди не узи ма ло све сна жни јег ма ха на про сто-
ри ма Евро пе (wel lek 1955: 4, 180, 200; korFF 1958: 119–156). Реч је о пе ри о-
ду ка да су ро ман ти чар ски кон цеп ти, по пут сло бод ног ства ра лач ког ге ни ја 
ко ји тран сцен ди ра сва пра ви ла, ства ра лач ке ма ште и за но са, на дах ну ћа, 
све сти о исто ри ји, итд., до би ли на зна ча ју и по пу лар но сти.

Што се ти че је зи ка, Ха ман и Хер дер су де ли ли не ко ли ко ва жних ста-
во ва ко ји су при мет ни и у огле ду О по ре клу је зи ка. Је дан од фун да мен тал-
них је сте онај ко ји се од но си на исто вет ност је зи ка и ми шље ња, од но сно на 
уску и не рас ки ди ву по ве за ност чо ве ко вог је зич ког из ра за и ње го вих ког ни-
тив них функ ци ја. Овај став нам ка зу је да за обо ји цу ми сли ла ца ни је зик 
ни ти ра зум не ма ге не тич ки при о ри тет над овим дру гим, већ се њи хов раз-
вој од ви ја јед но о бра зно (Betz 2012: 143). Дру ги, још по зна ти ји њи хов став 
од но си се на пре по зна ва ње пе сни штва као „ма тер њег је зи ка људ ског ро да” 
(Ha Mann ii 1999: 197)7. Већ ова из ре ка ука зу је на иде ју да су пр ве чо ве ко ве 
ре чи има ле пе снич ку фор му. Оста ли ста во ви ове дво ји це пи са ца, ко ји по-
сред но или не по сред но има ју ве зе са њи хо вим схва та њем по ре кла је зи ка, 
би ли су сле де ћи: на гла сак на ва жно сти чу ла и стра сти, свест о штет ном 
ути ца ју дис кур зив ног фи ло зоф ског ми шље ња на из вор ни пе снич ки из раз, 
за тим уви ђа ње мо гућ но сти да при ро да по но во про го во ри кроз ви тал ност и 
екс пре сив ност пе снич ког ду ха, и, нај зад, схва та ње умет но сти као стра стве-
ног из ра за жи во та, ви тал но сти, сна ге, то јест чо ве ко вог ства ра лач ког ду ха 
(Betz 2012: 143).

7. хердерова„услуга”хаману. Ка да узме мо у об зир до са да по ме ну те 
кључ не иде је око ко јих су се Ха ман и Хер дер чвр сто сла га ли, те чи ње ни цу 
да је у вре ме пи са ња огле да О по ре клу је зи ка, Хер дер још увек се бе сма трао 
Ха ма но вим уче ни ком – оштра ре ак ци ја ње го вог учи те ља на на гра ђе ни 
оглед у нај ма њу ру ку де лу је из не на ђу ју ће. При том, из не на ђе ње мо же пре-
ра сти у чу ђе ње ако се има у ви ду да је Хер дер број не Ха ма но ве иде је из 
есе ја Aest he ti ca in nu ce (Есте ти ка у ср жи) – ко је су на мер но оста ле у сен ци 
Ха ма но вог хер ме тич ног сти ла – по ја снио, про ши рио и по пу ла ри зо вао (Betz 
2012: 142), на шта ука зу је сле де ћи па сус из огле да О по ре клу је зи ка:

„Јер шта је ина че био тај пр ви је зик ако не збир ка еле ме на та по е зи је? 
По дра жа ва ње при ро де ко ја ис пу шта зву ке, де ла, кре ће се! […] При род ни 

7 У ори ги на лу: „Po e sie ist die Mut ter sprac he des men schil chen Geschlechts” (Ha Mann II 
1999: 197). Ову чу ве ну из ре ку пр ви је за пи сао Ха ман у есе ју Aest he ti ca in nu ce (1762), али 
се ње но ау тор ство не рет ко по гре шно при пи су је Хер де ру.
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је зик свих ра зум них ство ре ња, са би јен у гла со ве, у сли ке рад ње, стра сти 
и жи во деј ство. Реч ник ду ше, ко ји је ујед но ми то ло ги ја и чу де сна епо пе-
ја рад њи и го во ра свих би ћа! Да кле, стал но из ми шља ње са стра шћу и 
ин те ре сом! – Шта је ина че по е зи ја?” (хердер 2012: 60; Her der 1772: 87–88)8.

У све тлу прет ход но из не тих чи ње ни ца, мо гло би се кон ста то ва ти ка ко 
је Ха ман мо рао би ти за хва лан свом уче ни ку због та ко вер ног при ка зи ва ња 
број них ње го вих иде ја (Betz 2012: 142). Ва жне Ха ма но ве ми сли ње гов мла-
ди уче ник ни је са мо пред ста вио ши рем чи та лач ком ау ди то ри ју му, већ је 
њи хо вим по сред ством из вр шио пре су дан ути цај на до ла зе ћу ге не ра ци ју 
пе сни ка и дру гих књи жев них ства ра ла ца на че лу са Ге те ом и Ши ле ром. 
Очи то, без Хер де ро вог по сре до ва ња и ути ца ја – оста ле би Ха ма но ве за го-
нет не ми сли и те шко при сту пач ни фраг мен тар ни спи си го то во са свим не-
по зна ти чак и уну тар не мач ког го вор ног под руч ја.

8. хамановстав. Су де ћи по до сад из не тим по да ци ма, ни је ла ко раз у-
ме ти Ха ма но во не за до вољ ство огле дом О по ре клу је зи ка, по себ но ако се 
тим про бле мом ба ви не до вољ но упу ће ни чи та лац у Ха ма но во де ло. За то је 
чест слу чај на во ђе ња по вр шних и са свим не пре ци зних или не раз ја шње них 
су до ва о нео че ки ва но оштрој ре ак ци ји овог нео бич ног пи сца на на гра ђе ни 
оглед ње го вог уче ни ка. При том се нај че шће твр ди да Ха ман ни је мо гао да 
при хва ти Хер де ро во од ба ци ва ње бо жан ског по ре кла је зи ка, што упу ћу је 
на не до ре чен и не пре ци зан за кљу чак да је Ха ман за сту пао „нат при род ну” 
хи по те зу (уп. нпр. ne Vin son 1884: 196; sa pir 1907: 138; Ber lin 1993: 85).

Да ка ко, зна ју ћи да је Хер дер не ка да шњи сту дент бо го сло ви је и цр кве ни 
про по вед ник у Би ке бур гу, Ха ман је за си гур но био за те чен ка да је у на гра-
ђе ном огле ду свог уче ни ка за па зио да овај хи тро и по дру гљи во од ба цу је 
не по сре дан бо жан ски ути цај у кон тек сту по ре кла је зи ка (хердер 2012: 144–
148). Ме ђу тим, да би се уоп ште раз ја сни ле окол но сти Ха ма но вог ду бо ког 
раз о ча ре ња огле дом О по ре клу је зи ка, нео п ход но је има ти у ви ду пар ва жних 
чи ње ни ца. Нај пре тре ба раз у ме ти Ха ма нов пре зир пре ма Кра љев ској ака-
де ми ји на у ка на чи јем че лу се на ла зио краљ Фри дрих Ве ли ки, ко ји је за 
овог, у це ли ни хри шћан ски ори јен ти са ног не мач ког пи сца, био „оте ло тво-
ре ње ума кру ни са ног мо ћи” (nad ler 1949: 375). По врх то га, Бер лин, као 
јед но од сре ди шта про све ће не ин те лек ту ал не ели те 18. ве ка, пред ста вљао 
је за ње га без бо жнич ки и идо ло по кло нич ки „Ва ви лон”, због че га је Ха ман 
свом уче ни ку пре кор но пре ба цио у пи сму да је овај, са свим за ве ден на 
стран пу ти цу, оти шао да „блуд ни чи за ле пим ду хо ви ма [просветитељског] 
до ба и њи хо вим бон то ном” (zH III: 16)9. Да кле, из ове пе р спек ти ве, мо гу ће је 

8 Овај пре вод огле да О по ре клу је зи ка ра ђен је пре ма сле де ћем из да њу: Jo hann Gottfried 
Her der, Ab han dlung über den Ur sprung der Sprac he, Phi lipp Rec lam Jun., Stut tgart 1979.

9 Ово скра ће но на во ђе ње од но си се на сле де ће из да ње Ха ма но ве ко ре спон ден ци је: 
Bri ef wec hsel. Walt her Zi e se mer (hrsg. Bde. 1 bis 3) und Art hur Hen kel (hrsg. Bde. 4 bis 7). Frank-
furt/Main: In sel-Ver lag, 1955–1979.
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на слу ти ти не ке од раз ло га због ко јих је Хер де ро во на ту ра ли стич ко ту ма че ње 
по ре кла је зи ка – ко јим је, ван сва ке сум ње, мла ди пи сац за до во љио су је ту 
се ку лар них фи ло зо фа у Бер ли ну (Betz 2012: 144) – Ха ман оштро осу дио.

9. значајјезиКазахамана. У Ха ма но вом ми са о но ли те рар ном кор пу-
су, ко ји об у хва та те ме као што су исто ри ја, ве ра и ра зум, са зна ње, чо ве ко ва 
сек су ал ност, све то пи сам ска хер ме не у ти ка, од нос чо ве ка и Бо га, од нос др жа-
ве и цр кве, и дру ге – је зик за у зи ма по себ но ме сто. Фе но мен је зи ка он је уве-
ли ко про ми шљао још 1762. го ди не, ка да је на пи сао чу ве ни есеј Aest he ti ca 
in nu ce. Од та да је зик, у свом не рас ки ди вом од но су са ра зу мом, по ста је 
сре ди шња те ма ве ћи не ње го вих ра до ва, а не са гле ди ва сми са о на ду би на 
је зи ка, ка ко 1783. го ди не при зна је у пи сму Хер де ру, оста је за ње га исто вре-
ме но не раз ре ши ва и фа сци нант на ми сте ри ја:

„Да сам и ја ело квен тан као Де мо стен, не бих мо рао да ура дим 
ни шта ви ше не го да ове ре чи по но вим три пу та: Ум је је зик, ло гос [λόγος]. 
Ту кост гло ђем и гло да ћу је до смр ти. Али над том ду би ном је за ме не 
још увек мрач но: и да ље че кам јед ног апо ка лип тич ног ан ђе ла са кљу чем 
за тај ам бис” (ZH V: 177)10.

Ха ман, на рав но, ни је имао си сте ма тич но осми шље ну фи ло зо фи ју је-
зи ка, прем да је би ло по ку ша ја да се у том кљу чу ту ма чи ње го во схва та ње 
је зи ка11. Јед но је пак из ве сно: је зик је за ње га од не са гле ди вог хи је ра тич ног 
зна ча ја. Ово, пре све га, зна чи да мо гућ ност је зич ког из ра жа ва ња не са мо да 
ква ли та тив но одва ја чо ве ка од жи во тињ ског све та, већ га у це ли ни од ре ђу-
је као бо го ство ре но би ће. Дру гим ре чи ма, је зик је не по сред но по ду да ран 
са „бо жан ским Ло го сом и нај при ви ле го ва ни јим аспек том људ ског би ћа као 
сли ке Бож је [I ma go De i]” (Betz 2012: 143). За то, пре ма Ха ма но вом схва та њу, 
би ло ка кве су во пар но на ту ра ли стич ке и ра ци о на ли стич ке фор му ла ци је 
при ро де и зна ча ја је зи ка, од но сно ње го вог по ре кла – на ру ша ва ју ње гов уз-
ви ше ни, хи је ра тич ни ста тус. Овај при ви ле го ва ни ста тус је зи ка по твр ђу је 
Ха ман и у пи сму Ја ко би ју из 1784. го ди не, где је, уз ре фе рен цу на увод не 
ре до ве о ко смо го ни ји из ста ро за вет не књи ге По ста ња, ис та као ми сте ри о зну 
ства ра лач ку и све др жи лач ку функ ци ју је зи ка:

„Што се ме не ти че, ни је о фи зи ци ни ти о те о ло ги ји реч – већ о је
зи ку, ко ји је мај ка ума и от кро ве ња, њи хо ва ал фа и оме га. Он је дво се кли 
мач свих исти на и ла жи […], мо ја ста ра ли ра – али су кроз њу све ства ри 
ство ре не” (ZH VI: 108).

10 Сва ки кур зив у на во ди ма из Ха ма но вих ра до ва и ко ре спон ден ци је је дат према ко-
ришћеним изворницима.

11 Уп. сту ди ју Џеј мса О’Фла хе р ти ја (Ja mes O’Fla herty): Unity and Lan gu a ge: A Study in 
the Phi lo sophy of Jo hann Ge o rg Ha mann (Cha pel Hill, 1952), као и ону Ру дол фа Ун ге ра (Ru dolf 
Un ger): Ha manns Sprac hthe o rie im Zu sam men han ge se i nes Den kens (München, 1905).
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10. натуралистичКасветогрђа. Тек из ове пер спек ти ве би ва ју ја сни је 
стра хо ви те ду хов не им пли ка ци је ко је је оглед О по ре клу је зи ка имао за Ха-
ма на. Хер дер је у ње му из не тим на ту ра ли стич ким ту ма че њем по ре кла је-
зи ка, уки нуо та ко зва ни је зич ки те о ло го ме нон, од но сно раз ма тра ње фе но-
ме на је зи ка у ду хов но вер ском, а не са мо у ма те ри ја ли стич ко-се ку лар ном 
кон тек сту (Betz 2012: 143). По врх све га, он је на ру шио Ха ма но во схва та ње 
бо жан ског снис хо ђе ња12, то јест све срд ни и спа со но сни чин Бож јег оп ште-
ња са па лим чо ве ком, ко ји Ха ман у Би бли ји ви ди под јед на ко ис по ље ног код 
све три Бож је хи по ста си (Ha Mann I 1999: 91; Ha Mann 1993: 151–152). Бо жан-
ско снис хо ђе ње за овог пи сца зна чи и не по љу ља ну ве ру у Бож ји ути цај у 
тва р ном све ту, што не от пи су је мо гућ ност искре бо жан ског де ло ва ња при 
ар ти ку ла ци ји пр во бит ног је зич ког ис ка за. Ова кав став ни по што ни је екви-
ва лен тан ра ди кал но упро шће ном ре дук ци о ни зму Зи смил хо ве нат при род не 
хи по те зе. Нај зад, има ју ћи у ви ду исто вет ност је зи ка и ми шље ња, Хер де ро-
во на ту ра ли стич ко ту ма че ње отво ри ло је бра ну јед ном са свим се ку лар ном 
схва та њу не са мо је зи ка, већ и ра зу ма, кул ту ре и све га оста лог, бу ду ћи да 
је це ло куп на кул ту ра, за пра во, функ ци ја је зи ка (Betz 2012: 143–144).

Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти да је у за кључ ку свог огле да, Хер дер 
ипак по сред но ве зао по ре кло је зи ка за Бо га:

„Људ ско по ре кло при ка зу је Бо га у нај ја чем све тлу: Ње го во де ло, 
људ ску ду шу ко ја са ма из се бе ства ра и раз ви ја је зик, јер је она Ње го во 
де ло, људ ска ду ша. Она гра ди се би тај сми сао ума као ства ра лац, као 
сли ка Ње го вог би ћа. Да кле, по ре кло је зи ка по ста је бо жан ско са мо на је дан 
до сто јан на чин: уко ли ко је људ ско” (хердер 2012: 14713; Her der 1772: 221).

Ово го то во уз гред но по ве зи ва ње „ме та фи зи ке са ем пи ри јом” (уп. лома 
2013: 382–383) са мо је мо гло до дат но ис про во ци ра ти Ха ма на, који ни је при-
хва тао пр вен ство чи сто људ ског по ре кла је зи ка ко је, ка ко сма тра Хер дер, 
тек на кнад но удо сто ја ва чо ве ка као Бож ју тво ре ви ну.

11. хамановерецензијеиесеји. Оглед О по ре клу је зи ка до те ме ре је 
по бу дио Ха ма но во ин те ре со ва ње да се овај не мач ки пи сац у ви ше на вра та 
не по сред но кри тич ки освр нуо на тај текст. Пр ви об ја вље ни ре зул тат тих 
освр та су две крат ке ре цен зи је и је дан есеј, ко ји су 1772. го ди не осва ну ли у 
ке ниг збер шком ли сту Königsbergsche Ge le hr te und po li tische Ze i tun gen (Ha
Mann III 1999: 15–24). Ти кон ци зни тек сто ви по зна ти су под за јед нич ким 
име ном Две ре цен зи је уз је дан при лог ко ји се ти че по ре кла је зи ка (Zwo Re
cen si o nen nebst ei ner Beyla ge, be tref fend den Ur sprung der Sprac he, 1772). 
Ов де је реч о фор мал ним, са же тим и крај ње кри тич ки ори јен ти са ним при-

12 За рад де таљ ни јег об ја шње ња овог пој ма код Ха ма на, чи та о ци се упу ћу ју на чла нак 
Ве дра на Цви ја но ви ћа: Бе цо во те о ло шко ту ма че ње Ха ма но вог ра ног де ла, Збо р ник Ма ти це 
срп ске за књи жев ност и је зик, 65/II (2017): 843–865.

13 Пре вод овог па су са за ни јан су је мо ди фи ко вао ау тор члан ка на осно ву пре во да до-
тич ног ме ста у већ на во ђе ном ра ду Ми о дра га Ло ме (лома 2013: 382).
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ло зи ма. У по ме ну тим ре цен зи ја ма Ха ман ди ску ту је о два огле да о по ре клу 
је зи ка14, из но се ћи у пр ви план ап сурд њи хо вих на вод них до ка за. Тре ћи 
при лог, ко ји је за ми шљен као до пу на два ма ре цен зи ја ма, је сте кра ћи текст 
под на зи вом От пре ма (Ab fer ti gung). На кон ових кра ћих тек сто ва, Ха ман је 
соп стве не ста во ве о по ре клу је зи ка оп шир ни је из нео у два зна чај на есе ја 
сле де ћих на сло ва: Ис ка зи ва ње по след ње во ље ви те за Ру жи ног Кр ста о 
бо жан ском и људ ском по ре клу је зи ка (Des Rit ters von Ro sen cre uz let zte Wil len
smeynung über den göttlichen und menschlic hen Ur sprung der Sprac he) и Фи
ло ло шке по ми сли и сум ње у ве зи са јед ним на гра ђе ним ака дем ским ра дом 
(Phi lo lo gische Einfälle und Zwe i fel über ei ne aka de mische Pre isschrift).

12. хаманова рецензијаогледа О пО ре клу је зи ка. У сво јој пр вој ре цен зи ји 
Хер де ро вог на гра ђе ног огле да, Ха ман је ис та као не ко ли ко за кључ них из во да 
из тог тек ста ко ји су му, очи глед но, на ро чи то за сме та ли. Реч је о оним из во ди-
ма у ко ји ма Хер дер оштро кри ти ку је Зи смил хо ву бо жан ску хи по те зу, а на гла-
ша ва ва ља ност соп стве не те о ри је о „људ ском” по ре клу је зи ка (хердер 2012: 
147). На во ђе њем упра во тих за кључ них ис ка за из огле да О по ре клу је зи ка, 
Ха ман је на го ве стио да ће сре ди ште рас пра ве око по ре кла је зи ка са ње го вим 
уче ни ком за у зи ма ти не склад из ме ђу две су прот ста вље не, „при род не” и „нат-
при род не” хи по те зе – што Ха ман ту ма чи у кон тек сту од но са чо ве ка и Бо га.

По ред сар ка стич не кри ти ке за кључ них на во да свог уче ни ка, Ха ман је, 
у пар на вра та и са свим не на ме тљи во, из нео јед но ва жно за па жа ње ко је се 
од но си на по ве за ност људ ског и бо жан ског. На и ме, кри ти ку ју ћи Хер де ро во 
од ба ци ва ње „нај ни жих, нај не са вр ше ни јих ан тро по мор фи ја” ко је, ка ко овај 
мла ди пи сац ка же, Бо га „ума њу ју” (хердер 2012: 147), Ха ман је упра во ан-
тро по морф ну фор му Бож јег снис хо дљи вог упо до бља ва ња чо ве ку, при ка зао 
као не у по ре ди во зна чај ни ју од, ка ко је он то ви део, на ту ра ли стич ке апо те-
о зе чо ве ка ње го вог уче ни ка:

„Ова апо те о за Αποκολοκυντωοις15 или та ко ђе Apophthe i ro sis16 мо жда 
ви ше има укус на га ли ма ти јас17 не го што га има нај ни жа и нај не до стој-
ни ја, али ипак при ви ле го ва на ан тро по мор фи ја” (Ha Mann III 1999: 18).

14 По ред Хер де ро вог, реч је и о при ло гу Ди три ха Ти де ма на (Di e trich Ti e de mann). Сам 
ње гов по глед на је зик, као пу ки агре гат ре чи или скуп зву ко ва, ни је се до пао Ха ма ну. На и ме, 
про тив та кве и слич них ме ха ни ци стич ких и ре дук ци о ни стич ких кон цеп ци ја је зи ка, бо рио 
се Ха ман у свим сво јим есе ји ма ко ји се до ти чу те ме је зи ка (GriffitHdicKson 1995: 164–165).

15 Овај ша љи ви по јам у зна че њу „пре тво ри ти у бун де ву”, Ха ман је по зај мио из јед не 
Се не ки не са ти ре. Сми сао на ко ји ци ља Ха ман је тај да чо век, ка квог је Хер дер за ми слио, 
ни је пре тво рен у „бо га” (ко ји је то ли ко мо ћан да успе ва да из ми сли је зик) већ у бун де ву. 
Дру гим ре чи ма, го во ри ти у овом кон тек сту о чо ве ко вом обо же њу (апо те о зи) је за Ха ма на 
бе сми сле но у по ре ђе њу са по ме ну тим ан тро по мор фи ја ма (griF FitHdic kson 1995: 453). 

16 Зна че ње овог пој ма је „уни ште ње”, а у овом кон тек сту он има функ ци ју па ра но ма-
стич ног кон тра ста пој му апо те о за (griF FitHdic kson 1995: 453).

17 У ори ги на лу: „Ga li mat hi as” – у зна че њу „збу ње ног, бе сми сле ног го во ра, ко је шта-
ри је” (GriffitHdicKson 1995: 453). 
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Да кле, усред ових ша љи вих али уче них је зич ких игра ри ја, Ха ман је у 
озбиљ ном то ну ис та као при ви ле го ва ни ста тус ан тро по мор фи је, ко ју, као 
та кву, ни по што не тре ба од ба ци ти. Ко ли ко год ово твр ђе ње би ло не при хва-
тљи во за људ ски ра зум и на у ку, овај не мач ки кри ти чар сма тра да је ан тро-
по морф ни вид снис хо ђе ња – ва жна функ ци ја Бож јег ке но тич ког обра ћа ња 
чо ве ку. Овог ста ва он ће се др жа ти до кра ја жи во та, што по твр ђу је при зна њем 
Ја ко би ју, не ко ли ко го ди на ка сни је – да „без ан тро по мор фи зма от кро ве ње 
ни је мо гу ће” (ZH VII: 427). Ка ко је ан тро по мор фи зам не по сред но по ве зан 
са бо жан ским снис хо ђе њем, ја сно је да тај по јам за Ха ма на има из у зет но 
ва жну уло гу ка да је реч о Бож јем от кро ве њу. А сво ју оду ше вље ност Бож јом 
ке но зом, од но сно уни же њем и снис хо ђе њем, за бе ле жио је овај кри ти чар на 
са мом по чет ку сво јих Би блиј ских раз ма тра ња (Bi blische Be trac htun gen), 
тек ста ко ји је на стао од мах на кон ње го вог кључ ног хри шћан ског обра ће ња 
у Лон до ну, 1758. го ди не: 

„Бог – пи сац! Ин ту и ци ја ове књи ге је сте јед но упра во то ли ко ве ли ко 
Бож је уни же ње и снис хо ђе ње као што је то Оче во ства ра ње и Си но вље во 
очо ве че ње” (Ha Mann I 1999: 5; Ha Mann 1993: 59).

Већ у тим мла да лач ким да ни ма из Лон до на, свој по глед на свет Ха ман 
је уте ме љио на фун да мен тал ним хри шћан ским вр ли на ма. Јед на од ових је 
скру ше ност (De muth), ко ја је не по сред ни људ ски ко ре ла тив Бож јем снис-
хо дљи вом уни же њу. Пре ма то ме, већ у на став ку прет ход ног на во да бе ле жи 
Ха ман јед но од сво јих бит ни јих хер ме не у тич ких за па жа ња – да је „скру-
ше ност ср ца […] је ди но устрој ство ду ше ко је омо гу ћа ва чи та ње Би бли је” 
(Ha Mann I 1999: 5; Ha Mann 1993: 59). 

Ови днев нич ки за пи си мла дог Ха ма на од кључ не су ва жно сти за ту-
ма че ње ње го вих зре ли јих и не у по ре ди во за го нет ни јих ми сли, по пут оних 
ко је про на ла зи мо у ње го вој кри ти ци Хер де ро вог на гра ђе ног огле да. Да кле, 
на ме сту где Ха ман го во ри о „при ви ле го ва ним ан тро по мор фи ја ма”, на зи ре 
се ње го ва оштра кри ти ка хер де ров ски за ми шље ног, „моћ ног” чо ве ка, ко ји 
је у ста њу да са свим са мо стал но до ђе до пр вих је зич ких ар ти ку ла ци ја18. 
Ни је по треб но да ље обра зла га ти због че га би та кву кри ти ку упу тио не ко 
ко је сво је ан тро по ло шке ста во ве уте ме љио на ду бо ко схва ће ном пој му 
хри шћан ске скру ше но сти. На чел но, да кле, мо же се кон ста то ва ти да је Ха-
ма ну нај пре за сме та ло Хер де ро во из ра зи то ан тро по цен трич но ту ма че ње 
по ре кла је зи ка. Ме ђу тим, ви де ће мо да за Ха ма на ко рен про бле ма се же чак 
ду бље – до не здра во кон ци пи ра не фи ло зоф ске ан тро по ло ги је не са мо пи сца 
огле да О по ре клу је зи ка, већ и оних ко ји су тај текст овен ча ли пре сти жном 
на гра дом.

18 Овај Хер де ров ра ди кал ни ин ди ви ду а ли зам тре ба ту ма чи ти у кон тек сту ње го вог 
ро ман ти чар ског схва та ња на ци о нал ног је зи ка као „тво ре ви не чи та вог ни за ге ни јал них 
ин ди ви дуа, осо бе них и лич них је зич ко у мет нич ких та ле на та” (лома 2013: 396).



813

13. допунарецензије – Ab fer ti gung. Са же ти есеј Ab fer ti gung пред ста вља 
не ку вр сту Ха ма но ве па ро ди је на град ног пи та ња Кра љев ске ака де ми је о 
по ре клу је зи ка. Текст је пот пи сан псе у до ни мом „Ари сто бул” (Ari sto bu lus), 
што до дат но оте жа ва ње го во раз у ме ва ње, бу ду ћи да ста во ви из не ти у ње му 
ни су ну жно Ха ма но ви. На при мер, па ро ди ра ју ћи на град ни кон курс, Ари-
сто бул на сто ји да до ка же да су пр во бит ни је зик љу ди ма пре не ле жи во ти ње. 
Да кле, тај текст тре ба схва ти ти у кон тек сту са ти рич не кри ти ке Кра љев ске 
ака де ми је и дог мат ског ра ци о на ли зма уоп ште. 

Ab fer ti gung оди ше „на по ла на уч ним” и „на по ла по ли тич ким ка рак те-
ром”: он са др жи кри ти ку ра зу ма ко ји „гра ди фи ло зоф ске си сте ме”, као и 
кри ти ку ра зу ма ко ји ру ко во ди „град ском упра вом” про све ће ног ап со лу ти-
зма Фри дри ха Ве ли ког (BücHsel 1963: 162). Ха ман у ње му та ко ђе на па да 
не при ме ре на схва та ња и ме то до ло шке при сту пе пи та њу по ре кла је зи ка, 
ка ко чла но ва Кра љев ске ака де ми је, та ко и дру гих на уч ни ка ко ји су се тим 
пи та њем ба ви ли. Нај зад, уче ни Ари сто бул опо вр га ва не ке, пре ма ње го вом 
ви ђе њу, не тач не за кључ ке ко ји про ис хо де из не а де кват них при сту па том 
ком плек сном пи та њу. Је дан од њих од но си се на твр ђе ње да је пр во бит ни 
је зик не по сред ни ис ход чи сто ра ци о нал ног про це са, што у ве ли кој ме ри 
Ха ман иш чи та ва и у Хер де ро вом ту ма че њу по ре кла је зи ка.

Ха ма но ва пре фор му ла ци ја на град ног пи та ња Кра љев ске ака де ми је део 
је ње го ве кри ти ке на град ног кон кур са: „Пи та ње по ре кла је зи ка, ка ко ја то 
схва там, гла си ова ко: ‘да ли је пр ви, из вор ни је зик пре дан чо ве ку на исти 
на чин на ко ји се је зик и до са да усва јао?’” (Ha Mann III 1999: 20). На и ме, 
ов де је по сре ди при кри ве на епи сте мо ло шка опо зи ци ја из ме ђу крај њег ра-
ци о на ли зма (ко ји је им пли ци тан у пи та њу Кра љев ске ака де ми је19) и ем пи-
ри зма (ко ји Ха ман на гла ша ва сво јим пре фор му ли са ним пи та њем). До тич на 
епи сте мо ло шка ди хо то ми ја ка рак те ри ше це ло ку пан есеј Ab fer ti gung. Има-
ју ћи при том у ви ду да је, од са мог по чет ка свог спи са тељ ства, Ха ман био 
за ступ ник фи ло зоф ског ем пи ри зма, на гла ском на усва ја њу је зи ка ис ку стве-
ним пу тем (у овом слу ча ју – пре да њем) – по ме ра овај не мач ки ми сли лац 
те жи ште са чи сто ра ци о нал не пер спек ти ве ко ја је им пли цит на у прет по-
став ци да је је зик на про сто из ми шљен. Да кле, по ред кри ти ке ло ше уте ме-
ље не про све ти тељ ске ан тро по ло ги је, Ха ман се ухва тио у ко штац и са дог-
мат ски ра ци о нал ном епи сте мо ло ги јом сво јих са вре ме ни ка. У огле ди ма 
ко ји сле де, про ду би ће овај не мач ки кри ти чар сво ја раз ма тра ња о је зи ку и 
ње го вом по ре клу ан тро по ло шким, епи сте мо ло шким и, нај зад, ми то ло шко-
он то ло шким ар гу мен ти ма.

14. витезру жи нОг кр стаопореКлујезиКа. Иа ко је и сле де ћи кри тич ки 
осврт за го нет ног на зи ва, Ис ка зи ва ње по след ње во ље ви те за Ру жи ног Кр ста 
о бо жан ском и људ ском по ре клу је зи ка, на пи сао под псе у до ни мом („Rit ter 
von Ro sen cre uz”), Ха ман је у ње му ис та као не ке од сво јих су штин ских по-
гле да на те му по ре кла је зи ка. Ме ђу тим, сво је глав не ста во ве у овом тек сту 

19 То јест пи та њу да ли је чо век, пре пу штен са мо ме се би, мо гао да из ми сли је зик?
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при крио је он, ка ко се мо гло оче ки ва ти, број ним ди гре сив ним са ти рич ним 
алу зи ја ма. Оне су нај че шће ис ка за не по сред ством ко мич ног по дра жа ва ња 
Хер де ро вог ли те рар ног сти ла20. Нај зад, Ха ма нов страх од по тен ци јал не 
цен зу ре ње го вог ра да услед оштре, са ти рич не кри ти ке вла да ју ћег ре жи ма 
Фри дри ха Ве ли ког21 при сут не у ње му, усло вио је још уче ста ли ју пи шче ву 
упо тре бу мрач них алу зи ја и ху мо ри стич ких је зич ких игра ри ја, ко је тај есеј 
чи не из у зет но те шким за раз у ме ва ње.

Као што је на сло вом на го ве ште но, те жи ште тог тек ста је на су прот-
ста вље ним ми шље њи ма Хер де ра и Зи смил ха о по ре клу је зи ка. Ха ман је 
већ у увод ном па ра гра фу ис ка зао сво је основ но уве ре ње по пи та њу по пу-
лар не ди хо то ми је бо жан ског и људ ског по ре кла је зи ка. Уви дев ши да обе 
хи по те зе, схва ће не за себ но, во де ка ри гид ним и ре дук ци о ни стич ким за-
кључ ци ма, Ха ман је ода брао пут из ме ђу Ски ле Зи смил хо ве бо жан ске те о-
ри је и Ха риб де Хер де ро вог на ту ра ли стич ког об ја шње ња – ка ко би до шао 
до иде је о ми стич ном је дин ству бо жан ско људ ских свој ста ва, ко ја игра ва жну 
уло гу у ње го вом схва та њу је зи ка. По сред ством ове иде је он схва та је зик као 
исто вре ме но „вла сни штво” Бо га и чо ве ка, пре ма ана ло ги ји са Хри сто вом 
бо жан ском и људ ском при ро дом (Betz 2012: 163):

„Ако се узме да је Бог узрок свих де ло ва ња у ве ли ком и у ма лом, 
или на не бу и на зе мљи: исто та ко је и сва ка дла ка на на шој гла ви […] 
бо жан ска. […] Сто га је све бо жан ско, а пи та ње по ре кла зла сво ди се, 
нај зад, на игру ре чи и школ ско бр бља ње. Али, све Бож је је та ко ђе људ-
ско, јер чо век не мо же ни да де ла ни да ја ди ку је ика ко друк чи је не го по 
ана ло ги ји сво је при ро де, би ла она та ко про ста или сло же на ма ши на, ако 
из во ли те. Ова раз ме на бо жан ских и људ ских свој ста ва је основ ни за кон 
и глав ни кључ на шег укуп ног зна ња и чи та ве ви дљи ве еко но ми је” (Ha Mann 
III 1999: 27).

Иде ја о ми стич ном је дин ству људ ске и бо жан ске при ро де та ко ђе је 
од раз Ха ма но вог не при хва та ња би ло ка квог ду а ли зма у по и ма њу од но са 
чо ве ка и Бо га. Да кле, на су прот ра ци о нал но про све ће ним схва та њи ма осам-
на е стог ве ка, Бог је за овог не мач ког ми сли о ца увек има нент но, ду хов но 
при су тан у жи во ту чо ве ка22, док ма те ри јал ни свет он схва та као је дан од 
ви до ва Бож јег ло го сног от кро ве ња љу ди ма. Де ло ва ња Го спод ња при сут на 

20 Овај стил ски фе но мен се не ве зу је са мо за по ме ну ти Ха ма нов есеј, већ и за ње го ве 
оста ле по ле мич ке тек сто ве у ко ји ма он ме ња, до пу њу је или са свим по би ја ар гу мен те и 
хи по те зе сво јих не ис то ми шље ни ка, ко ри сте ћи се при том њи хо вим ли те рар ним сти лом и 
кључ ним пој мо ви ма из њи хо вих ра до ва.

21 Међу глав ним раз ло зима за ова ко из ра же ну кри ти ку апсолутизма Фри дри ха Ве ли ког 
та ко ђе мизерно плаћено рад но ме сто (Хаман је та да био за по слен у др жав ној слу жби) и ли-
бер тин ски со ци јал ни жи вот на кра ље вом дво ру.

22 Уп. та ко ђе сле де ће ме сто из пи сма: „Да ли би тре ба ло да пра вим раз ли ку из ме ђу 
бо жан ских и људ ских ства ри? […] Хри шћа нин све чи ни у Бо гу” (zH I: 341; BücHsel 1963: 173).
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су и уну тар спо ља шње при ро де („ви дљи ве еко но ми је”), што под ра зу ме ва 
бли ску и не рас ки ди ву по ве за ност људ ског и бо жан ског све до нај сит ни јих, 
шта ви ше, људ ском ра зу му од бој них ства ри. Уви дев ши ову не по сред ну бли-
скост чо ве ка и Бо га, Ха ман уво ди на че ло раз ме не свој ста ва (com mu ni ca tio 
idi o ma tum23), што је осно ва ње го ве „ан тро по ло ги је, епи сте мо ло ги је и схва-
та ња при ро де” (GriffitHdicKson 1995: 179). Оно му омо гу ћа ва да пре ва зи ђе 
про бле ма тич не фи ло зоф ске ду а ли зме и да свет и чо ве ка са гле да ва у кљу чу 
њи хо вих ре ла ци ја са Бо гом. Ова ко на гла ше на има нент ност у раз у ме ва њу 
од но са Бо га и чо ве ка, ди ја ме трал но је су прот на по сред ном и дис тан ци ра-
ном, го то во де и стич ком од но су ко ји је Ха ман уви део у на гра ђе ном огле ду 
свог уче ни ка.

У па ра гра фу ко ји сле ди од мах на кон прет ход но ци ти ра ног ме ста из 
Ха ма но вог есе ја, Ви тез Ру жи ног Кр ста раз ма тра да ље свој ар гу мент о 
бо жан ско-људ ском по ре клу је зи ка. Ово га пу та он по сма тра је дин ство бо-
жан ских и људ ских свој ста ва у њи хо вом чуд но ва том са деј ству:

„За то што су ору ђа је зи ка, у крај њем слу ча ју, да ро ви мај ке хра ни
те љи це [al ma ma ter] при ро де, [...,] и за то што је [...,] Тво рац тих ве штач-
ких ору ђа та ко ђе же лео и мо рао да уса ди њи хо во де ло ва ње – по ре кло 
људ ског је зи ка је за и ста бо жан ско. Али ако јед но ви ше би ће, или ан ђео, 
као у слу ча ју Ва ла мо ве ма га ри це, же ли да де лу је кроз на ше је зи ке, он да 
се сва та ква де ло ва ња, по пут го во ра жи во ти ња у Езо по вим ба сна ма – 
мо ра ју ис по љи ти на на чин ко ји је ана ло ган људ ској при ро ди; а у та квом 
од но су ни по ре кло је зи ка а још ма ње ње гов раз вој мо гу из гле да ти и 
би ти не што дру го до људ ски” (Ha Mann III 1999: 27).

Као што је чест слу чај у ње го вим по ле мич ким тек сто ви ма, пр во бит на 
функ ци ја Ха ма но вих про тив ар гу ме на та је да тво ре сна жну ан ти те зу про-
све ти тељ ским на уч ним ка но ни ма, као што су ја сно ћа и ло гич ко-ми са о ни 
ар гу мен та тив ни след. У овом слу ча ју, ан ти те за је за па же но при сут на у Ха-
ма но вом оправ да њу „људ ског” по ре кла је зи ка при ме ри ма Ва ла мо ве ма га-
ри це и жи во ти ња у Езо по вим ба сна ма, ко је се чо ве ку обра ћа ју ње го вим 
је зи ком! Функ ци ја и сми сао ових бај ко ли ких по ре ђе ња ни је пу ко исме ва ње 
при ста ли ца „људ ског” по ре кла је зи ка, већ на гла сак на по ме ну том Бож јем 
снис хо ђе њу до на уч но нео бја шњи вих и чо веч јем ра зу му са свим од бој них 
ра зи на24. Овим при ме ри ма, ко ји су за ве ћи ну ње го вих ра ци о нал них са вре-

23 Тер мин у хри шћан ској на у ци ко ји се ко ри сти у он то ло шком и у ло гич ком сми слу, 
а од но си се на за јед ни штво бо жан ских и људ ских при ро да у лич но сти Ису са Хри ста (BücHsel 
1963: 173).

24 Сво ју фа сци ни ра ност овом од ли ком бо жан ске љу ба ви ис та као је Ха ман још у Би
блиј ским раз ма тра њи ма, где је, као при мер те љу ба ви, на вео ста ро за вет ну при чу о Да ви ду 
на дво ру кра ља из Га та (Ha Mann I 1999: 5–6; Ha Mann 1993: 59–61). Он у овој при чи при ме-
ћу је де ло ва ње Све то га Ду ха, ко ји, учи нив ши Да ви да без ум ни ком ка ко би га спа сио од си-
гур не смр ти – снис хо ди до чо ве ку не појм љи вих ви до ва људ ских рад њи (1. Сам 21, 10–15).
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ме ни ка би ли ап сурд ни, Ха ман је по но во у пр ви план из нео ан тро по морф ну 
и кенотичку фор му бо жан ског де ло ва ња, ко ју је Хер дер сма трао не до стој ном 
Бо га. У по за ди ни Ха ма но вог на гла ска на бо жан ском по ре клу чо ве ка на ла зи 
се и кри ти ка оних ко ји су „хи по ста зи ра ли по јам при ро де”, што се од но си на 
сва ку те о ри ју ко ја по ре кло је зи ка об ја шња ва ис кљу чи во у су же ним гра ни-
ца ма чо ве ко вих при род них свој ста ва (BücHsel 1963: 174–175).

По ред кри ти ке ли ми ти ра ју ћег на ту ра ли зма, ко ји на зи ре и у Хер де ро-
вом схва та њу по ре кла је зи ка, Ха ман се су прот ста вио и на ив ном ра ци о на-
ли стич ком уве ре њу да је чо ве ку до во љан са мо ра зум ка ко би до шао до 
пр вих ре чи. Из у зев што се ова ра ци о на ли стич ка прет по став ка ко си са Ха-
ма но вим (а и Хер де ро вим) по и сто ве ћи ва њем је зи ка и ми шље ња, оно што је 
Ха ма ну, још јед ном, до дат но за сме та ло је сте им пли цит на гор дост у иде ји 
да је пр во бит ног чо ве ка од ли ко ва ла та ква ду хов на си ла да је био у ста њу 
да са свим са мо стал но из ми сли је зик: 

„Да кле, ако чо век, пре ма оп штим све до чан стви ма и при ме ри ма 
свих на ро да, вре ме на и ре ги о на, ни је био у ста њу да са мо стал но и без 
дру штве ног ути ца ја сво јих чу ва ра и за штит ни ка […] на у чи да иде на 
две но ге, ни ти да пре ло ми хлеб на су шни без зно ја на свом ли цу […], 
ка ко не ко мо же по ми сли ти да је зик […] по сма тра као са мо стал ни про-
на ла зак људ ске ве шти не и му дро сти?” (Ha Mann III 1999: 30–31).

При мет на је у овом на во ду не са мо кри ти ка ра ди кал ног ин ди ви ду а ли-
зма у Хер де ро вом огле ду, већ и кри ти ка Кра љев ске ака де ми је, ко ја та ко ђе 
ни је узе ла у об зир уло гу со ци јал ног фак то ра у по ре клу је зи ка. С дру ге 
стра не, Ха ман на овом ме сту по но во ис ти че сво је ем пи рич ке ста во ве, ко је 
не про пу шта да су прот ста ви су во пар ном и нео сно ва ном ра ци о на ли зму сво-
јих про тив ни ка. Та кав вид ра ци о нал не фи ло зо фи је он је при ме тио и у Хер-
де ро вој хи по те зи о чо ве ку ко ји успе ва да про го во ри нај ви ше за хва љу ју ћи 
сво јој раз бо ри то сти. 

На кон број них екс кур са о за блу да ма оно вре ме не фи ло зо фи је и ин три-
га ма на дво ру кра ља Фри дри ха, Ха ма нов Ви тез нај зад про го ва ра о по ре клу 
је зи ка. Нео бич ним рап сод ским то ном, чи ја функ ци ја је и иро нич но по дра-
жа ва ње, од но сно хи пер бо ли са ње Хер де ро вог на дах ну тог ли те рар ног из ра-
за – он на сто ји да ми то ло шким пој мо ви ма до ча ра на ста нак пр вог је зи ка. У 
јед ном крај ње мит ском кон тек сту Бож јег ства ра ња све та, пр вих љу ди и 
це ло куп не ва се ље не, про по ве да Ха ман о рај ском ус хи ће њу све ко ли ког жи-
во та ко ји је ра до сно кли цао у сла ву Је ди но га Бо га (Ha Mann III 1999: 32). У 
за јед ни ци тог ча роб ног и хар мо нич ног не бе ско зе маљ ског са звуч ја – пре до-
ча ва нам Ха ман не по сред не окол но сти на стан ка је зи ка:

„Сва ка по ја ва при ро де би ла је Реч – знак, сим бол, за ло га јед ног 
но вог, тај ног, не из ре ци вог, али уто ли ко при сни јег ује ди ње ња, оп ште ња 
и за јед ни штва бо жан ских енер ги ја и иде ја. Све што је чо век у по чет ку 
чуо, ви део сво јим очи ма, осмо трио и до дир нуо сво јим ру ка ма – би ла је 
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жи ва Реч; јер Бог је Реч. Са овом Реч ју у усти ма и у ср цу бе ше по ре кло 
је зи ка та ко при род но, та ко бли ско и ла ко, по пут деч је игре” (Ha Mann III 
1999: 32).

Упра во у овом ми то ло шки осен че ном из ве шта ју на ла зе се Ха ма но ве 
нај ду бље ми сли о по ре клу је зи ка. Он по сма тра је зик, у ње го вом нај ра ни јем 
об ли ку, пре вас ход но као чо ве ков од го вор на бо жан ски акт све у куп ног ства-
ра ња. Гла гол ски об ли ци ко је Ха ман ко ри сти – „чуо”, „ви део”, „осмо трио” 
и „до дир нуо” – ука зу ју на то да су чуд но ва том ра ђа њу пр во бит ног је зи ка, 
ну жно прет хо ди ле из ра зи то сен зу ал не рад ње. Са мо у та ко на дах ну том, 
ме та фо рич ком и про роч ком од го во ру на Бож ја снис хо дљи ва ства ра лач ка 
де ло ва ња, мо гао је чо век „при род но” и „ла ко” до ћи до језика, тог ди стинк-
тив ног свој ства свог укуп ног уну тра шњег би ћа. 

Ха ма но ва ми то ло шка пред ста ва по ре кла је зи ка са свим је у скла ду са 
ње го вим чвр стим уве ре њем са по чет ка Би блиј ских раз ма тра ња – да је це-
ло куп на при ро да „знак” и „сим бол”, од но сно ло го сни ме ди јум бо жан ског 
от кро ве ња. Украт ко, при ро да је за ње га Реч Бож ја (das Wort Got tes) кроз 
ко ју тре ба са гле да ва ти и ту ма чи ти чи тав спо ља шњи свет (цвијановић 2017: 
854; Betz 2012: 47; un ger 1905: 138–140). Овај из ра зи то те о ло шки по глед на 
свет от кри ва мо жда нај ве ћу раз ли ку из ме ђу Ха ма но вог и Хер де ро вог схва-
та ња по ре кла је зи ка. Обо ји ца су сма тра ли да је пр во бит ни је зич ки из раз 
био пе снич ко-ства ра лач ке и фан та зиј ске при ро де. Ме ђу тим, док Хер дер, 
ак цен ту ју ћи уло гу ра зу ма, је зик схва та ис кљу чи во као при ро дом усло вље-
ни од раз иде ал не уза јам но сти ума и ма ште (лома 2013: 383) – у на ту ра ли-
стич ком кон тек сту ко ји је ли шен Бож јег има нент ног ло го сног упри сут ње ња 
– Ха ман је чо ве ков ме та фо рич ки и осе ћа јем ис пу ње ни из раз по сма трао као 
од го вор Бо гу, ко ји је исто вре ме но пе чат при сног бо го чо ве чан ског за јед ни-
ча ре ња. Да кле, раз дор у схва та њи ма по ре кла је зи ка ове дво ји це при ја те ља 
по ти че од њи хо вих раз ли чи тих ан тро по ло шких и те о ло шких ста во ва. Хер-
де ров ски за ми шљен чо век оде вен је у про све ти тељ ско ру хо не спу та не оп ти-
ми стич не, ин ди ви ду ал не про гре си је. Не раз ми шља ју ћи о овим про све ти-
тељ ским иде а ли ма, Ха ман од ба цу је би ло ка кав об лик де и стич ке ре ла ци је 
из ме ђу чо ве ка и Бо га, ка кву уо ча ва у огле ду О по ре клу је зи ка. На су прот 
то ме, он чо ве ка са гле да ва у ње го вој при сној за јед ни ци са Бо гом, док сва ки 
ве ли ки про на ла зак људ ског ду ха, ко ји се пр вен стве но ту ма чи као моћ ни 
из раз ин ди ви ду ал не ге ни јал но сти – пред ста вља за ње га ис ко рак из ове све-
те за јед ни це.

15. помислиисумњеједногфилологаопореКлујезиКа. Ако је у прет-
ход ним тек сто ви ма пи та ње по ре кла је зи ка осве тлио ми то ло шким, он то ло-
шким и те о ло шким зра ци ма, у есе ју ко ји но си на зив Фи ло ло шке по ми сли и 
сум ње у ве зи са јед ним на гра ђе ним ака дем ским ра дом, Ха ман до пу њу је 
сво је ар гу мен те број ним ан тро по ло шким и гно се о ло шким за па жа њи ма, 
ко ја су ва жна и за раз у ме ва ње ње го вог укуп ног спи са тељ ства. Ово га пу та, 
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он је од лу чио да ски не ма ске и да се не по сред но ухва ти у ко штац са Хер де-
ро вим до ка зом по ре кла је зи ка. Има ју ћи у ви ду ши рок кон текст рас пра ве о 
по ре клу је зи ка, те уло гу је зи ка у Ха ма но вом ми шље њу, би ва са да ја сни је 
због че га је Хер де ров учи тељ ишао до те ме ре да из ло жи ри зи ку бли ско 
при ја тељ ство са сво јим уче ни ком. На про сто, је зик је за Ха ма на све – „он је 
оно што чуд но ва то от кри ва свет и пу тем че га се Бог, под јед на ко чуд но ва то, 
сам от кри ва” (Betz 2012: 164). Он је зик са гле да ва у јед ном све о бу хват ном 
и ду бо ком сим бо лич ном, шта ви ше, па ра бо лич ном сми слу – као „та јан стве-
но сред ство кроз ко је је пре мо шћен ина че бес крај ни јаз из ме ђу бо жан ског 
и људ ског” (un ger 1905: 137).

Не ко ли ко по чет них па ра гра фа из Фи ло ло шких по ми сли и сум њи ука-
зу ју на то да не ма дра стич них раз ли ка у Ха ма но вим и Хер де ро вим ан тро-
по ло шким су до ви ма. Сле де ћи по чет не де ло ве на гра ђе ног огле да свог уче-
ни ка, Ха ман се до та као слич но сти и не ких су штин ских раз ли ка из ме ђу 
љу ди и жи во ти ња. По ре ђе ње тих увод них за пи са из Фи ло ло шких по ми сли 
и сум њи са они ма из огле да О по ре клу је зи ка, от кри ва да су обо ји ца пи са ца 
са гла сни у ми шље њу да чо век не по се ду је оштри ну чу ла ка квом су об да-
ре не жи во ти ње, те да је дин стве но обе леж је ње го ве при ро де тре ба по тра-
жи ти ме ђу не ким дру гим свој стви ма (хердер 2012: 30; Ha Mann III 1999: 37). 
Ме ђу тим, док Хер дер (2012: 31) не окле ва да то ди стинк тив но обе леж је 
људ ске при ро де, ко је сма тра „укуп ном уста но вом свих људ ских сна га”, озна-
чи као ра зум (Ver stand), ум (Ver nunft) или раз бо ри тост (Be sin nung), Ха ман 
ис ти че да је ту реч о „су диј ској и вла да лач кој25 функ ци ји јед не по ли тич ке 
жи во ти ње26”, а та функ ци ја је за ње га – „истин ски ка рак тер на ше при ро де” 
(Ha Mann III 1999: 37). За тим до да је да она „не прет по ста вља ни ка кву уну-
тра шњу вред ност или за слу гу на ше при ро де, већ је, […], не по сре дан бла го-
дат ни дар ве ли ког Све да ро ва о ца” (Ha Mann III 1999: 37). Већ у овом по след-
њем на ве де ном ис ка зу на зи ре се прет ход но по ми ња на Ха ма но ва од бој ност 
пре ма на ту ра ли стич ким и ра ци о на ли стич ким ан тро по ло ги ја ма, ка кве он 
про на ла зи и у Хер де ро вом ту ма че њу по ре кла је зи ка. Сво јом де фи ни ци јом 
„истин ског ка рак те ра на ше при ро де” из бе гао је Ха ман да го во ри о је дин-
стве ној ка те го ри ји ко ја у це ли ни де фи ни ше људ ско би ће (као што је нпр. 
раз бо ри тост). Уме сто то га, он по ме ра те жи ште на на чин на ко ји љу ди 
жи ве (GriffitHdicKson 1995: 220). Но, још два мо мен та су ов де од бит ног 
зна ча ја: осла ња ју ћи се на Ари сто те ло ве пој мо ве Ха ман се при кло нио ем пи-
рич кој фи ло зоф ској тра ди ци ји, на су прот пла то ни стич ким еле ме н тима које 

25 У ори ги на лу: „in der ric hter lic hen und ob rig ke i tlic hen Würde ei nes po li tischen Thi ers” 
(Ha Mann III 1999: 37). Реч је о пој мо ви ма ко је је Ха ман по зај мио од Ари сто те ла, а ко ји има-
ју из ра зи то со ци јал не и ем пи риј ске ко но та ци је, на су прот им пли цит ном ра ци о на ли зму 
Хер де ро ве хи по те зе о по ре клу је зи ка. 

26 Опис чо ве ка као „по ли тич ке жи во ти ње” ука зу је на Ха ма но во хо ли стич ко схва та-
ње људ ског и жи во тињ ског ор га ни зма као ску па мно го стру ких свој ста ва уну тар жи вот ног 
је дин ства (BücHsel 1963: 214).
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за па жа у Хер де ро вој хи по те зи о на стан ку је зи ка. С дру ге стра не, Ха ма но ва 
фор му ла ци ја „истин ског ка рак те ра” људ ске при ро де има при звук дру штве-
не ком по нен те ко јој Хер дер ни је при дао на ро чит зна чај, док она, ка ко смо 
ви де ли, игра бит ну уло гу код Ха ма на (BücHsel 1963: 215).

Пра те ћи у сто пу ана ли тич ку пу та њу огле да О по ре клу је зи ка сти же 
Ха ман до сло бо де, јед ног од кључ них пој мо ва у Хер де ро вој кон цеп ци ји по-
ре кла је зи ка. На и ме, Хер дер је сло бо ду ту ма чио као ис кљу чи во људ ску 
пред ност ко ја чо ве ка осло ба ђа де тер ми на ци је јед ног спе ци фич ног чу ла, као 
што је слу чај код жи во ти ња, а до пу шта му ве жбу и уса вр ша ва ње пре ма 
вла сти тим же ља ма (хердер 2012: 30–31). На сли чан на чин, али још увек уз 
из ве сну до зу ари сто те лов ског ем пи ри зма, Ха ман об ја шња ва сво је схва та ње 
сло бо де и по твр ђу је њен „по се бан ка рак тер” за чо ве чан ство. Ме ђу тим, док 
је за Хер де ра сло бо да тек ус пут на сте пе ни ца до раз бо ри то сти, по сред ством 
ко је чо век из у ме ва је зик, Ха ман њу ви ди као ну жан пред у слов за по дра жа
ва ње (Nac hah mung) – „на ко ме по чи ва ју све ко ли ко обра зо ва ње и из у ме ва ње” 
(Ha Mann III 1999: 38). Не од сту па ју ћи од ем пи ри зма, Ха ман је још јед ном 
на гла сио дру штве ни фак тор, као нео п хо дан пред у слов за сва ко уче ње и на-
пре дак, по себ но у пра по че ци ма човечанства. При том се су штин ска раз ли ка 
у ту ма че њу сло бо де код ове дво ји це ми сли ла ца ти че Хер де ро вог „на дах ну то 
мо дер ног” схва та ња тог пој ма, док је код Ха ма на у пи та њу „фун да мен тал-
но те о ло шко” раз у ме ва ње истог пој ма (Betz 2012: 151). На ве де не раз ли ке у 
ан тро по ло шким по зи ци ја ма дво ји це не мач ких кри ти ча ра пред ста вља ју 
осно ву Ха ма но ве кри ти ке те мељ них по став ки огле да О по ре клу је зи ка, што 
је део на ред ног из ла га ња.

15.1. КритиКараз бО ри тО сти. Остав ши на те ме љу фи ло зоф ског ем пи ри-
зма, Ха ман са да усме ра ва па жњу на раз бо ри тост, сре ди шњи по јам Хер де-
ро ве на ту ра ли стич ке ан тро по ло ги је. Прем да би се сло жио са ста вом свог 
уче ни ка да овај по јам не озна ча ва уско схва ћен ког ни тив ни апа рат, већ збир 
чо ве ко вих укуп них сна га, Ха ма ну се сва ка ко ни је до пао ис кљу чи во ра ци-
о нал ни при звук та квог од ре ђе ња. Пре ма ње го вом схва та њу чо ве ка и је зи ка, 
то (ма кар са мо но ми нал но) ин си сти ра ње на ра ци о нал но сти за се њу је оста ла 
чо ве ко ва свој ства, без ко јих ње гов ра зум не би мо гао да оба вља сво ју функ-
ци ју (ма ко ли ко ова би ла на пред на). На су прот то ме, овај ми сли лац из но си 
свој сле де ћи, на гла ше но ем пи рич ки став:

„Из гле да да се чу ла од но се пре ма раз у ме ва њу, као же лу дац пре ма 
су до ви ма ко ји из два ја ју фи ни је и ви ше со ко ве кр ви, без чи је цир ку ла-
ци је ни сам же лу дац не би мо гао да оба вља сво ју слу жбу. Да кле, ни шта 
ни је у на шем ра зу му а да прет ход но ни је би ло у на шим чу ли ма, баш као 
што ни шта ни је у чи та вом на шем те лу, што ни је већ про шло кроз наш 
соп стве ни или же лу дац на ших ро ди те ља” (Ha Mann III 1999: 39).

Вред ност овог Ха ма но вог на во да не од сли ка ва се са мо у ње го вој по ле-
ми ци са Хер де ром, већ и у то ме што у ње му из нет став пред ста вља око сни цу 
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ње го ве ка сни је кри ти ке Кан та. На и ме, не са мо да не по се ду је син те тич ке 
апри ор не пој мо ве, ра зум та ко ђе не мо же би ти одво јен од исто ри је, от кро-
ве ња и тра ди ци је, то јест од сво јих основ них кон сти ту тив них еле ме на та 
(Betz 2012: 151). Упра во је та кву не при клад ну, крај ње ра ци о на ли стич ку 
за ми сао људ ског би ћа Ха ман уо чио и у на гра ђе ном огле ду свог уче ни ка, те у 
на став ку прет ход ног на во да, су ми ра ју ћи сво је ми сли – до да је да су „пра шник 
[sta mi na] и мен стру а ци ја [men stru a] на шег ума […], от кро ве ња и тра ди ци
је” (Ha Mann III 1999: 39). Да кле, ко ли ко су за нор мал ну функ ци ју ра зу ма 
ва жна чу ла, то ли ко су ва жна от кро ве ња и тра ди ци је, од но сно це ло куп на 
ис ку стве но-исто риј ска гра ђа ко ја тек на кнад но усло вља ва сло же ни је ра цио-
нал не про це се и из во ђе ње пој мо ва. 

Ова ко об у хват ну кри ти ку јед не из ра зи то ра ци о нал не ан тро по ло ги је не 
тре ба по сма тра ти ис кљу чи во у кон тек сту фи ло зоф ског опо вр га ва ња Хер де-
ро вих ар гу ме на та о по ре клу је зи ка. Ка да се има у ви ду це ло куп но Ха ма но-
во де ло, по ста је ја сни је да је ње го ва кри ти ка Хер де ро вог на гра ђе ног огле да 
за пра во усме ре ни ја на дог мат ски и се ку лар ни ра ци о на ли зам, чи је из во ри ште 
је би ла и Кра љев ска ака де ми ја у Бер ли ну.

15.2. платонсКидоКазпореКлајезиКа. Прет ход но ана ли зи ра на кри ти-
ка пој ма раз бо ри то сти по сред ством ем пи рич ких ар гу ме на та ко ји ис ти чу 
уло гу ис ку ства и дру штве них фак то ра у са знај ном про це су, са мо је увод у 
срж но ве и знат но на гла ше ни је Ха ма но ве кри ти ке ко ја сле ди. Реч је о ње го вој 
не по сред ној ка рак те ри за ци ји Хер де ро вог до ка за као „пла тон ског”, због чега 
је по де лио Фи ло ло шке по ми сли и сум ње под на сло вом – „Пла тон ски до каз 
о по ре клу је зи ка” („Pla to nischer Be we is über den Ur sprung der Sprac he”). У 
овом де лу свог тек ста он ја сно ис ка зу је сво је сум ње (Zwe i fel) о на вод ном 
до ка зу по ре кла је зи ка27.

Кри ти ку им пли цит них пла то ни стич ких еле ме на та, ко је Ха ман за па жа 
у Хер де ро вом об ја шње њу по ре кла је зи ка, тре ба схва ти ти као још је дан у низу 
Ха ма но вих на сто ја ња да обе сна жи на гла ше но ра ци о нал ну про све ти тељ ску 
ан тро по ло ги ју. На и ме, пла то ни зам на ко ји овај пи сац ука зу је од но си се у 
це ли ни на Хер де ров по јам раз бо ри то сти, по сред ством ко је је чо ве ку до во-
љан са мо мо ме нат при се ћа ња ка ко би из ми слио је зик. Дру гим ре чи ма, Ха ман 
у огле ду О по ре клу је зи ка при ме ћу је пре ћут ни нео пла тон ски став по ко ме је 
чо ве ку је зик већ уро ђен, пре не го што га овај нај зад при зо ве пу тем ра зу ма. 
Та ко Ха ман, на се би свој ствен на чин, пре о кре ће из вор но на ту ра ли стич ку 
хи по те зу свог уче ни ка у пла тон ски иде а ли стич ку (Betz 2012: 152), ко ју, ка ко 
смо ви де ли, по би ја сво јим ем пи рич ким епи сте мо ло шким ар гу мен ти ма.

Из у зев им пли цит ног пла то ни зма при ме тио је Ха ман и про тив реч ност 
у Хер де ро вој за ми сли чо ве ка. На и ме, у пр вом де лу огле да О по ре клу је зи ка, 
чо ве ка је Хер дер ја сно одво јио од жи во тињ ских ин стин ка та ка ко би га при-

27 Ха ма нов сар ка зам у овом де лу ра да је до дат но под стак нут Хер де ро вим уве ре њем 
да је свој став до ка зао „она ко ка ко се мо же до ка за ти нај у твр ђе ни ја фи ло зоф ска исти на” 
(хердер 2012: 148).
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ка зао као до вољ но моћ ног да из у ме је зик, док га у дру гом де лу он осли ка-
ва као из ра зи то сен зи тив но и крх ко би ће (уп. хердер 2012: 26–31; 96, 114–116). 
Та ко не склад но за ми шље ног чо ве ка по сма тра Ха ман као ство ре ње ко је је 
са свим по ме ри про све ће них ра ци о нал них фи ло зо фа – као гро теск ну апо-
ка лип тич ну звер из би блиј ског От кро ве ња, ко ја ни је и је сте жи во ти ња. Ову 
ко мич ну ин тер пре та ци ју из но си Ха ман на сле де ћи на чин:

„Пла тон ски до каз људ ског по ре кла је зи ка са сто ји се из два де ла, 
не га тив ног и по зи тив ног. Пр ви са др жи раз ло ге по ко ји ма чо век ни ка ко 
ни је жи во ти ња, а дру ги са др жи раз ло ге по ко ји ма чо век ипак је сте жи-
во ти ња. Је дан та кав апо ка лип тич ни створ, по пут нео пла тон ског чо ве ка 
ко ји ни је жи во ти ња али ипак је сте жи во ти ња, мо же и мо ра би ти из у-
ми тељ је зи ка, јер ни јед на жи во ти ња не мо же да из у ме је зик, и ни ка кав 
бог не сме да из у ме је зик” (Ha Mann III 1999: 43).

Ва жно је по но во ис та ћи да ни у овом на во ду, а ни у на ред ним, крај ње 
сар ка стич ним и па ро диј ским опи си ма Хер де ро вог „пла тон ског ан дро ги на” 
(Ha Mann III 1999: 46), ме та Ха ма но ве кри ти ке ни је са мо ње гов уче ник, са 
ко јим је остао у до брим од но си ма и у го ди на ма на кон пи са ња ових тек сто-
ва. Оп шти осврт на прет ход но ана ли зи ра не ра до ве, ко је је Ха ман на пи сао 
по во дом те ме о по ре клу је зи ка, ука зу је да су у сре ди шту ње го вог на па да 
пред став ни ци Кра љев ске ака де ми је на че лу са Фри дри хом Ве ли ким, у ко-
ји ма је ви део де спо те про све ће ног се ку лар ног ра зу ма (BücHsel 1963: 13).

16. хамановосхватањепореКлајезиКа. Ха ма но ви кри тич ки пам фле ти 
пру жа ју нам пре гршт сна жних ар гу ме на та про тив дог мат ски ра ци о нал ног 
и се ку лар ног ту ма че ња по ре кла је зи ка. Ме ђу тим, ја сно је да се ње го ви по-
гле ди на ову те му не мо гу све сти под окви ре из ве сне фи ло зоф ске те о ри је, 
као што се исто не мо же учи ни ти ни са јед ном ве ли ком те мом ње го вог ду-
бо ког ми са о ног све та. Раз ло ге за то ни је те шко про на ћи, има ју ћи у ви ду 
ње го во пре фе ри ра ње фраг мен тар ног на чи на књи жев ног из ра жа ва ња, на су-
прот ком плек сним фи ло зоф ским си сте мима не мач ког иде а ли зма.

Ка да је реч о Ха ма но вом схва та њу по ре кла је зи ка, мо же мо је ди но го-
во ри ти о евен ту ал ној ре кон струк ци ји ово га на осно ву ре ле вант них пи шче-
вих су до ва из ње го вих оста лих ра до ва. Нај пре тре ба по ћи од Би блиј ских 
раз ма тра ња, ко ја су те мељ го то во свих по то њих ста во ва овог за го нет ног 
пи сца. Прем да се Ха ман у овом обим ном днев ни ку ни је не по сред но до та као 
по ре кла је зи ка, по не ки би блиј ски ко мен та ри из тог дра го це ног из во ра мо гу 
се ипак по ве за ти са овом те мом. То ком свог па жљи вог чи та ња Би бли је у 
Лон до ну, 1758. го ди не, за др жао се Ха ман, из ме ђу оста лог, код ме ста где се 
го во ри о по стан ку чо ве ка. Оно што је у тој при чи оста ви ло упе ча тљив ути сак 
на та да мла дог пи сца, је сте при сност Бо га и чо ве ка ко ја је ове ко ве че на Бож јим 
ства ра њем чо ве ко вог жи во та – не пу тем ства ра лач ке Ре чи, ка ко мла ди пи сац 
за па жа, већ по сред ством његовог жи во твор ног да ха. Раз ми шља ју ћи о том 
ства ра лач ком чи ну, Ха ман за пи су је сле де ћи ва жан ко мен тар: 
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„Као што је сје ди ње ње на шег те ла и ду ше по ве за но са да хом те ле сног 
жи во та, те оба ова [дах и те ле сни живот] исто вре ме но иш че за ва ју, та ко се 
[наш] ду хов ни жи вот са сто ји у сје ди ње њу са Бо гом и [наша] ду хов на смрт 
у рас ки да њу ова два. Дар на шег да ха је од Бо га и у Ње го вој је ру ци, [а] 
ње го ва упо тре ба за ви си од нас” (Ha Mann I 1999: 14; Ha Mann 1993: 73).

Пр во бит ни чин ства ра ња чо ве ка, уо ча ва Ха ман, озна чио је по че так 
трај ног, има нент ног Бож јег при су ства у чо ве ку. Упра во је ова пра и скон ска 
при сност чо ве ка и Бо га – осно ва Ха ма но ве те о ло шке ан тро по ло ги је, а ујед-
но и сре ди ште рас це па из ме ђу ње го вог и Хер де ро вог схва та ња по ре кла 
је зи ка. Кон крет но, у овом де лу Би блиј ских раз ма тра ња, он сна жно на гла-
ша ва ту не по сред ну, ин тим ну по ве за ност чо ве ка и Бо га. За то оду ше вље но 
го во ри о „за ви сно сти” на ше ду ше од ње ног Твор ца, о „сје ди ње њу” на шег 
ду хов ног и ду шев ног жи во та са Бо гом, те о „из ве сној ве зи” људ ске ду ше са 
„Ње го вом не пре кид ном су шти ном” (Ha Mann 1993: 73, 74). Сви ови ра ни 
Ха ма но ви уви ди о бо го чо ве чан ској бли ско сти – ја сно ука зу ју на то да се за 
овог пи сца пр ви чо ве ков је зич ки из раз, у нај ма њу ру ку, мо рао не по сред но 
од но си ти на Бо га. Да кле, „чо век про го ва ра за то што Бог го во ри и за то што 
Бог уче ству је у су шти ни чо ве ко вој као кре а тив ног го вор ни ка” (ga jek 1967: 
73). Ова бо жан ско људ ска по ве за ност, ко ја је на мит ско-фан та зиј ски на чин 
пре до че на у Би бли ји, осно ва је Ха ма но вог под јед на ко мит ског и фан та зиј-
ског схва та ња по ре кла је зи ка, где су би ло ка ква на ту ра ли стич ка и ма те ри-
ја ли стич ка од ре ђе ња од се кун дар не ва жно сти. 

Мит ски кон текст по ре кла је зи ка Ха ман је, де це ни ју пре рас пра ве са 
Хер де ром, на го ве стио у свом нај чу ве ни јем спи су, Aest he ti ca in nu ce. Ту он 
за пи су је да је по е зи ја „ма тер њи је зик људ ског ро да, као што је ба што ван ство 
ста ри је од њи ве, сли кар ство од пи сма, пе сма од де кла ма ци је, па ра бо ле од 
за кљу ча ка, трам па од тр го ви не” (Ha Mann II 1999: 197). У овом на во ду је по-
себ но ин ди ка тив на име ни ца „ма тер њи је зик” (Mut ter sprac he), ко ја (у не мач ком 
је зи ку) гра фем ски и сми са о но упу ћу је на не раз дво ји вост „ре цеп ти ви те та и 
спон та но сти” при ли ком усва ја ња и ре про ду ко ва ња је зич ког из ра за, као што 
je и људ ски пе снич ки из раз (је зик) не раз дво јив од бо жан ског пе снич ког из-
ра за (ства ра ња) (luMpp 1970: 50). Ко ри сте ћи се сми са о но за там ње ним и нео-
бич ним пој мо ви ма, уз ста ро за вет не ре фе рен це, про го ва ра Ха ман на истом 
ме сту и о по ре клу је зи ка. На кон свог по зна тог ис ка за о пе снич кој при ро ди 
нај ра ни јег је зи ка, овај не мач ки кри ти чар за пи су је сле де ћу за го нет ну ми сао: 

„Је дан ду бљи сан био је од мор на ших пре да ка, а њи хов по крет гро-
мо гла сни плес. Се дам да на28 се де ли су у ти ши ни ми сли или за па ње но сти 
– и отво ри ше уста сво ја – кри ла тим из ре ка ма” (Ha Mann II 1999: 197).

Овај про роч ким ру хом оде ве ни ис каз за пра во ода је не ке од Ха ма но вих 
кључ них ста во ва о по ре клу је зи ка. У ње му се нај пре ви ди да се је зик за 

28 Јов 2, 13: „И сје ђа ху код ње га на зе мљи се дам да на и се дам но ћи, и ни је дан му не 
про го во ри ни ри је чи, јер ви ђа ху да је бол вр ло ве лик.”
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ње га ну жно ра ђа у кру гу за јед ни це, док је Бож је де ло ва ње не по сред ни по вод 
за ње гов на ста нак. По сма тра ње бо жан ских ства ра лач ких рад њи иза зва ло 
је у не мим по сма тра чи ма сна жан ду шев ни на бој, услед че га су они, на по-
слет ку, од го во ри ли пе снич ки и ме та фо рич ки – „кри ла тим из ре ка ма” 
(geflügel te Sprüche). По ред им пли цит них мит ских и ре ли ги о зних еле ме на-
та, при мет на су у овом про роч ком ис ка зу из ра зи то сен зу а ли стич на свој ства 
чо ве ко вих нај ра ни јих је зич ких ин тер ак ци ја. За то Ха ман, у на став ку прет-
ход но ци ти ра ног ис ка за, ис ти че чул на свој ства чо ве ко ве при ро де, као при-
мар не епи сте мо ло шке и естет ско-до жи вљај не фак то ре у чо ве ко вом од но су 
са Бо гом, а, сва ка ко, и у кон тек сту ту ма че ња Све тог пи сма: „Чу ла и стра сти 
го во ре са мо у сли ка ма и не раз у ме ју ни шта осим сли ка. Из сли ка се са сто-
ји це ло куп но бо гат ство људ ског са зна ња и сре ће” (Ha Mann II 1999: 197). 

Да кле, ка да се го во ри о Ха ма но вом схва та њу по ре кла је зи ка, тре ба, у 
пр вом ре ду, има ти на уму ње го во хри шћан ско по и ма ње од но са чо ве ка и 
Бо га, за тим при о ри тет чу ла и стра сти као ре цеп тив них де ло ва људ ског ду хов-
ног и ду шев ног би ћа ко ји усло вља ва ју ра ђа ње ме та фо рич ки опле ме ње ног 
од го во ра на Бож је ства ра лач ке чи но ве, те, нај зад, уло гу људ ске за јед ни це у 
на стан ку и да љем раз во ју је зи ка. На рав но, ове ва жне од ли ке Ха ма но вог схва-
та ња по ре кла је зи ка не тре ба уда ља ва ти од ње го вог из ра зи то ми то ло шког 
ту ма че ња ове те ме. Оно је ме ђу глав ним обе леж ји ма ње го вог це ло куп ног 
спи са тељ ства, а свој нај сна жни ји из раз до би ја у рас пра ви са Хер де ром.
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Ve dran M. Cvi ja no vić 

HA MANN UND HER DER: AU SE I NAN DER SET ZUNG  
ÜBER DEN UR SPRUNG DER SPRAC HE

Z u  s a m  m e n  f a s  s u n g 

Es ist Her ders berühmte Ver such Über den Ur sprung der Sprac he, 1772 er schi e nen, 
ge druckt und preisgekrönt von der Aka de mie der Wis sen schaf ten in Ber lin, die den 
An laß zur Ha manns so gen nan ten Her derschrif ten gab. Auf se i ne ei ge ne We i se hat Ha-
mann nicht nur den Be we is se i nes Fre un des- und Schülers über den Ur sprung der Sprac-
he kri ti si ert, son dern auch se i ne Über ze u gun gen über das The ma her vor ge bracht. Die 
Be de u tung der Her derschrif ten spi e gelt sich in ver schi e de nen Fra gen wi e der, die di e se 
Schrif ten um fas sen, wie die Fra ge nach der Na tur, dem We sen und dem Ur sprung der 
Sprac he, und, für Ha mann die wic htig ste – die Be zi e hung von Mensch und Gott. Auf 
Ba sis di e ser Be zi e hung be gründet Ha mann se i ne An sic hten über den Ur sprung der Sprac he. 
So in ter pre ti ert Ha mann die Her kunft der Sprac he als die Ant wort der Men schen auf 
Got tes Er schaf fung der Welt und Menschhe it. Fol glich setzt Ha mann die Fra ge vom 
Ur sprung der Sprac he in ei nen te o lo gischen Kon text, wo Sprac he das Ei gen tum des 
Got tes und Men schen ist.

Ob wohl der Ver such Über den Ur sprung der Sprac he in der Mit te der Her derschrif ten 
steht, ist Her ders Schrift nicht das ein zi ge Ziel des Ha mann’schen li te ra rischen An grif-
fes. In die gle ic he Art und We i se ist Ha manns Wi der stand ge gen den dog ma tischen 
Ra ti o na li smus der Aufklärung und den fre i ge i sti gen König, Fri e drich der Große, zu 
be o bac hten. Di e sern Wi der stand kann man wie ei ne Grun dla ge der fol gen den ro man-
tische Epoc he ver ste hen. Des halb ist die Au se i nan der set zung zwischen Ha mann und 
Her der über den Ur sprung der Sprac he ei ner der be de u tun gsvolls ten Teil des ge i sti gen 
Le ben der de utschen Aufklärung.

Фи ло ло шки фа кул тет
Уни вер зи тет у Бе о гра ду
ve drancv@gmail.co m
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Др Зо ри ца П. Ха џић

ИЛИ ЈА ВУ ЧЕ ТИЋ И СРП СКА ОМЛА ДИ НА У СЕ ГЕ ДИ НУ 
(1861‒1863)*

У ра ду се на осно ву об ја вље них и нео бја вље них из во ра (днев-
ни ка, ау то би о гра фи је и до пи са Или је Ву че ти ћа) ука зу је на рад 
об но вље не „Срб ске гим на зиј ске омла ди не” у Се ге ди ну (1861–1863). 
Са стан ци и књи жев ни ра до ви чла но ва овог дру штва би ли су про-
же ти ро до љу бљем и ен ту зи ја змом. Дру штво омла ди на ца у Се ге-
ди ну и об на вља ње њи хо ве би бли о те ке, за вре ме шко ло ва ња Или је 
Ву че ти ћа по др жа ли су углед ни по је ди ни ци (Ј. Ха џић, В. Ка ра џић, 
Ј. Ђор ђе вић...) и ин сти ту ци је по пут Ма ти це срп ске, Дру штва срп-
ске сло ве сно сти, Ма ти це илир ске... Про у ча ва ње срп ских ли те рар-
них дру жи на, па и овог ли те рар ног дру штва у Се ге ди ну, при лог је 
ка ко за по зна ва ње ра да омлaдинског по кре та та ко и Ује ди ње не 
омла ди не срп ске у ко јој је Или ја Ву че тић био, та ко ђе, ак ти ван. 

Кључ не ре чи: Или ја Ву че тић, днев ник, ау то би о гра фи ја, до пис, 
омла дин ски по крет, Се ге дин. 

Име Или је Ву че ти ћа исто ри ја срп ске књи жев но сти не бе ле жи. У крат-
кој ве сти о ње го вој смр ти, у Бран ко вом ко лу 1904. го ди не, сто ји да је био 
ве лик и искрен ро до љуб, адво кат, фи скал Ма ти це срп ске, Дру штва за Срп-
ско на род но по зо ри ште, За дру ге Ср ба за на тли ја у Но вом Са ду, пред сед ник 
упра ве Цен трал ног кре дит ног за во да, члан Књи жев ног оде ље ња Ма ти це 
срп ске, пред став ник сло бод не кра љев ске ва ро ши Но вог Са да... Од 1900. 
го ди не био је пред сед ник Срп ске ли бе рал не стран ке. На ве зе за бо ра вље ног 
Или је Ву че ти ћа са књи жев ним ства ра њем упу ћу је из овог крат ког не кро-
ло га по да так да је био члан Књи жев ног оде ље ња Ма ти це срп ске. Ба вље ње 
ле пом књи жев но шћу би ло је обе леж је ње го вих мла дих да на, у ве ли кој мери 
усло вље но окру же њем у ко јем је про вео мла дост. Зна чај ни ји и пло до твор-
ни ји је сте ње гов рад на по љу срп ске цр кве не ау то но ми је и по ли ти ке, не го 

* Рад је на стао као део на уч ног про јек та 178005 чи ји је ру ко во ди лац проф. др Све тла на 
То мин, а 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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на по љу срп ске књи жев но сти.1 По зна ни ци Или је Ву че ти ћа ис ти ца ли су да 
је ње го ва на рав на ги ња ла ка ре ал но сти, а не ка фан та зи ји ко јој су скло ни 
књи жев ни ци. „Ву че ти ћа је на рав ву кла по ли ти ци, оном по љу, на ком је ње-
го ва тре зве на, раз бо ри та ћуд, да ле ко од сва ке фан та сти ке па и по је зи је, 
мо гла од ко ри сти би ти” (савић 1907: 5). Он је био „би стра и сре ђе на гла ва” 
(савић 1907: 4) – чо век злат не сре ди не. Ис ти ца њем Ву че ти ће ве ра ци о нал но-
сти, су вре ме ни ци као да су га прав да ли што ни је ви ше дао у књи жев но сти. 
Ипак, ње го ва крат ко трај на књи жев на и кул тур на де лат ност, зна чај ни ја по 
ње го вом пре га ла штву на по љу оку пља ња и ор га ни зо ва ња ђач ких дру жи на 
(Срб ска гим на зиј ска омла ди на, Преодницa и Уједињенa омладинa српскa), 
не го по са мим књи жев ним ра до ви ма, ни је за слу жи ла да пад не у за бо рав. 
Књи жев ни рад Или је Ву че ти ћа у сто пу је пра ти ло ње го во ан га жо ва ње у 
ор га ни за ци ји и ра ду омла дин ских дру шта ва. 

Но, кре ни мо ре дом. Ро ђен је 25. ју ла 1844. го ди не у Но вом Са ду у си ро-
ма шној за на тлиј ској по ро ди ци.2 У род ном гра ду за вр шио је основ ну шко лу. 
Пре шао је у Пе тро ва ра дин ка ко би на у чио не мач ки је зик, где је про вео го-
ди ну да на у основ ној, а го ди ну у гор њој шко ли. Из Пе тро ва ра ди на до шао је 
у но во сад ску гим на зи ју. Та да је по ка зао сво је ин те ре со ва ње за књи жев ност. 
Ње гов ли те рар ни пр ве нац, пе сма Ком пли мент, на пи са на је у де се тер цу и 
об ја вље на 1861. го ди не у да нас, по свој при ли ци, из гу бље ном ру ко пи сном 
ша љи вом ли сту Зо ља Или је Ог ња но ви ћа. Пе сник по чет ник усти хо вао је 
кон кре тан до га ђај и иза звао гнев и осу ду оних ко ји су се у ње го вим са ти-
рич ним сти хо ви ма пре по зна ли (савић 1907: 10‒11). Епи лог Ву че ти ће вог 
пр вог пе снич ког уз ле та је сле де ћи – пр ва пе сма би ла је, ујед но, и по след ња. 
Исте го ди не, у два де се том бро ју ша љи вог ли ста Ко ма рац Ђор ђа Рај ко ви ћа 
и Јо ва на Јо ва но ви ћа, штам пао је при по вет ку Фа ла Бо гу!. Ипак, озбиљ ни ји 
по че так ње го вог књи жев ног и дру штве ног ра да, као и ра да на по љу жур на-
ли сти ке, ве зан је за Се ге дин где је на ста вио шко ло ва ње. У овом гра ду на 
Ти си био је члан, а за тим се кре тар и књи жни чар Срб ске гим на зиј ске омла
ди не. То ком жи во та у Се ге ди ну књи жев не ра до ве ни је штам пао. Ње го ви 
ли те рар ни при ло зи на шли су ме сто у Упи сни ку ум ни про из во да Срб ске гим
на зиј ске омла ди не у Се ге ди ну (1861, 1862, 1863) – све сци у ко јој су се упи-
си ва ли ра до ви чла но ва дру штва. Са дру ге стра не, Ву че ти ће ви из ве шта ји о 
ра ду омла дин ског дру штва у Се ге ди ну, као и жи во ту Ср ба у овом гра ду, 
штам па ни су у Срб ском днев ни ку Јо ва на Ђор ђе ви ћа.

1 Де таљ ни је о по ли тич кој и јав ној де лат но сти Или је Ву че ти ћа ви де ти у не кро ло гу 
об ја вље ном 1904. го ди не у 158. бро ју но во сад ског Бра ни ка. 

2 Отац Или је Ву че ти ћа, Ја ков (1815–1873), био је но во сад ски ћур чи ја ко ји је због си ро-
ма штва мо рао да на пу сти гим на зи ју, мај ка, Ана (1820–1902) би ла је из по ро ди це Пи вар ски. 
У мол би упу ће ној оп шти ни сло бод не кра љев ске ва ро ши Но вог Са да од 24. ав гу ста 1862. 
го ди не, Ву че тић на во ди да ње гов отац од за на та мо же жи ве ти „дан за да ном”, а да њи хо ва 
ма ла по ро дич на ку ћа у Те ме рин ској ули ци има на се би до ста цар ског ду га. Ста ње ње го вих 
ро ди те ља би ло је, ка ко ка же у јед ном пи сму, „јад но и че мер но”. О Ву че ти ћи ма, па и са мом 
Или ји Ву че ти ћу, ви де ти и у Но во сад ским би о гра фи ја ма Ва се Ста ји ћа (стајић2002:169−202).
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На кон две го ди не про ве де не у се ге дин ској гим на зи ји, пре шао је у Пе-
шту као пи то мац Те ке ли ја ну ма. У Пе шти је за вр шио сед ми и осми раз ред 
гим на зи је и из у чио пра ва (1865–1869).3 За док то ра пра ва про мо ви сан је 15. 
ју ла 1872, а адво кат ски ис пит по ло жио је 30. ју на 1873. У Пе шти је Ву че тић 
био иза бран за се кре та ра дру штва гла со ви те Пре од ни це (1865), а ка сни је и за 
пред сед ни ка (1868/9).4 По за вр шет ку шко ло ва ња вра тио се у Но ви Сад. Сту-
пив ши озбиљ но у адво ка ту ру, опро стио се са ли те рар ним ра дом. Умро је у 
Бу дим пе шти 1904. го ди не, а са хра њен је на но во сад ском Ал ма шком гро бљу.

Нај за па же ни ји Ву че ти ћев рад у књи жев но сти је сте пре вод ро ма на Ива-
на Тур ге ње ва Дим (1869). Ро ман је, у ре ла тив но крат ком вре мен ском ин тер-
ва лу, имао два из да ња – 1869. и 1886. го ди не. 5 Пр во из да ње – пр ви пре вод 
овог ро ма на на срп ски – штам па но је у 1000 при ме ра ка и рас про да то за 
са мо два ме се ца. Оно је од јек ну ло и због пред го во ра Или је Ву че ти ћа, где 
је, уз кра так жи во то пис Ива на Тур ге ње ва, из нео раз ло ге ко ји су га под ста-
кли да пре ве де ро ман. Ста во ви мла дог и ан га жо ва ног пре во ди о ца до не ти у 
пред го во ру би ли су ја сни и не дво сми сле ни: „да пре ста не мо јед но го во ри ти, 
а дру го ра ди ти, не го да нам ре чи и де ла бу ду јед но с дру гим сваг да у су гла-
сно сти; да бу де ма ње пра зних ре чи и го лих фра за, а ви ше де ла; да пре ста не-
мо гу би ти се у бе сми сле ним са ња ри ја ма о сјај ној бу дућ но сти срп ској, ко ја 
нас не знам от куд ч̓е ка ,̓ већ да ме сто то га учи мо, му чи мо се, озбиљ но за-
јед нич ки и спо ра зум но ра ди мо, па ће мо он да сјај ну бу дућ ност са ми се би 
ство ри ти” (вучетић 1886: XIV‒XV). Из пред го во ра се мо же ја сно иш чи та ти 
и Ву че ти ће во гле ди ште на срп ску књи жев ност и њен да љи раз вој, али и 
про на ћи оно што је огле да ло ње го ве лич но сти и глав на те жња ње го вог јав-
ног ра да. За хва љу ју ћи овом пре во ду Ву че тић је сту пио у пре пи ску са Ива-
ном Тур ге ње вом.6 Но, ка ко је по ме ну та Ву че ти ће ва пре во ди лач ка де лат ност 

3 За вре ме сту ди ја у Пе шти об ја вио је сле де ће ра до ве: О сте но гра фи ји (у I све сци Омла
дин ске за јед ни це, 1867), кри ти ку на књи гу М. Ми ло ву ка о срп ској сте но гра фи ји (Ма ти ца, 1867), 
по ср бу Скри бо ве ша љи ве игре Пр ви са ста нак (1866), Ха клен де ро ву при по вет ку Те ре а дор.

4 Пре од ни ца је осно ва на у Пе шти 1861. го ди не. Ње ни чла но ви би ли су Ла за Ко стић, 
Ко ста Ру ва рац, Ми та По по вић, Ја ков Иг ња то вић, Јо ван Јо ва но вић Змај...

5 Пр во из да ње ро ма на Дим Ива на Тур ге ње ва иза шло је у окви ру Збир ке иза бра них 
пре во да у из да њу „Пре од ни це” у Пе шти 1869. го ди не. Дру го из да ње об ја вио је Ар са Па је вић 
у Но вом Са ду 1886. го ди не. 

6 Ми лан Са вић је пи сао да се у Ву че ти ће вој оста ви ни на ла зе три пи сма Ива на Тур-
ге ње ва. На јед ном ме сту мо же се про на ћи по да так да их је би ло шест (грчић 2004: 9). До 
на ших да на је, ко ли ко је по зна то, од ове пре пи ске са чу ва но са мо јед но пи смо Ива на Тур-
ге ње ва, а на ла зи се у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске (РОМС, сигн. 28. 832). Би ло 
ка ко би ло, три Тур ге ње вље ва пи сма штам па на су у дру гом из да њу ро ма на 1886. го ди не, а 
том при ли ком по но вљен је и Ву че ти ћев пред го вор пр вом из да њу. Ина че, до пре пи ске пи сца 
и пре во ди о ца до шло је та ко што је Ву че тић ле по уве зан при ме рак ро ма на, уз ла ска во про-
прат но пи смо, по слао Тур ге ње ву. Пи сац ни је крио за до вољ ство Ву че ти ће вим пре во дом и 
пред го во ром, а уз то га је мо лио да му по ша ље срп ски реч ник и срп ску гра ма ти ку ка ко би 
мо гао да на у чи срп ски. Ву че тић је то и учи нио, по слав ши му Срп ску гра ма ти ку Ста но ја 
Бо шко ви ћа и Ву ков Рјеч ник. Или ја Ву че тић је од Тур ге ње ва, као уздар је, до био сли ку и 
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би ла ве за на за рад у Пре од ни ци не ће мо се на њој ду же за др жа ва ти. Као члан 
Пре од ни це уче ство вао је у ра ду Ује ди ње не омла ди не срп ске и био је, за јед-
но са Вла да ном Ђор ђе ви ћем, бе ле жник на њи хо вом пр вом са стан ку 1866. 
у Но вом Са ду. Пре да но је ор га ни зо вао омла дин ске ску по ве, бе се де, за ба ве... 
Дру гим ре чи ма, књи жев ни рад Или је Ву че ти ћа био је не ве лик, али ни је 
био бе зна ча јан.7

Омла дин ско дру штво, об но вље но у Се ге ди ну за вре ме Ву че ти ће вог 
шко ло ва ња у том гра ду, зна чај но је за про у ча ва ње раз во ја и де ло ва ња ђач-
ких дру жи на ше зде се тих го ди на XIX ве ка. По сто ја ње ђач ких дру жи на и 
оби чај удру жи ва ња срп ских ђа ка је су фе но ме ни од ве ли ког зна ча ја за на шу 
кул тур ну и књи жев ну исто ри ју XIX и по чет ка XX ве ка.8 Срп ске ђач ке дру-
жи не ја вља ју се у пр вој по ло ви ни XIX ве ка ме ђу ђа ци ма ко ји су се шко ло-
ва ли у Ау стри ји и Угар ској, на ро чи то у Бе чу, Гра цу и Се ге ди ну (зрнић 1912: 
15). Циљеви ова квих удру жи ва ња ђа ка би ли су по у ка и па три о ти зам, а 
њи хов вр ху нац, у XIX ве ку, пред ста вља ла је Ује ди ње на омла ди на срп ска. 
Про у ча ва ње на стан ка и осни ва ња ђач ких дру жи на – у овом слу ча ју Срб ске 
гим на зиј ске омла ди не у Се ге ди ну – пред ста вља ва жан и зна ча јан при лог како 
за по зна ва ње исто ри је срп ске књи жев но сти и кул ту ре та ко и за раз у ме ва ње 
омла дин ског по кре та. У мо но гра фи ји о исто ри ји беч ке Зо ре, Вла ди мир Ћо-
ро вић је ис та као зна чај омла ди не и омла дин ских по кре та:

„Омла ди на је онај по треб ни жи вот ни сок; она уно си у дру штво 
свје жи ну и оду ше вље ње, омла ди на зна да све му дâ иде ал ни ју бо ју и да 
чи тав рад пре ли је не ком ро ман ти ком мла до сти. А у на ше ста ри је до ба, 
ко је је и она ко би ло пу но ро ман ти зма, пу но на да и вје ро ва ња, оду ше вље-
на омла ди на је мо гла ла ко да по ста не во ди љом, да она да је ини ци ја ти ву 
ра ду и да то свак сма тра за не што не са мо при род но, не го и по треб но” 
(ћоровић 1905: 3).

це ло куп но из да ње ње го вих де ла об ја вље них у Мо скви 1869. го ди не, као и са мо вар ко ји је 
да нас из ло жен у Му зе ју гра да Но вог Са да.

7 Са ра ђи вао је у Зо љи, Ко мар цу, Ђач ком вен цу, Срб ском днев ни ку, Омла дин ској за
јед ни ци, Ма ти ци, бе о град ском Је дин ству, За ста ви, Бра ни ку... Ње го ви при ло зи у по бро ја ним 
ли сто ви ма ни су би ли ис кљу чи во књи жев ни, већ су, нај пре, би ли у ве зи са ње го вим јав ним 
и по ли тич ким ра дом. Об ја вио је књи ге Пе ро Ко ње вић на род ни до бро твор (1885) и Збир ка 
уре да ба у ства ри ма срп ске пра во слав не на род но цр кве неав то но ми је (1897).

8 И, ка сни је, осам де се тих го ди на XIX ве ка у Но вом Са ду и Срем ским Кар лов ци ма, 
омла дин ци су се оку пља ли у ли те рар не дру жи не. У та квим дру жи на ма ста са ва ли су и 
ка ли ли сво је пе ро Ти хо мир Осто јић, Ми лан Ше вић, Ра до ван Ко шу тић, Ми лу тин Јак шић, 
Ми ле та Јак шић, Јо ван Про тић... Фе но мен ђач ких ли те рар них дру жи на одр жао се и по чет-
ком XX ве ка. Но во сад ски гим на зи јал ци, по то њи зна чај ни књи жев ни и кул тур ни рад ни ци, 
Ми лан Ка ша нин и Све ти слав Ма рић би ли су, пред Пр ви свет ски рат за па же ни чла но ви 
ли те рар не дру жи не Пре по род у но во сад ској гим на зи ји. Не за бо ра ви мо ка ко је Ми лан Ра кић 
у раз го во ри ма са Бра ни сла вом Ћо си ћем ис ти цао сво је уче шће у ли те рар ном дру штву бе-
о град ске гим на зи је. Бо жи дар Ко ва че вић је, на при мер, че сто у ин тер вју и ма ис ти цао Но ви 
на ра штај и упу ћи вао на са чу ва не за пи сни ке са њи хо вих са ста на ка.
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Про у ча ва ње исто ри је омла дин ског по кре та код Ср ба у XIX ве ку, по-
ка зу је да ни је сва ко дру штво ра ди ло са јед на ком во љом и не пре су шним 
ен ту зи ја змом. И на при ме ру омла дин ског дру штва у Се ге ди ну мо же се 
уо чи ти про мен љив рад ни елан. Или ја Ву че тић се ис та као као је дан од нај-
пре да ни јих и нај мар љи ви јих чла но ва ово га дру штва (савић 1902: 60). Он 
је био „ду ша Се ге дин ске омла ди не” (савић 1907: 22). Иа ко не ми сли мо да 
ста са ва ње и фор ми ра ње бу ду ћег пи сца у не кој ли те рар ној дру жи ни ну жно 
мо же да ути че на ње го ву по то њу по е ти ку, са дру ге стра не смо уве ре ни да 
јав на чи та ња ра до ва и рас пра ве о њи ма – што је би ла уо би ча је на прак са на 
озбиљ но во ђе ним сед ни ца ма ли те рар них дру жи на – сва ка ко об ли ку ју књи-
жев ни укус бу ду ћег пи сца и уче га да, кроз раз го вор и раз ме ну ми шље ња 
фор ми ра и ја сно ис ка же свој кри тич ки став. На жа лост, ова ква удру жи ва ња 
ђа ка су до да нас са мо фраг мен тар но из у ча ва на. 

При мар ни из во ри за ово ис тра жи ва ње, по ред ма ло број них на пи са о 
Или ји Ву че ти ћу и ње го вој књи жев ној де лат но сти, јесу: ње го ви днев ни ци 
во ђе ни од 1861. до 1864. го ди не (РОМС, сигн. М. 8. 788), из ве шта ји што их 
је из Се ге ди на слао у ру ко пи сни лист но во сад ских гим на зи ја ла ца Ђач ки 
ве нац (РОМС, сигн. М. 8. 635) то ком 1861. и 1862, до пи си штам па ни у Срб
ском днев ни ку и фраг мен ти ње го ве ау то би о гра фи је.9 На ве де на ру ко пи сна 
гра ђа и из во ри ме ђу соб но се до пу њу ју и је ди но ова ко укр ште ни и су че ље-
ни мо гу да ство ре пот пу ни ју сли ку о де лат но сти Ср ба-гим на зи ја ла ца у 
Се ге ди ну. Оно што не до ста је у Ву че ти ће вим днев нич ким бе ле шка ма, на ћи 
ће мо у об ја вље ним и нео бја вље ним до пи си ма по ме ну тих ли сто ва. Исто 
та ко, ко ри сти ће мо и тек сто ве Ми ла на Са ви ћа, јер је у исто вре ме као и Ву-
че тић бо ра вио у Се ге ди ну и био члан исте ђач ке дру жи не.10 За хва љу ју ћи 
на ве де ним спи си ма мо ћи ће мо, до не кле, да скло пи мо коц ки це мо за и ка и 

9 Днев ни ци Или је Ву че ти ћа чу ва ју се у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске. Уз-
гред но их спо ми ње Ва са Ста јић у Но во сад ским би о гра фи ја ма. Са чу ва не днев нич ке све ске 
са др же бе ле шке на ста ја ле у Се ге ди ну, Но вом Са ду и Пе шти, у вре мен ском ин тер ва лу од 
1861. до 1864. го ди не. 

Ру ко пи сни лист Ђач ки ве нац био је ча со пис но во сад ских гим на зи ја ла ца, а уре ђи вао 
га је Или ја Ог ња но вић, по то њи Абу ка зем. Пр ви број Ђач ког вен ца по ја вио се 23. ок то бра 
1861, а по след њи 14. ма ја на ред не го ди не. Укуп но је иза шло 20 бро је ва. Са рад ни ци ли ста 
би ли су: Или ја Ог ња но вић, Ди ми три је Ми та Бо ри шев, Мла ден Ву че тић, Мла ден Се ку лић, 
Ко ста Жив ко вић, Влај ко Ма јин ски, Пе тар Сте ва но вић, Ти ма Та тић, Иси дор Ћи рић, Ми ша 
Ди ми три је вић, Или ја Ву че тић... 

Ру ко пис Ау то би о гра фи је Или је Ву че ти ћа не у спе шно смо тра жи ли у ар хи ва ма. Ко-
ри сти ли смо се фраг мен ти ма ау то би о гра фи је об ја вље ним у тек сто ви ма Ми ла на Са ви ћа и, 
ка сни је, Ва се Ста ји ћа. Ру ко пис Ву че ти ће ве ау то би о гра фи је, упр кос Скер ли ће вим јав ним 
по зи ви ма (сКерлић 1907: 317‒318), ни ка да, на жа лост, ни је штам пан у це ло сти.

Ру ко пис днев ни ка Или је Ву че ти ћа, за јед но са свим на ве де ним при ло зи ма (до пи си ма 
и фраг мен ти ма ау то би о гра фи је) при ре ђен је за штам пу, као про је кат Ру ко пи сног оде ље ња 
Ма ти це срп ске. 

10 Он је оста вио то пла се ћа ња на се ге дин ски пе ри од у тек сто ви ма: Два ма ђар ска про
фе со ра и Ђа ци књи жев ни ци об ја вље ним у књи зи Из про шлих да на. Сли ке, цр ти це, при че 
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упо зна мо при ват ни и јав ни жи вот срп ске омла ди не и срп ске за јед ни це у 
Се ге ди ну ше зде се тих го ди на XIX ве ка. 

Да кле, Ср би ко ји су се 1861. го ди не на шли на шко ло ва њу у Се ге ди ну, 
од лу чи ли су да об но ве ста ру књи жни цу и да по но во ор га ни зу ју ли те рар но 
дру штво. Због че га ка же мо по но во?

Нај пре, у Сег ди ну то ком 1835. 1836. и 1837. го ди не срп ски ђа ци су осно-
ва ли књи жев но и ро до љу би во дру штво Мла до Је ди ни је. По зна ти ји чла но ви 
овог удру же ња, ко је је има ло „за да ћу да се чла но ви ве жба ју у сви ма ра до-
ви ма ле пог шти ла” (суботић 2009: 130), би ли су Јо ван Су бо тић и Ђор ђе 
Ма ле тић. На са стан ци ма, чла но ви су чи та ли соп стве не књи жев не ра до ве, 
а нај бо ље су сла ли у Серб ски ле то пис. Оду ше вља ва ли су се сти хо ви ма Лу-
ки ја на Му шиц ког и Јо ва на Ха џи ћа (сКерлић 1906: 5‒6). По Су бо ти ће вој 
Ау то би о гра фи ји и ње го вом освр ту на две го ди не про ве де не на се ге дин ском 
ли це ју, мо же се за кљу чи ти да је дру штво осно ва но ње го вом ини ци ја ти вом. 
За Мла до Је ди ни је Су бо тић ка же: „Ово дру штво је би ло пр во, ко је се на 
угар ским јав ним учев ним за во ди ма са ста ло и ра ди ло. Те ча јем вре ме на по-
ја ве се та ко ва дру штва ме ђу Ср бљи ма и по дру гим по доб ним за во ди ма, 
ско ро у сва ком” (суботић 2009: 130). 

Не што ка сни је, срп ски ђа ци су 15. ок то бра 1843. у Се ге ди ну осно ва ли 
дру штво Мла деж срп ска ко ја се у Се ге ди ну учи или Дру штво уче ћи се Срба
ља. Дру штво је има ло сво ју упра ву: пред сед ни ка, два се на то ра, књи жни-
ча ра, про то ко ли сту и под про то ко ли сту” (ћоровић 1936: 395). Чла но ви су 
би ли Ди ми три је Ха џић, Па ја Гру јић, Ла за По по вић, Си ма По по вић, Ми та 
Ни ко лић... На са стан ци ма су чи та ли сво је ра до ве, ме ђу соб но их оце њи ва ли, 
ре ци то ва ли пе сме... Нај ви ше су се го во ри ли сти хо ви Лу ки ја на Му шиц ког, 
Ва се Жив ко ви ћа и Јо ва на Су бо ти ћа (ћоровић 1936: 396). Пре во ди ли су углав-
ном са ма ђар ског је зи ка, а ма ње са не мач ког и ла тин ског. Дру штво је ра ди-
ло са кра ћим и ду жим па у за ма из ме ђу сед ни ца.11 У дру гом пе ри о ду ра да 
дру штва 1846–47, ме ђу чла но ви ма су Ла зар Мар ко вић (пред сед ник), Јо ван 
Ди мо вић, Сте ван Вла ди слав Ка ћан ски, Аца По по вић, Ми лош Па ра шки, 
Па вле Пут ник, Ђор ђе По по вић... Рад дру штва у овом пе ри о ду био је још 
ин тен зив ни је про жет ро до љу би вим те ма ма (ћоровић 1936: 398‒340). По че-
ли су да об на вља ју би бли о те ку у че му их је по ма гао и бе о град ски књи жар 
Гли го ри је Во за ро вић. „Дух по кре тач” ово га дру штва био је ђа кон и књи-
жев ник Ди ми три је По по вић (поповићзуб 2003: 23). Он је чла но ви ма чи тао 
Ву ко ве на род не пе сме, Ву ко во пи смо Пла то ну Ата нац ко ви ћу о срп ском 
је зи ку и пра во пи су, Да ни чи ћев Рат за срп ски је зик и пра во пис... Не го вао 
се култ на род не по е зи је, ро до љу би ва по е зи ја и љу бав за на род ни је зик. По-

1902. го ди не у Но вом Са ду. О ра ду Срб ске гим на зиј ске омла ди не пи сао је Са вић и у не кро-
ло гу Или ји Ву че ти ћу (савић 1907: 3‒34). 

11 Би ло је у тим са стан ци ма за сто ја и од го ди ну да на. „Од 12 мар та па до 9 ок то бра 
1844 ни је би ло ни јед не сед ни це, за тим од 17 ју на 1845 чак до 29 сеп тем бра 1846” (ћоровић 
1936: 397). 
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след ња сед ни ца дру штва одр жа на је 20. ма ја 1848. го ди не, а у за пи сни ку 
сто ји да је дру штво пре ста ло са ра дом 18. ок то бра 1848. го ди не (ћоровић 
1936: 397).12

До ла зак Или је Ву че ти ћа на шко ло ва ње у Се ге дин по кло пио се са об но-
вом Дру штва уче ћи се Ср ба ља. Не где у исто вре ме ка да је обнављано ово 
дру штво у Се ге ди ну, осно ва на је и Пре од ни ца у Пе шти. Ово га пу та, оста ви-
ће мо по стра ни Ву че ти ће ву ви ше не го за ни мљи ву ак тив ност у Пре од ни ци и 
фо ку си ра ће мо се ис кљу чи во на ње го ве се ге дин ске го ди не. Нај оп шти ји по глед 
на жи вот у Се ге ди ну Ву че тић је дао у сво јој ау то би о гра фи ји. По чео је да је 
пи ше не ко ли ко да на пре свог 58-ог ро ђен да на, да кле, две го ди не пред смрт, 
са же љом да за успо ме ну сво јој де ци за бе ле жи ва жни је цр те из жи во та.

Ова ко о сво јим се ге дин ским да ни ма Или ја Ву че тић пи ше:

„На је сен те (1861) го ди не сви су Ср би ђа ци про вр ве ли у ма ђар ске 
гим на зи је, јер се на да ло по врат ку угар ске устав но сти, па је сва ко сма-
трао за ну жно да на у чи ма ђар ски. По што у Но вом Са ду ни је би ло ви ше 
од че тир раз ре да, то отац и ме не да у Се ге дин, где нас је та да на је да ред 
би ло пре ко де ве де сет Ср ба ђа ка. Ту сам свр шио пе ти и ше сти раз ред, и 
ма да ни сам знао ско ро ни ре чи ма ђар ски, ипак сам од мах пр ве го ди не 
из ме ђу 75 ђа ка био тре ћи с од ли ком. С ка квом до бром спре мом смо ми 
из Но во сад ске гим на зи је та мо до шли, ви ди се по то ме, шта сам ја у пе-
том раз ре ду, кад је тре ба ло да пре во дим лек ци ју из грч ког, не зна ју ћи 
ма ђар ски, пре во дио с грч ког на ла тин ски. Кад је про фе сор чуо то, мал 
ни је из ко же ис ко чио.

Ка ко нас се у Се ге ди ну при ку пи ло ви ше ђа ка из Но во сад ске и 
Кар ло вач ке гим на зи је, од мах у по чет ку осну је мо или пра ви је об но ви мо 
срп ско гим на зиј ско дру штво, ко је је год. 1843. та мо по сто ја ло би ло. Том 
сам дру штву ја био се кре тар и у пе том и у ше стом раз ре ду, да кле за 
це ло вре ме док сам у Се ге ди ну био. Са ста ја ли смо се не дељ но је дан пут, 
те се ту де кла мо ва ло, чи та ли књи же ви са став ци у пе сми и про зи, и кри-
ти ко ва ли, па ко ји је са став при мљен био, тај је упи си ван у јед ну ве ли ку 
књи гу. Ону ма ле ну ко ло ни ју срп ску у Се ге ди ну ми смо ђа ци са свим 
ожи ве ли, те су нас у све срп ске ку ће као сво ју де цу при ма ли, и при ре ђи-
ва ли смо ми њи ма у срп ској шко ли а они на ма у сво јим ку ћа ма за ба ве и 
игран ке. Та да смо год. 1862. ми ђа ци при ре ди ли у Се ге ди ну пр ву про-
сла ву св. Са ве, и ја сам и те и дру ге (1863) го ди не др жао том при ли ком 
све чан го вор. По смр ти па три јар ха Јос. Ра ја чи ћа г. 1861. при ре ди ли смо 
ми ђа ци па ра стос, на ком сам та ко ђе ја го вор др жао” (савић 1907: 27‒28). 

Ба вље ње Или је Ву че ти ћа у Се ге ди ну мо же мо да по де ли мо на два раз-
до бља – Ву че ти ће во уче ње пе тог, од но сно, ше стог гим на зиј ског раз ре да. 
Пр ви пе ри од тра је од 18. ок то бра 1861. до 18. ју ла 1862. го ди не ко ли ко је 
про вео у Се ге ди ну као уче ник пе тог раз ре да, а дру ги од 16. сеп тем бра 1862. 

12 Скер лић у књи зи Омла ди на и ње на књи жев ност до но си не што дру га чи је по дат ке. 
На во ди и да је рад дру штва за бра ни ла школ ска власт (сКерлић 1906: 6). 
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до 20. ју ла 1863. го ди не. Пр ву го ди ну ње го вог шко ло ва ња у Се ге ди ну, при-
род но, обе ле жи ло је тра же ње и сна ла же ње. На ред ну школ ску го ди ну и даље 
је пра тио те рет не ма шти не и мно го те жи ма те ри јал ни усло ви, али и бо га-
ти ји и бур ни ји дру штве ни жи вот у ко ји је био укљу чен. Већ та да је Ву че тић 
сте као по треб но са мо по у зда ње, а у сво јим днев нич ким бе ле шка ма по стао 
оп шир ни ји и рас при ча ни ји. Оп ште узев, са чу ва ни днев ни ци гим на зи јал ца 
Или је Ву че ти ћа от кри ва ју ње гов тре звен и прак ти чан дух и та ко са мо по-
твр ђу ју оно што су ње го ви при ја те љи на пи са ли.13 

Днев ник је за по чео чим је сти гао у Се ге дин, 18. ок то бра 1861. го ди не. 
Од мах по до ла ску по тра жио је „кост и квар тир”, по се тио ди рек то ра гим на-
зи је, об и шао ма ђар ску и срп ску цр кву... За вре ме две школ ске го ди не про-
ме нио је у Се ге ди ну две адре се. Ми лан Са вић, се ћа ју ћи се го ди на про ве де-
них у се ге дин ској гим на зи ји, по ми ње Ву че ти ћев ма ли стан, не да ле ко од 
Ти се, и ма ли сто до про зо ра на ко јем је не у мор но пи сао до пи се, за пи сни ке, 
пи сма и школ ске за дат ке. Зна чи ло му је, а то је у ау то би о гра фи ји спо ме нуо, 
што се об рео у ре ла тив но по зна том окру же њу вр шња ка.14 Или ја Ву че тић 
је био вре дан и ра до знао ђак, не у мор но је упи јао књи ге и ча со пи се. У ње-
го вим ру ка ма су, нај че шће, Србски днев ник, Да ни ца, Ја вор, Школ ски лист, 
Ко марц, Пут ник, Гла со но ша, Ви дов дан... Чи тао је још, опет зна мо за хва љу-
ју ћи ње го вим днев ни ци ма, Ка си ју ца ри цу Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, пе сме 
Бран ка Ра ди че ви ћа, Све тог Са ву Ни ка но ра Гру ји ћа, Хај дук Вељ ка Јок си ма 
Но ви ћа, кри ти ке Ђор ђа Ма ле ти ћа, пе сме Јо ва на Дра га ше ви ћа, пе сме Ђор-
ђа Рај ко ви ћа, днев ник У Фру шкој го ри Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње... 
Ште та што ни је осе ћао по тре бу да у днев ник за бе ле жи ути сак о про чи та ном. 
При ти снут не ма шти ном, мар љи ви Ву че тић се сна ла зио та ко што је под у-

13 Днев нич ким бе ле шка ма, и пр вој и дру гој све сци ко је се од но се на се ге дин ске го-
ди не Или је Ву че ти ћа, прет хо ди по пис књи га и ча со пи са из ње го ве би бли о те ке, за тим сле де 
при мед бе ко је на те књи ге од но се – пе дант не бе ле шке о књи га ма по зајм ље ним на чи та ње, 
књи га ма по кло ње ним књи жни ци срп ске гим на зиј ске омла ди не у Се ге ди ну, али и о књи-
га ма ко је су му укра де не. Пре са мих днев нич ких за пи са на и ла зи мо и на пре пи се од ре ђе них 
пи са ма (мол бе за по моћ због оску ди це, мол бе за сти пен ди је), а од мах за њи ма ин те ре сан тан 
и де та љан спи сак Ву че ти ће вих рас хо да. Ту је до тан чи на за бе ле же на и нај сит ни ја став ка 
– зна се на шта је сва ки нов чић по тро шио што не го во ри у при лог ње го вом твр дич лу ку 
не го по твр ђу је ло ше ма те ри јал но ста ње. Та ко мо же мо да про чи та мо ко ли ко је пла тио за 
пи сма, кост и квар тир, ко вер те, шко ла ри ну, твр ду чет ку за ци пе ле, ки флу, књи ге, ко лач, 
викс, свој пе чат, кар ту за по зо ри ште, пе ре цу, ке стен, пе ро рез, гро жђе, ко ли ко је дао за пре-
ну ме ра ци ју, за под ре зи ва ње... Спи ско ви ње го вих рас хо да ука зу ју на скро ман жи вот и па-
жљи во од ме ра ва ње сва ког по тро ше ног нов чи ћа. Оску ди ца ни је оста вља ла мно го про сто ра 
за ђач ка бе кри ја ња и лу до сти.

14 Је дан од Ву че ти ће вих пр вих днев нич ких за пи са до но си по да так да се по ми рио са 
Влај ком Ма јин ским. Вла ди мир Влај ко Ма јин ски (Но ви Бе чеј, 1845 – Ки кин да, 1885) био је, 
ина че, је дан од ак тив ни јих ђа ка-књи жев ни ка ко ји уче ству ју у об на вља њу омла дин ског 
ли те рар ног дру штва у Се ге ди ну. Ка сни је се, као и Ву че тић, ба вио адво ка ту ром. Њи хо во 
при ја тељ ство, пре ма Ву че ти ће вим днев ни ци ма, има ло је у се ге дин ском раз до бљу сво је 
пли ме и осе ке.
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ча вао дру ге ђа ке. Књи ге је до би јао на по клон, јер је био са ку пљач пре ну-
ме ра на та на њих. Исти на је да ни је би ло мно го за ба ве у жи во ту гим на зи-
јал ца Или је Ву че ти ћа. Бар не у пр вој го ди ни ње го вог жи во та у Се ге ди ну. 
Све се сво ди ло на од ла ске у по зо ри ште за шта су му дру го ви че сто пла ћа ли 
кар ту – „за ме не је пла тио из љу ба ви при ја тељ” – ре че ни ца је ко ју ће мо, 
не рет ко, сре сти у ње го вим днев нич ким бе ле шка ма. 

На жа лост, днев нич ки за пи си из вре ме на ка да је учио пе ти раз ред гим-
на зи је у Се ге ди ну не до но се ис црп не по дат ке о по нов ном по кре та њу и ра ду 
Срб ске гим на зиј ске омла ди не. Тек у за пи су од 1. но вем бра са зна је мо да је 
„на пи сао при ја тељ ско пи смо И. Ог ња но ви ћу и је дан до пис у ̓ Ђач ки ве нацʼ 
о ов да шњој срб ској ђач кој чи та о ни ци” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 1. но вем бар 
1861). За хва љу ју ћи при ја тељ ству Или је Ву че ти ћа и Или је Ог ња но ви ћа, по-
то њег Абу ка зе ма, но во сад ски гим на зи јал ци би ли су по дроб но оба ве ште ни 
о ак тив но сти ма вр шња ка у Се ге ди ну.15 На и ме, за вре ме Ву че ти ће вог ба-
вље ња у Се ге ди ну, Ог ња но вић је по ха ђао Срп ску пра во слав ну гим на зи ју у 
Но вом Са ду и уре ђи вао ру ко пи сни лист Ђач ки ве нац. Го то во у сва ком бро-
ју ово га ли ста огла ша вао се Или ја Ву че тић, пот пи сан псе у до ни мом „Не над”, 
из ве шта ји ма са сед ни ца омла дин ског дру штва у Се ге ди ну. Ву че ти ће ви допи-
си об ја вљи ва ни су све до по след њег бро ја ли ста. Пи са ни сту ди о зно, оп шир-
но (не ка да се на ста вља ју у сле де ћем бро ју) они оди шу искре ном ве ром у 
рад и да љи раз вој об но вље ног омла дин ског дру штва. Оп ште узев, од ли ка 
Ву че ти ће вих до пи са Ђач ком вен цу је сте ве ли ки ен ту зи ја зам. Због то га није 
ни чу до што се оду ше вље ње се ге дин ске омла ди не пре не ло чак и на но во сад-
ске гим на зи јал це ко ји су, по узо ру на вр шња ке у Се ге ди ну, хи тро осно ва ли 
ли те рар но омла дин ско дру штво. (Ис по ста ви ло се да је но во сад ско ли те рар но 
дру штво је два по тра ја ло не ко ли ко ме се ци.) 

Да кле, срп ска гим на зиј ска омла ди на у Се ге ди ну оку пи ла се пр ви пут 
29. ок то бра 1861. го ди не са же љом да се по но во по кре не ђач ка чи та о ни ца. 
(Ра ди ло се на то ме и то ком 1860. го ди не, али без у спе шно). Циљ об но вље ног 
дру штва био је „да се у срб ском је зи ку што ви ше учи и из о бра жа ва” ка ко 
је Ву че тић пи сао у Срб ском днев ни ку. Као и у ве ли ком бро ју ова квих удру-
же ња, и у Се ге ди ну су омла дин ци на пр вој сед ни ци би ра ли пред сед ни ка, 
пот пред сед ни ка, ка си ра, бе ле жни ка, књи жни ча ра .... Али, ни је све од мах 
ишло глат ко. Већ на дру гом са стан ку дру штво је до не ло из ме не ста рих 

15 Или ја Ву че тић и Или ја Ог ња но вић од ра сли су у ис тој но во сад ској ули ци – би ли 
су дру го ви „из пе ска”, обо ји ца си ро ма шни ђа ци, жељ ни зна ња и уче ња. Док је Или ја Ву-
че тић за вр шио пра ва, Или ја Ог ња но вић Абу ка зем је за вр шио ме ди ци ну. Или ја Ог ња но вић 
Абу ка зем се ду же за др жао у књи жев но сти од Ву че ти ћа. Тач ни је, он је исто вре ме но оба-
вља ју ћи по сао ле ка ра у Но вом Са ду, пи сао тек сто ве из ле пе књи жев но сти и уре ђи вао књи-
жев не ли сто ве. Абу ка зем је био је дан од нај вред ни јих Зма је вих са рад ни ка и је дан од нај-
бо љих хро ни ча ра Но вог Са да у 19. ве ку. Је дан од за јед нич ких име ни те ља њи хо вих мла дих 
да на био је ве ли ки књи жев ни ен ту зи ја зам и члан ство у ђач ким дру жи на ма. Ог ња но вић је 
био члан омла дин ског дру штва у Но вом Са ду, Пе чу ју и Зо ре у Бе чу. И Ог ња но вић и Ву че-
тић су умр ли у Бу дим пе шти, а са хра ње ни су на Ал ма шком гро бљу у Но вом Са ду.
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ста ту та. Да је сва ки по че так те жак ви де ло се већ на тре ћем са стан ку ка да 
је но во и за бра ни пред сед ник под нео остав ку, а чла но ви ма ни је ни шта дру го 
пре о ста ло не го да би ра ју но вог, и, по но во, ме ња ју ста тут. (Не што ка сни је 
из јед ног до пи са Ђач ком вен цу са зна је мо да је ста ри пред сед ник де мон стра-
тив но узео из ка се сво је нов це и на пу стио дру штво.) „Срп ски је се већ не 
мо же ра ди ти”, пи сао је Ми лан Са вић при се ћа ју ћи се ових сед ни ца и че стог 
ме ња ња уста ва и пред сед ни ка (савић 1907: 13). Нај зад, за пред сед ни ка дру-
штва био је иза бран Ђор ђе По по вић, а за се кре та ра Или ја Ву че тић.16 Став-
ка из ста рог ста ту та да би дру штво сва ке го ди не тре ба ло да из да књи гу је 
од ба че на, али се раз ми шља ло о из да ва њу ли ста ко ји би из ла зио два пу та 
ме сеч но. Но, и од то га се од у ста ло, јер ни ко од чла но ва ни је же лео да се 
при хва ти уред ни штва. Ето, ка ко је об но вље но дру штво срп ске гим на зиј ске 
омла ди не по че ло са ра дом. По че так ни је мно го обе ћа вао, али су се по чет ни 
не спо ра зу ми бр зо из гла ди ли. По бе дио их је већ по ме ну ти ен ту зи ја зам оку-
пље них ђа ка. Тај ен ту зи ја зам из би јао је и из по је ди них Ву че ти ће вих до пи-
са Ђач ком вен цу ко је је знао ова ко да по ен ти ра: „То ли ко се у да на шњој 
сед ни ци ра ди ло. Сва ки, и нај ве ћи про тив ник нам мо ра при зна ти, да се ов де 
код нас вр ло мло го и све хит но ра ди. – Твр до сам уве рен, да не ће оста ти без 
срет ног успе ха” (РОМС, сигн. М. 8. 635; 25. де цем бар 1861, бр. 10) или: 

„Ето ви ди те ка ко се ов де све жи во ра ди, ка ко се не у мор но де ла, да 
ова на ша чи та о ни ца са свим нов по лет до би је; то исти на нај ви ше вред ни 
чла но ви ов да шње чи та о ни це чи не, али до ста бо ме и ва ља ни и не у мор-
ни г. пред сед ник. – Не мој те ми за ме ри ти, што се та ко јав но фа лим, јер 
што је за фа лу, мо ра се фа ли ти. Дај Бо же, да се и у на пре дак та ко рев-
ност но де ла, па ће нам он да за и ста на ша ми ла чи та о ни ца про цве та ти!” 
(РОМС, сигн. М. 8. 635; 2. април 1862, бр. 14).

Исти ни за во љу, у по је ди ним из ве шта ји ма Ву че тић се жа лио на не мар-
ност од ре ђе них чла но ва дру штва: 

„То је рад да на шње сед ни це из ког мо же те ви ди ти, да је вр ло уда-
ри ло на траг; сад се јед но за кљу чи, све та ко, – сла бо ко шта ра ди. Но 
на дам се да од сад ви ше не ће та ко би ти; јер баш они, ко ји су нај ви ше 
сви ма сме та ли и све ква ри ли, и ко ји су сви ма уз нос ишли, са ми су сво-
је вољ но из о ста ли, бу ду ћи су још на пред до зна ли, да ће да нас ис те ра ни 
би ти. Та ко је да кле сад ис тре бљен ку кољ, и мо го смо се од сад до бром 
на прет ку на да ти. – Дај Бо же! (РОМС, сигн. М. 8. 635; 12. фе бру ар 1862).

16 О ње го вом из бо ру за се кре та ра има по да та ка у днев ни ку: „Био сам у сед ни ци чи та-
о ни це и иза бран сам био за се кре та ра дру штве ног; на ло же но ми је да про то кол уре дим, да 
са ста вим мол бе ни цу, ко јом ће се ов да шњи п. гра ђа ни умо ли ти на под по ма га ње чи та о ни це, 
за иду ћу сед ни цу; и бла го да ри тел но пи смо г. ЈХСве ти ћу за 14 да на” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 
7. де цем бар 1861). Ни је про шло мно го вре ме на а Ву че тић се на сед ни ци дру штва 18. ја ну а ра 
1862. за хва лио на се кре тар ству, но то је би ло крат ког да ха: „Био сам у 10. сед ни ци и за хва лио 
сам на се кре тар ству, но опет сам се на но во при мио” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 18. ја ну ар 1862).
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Чла но ви Срб ског гим на зиј ског дру штва у Се ге ди ну оку пља ли су се 
че тврт ком. (По ста ром ста ту ту са стан ци су би ли сва ког че тврт ка, али је то 
он да про ме ње но на сва ки дру ги – због зи ме. Ка сни је су вра ти ли ста ри оби-
чај.) Сви чла но ви су се по зив ни ца ма на сед ни це по зи ва ли, али се ка сни је 
од то га од у ста ло.17 У дру штво су сви до бро до шли, без об зи ра на ве ру. Је-
ди ни услов био је да да ју нов ча ни при лог за дру штво и по кло не књи гу за 
књи жни цу. Не што књи га се у би бли о те ци „за те кло”, а чла но ви но во у спо-
ста вље ног дру штва вре ме ном су је обо га ти ли број ним књи га ма. Омла дин ци 
су, ка сни је, на пра ви ли и ор ман за књи ге. Би ли су сло жни у то ме да сви чла-
но ви дру штва шест не де ља но се знак жа ло сти због смр ти па три јар ха Ра ја-
чи ћа. (У де таљ ном по пи су Ву че ти ће вих рас хо да на и ла зи мо и на по тро шен 
но вац за цр ни флор.) У сво јим из ве шта ји ма но во сад ским гим на зи јал ци ма, 
об ја вље ним у Ђач ком вен цу, Или ја Ву че тић је имао по тре бу да ин фор ми ше 
и о то ме да су се гим на зи јал ци, у очи глед ној на ме ри да се ис так ну и раз ли-
ку ју од дру гих ђа ка, из ме ђу се бе до го во ри ли да но се ка пе за ле то – зе ле не 
са цр ве ним гај та ни ма и бе лим дуг ма ди ма – што им је бр зо би ло за бра ње но, 
јер су ли чи ли на ита ли јан ске по бу ње ни ке и асо ци ра ли на по бу ну. Чим им 
је би ло за пре ће но за тво ром, ка пе су ски ну ли. 

Дру штво је има ло и свој пе чат, на ко ме се на ла зи ла отво ре на књи га, а 
око ње са ви је не гран чи це у ви ду вен ца, с јед не стра не од ма сли не, с дру ге 
од ло во ра. На пе ча ту је пи са ло: „Пе чат ли те рар ног дру штва срп. омла ди не 
у Се ге ди ну 1861.” Пе чат ће им би ти за бра њен, као што им је би ло за бра ње-
но да се на зи ва ју дру штвом. За пра во, мо гли су да се зо ву дру штвом ако би 
пре ве ли ста тут дру штва на ма ђар ски па га под не ли кон зи ли ји на по твр ђе ње. 
Тек та ко су мо гли да сту пе у ред јав них дру шта ва, а при сва кој сед ни ци би, 
у том слу ча ју, био при су тан чи нов ник ко га би ко ме сар од ре дио. Омла дин-
ци ма је, на рав но, би ло мно го јед но став ни је да про ме не име, не го да ис пра-
те по ну ђе ну би ро крат ску про це ду ру. Због то га су ме ња ли име дру штва. 
Пр во бит но су се зва ли Дру же ство ли те рар но срб скосе ге дин ско, ка ко са-
зна је мо из дру гог Ву че ти ће вог до пи са Ђач ком вен цу. У Ву че ти ће вом до пи су 
овом ли сту од 7. ја ну а ра 1862. го ди не са зна је мо да се зо ву Срб ска гим на зиј ска 
омла ди на у Се ге ди ну. (Упр кос за бра ни, Или ја Ву че тић ће и да ље у из ве шта-
ји ма Ђач ком вен цу о ра ду гим на зиј ске омла ди не ко ри сти ти реч „дру штво”). 
Над зи ра тељ ово га дру штва био је се ге дин ски па рох, Алек сан дар Ву ко вић, 
чи ја је ду жност би ла да при су ству је њи хо вим са стан ци ма. Но, из гле да да у 
ствар но сти ту сво ју ду жност пра во слав ни све ште ник ни је ре дов но оба вљао.

Сед ни це дру штва су, по не кад, ду го тра ја ле и уме ле су да бу ду ве о ма 
бур не. На њи ма су се, на кон усва ја ња за пи сни ка са прет ход ног са стан ка, 
чи та ла пи сма што се у име дру штва ша љу и пи сма ко ја је дру штво до би ја-
ло. Као се кре тар дру штва Срб ске гим на зиј ске омла ди не, Или ја Ву че тић је 

17 Јо ван Скер лић је об ја вио по да так о бро ју чла но ва дру жи не: 1861. – 37, 1862. – 33, 
1863. – 32, 1864. – 36 и 1868. – 19 (сКерлић 1906: 103).
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не у мор но во дио сву пре пи ску. Са чу ва ни по да ци о пре пи сци до но се зна чај не 
ин фор ма ци је о овом удру же њу омла ди на ца. На и ме, от кри ва ју ве ли ку по-
др шку и пот по ру ко ју је се ге дин ско омла дин ско дру штво до би ја ло ка ко од 
углед них по је ди на ца та ко и од уста но ва, што не дво сми сле но ука зу је на то 
да су се ше зде се тих го ди на 19. ве ка ова ква удру же ња ува жа ва ла и не го ва ла. 
Дру штво се обра ћа ло за по моћ уста но ва ма (Ма ти ци срп ској, Ма ти ци илир-
ској, Дру штву срп ске сло ве сно сти), за тим су пи са ли углед ним кул тур ним 
и књи жев ним де лат ни ци ма (Јо ва ну Ха џи ћу, Ву ку Ка ра џи ћу, Ђор ђу По по-
ви ћу као уред ни ку Да ни це, Јо ва ну Ђор ђе ви ћу као уред ни ку Срб ског днев
ни ка, Јо ва ну Јо ва но ви ћу – по то њем Зма ју као уред ни ку Ја во ра,18 епи ско пу 
Пла то ну Ата нац ко ви ћу, Јо ва ну Су бо ти ћу, Ђу ри Да ни чи ћу, но во сад ском 
књи жа ру Ди ми три ју Хин цу), али и „ов да шњим гра ђа ни ма” са мол бом за 
по моћ и при ло ге за чи та о ни цу. Тра же на по моћ ни је из о ста ла! Гим на зи јал ци 
су се ра до ва ли и би ли за хвал ни на све му што су до би ја ли. На сед ни ца ма, 
на кон оба ве ште ња да су им мол бе усли ше не, они су јед но гла сно кли ца ли: 
„Жи вио ро до љу би ви уред ник Ср бо бра на”, „Жи вио ро до љу би ви уред ник 
Да ни це”, „Жи вио ро до љу би ви уред ник Срб ског днев ни ка”...

Јо ван Ха џић им је, пр ви, при са мом осни ва њу, по слао по моћ – пет сво јих 
књи га за об на вље ње књи жни це.19 Вук Ка ра џић им ша ље 16 сво јих књи га.20 
Уред ни ци ли сто ва по кла ња ју бес плат не при мер ке за би бли о те ку. У Ву че-
ти ће вом днев ни ку и до пи си ма Ђач ком вен цу на и ла зи мо на по дат ке да су се 
на њи хо ве мол бе ода зва ли Ма ти ца срп ска, Ма ти ца илир ска, Дру штво срп ске 
сло ве сно сти... Ма ти ца срп ска им је по кло ни ла све књи ге ко је је штам па ла. 
Ма ти ца илир ска, та ко ђе, уз обе ћа ње да ће им и све бу ду ће књи ге по сла ти. 
Јо ван Ла га рић им по кла ња књи ге, а дру штво га би ра за по ча сног чла на. Књи-
жар Дра гу тин Хинц да ро вао је 24 књи ге за њи хо ву би бли о те ку.

Али, чла но ви дру штва не мо ле са мо за по моћ. Они су спрем ни да по-
мог ну. Ме ђу њи ма је ви со ко раз ви је на свест о зна ча ју фор ми ра ња кул тур них 
ин сти ту ци ја. На јед ној од њи хо вих пр вих сед ни ца чи та се по зив за осни ва-
ње Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду. За по зо ри ште узи ма ју но вац 
из ка се дру штва, а ко мо же да је и по је ди на чан при лог.21 По ред то га, нов ча но 
по ма жу и Ог ња но ви ћев Ђач ки ве нац. 

Ак тив ност омла ди на ца огле да ла се и у књи жев ном ства ра њу. Ли те рар-
ни ра до ви чла но ва ишли су „на пре трес” – ре цен зи ју код дру гих чла но ва 

18 На по след њој стра ни дру гог бро ја Зма је вог Ја во ра из 1862, у ру бри ци Од го во ри, 
на и ла зи мо на Зма јев од го вор омла дин ци ма. Он ова ко гла си: „Омла ди ни се ге дин ској. Пр во 
ће мо дра го вољ но, дру го не мо же мо јер ни са ми не ма мо.”

19 Пи смо Или је Ву че ти ћа упу ће ног у име омла дин ског дру штва Јо ва ну Ха џи ћу об ја-
вио је Ми лан Са вић (савић 1907: 22−24).

20 Пи смо Или је Ву че ти ћа упу ће ног у име омла дин ског дру штва Ву ку Ка ра џи ћу штам-
па но је у два на е стој књи зи Ву ко ве пре пи ске, на стра ни ца ма 1021-1022.

21 Ву че тић у свом днев ни ку за пи су је: „од пра вио сам уред ни штву ʼСрб. Днев ни каʼ уз 
пи смо 26 ф. и 10 н. а. вр. као при ло ге ов да шње омла ди не на срб. нар. по зо ри ште” (РОМС, 
сигн. М. 8. 788; 30. ја ну ар 1862).
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дру штва. Пи са ло се но вим пра во пи сом – „јо тов ским”. На скуп шти ни се 
од ре ђи ва ло ко ће на сле де ћем са стан ку да ре ци ту је, а ко да до не се соп стве-
но де ло. Ка сни је су ста тут по но во про ме ни ли до нев ши од лу ку да сва ку 
сед ни цу отва ра сво јом бе се дом пред сед ник или пот пред сед ник дру штва. 
(Ста тут, та ко ђе, ни је до зво ља вао чла но ви ма да из ла зе са сед ни це, као и да 
ула зе уко ли ко је сед ни ца за по че ла.) Оста ло је за бе ле же но у Ву че ти ће вим 
до пи си ма Ђач ком вен цу и Срб ском днев ни ку шта су све омла дин ци ре ци-
то ва ли на њи хо вим сед ни ца ма. Го во ри ли су сти хо ве Ива на Ма жу ра ни ћа 
(Че та, Аго ва ње, Смрт Сма ил аге Чен ги ћа), за тим де ло ве из Абер да ро вих 
Гу са ла, Спо мен Ви до вада на од Сте ри је, Ан ђео Ср ба, Кад сам јо ште и Срб ска 
мо ли тва Јо ва на Јо ва но ви ћа по то њег Зма ја, Ју нач ки од го вор Љу бе Не на до-
ви ћа, Бит ка на леб ном по љу Јо ва на Ђор ђе ви ћа, Гњу ра чи Ва се Жив ко ви ћа, 
Ро са Јо ва на Су бо ти ћа, Де вој ка на сту ден цу и Ај дук Бран ка Ра ди че ви ћа, На 
Гра хо ву и Ан ђе ли чи ћу Ла зе Ко сти ћа, Па дај те бра ћо Ђу ре Јак ши ћа, Раз дра
га но Ми те По по ви ћа... Ни су из о ста ли сти хо ви из на род не књи жев но сти: 
Мар ко пи је уз ра ма зан ви но, Ца ри ца Ми ли ца и Вла де та вој во да, Цар Ла зар 
и ца ри ца Ми ли ца... Ка ко ви ди мо, би ра на де ла има ла су пре те жно ро до љу биви 
ка рак тер.

На то пље не ро до љу бљем би ле су и пе снич ке и про зне про бе пе ра чла-
но ва дру штва, њи хо ви ум ни про из во ди. Из са мих на сло ва, мо же се на слу-
ти ти ро до љу би ва, од но сно, љу бав на са др жи на: Же ља, Гла си гу са ла, Од јек 
ср ца, Та мо ди си, Гу сле мо је, Ср бљин и Срб ки ња, У сну с ви лом, Та мо де се, 
Ру бље и де вој ка, Ту га за дра гом, Ти хи ве трић, О све та Ср би на, Ах, да су 
ми, Љу бав не пе сме... Сти хо ва је би ло мно го ви ше не го про зе. За нај та лен-
то ва ни је чла но ве дру штва сло ви ли су Влај ко Ма јин ски и Ми лан Ђор ђе вић, 
по то њи уред ник За ста ве. Пе сма Влај ка Ма јин ског Од јек ср ца по себ но је 
за но си ла омла дин це и би ла је оми ље на у њи хо вом кру гу. По ред пи са ња 
ори ги нал них де ла, чла но ви дру штва су ра ди ли и на пре во ди ма. Нај ви ше се 
пре во ди ло са ма ђар ског и не мач ког је зи ка, а на јед ној од сед ни ца ис так ну то 
је да би пре во ди тре ба ло што ви ше да се по ср бе.

За соп стве не ли те рар не ра до ве чла но ви дру штва су од ре ди ли јед ну 
ве ли ку све ску ко ју су на зва ли „Упи сник ум ни про из во да ли те рар ног дру-
штва Срб ске гим на зиј ске омла ди не у Се ге ди ну”.22 У њу су се, без раз ли ке, 
упи си ва ла сва де ла чла но ва дру штва, а не са мо она са про ла зном оце ном 
иза бра ног оце њи ва ча. Од ра до ва Или је Ву че ти ћа у овој све сци на ла зи ла се 
бе се да го во ре на о св. Са ви, бе се да на па ра сто су па три јар ху Јо си фу Ра ја чи-
ћу, рас пра ва „Ђу рађ II Бран ко вић, по след њи де спот срп ски од год. 1648‒1711” 
(по че так), „Пи смо мом бра ту”, го вор при уко пу гим на зи сте Алек сан дра 
Бок ша на и кри ти ка на две пе сме Ми те Ра ји на Стој ко ви ћа. 

22 Сти хо ви пе сме Влај ка Ма јин ског Од јек ср ца: „Ра ја би ће, би сер-цве ће ни ће ако мла-
де ду ши це уз ра де” ста ја ли су као мо то се ге дин ског Упи сни ка, али и као мо то ли ста Ђач ки 
ве нац. Пе сма је, за хва љу ју ћи Ву че ти ћу, на шла пут до Но вог Са да – у це ло сти је об ја вље на 
у Ђач ком вен цу Или је Ог ња но ви ћа.
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Ве ро ват но се у нај ве ћи успех срп ске гим на зиј ске омла ди не у пр вој 
го ди ни њи хо вог по сто ја ња мо же убро ја ти про сла ва Све тог Са ве, одр жа на 
пр ви пут у Се ге ди ну на кон 16 го ди на. Или ја Ву че тић је том при ли ком го-
во рио бе се ду. О тој про сла ви Ву че тић је пи сао и у Срб ском днев ни ку. Чла-
но ви дру штва др жа ли су и јав не сед ни це, на ко ји ма би се ску пи ло гра ђан ство, 
ви јо ри ли срп ски бар ја ци, а омла дин ци би пе ва ли и чи та ли сво је ум не про-
из во де. Јед на од тих јав них сед ни ца одр жа на је 17. ју на 1862. го ди не, та да 
је Ву че тић чи тао из ве штај о ра ду и ста њу срп ске гим на зиј ске омла ди не и 
сво ју бе се ду.23 

За јед ни це Ср ба ђа ка би ле су ме ђу со бом до бро по ве за не. Дру штво су 
по се ти ла два уче ни ка из Кеч ке ме та ко ја су, та ко ђе, би ла гла сно по здра вље-
на: „Жи ве ла на ша бра ћа Ср би у Кеч ке ме ту”. Ве зе су одр жа ва ли и ја ча ли и 
до пи сни чла но ви дру штва. До пи сни чла но ви Срб ске гим на зиј ске омла ди не 
у Се ге ди ну би ли су Ђор ђе Бу гар ски и То ша Не дељ ко вић из Пе ште, Ко ста 
Ра ић из Бу ди ма, Или ја Ог ња но вић и Мла ден Ву че тин из Но вог Са да, Са ва 
Сто јић и Ми ша Ди ми три је вић из Кар ло ва ца и из ве сни Бог да но вић из Те-
ми шва ра. Они су их оба ве шта ва ли о ра ду дру шта ва чи ји су би ли чла но ви.

Ка ко се б ли жио крај школ ске го ди не, и уче ни ци се спре ма ли да оду 
сво јим ку ћа ма, та ко је и дру штво за тва ра ло сво ју би бли о те ку. По сле рас пу-
ста се ге дин ско дру штво је на ста ви ло са уо би ча је ним ак тив но сти ма, о че му 
са зна је мо из дру ге све ска Ву че ти ће вих днев ни ка.24 У Се ге дин је из Но вог 
Са да до шао по сле рас пу ста, 18. сеп тем бра 1862. го ди не. Пр ви за да так му је 
био да на ђе стан и уче ни ке ко је би под у ча вао. Ње го во ма те ри јал но ста ње 
би ло је ло ше, што ја сно по ка зу ју и днев нич ке бе ле шке: „Ста ње ми је сад 
вр ло не вољ но, ка кво ми још ни кад не бе ше, од бри ге не мо гу ни да учим, 
већ сам са свим збу њен. Ни од ку да по мо ћи” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 27. 
сеп тем бар 1862). Од ро ди те ља по тен ци јал них уче ни ка мо ли и би ло ка кву 
дру гу по моћ, не са мо нов ча ну. На ста вио је да са ку пља пре ну ме ра ци ју на 
књи ге. Ја вља му се То дор Ра ди че вић и ша ље 11 при ме ра ка тре ће збир ке 
Бран ко вих пе са ма – јед ну за би бли о те ку, јед ну за ње га, а де вет да про да. 
Ву че тић успе ва да про да са мо три књи ге. 

Ње гов ван школ ски жи вот обе ле жи ли су, по но во, од ла сци у по зо ри ште. 
Омла дин ци су, ве ро ват но под стак ну ти по зо ри шним пред ста ва ма чи ја су 
из во ђе ња пра ти ли, на у ми ли да да ју и јед но Срб ско по зо ри шно пред ста вља
ње. Дру штве ни и ђач ки жи вот по стао је мно го ве се ли ји, а Ву че тић у сво јим 
днев ни ци ма оп шир ни ји. На че стим за ба ва ма ђа ци су се бра ти ми ли, игра ли, 
пи ли ви но... Учи ли су да пе ва ју „на но те”. У шко ли је по ка зао за вид но зна-
ње, али и сна ла жљи вост. Ка да не на у чи лек ци ју – не оде у шко лу. Са да 

23 Оп ши ран из ве штај о јав ној сед ни ци одр жа ној 1863. го ди не об ја вљен је 2. ју ла 1863. 
у Срб ском днев ни ку, у бро ју 144.

24 И ова све ска Ву че ти ће вог днев ни ка за по чи ње по пи сом ње го вих књи га, спи ском 
прет плат ни ка за ча со пи се и мол ба ма ко је је на раз ли чи те адре се слао ка ко би до био сти-
пен ди ју и та ко олак шао се би да ље шко ло ва ње.
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вр ло до бро зна ка ко је по треб но са ко јим про фе со ром да по сту па. Про фе-
со ру фи ло зо фи је од ла зи да че сти та но ву го ди ну „са мо из тог узро ка, што 
он за би ље жи, ко му че сти та, те тај мо же бо љу кла су до би ти” (РОМС, сигн. 
М. 8. 788; 20. де цем бар 1862). Али, уме и да из не на ди про фе со ре сво јим зна-
њем. Ка да је про фе сор исто ри је по сле све то сав ске свет ко ви не ре као да неће 
Ср бе да пи та – „Ја уста нем и рек нем да опет за то зна мо, а он ми је ре као кад 
знам да го во рим, и та ко сам ја го во рио исто ри ју. И знао сам” (РОМС, сигн. 
М. 8. 788; 15. ја ну ар 1863).

На ста вио је да ша ље до пи се Срб ском днев ни ку из Се ге ди на. Ови до-
пи си су ин те ре сант ни, јер се и у њи ма из два ја ју ле пи при ме ри из жи во та 
се ге дин ских Ср ба, ка ко од ра слог ста нов ни штва, та ко и гим на зи ја ла ца. Ву-
че тић ин си сти ра на при ме ри ма брат ске сло ге и љу ба ви.25 За про у ча ва ње 
ра да омла дин ског дру штва у овом пе ри о ду је ди ни из во ри су нам Ву че ти ћев 
днев ник и не ки од ње го вих до пи са по сла тих Срб ском днев ни ку, јер је Ог-
ња но ви ћев Ђач ки ве нац пре стао да из ла зи. У днев ни ци ма се, по ред шту рих 
оба ве ште ња да је био на сед ни ци дру штва, мо гу на ћи и оп шир ни ји за пи си 
о ње го вом ра ду. Био је иза бран и за књи жни ча ра дру штва: „др жа ли смо 
сед ни цу, у ко јој сам ја иза бран за књи жни ча ра, ко га ће ду жност би ти, ста-
ра ти се да се би бли о те ка обо га ти и да се ле пе књи ге ме ђу дру штвом раз-
про стру” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 7. сеп тем бар 1862). Та ко са зна је мо да је 
дао да се уве жу књи ге из би бли о те ке. (Књи ге у ду пли ка ту ли ци ти ра ле су 
се ме ђу чла но ви ма.) Би ло је, опет, и сед ни ца где су се чла но ви „мно го пре-
пи ра ли”. Они су, на при мер, 15. но вем бра 1862. рас пра вља ли да ли да се у 
Упи сник уно се са мо она де ла за ко ја се „осу ди” да су вред на или сва. Ву че-
ти ћев пред лог да се све упи су је пре ваг нуо је. У слу ча ју да на сед ни це ни су 
до шли пред сед ник и пот пред сед ник, Ву че тић их је во дио: „Био сам у сед ни-
ци и ја сам пред се да вао, јер ни је ни пред сед ник ни под пред сед ник до шао, већ 
су ме ни по ве ри ли” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 29. но вем бар 1862). Су ко бља вао 
се са од ре ђе ним чла но ви ма дру штва, што са зна је мо из днев нич ког за пи са 
од 13. де цем бра 1862. Влај ко Ма јин ски и Ми лан Ђор ђе вић су се „по ди гли” 
про тив ње га јер је „пи сао преч. г. ар хи ман дри ту Ге ра си му: ту се по ди гла 
ве ли ка лар ма, на ко ју до ђе и г. све ште ник, ко ја се с тим свр ши, да су Ма јин ски 
и Ђор ђе вић за сваг да из дру жи не из те ра ни – у тој ис тој сед ни ци до не ше но 
је ви ше ва жни ји за кљу че ња” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 13. де цем бар 1862). Ка-
сни је су се из ба че ни чла но ви вра ти ли у дру штво, али ка ко је до то га до шло, 
Ву че тић не бе ле жи.

25 Је дан до пис по све тио је ле пом при ме ру ча над ског би ску па Алек сан дра Бо нас, не-
ка да шњег уче ни ка гим на зи је у Се ге ди ну и ње го вој по се ти гим на зи ји. Том при ли ком би скуп 
је по кло нио гим на зи ји но вац као сти пен ди ју за нај бо љег уче ни ка. Иа ко овај чин, ка ко сам 
Ву че тић ис ти че, не ма мно го ве зе са се ге дин ским Ср би ма, он га за пи су је као леп при мер 
ко ји мо же и ње го вом на ро ду да по слу жи као под сти цај. У до пи си ма Ву че тић је не ко ли ко 
пу та са за хвал но шћу по ме нуо по ро ди цу Леф тер и ње на до бро чин ства срп ским ђа ци ма и 
срп ској цр кви. Омла ди на се по ми ње у два до пи са – у пр вом се опи су је по се та Јо ва на Дра-
га ше ви ћа дру штву срп ске гим на зиј ске омла ди не, а у дру гом јав на сед ни ца омла ди не. 
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Ве ли ки до жи вљај за омла дин це био је ка да су 31. де цем бра 1862. го ди-
не, на че сти та њу имен да на код ве ли ког би ро ва Ва си ли ја Ве се ли но ви ћа, 
не на да но упо зна ли књи жев ни ка Јо ва на Дра га ше ви ћа: 

„Кад смо већ ку ћи по шли, вик не он: с̓та ни те бра ћо, да вам и ја 
ко ју ка жем ,̓ те са свим оду ше вље но нам го во ра ше, ка ко му је ми ло, где 
нас та ко оду ше вље не ви ди и т. д., на ко је му је дан од на ши од го во ри, 
ре кав ши, да нам по здра ви пре ко сов ску бра ћу, на ко је се за о ри ʼжи виоʼ 
и ̓ мно га ја ље та .̓ Он по љу би Ђ. Пе тро ви ћа, и ре че, да у том по љуп цу сви 
по љуп ци при ми мо. То крат ко вре ме мо гу ра чу на ти у нај срећ ни је мог 
жи во та; та ко ми ва ља да ни кад не бе ху гру ди уз плам те ле и крв ца уза-
вре ла” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 31. де цем бар 1862). 

Омла дин ци су оду ше вље но по зва ли Дра га ше ви ћа на сед ни цу дру штва 
и он им се ра до ода звао. Ње гов ула зак на сед ни цу омла дин ци су по здра ви-
ли гла сним „Жи вио”. На кон што је сед ни ца по че ла по уби ча је ном про то ко-
лу, је дан од омла ди на ца „по чео је го во ри ти увод у срб ску исто ри ју, и то 
нај пре о Сла ве ни ма; ту је г. Дра га ше вић раз не при мет бе чи нио и до ста нам 
је ле по шта ка зао. По ка за ли смо му наш ʼупи сник ум ни про из во даʼ и на ше 
све књи ге и нај по сле му пред сед ник ва тре ним ре чи ма бла го да рио на по све-
ти; на ко је он од го во ри ка ко се ра ду је што нас у та ко пле ме ни том под у зе ћу 
ви ди и т. д. и нај по сле ре че нам ʼзбо гом ;̓ а ус кли ку ʼжи виоʼ не бе ше кра ја” 
(РОМС, сигн. М. 8. 788; 3. ја ну ар 1863). Уве че су омла дин ци пе сни ка ис пра-
ти ли на ста ни цу, сви ра ли су му и пе ва ли: 

„Је дан је пла тио 20 ча ша пи ва, те је би ло Дра га ше ви ћу ле пи на-
здра ви ца, на ко је је он са мо ова ко од при ли ке ре као: ʼБог ми је дао два 
ору ди ја: пе ро и мач; пр вим сам ка зао шта сам ми слио, а же лим да и 
дру го упо тре бим, већ зна те ка ко.̓  По сле нам је он сви рао на ви о ли ну 
као у гу сле, и пе вао јед ну на род ну пе сму. Нај по сле кад је већ мо рао ући 
у ва гон, пре то га се из љу би с јед ним као уме сто сви ју, а ми смо му пе-
ва ли пе сме, до кле се год ни је же ље зни ца кре ну ла, па он да ус кли ци ма 
с̓ре ћан пут ,̓ ʼжи вио!ʼ и т. д. не бе ше кра ја. С раз дра га ним ср цем, пе ва-

ју ћи и ве се ло вра ти мо се ку ћи” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 3. ја ну ар 1863). 

И 1863. го ди не ње го ва бе се да је би ла иза бра на да се чи та на про сла ви 
Све тог Са ве. Био је иза бран за до пи сног чла на бу дим ске омла ди не. Од чла-
но ва свог дру штва до био је за да так да пре ра ди устав омла ди не. Но ви устав 
био је одо брен на ван ред ној сед ни ци 28. апри ла 1863. 

По чет ком лет њег рас пу ста, чла но ви Срб ске гим на зиј ске омла ди не у 
Се ге ди ну су се вра ти ли сво јим ку ћа ма. Или ји Ву че ти ћу је 5. сеп тем бра 1863. 
го ди не сти гло оба ве ште ње да је до био Те ке ли ја нум. По чео је да се спре ма 
за Пе шту. Ра дост због сти пен ди је сен чи ла је жа лост што се не ће вра ти ти у 
се ге дин ску гим на зи ју. „То ме сам се и ра до вао, а не што ми и жао би ло, јер 
сам по ми слио да не ћу ви ше у Се ге дин ићи” (РОМС, сигн. М. 8. 788; 5. сеп-
тем бар 1863). Дру штво се ге дин ских гим на зи ја ла ца по сле Ву че ти ће вог од-
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ла ска из Се ге ди на, про ме ни ло је име у Сло га 28. но вем бра 1863. го ди не. О 
овом дру штву, од ла ском Или је Ву че ти ћа, не ма мо мно го по да та ка у ње го вим 
ру ко пи си ма.26 

Иа ко је Ми лан Са вић, и сам члан дру штва се ге дин ских гим на зи ја ла ца, 
се ћа ју ћи се ра да дру штва и ли те рар них ра до ва у ње му из не дре них, кон ста-
то вао да их ка рак те ри ше до бра во ља, оду ше вље ње, ле пи иде а ли, са мо не и 
књи жев ни успех (савић 1907: 27); то не би тре ба ло да ба ци сен ку на све 
пле ме ни те и до бре стра не удру жи ва ња Ср ба омла ди на ца у Се ге ди ну. Не где 
је и сам Са вић био то га све стан: „Али тре ба се то га се ти ти, да су баш ти 
мом чи ћи би ли ма те ри јал за доц ни ји омла дин ски по крет, ко ји за то ни је ус-
пео, што су си ле на ро да, ко ји се оду ше вио, ипак би ле ма ле не, да ство ре што 
трај ни је” (савић 1907: 26). Ја сно је да Ву че ти ће ви су вре ме ни ци ни су мо гли 
кри тич ки и све у куп но да са гле да ју тај пе ри од њи хо вог за јед нич ког мла да-
лач ког пре га ла штва, јер им је не до ста јао нео п хо дан от клон и вре мен ска 
дис тан ца. Оту да је ра зу мљи во што је Ми лан Са вић са под сме хом и иро нич-
но гле дао на ли те рар не про из во де сла бог умет нич ког до ме та. И по ред то га, 
ова ква дру штва има ла су ве ли ки зна чај у кул тур ном жи во ту Ср ба у XIX 
ве ку, као и у ста са ва њу по то њих књи жев ни ка и јав них рад ни ка. Не би тре-
ба ло из гу би ти из ви да да је упра во из ова квих оку пља ња омла ди на ца, њи-
хо вог по ле та и ро до љу бља ство ре на Ује ди ње на омла ди на срп ска. 
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S u m  m a r y

The work of re ne wed „Ser bian gymna si um youth fel low-ship or ga ni za tion” fo un ded 
in Sze ged in 1861is in ve sti ga ted ba sed on pu blis hed and un pu blis hed so ur ces (di a ri es, 
au to bi o graphy, no tes of Ili ja Vu če tić). From the se so ur ces, the do ings of youth or ga ni-
za tion co uld be tra ced and al so li te rary in te rests of its mem bers. Me e tings and li te rary 
works of mem bers of gymna si um youth or ga ni za tion we re sa tu ra ted with pa tri o tism and 
ent hu si asm. In ti me when Ili ja Vu če tić at ten ded gymna si um in Sze ged (1861-1863), the 
Ser bian gymna si um youth fel low-ship or ga ni za tion and re ne wal of its li brary was fa vo-
red by no ta bles (Jo van Ha džić, Vuk Ka ra džić, Jo van Đor đe vić…), and al so by in sti tu ti ons 
li ke Ma ti ca srp ska, Druš tvo srp ske slo ve sno sti, Ma ti ca ilir ska… The in ve sti ga tion of 
the se Ser bian gymna si um li te rary so ci e ti es, with Sze ged Ser bian youth so ci ety in clu ded, 
in sa me ti me gi ves con tri bu tion to cog ni tion of Uje di nje na omla di na Srp ska re le van ce, 
whe re Ili ja Vu če tić was a mem ber as well.
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АЛЕК СА ШАН ТИЋ И ДРАМ СКА УМЕТ НОСТ 
(По во дом сто пе де сет го ди на од ро ђе ња)

Алексa Шан тић (1868–1924) дао је ва жан до при нос раз во ју 
драм ске умет но сти у Мо ста ру: де ло вао је као глу мац, као ру ко во-
ди лац драм ске сек ци је Срп ског пје вач ког дру штва Гу сле, као уред ник 
ча со пи са Зо ра и као драм ски пи сац. Нај по зна ти ји ње го ви ко ма ди 
су: Под ма глом (1907), Ха са на ги ни ца (1910), Ан ђе ли ја (1911), Не ма ња 
(1920) и Пред ка пи ја ма Све тог Пе тра (1921). Пре по знао је да је 
срп ска на род на по е зи ја значајaн из вор за драм ске тек сто ве. Два 
пу та се вра ћао те ми Ха са на ги ни це, но ни је ус пео да ово де ло за о-
кру жи ка ко је на ме ра во; оста вио је план ка ко би тре ба ло да из гле-
да ко нач на вер зи ја лир ске дра ме. Кри ти ка ни је би ла мно го бла ко-
на кло на пре ма ње го вим драм ским оства ре њи ма. Као драм ски 
пи сац до при нео раз во ју драм ске књи жев но сти у Бо са ни и Хер це-
го ви ни. 

Кључ не ре чи: Алек са Шан тић, Срп ско пје вач ко дру штво Гу
сле, по зо ри шни aматеризам, драм ски пи сац, на род на по е зи ја. 

Алек се Шан ти ћа (1868–1924), за ко јег се с пра вом ка же да је ро ђе ни 
пе сник, учи нио је мно го за по зо ри шни жи вот свог род ног Мо ста ра. Де ло вао 
је пр во као глу мац, по том, као во ђа драм ске сек ци је Срп ског пје вач ког дру-
штва Гу сле, тј. ка ко би се то да нас ре кло, као ин тен дант, и на рав но, као 
драм ски пи сац. Као уред ник ча со пи са Зо ра до при нео је, та ко ђе, по пу лар-
но сти драм ске умет но сти. Слав ко Ле о вац пре до ча ва (2000: 9) да је био „ис-
так ну ти пре га лац – ама тер у слу жби на ро да, и као пе вач и глу мац, и као 
хо ро во ђа и ком по зи тор, и као пи сац, пе сник”, а мо гло би да се до да и као 
пред сед ник дру штва Гу сле. Ње гов укуп ни по зо ри шни рад остао је у сен ци 
ње го ве по е зи је. 

По зо ри ште је Шан тић за во лео у Мо ста ру1, ма да је пр ви пут чуо да се 
го во ри о по зо ри шту то ком свог шко ло ва ња у Љу бља ни. Дво ји ца ста ри јих 

1 Jосип Ле шић на во ди: „iz du go go diš njeg is ku stva, kroz še zde set go di na mo ga te a tar skog 
ži vo ta, smje lo smi jem tvr di ti, da je to ko li jev ka na še (BiH; prim. N. S.) di le tant ske umjet no sti svih 



846

уче ни ка, кри шом су од ла зи ли у тзв. Ста нов ско гле да ли шче2, а ка сни је у 
тр пе за ри ји Ма ро ве ака де ми је3, ко ју је по ха ђао Шан тић, об ја шња ва ли су 
шта је то по зо ри ште и шта су гле да ли. Ђа ци су ими ти ра ли ша ле и ку пле те 
из Ко це бу о вих (Au gust Kot ze bue) и Ро зе но вих (Ju li jus Ro sen) ко ме ди ја, чак 
и сце не из Мо зен та ло ве (Sa lo mon Mo sent hal) Де бо ре, по ми ња ли су име на 
глу ма ца, на сло ве ко ма да. Под се тио се тих при ча ка да је ви део пр ву по зо-
ри шну пред ста ву у жи во ту – у ле то 1884. го ди не – као ше сна е то го ди шњак, 
у свом род ном Мо ста ру4. Го сто ва ла је по зо ри шна дру жи на Фо ти је Или чи-
ћа5 ко ја је том при ли ком игра ла тра ге ди ју Бој на Ко со ву. Ве ћи на гле да ла ца 
пр ви пут се су сре ла са по зо ри штем, ис по ља ва ла су по чет но не по ве ре ње и 
по до зре ње, уо би ча је но пред оним што је не по зна то. Но, оно је на кра ју пре-
ра сло у искре но оду ше вље ње, ра зу мљи во ако се има у ви ду да је Или чић 
увек те жио да ње го во по зо ри ште бу де бли ско на ро ду, као и да из вр ша ва 
кул тур ну умет нич ку и па три от ску ми си ју. 

Јо сип Ле шић сма тра (1985: 53) да се тек од сре ди не XIX ве ка ја вља ју 
„od re đe ni vi do vi či sto po zo riš ne di je lat no sti, po ku ša ji da se na te ri to ri ji Bo sne i 
Her ce go vi ne pri ka že po zo riš na pred sta va na osno vu dram skog tek sta sa glum ci-

na ših gra do va. Mo star je u svo je do ba imao tri ka za liš ne dvo ra ne, a pre ma to me ra di brat ske ne-
slo ge i ne tr pe lji vo sti i tri kon ti gen ta ra zno li ke ka za liš ne pu bli ke, ko ju je imao sva ki te a tar za se be, 
kao da ne ži ve u jed nom te istom gra du. Kao naj sta ri je ka za liš no druš tvo u Mo sta ru bi lo je Srp sko 
pje vač ko druš tvo „Gu sle”... (1969: 125). 

2 Ста нов ско гле да ли шче, јед но од пр вих по зо ри шта на те ри то ри ји Сло ве ни је, из гра ђе-
но је дру гој по ло ви ни XVI II ве ка, згра да се налазилa на ис точ ном де лу да на шњег Кон гре сног 
тр га у Љу бља ни. Из град ња ба рок ног по зо ри шног зда ња по че ла је у ју ну 1765. го ди не, за-
вр ше на је за шест ме се ци. Ка сни је, из ме ђу 1845. и 1846. зда ње је те мељ но об но вље но и 
мо дер ни зо ва но и до би ло је кла си ци стич ки из глед. Пред ста ве су се у кон ти ну и те ту из во-
ди ле од 1768. го ди не. Драм ске и опер ске пред ста ве игра не су, углав ном, на не мач ком, а у 
ма њој ме ри и на ита ли јан ском. Пр ва пред ста ва на сло ве нач ком одр жа на је 28. де цем бра 
1789. игра на је ко ме ди ја Жу па но ва Миц ка Ан то на То ма жа Лин хар та, пр вог драм ског де ла 
на сло ве нач ком је зи ку. У но ћи 17. фе бру а ра 1887. ва тра је пот пу но уни шти ла згра ду.

3 Ма ро ва ака де ми ја, осно ва на 1867. у Љу бља ни, би ла је по на став ном про гра му слич на 
тр го вач кој ака де ми ји, али се ра ди ло по скра ће ном про гра му. Уче ни ци су би ли под стал ним 
над зо ром пре да ва ча. По ред на ста ве ко ја је би ла на не мач ком је зи ку, ита ли јан ски је био у 
дру гом пла ну, ђа ци су у скло пу ака де ми је има ли сме штај и хра ну. Учи ли су, уз глав не 
пред ме те и не ке ве шти не, из ме ђу оста лог, пе ва ње и ви о ли ну.

4 На по чет ку ау стро у гар ске оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не 1879. го ди не, град Мо стар 
је имао 1909 ку ћа, 2535 ста но ва и укуп но 10.848 ста нов ни ка, а од то га 59,19% би ли су му-
сли ма ни, 27,89% пра во слав ци, 12,59% ка то ли ци и 0,32% Је вре ји.

5 Фо ти ја Или чић са сво јом тру пом го сто вао је у Мо ста ру не ко ли ко пу та: 1884, 1886. 
и 1903. го ди не. Тру пу је 1886. го ди не Или чић на звао Срп ско на род но по зо ри ште, те го ди не 
су игра ли пред ста ве: Зи да ње Ра ва ни це Ата на си ја Ни ко ли ћа, Крст и кру на Јо ва на Су бо ти-
ћа, Смрт Сте фа на Де чан ског, Бој на Ко со ву и Же нид ба и удад ба Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. 
Ре пре то ар 1903. био је дру га чи ји, углав ном је ода брао стра не ко ма де, по себ но фран цу ске. 
Или чић је ка сни је на ре пер то а ру сво је тру пе имао и Шан ти ће ву Ха са на ги ни цу, драм ску 
сли ку ко ја је пр ви пут игра на у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду 20. но вем бра 1910. го ди не, 
а по том и у Но вом Са ду на сце ни Срп ског на род ног по зо ри шта 12. де цем бра 1912.
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ma-ama te ri ma ko ji ’tu ma če’ ulo ge na po zor ni ci u de ko ru i ko sti mu”. У тур ском 
пе ри о ду је два је и по сто ја ла по зо ри шна умет ност, а у вре ме ау стро угар ске 
оку па ци је од 1878. дo 1918. го ди не по зо ри шни жи вот од ви јао се „ad hoc, od 
slu ča ja, bez si ste ma, is ki da no […] bez ja sne umet nič ke kon cep ci je” (Ibid, 69). 
Пра ва мо дер на исто ри ја по зо ри шне умет но сти у Бо сни и Хер це го ви ни за-
по че ла је тек са пр вим пред ста ва ма пу ту ју ћих дру жи на. Пу ту ју ћа по зо ри-
шта, ко ја су у су шти ни би ла по пут не мач ког те а тра ка кав је нпр. во ди ла 
Ка ро ли на Ној бер, има ла су и ми си о нар ску ми си ју, ути ца ла су на ства ра ње 
на кло но сти, на ви ке и по тре бе за по зо ри штем. Си сте мат ско ви ђе ње пе ри о да 
у ко јем се ра ђа ло по зо ри ште и на ци о нал на драм ска књи жев ност ве о ма је 
те шко, јер је по зо ри ште ефе мер на умет ност, а мно ги драм ски тек сто ви, 
оста ли су у ру ко пи су или су не по врат но из гу бље ни.

Ре пер то ар ска ори јен та ци ја мо стар ског дру штва Гу сле у пр вим го ди-
на ма де ло ва ња би ла је усме ре на на не го ва ње ро до љу би ве и етич ко-обра-
зов не те ма ти ке, ка сни је су чи ње ни уступ ци пу бли ци: би ло је и ша љи вих и 
за бав них са др жа ја. По сле ро ман ти чар ског за но са пу бли ка је „po mje ri svog 
uku sa i svo jih po tre ba, po če la ži vo i ak tiv no da uče stvu je u kre i ra nju od re đe ne 
re per to ar ske po li ti ke” (Ibid, 71, 72). Ипак, ме ђу де ли ма до ма ћих пи са ца по 
бро ју пре ми је ра и бро ју из во ђе ња нај зна чај ни ја су исто риј ске дра ме пи са не 
по мо ти ви ма из срп ске на ци о нал не исто ри је. Оп чи ње ност про шло шћу ни-
је би ла са мо на ша спе ци фич ност; Ми ро слав Ти мо ти је вић при ме ћу је да је 
то оп ште ме сто европ ских на ци о нал них иде о ло ги ја: 

[...] то ком XIX ве ка до ла зи до про цва та исто риј ске дра ме, ко ја по-
ста је је дан од кључ них про па ганд них ме ди ја у от кри ва њу, ре кон струк-
ци ји, па и у из ми шља њу на ци о нал не про шло сти. Про шлост се у осно ви 
са гле да ва као историјскадрама, ка ко је то уо чио Ан то ни Смит, па је 
оправ да но го во ри ти не са мо о ути ца ју исто ри је на по зо ри ште не го и о 
ути ца ју по зо ри шта на из у ча ва ње и ту ма че ње на ци о нал не исто ри је. Под 
ути ца јем исто риј ске дра ме исто ри ја се схва та кон крет ни је, ма те ри јал-
ни је и жи вље, али у исто вре ме на њу се пре но си по е тич на мит ска ди-
мен зи ја (тимотијевић 2005: 31).

1. глумац. „Срп ско пје вач ко дру штво Гу сле”6 има ло је ве о ма ак тив ну 
по зо ри шну сек ци ју. Мла дог, на о чи тог7 Шан ти ћа, при ме ре но ње го вим го ди-
на ма при вла чи ла је глу ма и по зо ри ште, јер је уви део да оно мо же да бу де 

6 Срп ско пје вач ко дру штво „Гу сле” осно ва но је зва нич но 1888. го ди не у Мо ста ру, но 
ини ци ја ти ва за осни ва ње по кре ну та је још 1880. го ди не. Вла сти су га у по чет ку при зна ле 
као „Пра во слав но цр кве но пје вач ко дру штво”, сме та ла им је на ци о нал на од ред ни ца: срп ско. 
По зо ри шна сек ци ја је осно ва на пре зва нич ног осни ва ња, пр ва пред ста ва је од и гра на 1887. 
Тек 1902. до би је на је до зво ла да дру штво про ме ни на зив у Срп ско пје вач ко дру штво „Гу сле”.

7 За не те ле по том Алек се Шнти ћа мо стар ске де вој ке ис пи ва ле су сти хо ве:
Ку јун џи јо, та ко ти за на та!
Са куј ме ни ју на ка од зла та!
На при ли ку Шан ти ћа Алек се.
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и дра го цен из вор не го ва ња ро до љу бља. Био је љу би мац мо стар ске пу бли ке, 
пред о дре ђен за уло ге ју на ка, кра ље ва и љу бав ни ка. „Igrao je mnogo i često, 
naročito u nacionalno-istorijskim dramama i u komadima s pevanjem” (lešić  
1969: 76). Де би то вао је као глу мац 1887. улогом Сте вана у ко ма ду Крст и 
кру на Јо ва на Су бо ти ћа. Од и грао је не ко ли ко зна чај них уло га: Иви цу у Сте-
ри ји ном Вла ди сла ву (1889), Мак си ма Цр ни је ви ћа у исто и ме ној дра ми Лазе 
Ко сти ћа (1897), Ми лен ка До бри ла и Ми лен ко Ма ти је Ба на (1892), Не ма њу у 
ис то ме ном ко ма ду Ми лош Цве ти ћа (1894), Здрав ка у Ђи ду Ми ло ра да Шап-
ча ни на (1894), Југ Бог да на и дру ге. Вла ди мир Ћо ро вић ни је имао мно го 
раз у ме ва ња за на чин Шан ти ћеве глу ме, на по ме нуо је да је по стао је дан од 
глав них глу ма ца ди ле та на та, да је био ви сок, леп, сна жан, да је обич но 
играо ју на ке и да је имао при ја тан и јак ба ри тон-ба с. „На по зор ни ци је, као 
и у жи во ту, из гле дао вр ло ле по, али је био су ви ше па те ти чан” (В. Ћо ро вић 
1938: 62). Свој ути сак Ћо ро вић је по твр дио и ка сни је уз на по ме ну да је Алек-
са Шан тић ра до глу мио и ис по ља вао мно го до бре во ље за глу му, „али је и 
нај обич ни је ре че ни це из го ва рао с мно го па то са и од пр вог чи на ни је из ла зио 
из ек ста зе” (В. Ћо ро вић б. г./III: 804). На ро чи то је имао успе ха у Ве се ли но ви-
ће вом Ђи ду у ко јем је глу мио на слов ну уло гу, док му је Мак сим Цр но је вић 
Ла зе Ко сти ћа за да вао му ке „ра ди ње го вих, Алек си нео бич них, че сто ве о ма 
са же тих сти хо ва, с ре ђим по ре ђа ји ма ре чи и са ори ги нал ним и на ро чи то 
тра же ним обр ти ма у ре че ни ци. [...] ни је ни ка ко мо гао да се свик не на ин те-
лек ту ал ни и твр ди стих Ко сти ћев, за ко ји је на ла зио да ни је до вољ но ме ло-
ди чан” (ћоровић 1938: 62). Jедна од нај та лен то ва ни јих глу ми ца ди ле тант-
ки ња и ње го ва парт нер ка Зор ка М. Јо ви чић Шо ла, се стра Ата на си је Шо ле, 
мно го го ди на ка сни је по твр ди ла је (1938: 221) да је Алек са обич но играо драм-
ске ју на ке, као и да је био до бар као Ђи до. Ата на си је Шо ла, до бар глу мац 
и ре ди тељ у Гу сла ма, на по ме нуо је да је Шан тић био пред о дре ђен за уло ге 
кра ље ва, ју на ка и љу бав ни ка, се ћао се ко ли ко му је зна чи ло што мо же да 
га гле да на сце ни:

Осе тио сам сву драж на ци о нал ног за но са, ко ји је стру јао у ре до-
ви ма срп ске омла ди не. А Алек са Шан тић, та да њи њен вођ, био ми је 
узор. Сва ки ње гов стих знао сам на па мет, а сва ки гест на по зор ни ци 
по ку ша вао сам да ими ту јем... Сто га ни је чу до што сам се осе тио не из-
мер но сре ћан, кад ме је по кој ни отац по вео на пр ву Све то сав ску бе се де8: 
та ви де ћу Алек су и све ње го ве дру го ве у уло га ма срп ског кра ља, вој во де 
и оста лих ве ли ка ша (1938: 19).

На По зи ву и про гра му на Све то сав ску бе се ду 1889 г. дру штва Гу сле 
пи са ло је: „Бе сје ду отва ра гра ђа нин мо стар ски г. Алек са Р. Шан тић”. Ње гов 
„див ни го вор” о ра ду Све тог Са ве и узо ри ма срп ских ју на ка био је скроз 

8 Пр ва Све то сав ска бе се да упри ли че на је у хо те лу „Ори јент” у ку ћи Му ја ге Ко ма ди не, 
у Глав ној ули ци, где је ка сни је би ла ред ка ци ја Зо ре и штам па ри ја (шола 1938: 19)
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„про ник нут срп ским ро до љу бљем и пје снич ким жа ром (Ђ. 1889: 48)”. У 
дру гом де лу про гра ма играо је Иви цу у дра ми Јо ва на Сте ри је По по ви ћа 
Вла ди слав. У при ка зу у Бо сан ској ви ли ње го во глу мач ко уме ће по хва ље но 
је: „Осо би то мо ра мо ис так ну ти гђи цу Мил ку Про да но вић, г. Алек су Шан-
ти ћа и го спо дин Вла ди ми ра Ра до ви ћа. Свак је био из не на ђен оном вје шти-
ном и при род но шћу, во љом и од ва жно шћу, у ко јој су се њих тро је та ко-ре ћи 
на тје ца ли (Ibid)”. Шан тић је „уло гу Иви це од и грао та ко див но, да је пу бли-
ку из не на дио и упра во ре ћи за чу дио (Ibid)”.

Није лако стећи пра ви ути сак о Шан ти ћу као глум цу, зато што је глу ми 
у по зо ри шту свој стве на је ефе мер ност. Те а тро лог Јо сип Ле шић пре до ча ва:

Kao glu mac u „Gu sla ma” on je bio po klo nik sti ha, us trep ta le pje snič ke 
ri je či, za no snih ti ra da i ro do lju bi vog pa to sa. Ni je igrao u ko me di ja ma i ve se lim 
igra ma, ni je ma rio za vo dvilj, ulo ge ko je je tu ma čio pri pa da le su is klju či vo 
na ci o nal noj, pa tri ot skoj dra mi, ras koš ne u bo gat stvu ko sti ma, okre nu te isto-
ri ji, po dig nu te na ko tur ne, no še ne uža re nim osje ća njem oda no sti za rod nu 
gru du. Uo sta lom Šan tić kao glu mac ni je ni ka da […] tu ma čio ka rak ter, stva-
rao od re đe ni lik, on je glu mu po i sto ve tio sa osje ća njem pa tri o ti zma, ona je u 
nje go vom lič nom, pri vat nom ži vo tu bi la sa mo na čin da što pot pu ni je iz ra zi 
pri pad nost jed noj slo bo dar skoj ide ji, oda nost otadž bi ni i nje noj bur noj i slav-
noj proš lo sti. Za nje ga je po zor ni ca bi la pro po vje da o ni ca pa tri o ti zma … I on 
u tom hra mu ro do lju blja ni je bio glu mac već sveš te nik (1969: 239).

Но, по зо ри ште је за он да шње мла де љу де би ло при ли ка да се ра зо но де 
и на ша ле, да да ју оду шка сво јој мла до сти. До пу шта ло им је да бу ду у не ким 
си ту а ци ја ма ко је ни су би ле дру штве но уо би ча је не, бар не јав но, да се нпр. 
бу де при сни ји с де вој ком на сце ни, тј. у јав но сти. Ка ква је ат мос фе ра би ла 
ме ђу мо стар ским ама те ри ма пре до чио је Јо ван Па ла ве стра:

Да је се исто риј ски ко мад. На сце ни као Св. Са ва, мр тав на од ру, на 
сред по зор ни це, у осо би Ка џе (Или ја Пи че та; прим. Н. С.). Ка џи до бро 
до шла уло га мр тва ца, али не слу ти шта му Алек са спре ма. Че ка ’мр тав’ 
Св. Са ва Па три јар ха и ’два на ест ве ли ких вла ди ка’ – а Па три јар ха игра 
Алек са – , да га опо ју. Ула зи Алек са, до сто јан ствен, сав под бе лом бра-
дом, а за њим пре о све ште на сви та. ’Мр тав’ Ка џа стре ља очи ма Алек су, 
јер др жи као у вос ку. Да му је друг спре мио не ки ли ска лук. Ка џа је већ 
оча јан, али не мо же ни шта јер је ’мр тав’, а уз то и Св. Са ва.

При ги ње се ’Њег. Све тост’ Алек са, це ли ва ’све че ве’ укр ште не ’беле 
ру ке’, за тим че ло. А за тим сав од ду бо ке по ште ’Њег. Све тост’, да не 
ви ди пу бли ка, вр хо вим пр сти ју хва та Ка џу за бр ко ве – а то су ро ђе ни 
Ка џи ни бр ко ви, са мо на пра ше ни пу де ром –, те их чуп ка и по ма ло пљуц-
ка у њих. Ка џа сти ска зу бе, ти хо бо га ра и стре ља очи ма ’Њег. Све тост’ 
ко ја ве што у бра ду скри ва ли скан ски смех и за гу шен ки кот.

Про це ду ра ’це ли ва ња’ по на вља се три пу та, уз обли га то по ја ње 
сви те. Алек са и дру ги пут по на вља исто. Ка џа је већ бе сан. Кад је Алек-
са при сту пио и тре ћи пут, мо рао је да од у ста не од за чи ка ва ња, јер му је 



850

Ка џа кроз бра ду бе сно шап нуо: „– ти Бо га! Ако дир неш у бр ке, сад ћу 
уста ти из сан ду ка!”

Та ко је ’Њег. Све тост’ Алек са ’опо јао’ ’Св. Са ву’ Ка џу, сво га ина че 
од лич ног и вер ног дру га и при ја те ља... (1938: 246, 247).

Алек са Шан тић био је ве о ма по што ван и во љен, био је све стра но ак ти-
ван у дру штву Гу сле и као хо ро во ђа, пе вач, да ро ви ти ком по зи тор, пре да вач, 
1895. иза бран је за пред сед ни ка дру штва, имао је два де сет се дам го ди на. 
Од у стао је од глу ме вре ме ном да би мо гао при ме ре но да оба вља но ва за ду-
же ња, као ру ко во ди лац бри нуо је и о драм ској сек ци ји дру штва Гу сле, пра-
тио је ре дов но про бе из са ле. Знао је да се че сто и на сме је кад је ви део ка ко 
се глум ци му че да до бро на у че уло гу, се ћао се и соп стве них глу мач ких 
не спрет но сти.

2. председниКдруштвагу сле. Mлади Алек са Шан тић дао је ве ли ки 
до при нос ра ду дру штва, го то во је „стал но оста јао у Гу сла ма, оку пљао, бо-
дрио и се јао љу бав и сло гу” (радуловић 1938: 69). Био је глав на лич ност у 
Гу сла ма, за два де се так го ди на ра да дао им је „нај леп ши део сво је мла до сти” 
(Ibid, 68). Злат но до ба дру штва би ло је у вре ме ка да га је он во дио. Дру штво 
је оства ри ва ло сво ју па три от ску ми си ју кроз умет ност, не го ва ло је не са мо 
кул ту ру и про све ћи ва ње, не го и свест о нео п ход но сти на ци о нал ног осло-
бо ђе ња и на ци о нал ног је дин ства Ср ба. Већ те пр ве го ди не ње гов пред сед-
ни ко ва ња ама тер ско ба вље ње по зо ри штем је уна пре ђе но: драм ска сек ци ја 
је од и гра ла два на ест пред ста ва и упри ли чи ла три жи ве сли ке: Ко сов ка 
Де вој ка и Ор ло вић Па вле, по след њи чин из Крст и кру на Јо ва на Су бо ти ћа 
са жи вом сли ком, као и Бран ков сан. Сле де ће, 1896. го ди не при ка за но је 
осам на ест оства ре ња, од то га и две жи ве сли ке, по ја ва на сце ни да нас не-
по зна та9. Го сто ва ло се у Са ра је ву с пред ста вом Смрт Сте ва на Де чан ског 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Број пред ста ва је ва ри рао, али је био увек из над 
де сет, што је и да нас чак и за про фе си о нал на по зо ри шта ви сок стан дард. 
Од ше сна ест пред ста ва при ка за них 1900. го ди не, јед на је би ла и Го го ље ва 
Же нид ба, текст је пре ве ла ди ле тан Гу са ла Ву ко са ва Ива ни ше ви ће ва. Вр ху-
нац, ка да се го во ри о бро ју из во ђе ња, би ла је 1901. го ди на ка да је на сце ни 
дру штва Гу сле од и гра но два де сет де вет пред ста ва: не ке као Је ли са ве та, 
Зи да ње Ра ва ни це, Гор ски ви је нац и Гор да на по два два пу та; два ко ма да 

9 Жи ва сли ка је не ма и не пок тет на по зо ри шна сце на, у ко јој је дан или ви ше глу ма ца, 
нај че шће ди ле та на та при ка зу ју ста вом те ла и из ра зом ли ца не ку исто риј ску сце ну, или 
не ку але го риј ску или има ги нар ну сце ну. По ти че из сред њег ве ка ка да су на ро чи то то ком 
обе ле жа ва ња ус кр сну ћа Ису са Хри ста ре про ду ко ва не по је ди не сце не из је ван ђе ља. Кра јем 
XIX ве ка че сте су би ле као за вр шни део по зо ри шних пред ста ва. У по зо ри шту се пр ви пут 
ја вља ју 1760. у Па ри зу, ка да је Кар ло Бер ти на ци (Car lo Ber ti naz zi), глу мац пи сац, и ре ди тељ, 
при ка зао чу ве ну сли ку L’Ac cord èe di vil la ge, фран цу ског сли ка ра Жан-Ба ти ста Гро у за (Jean-
Bap ti ste Gre u ze), као жи ву сли ку.
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од и гра ли су ама те ри са тру пом Ди ми три ја Ги ни ћа10, док је шест из ве ла 
са мо Ги ни ће ва тру па. Ови по да ци све до че о тру ду драм ске сек ци је Гу са ла 
и ње ног пред сед ни ка Шан ти ћа да обо га те кул тур ни жи вот Мо ста ра и раз-
ви ју по зо ри шну де лат ност и драм ски ама те ри зам. Из у зет на ак тив ност ука-
зу је и на Шан ти ће ву свест о мо ћи из го во ре не ре чи, по го то ву у окол но сти ма 
ка да су не ки ње го ви су гра ђа ни би ли не пи сме ни, као и уве ре њу о нео п ход-
но сти не го ва ња срп ског је зи ка не са мо у пи са ном об ли ку, не го и пра вил ним 
из го во ром. 

У Мо стару је, с временом, од не го вана по зо ри шна пу бли ка, а та ко ђе се 
по  сти гао и од ре ђен ква ли тет представа. У Гу сла ма су по зо ри шне про бе одр-
жа ва не сва ки дру ги дан, ра ди ло се ве о ма озбиљ но. Глу мач ком ста са ва њу 
ан сам бла до при не ла је и са рад ња са глум ци ма про фе си о нал ци ма и за јед-
нич ке пред ста ве. Би ло је то вре ме ка да је о успе ху ко ма да ви ше „од лу чи вао 
та ле нат глу ма ца [...] не го ли са ма ре жи ја” (шола 1938: 21). Та ко ђе, све сни су 
би ли да је успех пред ста ве ве о ма ва жан де кор и ко стим. Дру штво Гу сле је 
с го ди на ма ство ри ла свој фун дус, ко ји је био по га ре дро би, по рас ко шним 
ко сти ми ма нај бо га ти ји ме ђу по зо ри шти ма у про вин ци ји.

При вр же ност Гу сла ма по твр дио је Шан тић и као ау тор тек ста хим не 
дру штва. Ње го ва парт нер ка Зор ка Јо ви чић-Шо ла на гла си ла је да је углед 
Алек син био вр ло ве лик, „јер осим ње го вог књи жев ног име на, на ма је им-
по но ва ла ње го ва пра вед ност, љу ба зност али и стро гост у вр ше њу ду жно сти, 
би ло ди ри гент ске би ло пред сед нич ке. Услед та ког так тич ког оп хо ђе ња са 
чла но ви ма, за и ста ни је би ло ни ког ме ђу на ма, ко ји би му шта за ме рио. То је 
био наш нај по што ва ни ји ста ре ши на и брат! (јовичићшола 1938: 217)”. Оче-
ки ва но иза бран је за пр вог по ча сног пред сед ни ка дру штва у ја ну а ру 1920. 
ка да је у Гу сла ма упри ли че но Шан ти ће во ве че по во дом пе де сет го ди на ње-
го вог књи жев ног ра да. Пре да ва ње о Шан ти ћу, том при ли ком, одр жао је др 
Пе ро Сли јеп че вић (1938: 276).

Шан тићев из у зе тан рад као ру ко во ди о ца Гу са ла, као и љу бав пре ма 
по зо ри шту до при не ли су да је 7. ок то бра 1919, до био по ну ду да бу де управ-
ник На род ног по зо ри шта у Са ра је ву, ко је се осни ва ло. Но, иа ко је на ме ра во 
да је при хва ти, био је при си љен да је због бо ле сти од би је. 

3. уредниКзО ре. У Мо ста ру се по сле „по зо ри шне пу бли ке, и упо ре до 
са њом, ства ра ла [...] и чи та лач ка пу бли ка, ства рао се и раз ви јао сми сао за 
књи гу, из гра ђи вао се укус” (димитријевић 1938: 98). На кон осни ва ња Гу са ла 
раз ми шља ло се и о уста но вље њу књи жни це тј. би бли о те ке и чи та о ни це; 

10 Нај ду же је у Мо ста ру го сто ва лао по зо ри ште Ди ми три је Ги ни ћа. Кра јем 1898. он је 
осно вао у Са ра је ву „Пр во срп ско бо сан ско-хер це го вач ко по зо ри ште”, ко је ра ди ло по Бо сни 
и Хер це го ди ни до кра ја 1899. ка да је про те ра но из Мо ста ра. Са пре по ру ком Ал ке се Шан-
тић, Ги нић од ла зи с тру пом на Це ти ње где је офор мио „Кња жев ско срп ско цр но гор ско 
по зо ри ште”. У пе ри о ду од 1899. до 1904. го ди не Ги нић је че ти ри пу та го сто вао са сво јом 
тру пом у Мо ста ру, а са њим су до ла зи ли и пр ва ци бе о град ске по зо ри шне сце не.
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књи жни ца је осно ва на 1890, Шан тић је био књи жни чар, а го ди ну да на ка сни-
је и чи та о ни ца. Фонд књи га по пу ња вао се пр вен стве но за хва љу ју ћи по кло-
ни ма чла но ва, нај ви ше су се, са свим оче ки ва но, чи та ле дра ме. По еви ден ци ји 
из 1898. књи жни ца је има ла фонд од око две хи ља де књи га, а да ро да вац је 
би ло 112, би ло је 460 при ме ра ка дра ма, ве ћи ном у ру ко пи су11. У та квој кул-
тур ној ат мос фе ри ро ди ла се иде ја за по кре та њем јед ног књи жев ног ча со-
пи са. Са при ја те љи ма Све то за ром Ћо ро ви ћем и Јо ва ном Ду чи ћем по кре нуо 
је Шан тић 30. апри ла / 12. ма ја 1896. го ди не пр ви књи жев ни ча со пис Зо ра 
(1896‒1901) у Мо ста ру12. У до ба Зо ре, „Мо стар је био град у ко ме се књи жев-
ност во ле ла, пра ти ла и раз у ме ва ла као рет ко где” (Ibid). 

Ве сти у ве зи са по зо ри шним ак тив но сти ма: о го сто ва њи ма, ју би ле ји-
ма ис так ну тих драм ских умет ни ка, од лом ци из но вих драм ских тек сто ва 
у по чет ку у ли сту Зо ра по ја вљу ју се у ру бри ка ма: Оцје не и при ка зи, Умјет
ност, Би ље шке из књи жев но сти и Ра зно. У пр вом бро ју по ја вио се при каз 
о дра ми с пје ва њем Срп ској дал ма тин ској омла ди ни Сте ва П. Бе ше ви ћа, 
као и вест о ак тив но сти ма Гу са ла и из во ђе њу пред ста ве Еј љу ди што се не 
же ни те, у бро ју 6. об ја вљен је од ло мак из но ве дра ме Ми ло ша Цве ти ћа13. 
Дру ге го ди не пред ста вље на је у на став ци ма, из ме ђу оста лог, дра ма Де ни за 
Алек сан дра Ди ме. Шан тић је уре ђи вао Зо ру до 12, по след њег бро ја за 1898. 
го ди ну.14 Пр ви при каз по зо ри шне пред ста ве – Ца ри ца Ми ли ца – по ја вио се 
1898. На кон шту рих при ка за о по зо ри шни ом пред ста ва ма усле ди ли су у 
Зо ри и тек сто ви ко ји има ју „formu i zahvаt prave pozorišne kritike” (лешић 
1969: 18). Јо сип Ле шић на по ми ње да се исто ри ја по зо ри шта у Бо сни и Хер-
це го ви ни не мо же за ми сли ти без уред ни ка и са рад ни ка Зо ре jeр je њи хов 
рад:

11 Чи та о ни ца је при ма ла ви ше од три де сет пе ри о дич них и днев них ли сто ва и ча со-
пи са, по ли тич ког, књи жев ног и за бав ног ка рак те ра, а го то во сви су би ли срп ски. По сто ја ла 
је до 1911. го ди не, а књи жни ца до 1913. го ди не, ка да је пре да та СКПД Про свје та да би се 
осни ва ла цен трал на би бли о те ка тог дру штва.

12 Све то зар Ћо ро вић и Але ка Шан тић су 30. IX / 12. X 1895. упу ти ли Зе маљ ској вла-
ди у Са ра је ву мол бу за до зво лу да се уста но ви књи жев ни ча со пис Зо ра (пр во бит на вер зи ја 
на сло ва је По бра тим ство) у ко јој су из не ли сво ју ко цеп ци ју: „Лист би имао би ти из ван 
сва ке по ли тич ке ре ли ги је, не го би би ло гла си ло екс клу зив но за на у ку, за ба ву, умјет ност и 
при вре ду, те би до но сио пје сме, при по вјет ке, на уч не рас пра ве, еко ном ске члан ке, на род не 
умо тво ри не, му зи ка ли је итд али све што за си је ца са мо у на у ку, за ба ву и при вре ду, те му 
ни је ни ка ква дру га ми си ја, не го да оми ли чи та лач ком сви је ту ли је пу књи жев ност и при-
вре ду, а са рад ни ци ће би ти сви при зна ти кљи жев ни ци ра де ни ци Ср ба и Хр ва та”.

13 Ни је на ве ден на слов дра ме, чак ни у бе ле шци на прет по след њој 235. стра ни, нај ве-
ро ват ни је се ра ди о дра ми Ро ди тељ ски гре си, ко ја је оста ла у ру ко пи су, док је на по след њој 
стра ни штам па на вест о го сто ва њу Про ти ће вог по зо ри шног дру штва у Мо ста ру. У бро ју 
7. пре нет је текст из Бран ко вог ко ла о два де се то го ди шњи ци ра да чу ве ног Све ти сла ва Ди-
ну ло ви ћа, као и осврт о го сто ва њу од „пет, шест не ђе ља” Про ти ће ве тру пе у Мо ста ру.

14 Ча со пис Зо ра из ла зио је до кра ја 1901. го ди не, а уре ђи ва ли су је до 1898. го ди не 
Шан тић и Ћо ро вић, за тим Јо ван Ду чић до 1899. и Ата на си је Шо ла до га ше ња ли ста.
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… utkan u sva zna čaj ni ja po zo riš na zbi va nja u Mo sta ru. Ata na si je Šola 
je glav ni re di telj, glu mac, a po vre me no se ja vlja i na pi si ma o po zo riš noj 
umjet no sti; Sve to zar Ćo ro vić dra ma turg „Gu sa la”, pre vo di lac, dram ski pi sac 
i je dan od naj po pu lar ni jih glu ma ca u gra du; Alek sa Šan tić je ho ro vo đa, kom-
po zi tor, dram ski pi sac i glu mac; Jo van Du čić pi še o po zo riš tu i glu mi, a Jo van 
Pro tić je dram ski pi sac, kri ti čar i po vre me no vr ši du žnost lek to ra. […] Knji-
žev na re pu ta ci ja ko ju su ubr zo ste kli, ni je ni ma lo sma nji la nji hov in te res i 
elan za te a tar, šta vi še da la mu je ozbilj nost i po di gla kri te rij (1969: 58).

Ка сни је су при ка зи пред ста ва, не са мо оних игра них у Мо ста ру, не го 
и оних из ве де них у Бе о гра ду би ли го то во ре дов ни, што је ути ца ло да се у 
ли сту уве де и ру бри ка По зо ри ште. По вре ме но су об ја вљи ва ни и тек сто ви 
о по зо ри шном жи во ту у ино стран ству, нрп. о бу гар ском по зо ри шту, као и 
бер лин ским и па ри ским те а три ма. Чи та о ци Зо ре мо гли су да пра те шта се 
де ша ва у драм ској умет но сти и код Ср ба, не са мо у окру же њу, а по вре ме но 
и у све ту15. У по след њим го ди на ма XIX, као и у пр вим го ди на ма XX ве ка, у 
вре ме ка да је из ла зио ча со пис Зо ра, Мо стар је до жи вео сво је злат ног до ба16.

4. драмсКиписац. Вла ди мир Ћо ро вић је уо чио три фа зе у ства ра ла штву 
Алек се Шан ти ћа: пр ву (1887‒1901)17, дру гу (1902‒1913) и тре ћу (1914‒1924)18; 
дру гој фа зи при па да ју дра ме: Под ма глом (1907), Ха са на ги ни ца (1910), Ан
ђе ли ја (1911), а тре ћој Не ма ња (1920) и Пред ка пи ја ма Све тог Пе тра (1919). 
Јо ван Ра ду ло вић, би о граф Шан ти ћев на во ди шест Шан ти ће вих „драм ских 
ра до ва у сти хо ви ма”: Сви је тли дан (1904), при год на „але го риј ска сце на” 
по во дом сто го ди на од Пр вог срп ског устан ка, Под ма глом, Ха са на ги ни ца, 
Ан ђе ли ја, Не ма ња, као и Вар дар (1920), лир ску сце ну.19 По ред на ве де них јед-
но чин ки и драм ских сли ка Шан тић пот пи су је и драм ске сли ке: По ро дич на 

15 Ри ста Ки сић, штам пар Зо ре, а по след њих го ди на фак тич ки и њен из да вач, на на-
го вор Све то за ра Ћо ро ви ћа и Јо ва на Про ти ћа по кре нуо је Ма лу би бли о те ку, а у ње ном 
скло пу и При је глед, ко ји је, из ме ђу оста лог, ре ги стро вао и све ве сти у ве зи са драм ском 
сек ци јом и по зор ни цом Гу са ла.

16 Про фе сор Мо стар ске гим на зи је Ми лан Ћу ко вић сма трао је да је Мо стар: „у кул-
тур но-на ци нал ном по гле ду за у зи мао пр во мје сто у за пад ном срп ству. Сло бод но се сми је 
ре ћи да је из ван Ср би је пред њим ста јао је ди но Но ви Сад, ако се узму у об зир кул тур не 
уста но ве и мно го ве ћи број кул тур них рад ни ка у Но вом Са ду; али с об зи ром на ква ли тет 
књи жев но-кул тур ног ра да, Мо стар сто ји и пред Но вим Са дом, да не спо ми њем Са ра је во, 
Це ти ње, Ду бров ник и дру га мје ста. А ка ко је у оно до ба сва ки јав ни рад, па и књи жев ни и 
умјет нич ки, био у исто ври је ме и на ци о на лан, Мо стар је био на гла су као нај на ци о нал ни-
ји град” (ћуКовић 1929: 3). 

17 Шан тић је на пи сао пре ко 640 пе са ма, као и де вет при по ве да ка ко је је об ја вио у 
пе ри о ду од 1887. до 1900. го ди не у на шој пе ри о ди ци.

18 Слав ко Ле о вац је уо чио че ти ри ета пе у Шан ти ће вом ства ра ла штву: пр ву (1887‒1896), 
дру гу (1896‒1901) тре ћу (1901‒1912/13) и че твр ту ета пу (1914‒1924).

19 Ми лан Бог да но вић пи ше о че ти ри „драм ске сли ке у сти хо ви ма” Под ма глом, Ха
са на ги ни ца, Ан ђе ли ја и Не ма ња, а Ми о драг Па вло вић о та ко ђе о ова че ти ри „драм ска са-
ста ва” у уво ду књи ге са Шан ти ће вим дра ма ма.
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сли ка (1919/20) и Апо те о за ЗмајЈо ва ну Јо ва но ви ћу (1920). У Мо ста ру је у 
пе ри о ду од 1889. до 1918. го ди не на пи са но че тр де се так драм ских тек сто ва. 
У но ви јим ту ма че њима нека Шан ти ће ва драм ска де ла сагледавају се и као 
фол клор не ме ло дра ме. Mеђутим, код ње га из о ста је ме ло дра ми свој ствен 
обрт из не срећ не у срећ ну окол ност у жи во ту тзв. ма лог чо ве ка. На Шан ти ћа 
као пи сца дра ме у сти хо ви ма ни је ути ца ла са мо ње го ва по е зи ја, не го и ње гов 
од нос пре ма глу ми. Осе ћао је, пре све га, да је пе сник ли ри чар те је, упр кос 
ве ли кој љу ба ви пре ма по зо ри шту, по чео да пи ше за сце ну две де це ни је на кон 
књи жев них по че та ка.

Ње гов драм ски пр ве нац Под ма глом20 на стао је као од јек на из у зе тан 
успех и оми ље ност ње го ве ро до љу би ве пе сме Остај те ов дје. Драм ска сли ка 
пр ви пут је игра на на сце ни На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду 27. сеп тем бра 
1907, чи ни се да се с не стр пље њем оче ки ва ла. На жа лост, власт је за бра ни-
ла 1908. да Гу сле игра ју де ло на сво јој сце ни. Ми лан Грол је оце нио да над 
свим сти хо ви ма „и кад су где без бој ни ји, и, над свим ди ја ло зи ма и по кре-
ти ма, и кад су где не из мер ни ји и на ив ни ји, леб ди јед на чед ност ми сли, 
пле ме ни тост и по лет осе ћа ња, јед но искре но на дах ну ће ко је улеп ша ва и 
уз ди же све. Тај то пли и тре пе ра ви зрак по е зи је да је бо је, ва зду ха и жи во та 
це лој овој сли ци (1907: 600)”. Драм ски на бој оства рен је кроз ин тен зив ни 
су коб два су прот ста вље на ста ва: оног ко ји ис ка зу је же љу да се на пу сти 
ог њи ште ко је је по ста ло „цр но про клет сво” и оног ко ји у бор би ви ди сми сао 
о(п)стан ка, а ко ји оли ча ва учи тељ Стан ко. Шан тић по ступ но раз ви ја по ме-
ну ти су коб ка кул ми на ци ји, цео текст ин то ни ран је у по кли чу: остај те ов де. 
Драм ска сли ка Под ма глом, ко ја је би ла од раз ак ту ле не си ту а ци је, по ста ла 
је убр зо са став ни део ре пер то а ра и про фе си о нал них по зо ри шта, као и ама-
тер ских дру жи на.

Од Шан ти ћа скло ног ро ман ти чар ском ре пер то а ру, мо гло се и оче ки-
ва ти да се ин спи ри сао и на шом на род ном по е зи јом, у јед ној од нај леп ших 
пе са ма Ха са на ги ни ци про на шао је на дах ну ће. Лир ска јед но чин ка Ха са на
ги ни ца, по об ја вљи ва њу 1910. по ста вље на је на сце ну у На род ног по зо ри шта 
у Бе о гра ду, а по том и Срп ског на род ног по зо ри шта 1912.21 Основ на за мер-
ка кри ти ча ра По ли ти ке (22. XI 1910) би ла је да све „што је у њој мо гло бити 
драм ско, свр ше но је пре пред ста ве и на ма се све то по сле ис при ча” (У. 1910: 
3). Но, кри ти чар ис ти че и да су ре чи „Шан ти ће ве ле пе, сти хо ви склад ни и 
то пли, са др жи на дир љи ва; а кроз цео ко мад ве је не ка те шка ту га и гле да о-
це мо ри слут ња коб ног свр шет ка – па ипак се пу бли ка ни је мно го за гре ја ла. 
[...] Мо жда за то и ни је крив пи сац” (Ibid). 

Осе ћао је Шан тић да му не до ста је ве шти не у пи са њу драм ског де ла, 
да су не ке кри тич ке опа ске би ле оправ да не, као она Мар ка Ца ра да ње го ва 
Ха са на ги ни ца ни је још цвет, не го пу по љак (цар 1911: 394). Из ме нио је са др-
жај ба ла де: као основ ни мо тив Ха са на ги не су ро во сти пре ма су пру зи ис та-

20 Шан тић је из да њу из 1927. до дао про лог и са чи нио не ке из ме не и до пу не.
21 Ха са на ги ни ца је по след њи пут игра на у Ср би ји 1953. го ди не.
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као је љу бо мо ру због Му стан бе га ко ји је ба цио ру жу на њен про зор. Унео 
је још јед ну из ме ну: Ха са на ги ни ца, пре не го што је од во де сва то ви, до ла зи 
у Ха са на гин дом да се опро сти са де цом. Шан тић се по но во ка сни је вра тио 
те ми о суд би ни Ха са на ги ни це: у ру ко пи су је оста вио на црт ко нач не вер зи-
је дра ме. Пред ви дио је да дра ма има три чи ни, а да по сто је ћи текст бу де 
по след њи тре ћи чин: „као што сам и на пи сао”. Пр ви чин се де ша ва у авли-
ји пред Ха са на ги ном ку ћом где се на кон ра до сне ве сти про сла вља по бе да 
над ду шма ном, а на кон до ла ска дру гог гла со но ше с ве шћу да је Ха са на га 
ра њен, ма ти и се стра се спре ма ју да га оби ђу. „Ха са на ги ни ца би ишла али 
не мо же од сти да”. И дру ги чин де ша ва се у Ха са на ги ном до му: 

Ха са на ги ни ца је ра до сна. Чу ла је да је Ха са на га оздра вио и да ће 
до ћи с ро бљем. При пре ма се да га до че ка с дје цом. Ту јој је и брат Пин-
то ро вић и он хо ће да до че ка Ха са на гу и да га по здра ви из ку бур ли је. Ту 
се све уз му ва ло. До ла зи гла сник и до не се по ру ку да ће Ха са на га до ћи 
но да га Ха са на ги ни ца не до че ка жи ва до ма не го нек иде сво јој бра ћи 
на траг јер га ни јед ном ни је об и шла кад је бо ло вао. Она не ће да иде ни-
ти мо же дје цу оста ви ти. Но ње зин брат на тје ра је на то и она се је два 
ра ста ви са дје цом и са ма јом Ха са на ги ном. Ме ђу тим гла сник исти на-
ре ђу је слу га ма да Ха са на гу до че ка ју на вра ти ма са пје ва њем и ве се љем 
јер он хо ће да до ка же ка ко му ни је ста ло до не вјер не же не.

Ха са на ги ни ца је из ве де на и на сце ни ње му дра гих Гу са ла 1. мар та 1924. 
у окви ру про гра ма ака де ми је упри ли че не као омаж пре ми ну лом Алек си 
Шан ти ћу, ко ји се упо ко јио 2. фе бру а ра.

По мо ти ви ма на род не пе сме Бог ни ком ду жан не оста је на пи сао је 
го ди ну да на на кон Ха са на ги ни це и „ми стич но драм ску сли ку с пје ва њем” 
Ан ђе ли ја, ко ја је оста ла го то во не по зна та и ни је игра на у по зо ри шту. Шан-
тић се опре де лио за те му ко ја ње го вој бла гој при ро ди очи глед но би ла стра-
на; за при чу о злоб ној же ни, че до мор ки, и ње ној коб ној мр жњи, же ни ко ја 
уби ја ро ђе но де те да би на па ко сти ла се стри сво га му жа и ла жно је оп ту жи-
ла. Ве ру ју ћи сво јој су пру зи, брат се од лу чио за нај су ро ви ју ка зну: да се стри 
оду зме жи вот и то та ко што је на ре дио да је рас трг ну ко њи. У веч ну при чу 
о су ко бу до бра и зла Шан тић је уткао и еле мен те фол клор не ми сти ке. Те ма 
је из у зет но „дра ма тич на”: сви ре пост јед не же не пре ма дру гој. Ми лан Бог-
да но вић сма тра да се Шан ти ћев „то пли и бла ги стих” ни је мо гао при ла го-
ди ти ова квој те ма ти ци (богдановић 1927: 525). Због сво је те мат ске сло же-
но сти чи ни се да је јед но чин ка оста ла не до ре че на.

У драм ској сли ци Не ма ња (1920), на ме ње ној де ци,22 да ка ко ди дак тич-
ки ин то ни ра ној, Шан тић се ин спи ри сао срп ском сред њо ве ков ном исто ри јом 
и књи жев но шћу: по след њим тре ну ци ма у жи во ту Све тог Си ме о на, ро до-
на чел ни ка ди на сти је Не ма њић. Жи ти је Све тог Са ве о Сте фа ну Не ма њи, 
жи ти је си на о оцу, по себ но осмо и де ве то по гла вље, у ко ји ма се опи су је 

22 Драм ска сли ка Не ма ња пр ви пут је пу бли ко ва на у Де чи јим но ви на ма 1920/21, бр. 3.
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бо лест, за тим смрт све ти те ља, опе ло и укоп, би ло је из во ри ште Шан ти ћу да 
ука же на по ве за ност из ме ђу си на и оца. Сцен ску на пе тост гра дио је на њи-
хо вом од но су: на Не ма њи ном стре мље њу ка Бо гу и ра до сти због су сре та са 
њим и Са ви ној, та ко при ме ре ној же љи сва ког де те та да му ро ди тељ жи ви 
што ду же. Са ва је опр хван осе ћа њем ра до сне ту ге (χαρμολύπη): ту жан је 
због не ми нов ног ра стан ка с оцем ко јег во ли, но као хри шћа нин ве ру је да је 
смрт пре ла зак у дру ги, бо љи свет, ве ру је да ће се по но во ви де ти с оцем, да 
ће јед ног да на жи ве ти за у век за јед но. Ње го ва ту га по ста је ра до сна. 

Нео че ки ва но, осло бо ђе ње и ује ди ње ње зе мље, до не ло је Шан ти ћу и ре-
зиг на ци ју. 1919. го ди не на пи сао је крат ку але го риј ску сце ну Пред ка пи ја ма 
све тог Пе тра, ли ко ви су: Све ти Пе тар, Не тко и ан ђе ли. У са ти рич ном тону 
ука зао на ло ше по ја ве у но вом дру штву, пре све га на лаж, не прав ду, ло по влук, 
зло у по тре бе по ло жа ја, ста вља ње лич них ин те ре са из над оп штих, не до ста так 
ем па ти је. Иа ко бо ле стан имао је во ље да пи ше о оно ме што му се не до па да, 
што га бри не и жа ло сти. Ми лош Цр њан ски, ко ји је про во дио ле то на вој ној 
ве жби у Мо ста ру 1921. се ћао се дру же ња са Шан ти ћем, ко јег као и да ни је 
„ви ше бо ле ло, што ни је оства рио не гда шње сво је сно ве: ро ма не, дра ме, но-
ве ле, пе сме. [...] Ра до је го во рио о све ту, о пу то ва њи ма, имао је ду бок осе ћај 
да је ле по та жи во та у ва си о ни у да љи на ма” (црњансКи 1999: 41).

У на цр ту је оста ла ски ца и за „дра му у че ти ри чи на с пе ва њем” о Ба-
но вић Стра хи њи. Шан тић је на ста вио да тра жи ин спи ра ци ју за драм ска 
оства ре ња на род ној по е зи ји, овај пут у пе сми Си лан ВлахАли ја, ко ју је 1911. 
у Бо сан ској ви ли об ја вио Лу ка Гр ђић Бје ло ко сић. Јед на од оми љених на род-
них пе сма ма ње го вог оца би ла је баш о Ба но вић Стра хи њи, за то је на ме ра вао 
је да на пи ше ве ли ку дра му. О то ме је раз го ва рао са ис ку сним и успе шним 
драм ским пи сцем Бра ни сла вом Ну ши ћем. Ме ђу тим, Ну шић ни ка да ни је 
на пи сао ски цу за дра му, не го је мо рао Шан тић да учи ни то сам. Са чу ван је 
детаљaн са др жај по чи но ви ма; Шан тић је кон ци пи рао шест а не че ти ри чи на, 
ка ко сто ји у под на сло ву. Ли ко ви су: Стра хи њић Бан; Је ле на, же на ба но ва; 
Оли ве ра, ње зи на дру га ри ца; Ико ни ја, ма ти ба но ва; Облак Ра до сав; де ве ри 
То пли ца Ми лан и Ко сан чић Иван; кум Му сић Сте ван; је дан све ште ник 
(Вла де тић Ра де), тј. Си лан Влах Али ја; дер виш; слу га ба нов Ра до слав; крч ма-
ри ца Ја ња, као и ви те зо ви, вој ни ци, вла сте ла, слу ге и сва то ви. Дра ма се зби ва 
се сре ди ном XVI сто ле ћа23. Пр ви чин се де ша ва у ку ли Стра хи њи ћа банa.

23 „(Пр ви чин). Догађa се у Бањ ској, мје сту Стра хи њи ћа банa. Ба но ва ку ла. Уну тра 
го спод ски на мје штај. О зи ду ви си ра зно oружје. На по ду ву чи не и међeдине. Довoди се 
љу ба Стра хи њи на. Многo го спо де. Сва то ви жен ски итд. Пи је се, весeли, разговарa се. Стра-
хи њић бан нај по сли је ди же здра ви цу у здра вље царa Лазaра. За тим пје ва хор јед ну пје сму 
у сла ву царa Лазaра. Нај по шље се све ра зи ла зи и сви оду с би не оста је са мо љу ба Стра хи-
њи на са дру га ри цом и ту жи за вој во ди ћем Ра дом сво јим не су ђе ним вјерeником. Но, као 
че сти та кћи Југ Богданa она мо ли Бо га да јоj да де сна ге да за бо ра ви Ра ду, да не осра мо ти 
никадa сво га ју нач ког му жа Стра хи њу итд. 

(Дру ги чин). У крч ми код крч ма ри це Ја ње. Мно ги ви те зо ви сје де и пи ју, раз го ва ра ју 
се о ју на штву и зби ја ју ша ле са Ја њом. Не ки гле да ју оруж је и ку ша ју ма че ве чи ји је бо љи. 



857

Ма да је би ло за мер ки кри ти ча ра у ве зи са Шан ти ће вим драм ским оства-
ре њи ма глум ци су:

во ле ли ње го ве љу бав не за но се, па три от ска оду ше вље ња, а по себ но 
сет не сти хо ве пу не че жње за не до жи вље ном љу ба вљу и сре ћом. Го во ри-
ли су их пре не го што се пред ста вио драм ским по е мам и лир ским дра-
ма ма. То се по себ но од но си на тек сто ве „По ма глом” и „Ха са на ги ни ца”, 

Не ки сто је и гле да ју кроз ка пи ју и кла де се да ће сви јем, ко ји се та мо на по ља ни ба ца ју ка ме-
на с ра ме на, пре ба ци ти је дан њи хов друг Ста но је, но ме ђу тим се пре ва ре у том ми шље њу. 
Ме ђу уме та че сту па је дан млад не по знат ка лу ђер и он сви јем уме та чи ма пре ба ци. То је био 
Ра де Вој во дић не су ђе ни муж же не Стра хи њи ћа ба на. За тим ула зе у крч му и с њи ма ка лу-
ђер и поч ну пи ти. На је дан пут се за чу је ло вач ки рог. По шље из вје сне па у зе вра ћа се Стра-
хи њић ба не из ло ва са сво јом прат њом и хр том Ка ра ма ном. Сви ис пред ње га уста ју а ка лу-
ђер оста је на мје сту и не ми че се. Сви га опо ми њу да по ка же пре ма ба ну по што ва ње а он 
им се у брк сми је и ве ли да је он бо љи ју нак од њи хо вог ба на. Сад до ла зи до раз ја шње ња 
за што се Ра де Вој во дић за ка лу ђе рио и што је у ма на сти ру про вео три го ди не. Он то иси-
при ча ба ну с ко јим је он у дје тињ ству и мла до сти друг био, да је ба но ва же на ње га во ље ла 
и да се ње му за кле ла и да је она за ба на са мо по же љи ро ди те ља и бра ће по шла. Нај зад он 
ве ли да он без Рок сан де ви ше не мо же жи ви ти и по зо ве ба на на дво бој па ко бу де бо љи 
ју нак и оста не не ка ње го ва бу де и Рок сан да. Бан при ста је и дво бој бу де у ко ме по бјед ник 
оста не бан. (Ме ђу тим ка лу ђер ски не ка лу ђер ско ру хо и оста не у ру ху вој вод ском.) Уври-
је ђен и по ни жен Ра до је Вој во дић за кли ње се да ће се ипак ба ну љу то осве ти ти. (Јо сип 
Ле шић на по ми ње да Шан тић је овај дру ги чин у на цр ту пре цр тао.)

(Тре ћи чин). Ца ри град. Двор ца ра Му ра та. Мно штво до глав ни ка и ве зи ра око ло ца ра. 
Раз го ва ра ју о по ла ску вој ске на Ко со во и о пред сто је ћој би ци. У то ме до ла зи гла сник и ја-
вља да мо ли је дан вој во да Ср бин да иза ђе пред ца ра че сти то га. Цар да је на ред бу да се 
стра нац уве де пре дањ: ула зи Ра до је Вој во дић и ту имо ли ца ра да га по тур чи и да му да де 
власт и вој ску да се осве ти свом ри ва лу. Му рат га као пле ми ћа срп ског при ми, по тур чи га 
и да му име Сил ни Влах Али ја. 

(Че твр ти чин). У Кру шев цу. До ла зи Стра хи њић бан у та зби ну. Ту га жељ но при ме 
и он се го сти. Ме ђу тим, у нај ви шем ве се љу сти же му гла со но ша из Бан ске и пре да му пи смо 
од ма те ре, у ко ме му ма ти ја вља да је на Ко со ву сил на вој ска па ла итд. (по на род ној пје сми) 
и што је нај го ре да му је сву Бањ ску по ха рао и по па лио Си лан Влах Али ја и нај по шље од-
вео љу бу и сад је љу би на Го леч пла ни ни. Бан је ужа сно по тре сен а и оста ли. Бан се спре ма, 
опро сти и оде да тра жи Тур чи на да с њим мег дан де ли и да из ба ви љу бу из роп ства. Ме ђу тим 
се кре ну с њи ме и ње го ви шур ја ци Ју го ви ћи, но док он иђе на Ко со во да тра жи Тур чи на, 
Ју го ви ћи иду ма те ри ба но вој да је тје ше у Бањ ској.

(Пе ти чин). Го леч пла ни на. Ша тор са бо га тим ћи ли ми ма на ко ме ле жи и пу ши Си лан 
Влах Али ја. Ни же ње га ту жна и сну жде на љу бав ба но ва. Тур чин јој обе ћа све на сви је ту 
са мо да бу де ње го ва да се по тур чи и да по ђе за њ и да за бо ра ви ба на. Она не ће но про кли-
ње Тур чи на да је по вра ти ста рој мај ци. Он не ће и си лом хо ће да је за гр ли и љу би. У том 
ча су до ла зи Стра хи ња. Он сил но вик не и зо ве Тур чи на на мег дан. Бор ба у ко јој по бје ђу је 
бан и ве се ло се са љу бом вра ћа у Бањ ску. 

(Ше сти чин). У Бањ ској. До ла зак ба на. Са љу бом. Ра дост мај ке ба но ве. Ју го ви ћи ми-
сле ћи да је њи хо ва се стра сво је вољ но по шла са тур чи ном тр за ју са бље и хо ће да је иси је ку. 
Бан их за у ста вља и ве ли: да би то он сам од ње учи нио али је она си лом од ве де на итд. ве-
се ље, пје ва ње, до ла зак по гор је лих и ба но во дје ље ње. 

Зби ва се по ло ви ном ше сна е стог ви је ка.”
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ко ју је де вет сто де се те го ди не ре ди тељ ски об ра дио Или ја Ста но је вић. 
[...] Оно што се мо гло на ћи у Шан ти ће вој по е зи ји би ло је лир ска ети да 
ко јом је до ми ни ра ла ау тен тич но, су бјек тив на и умет нич ки про жи вље на 
пе снич ка осе ћај ност!

Тек сто ви ка кве су пи са ли Ћо ро вић и Шан тић ни су, ме ђу тим, би ли 
пу то ка зи ка но вом и же ље ном по зо ри шту (волК 1995: 156, 157).

Ми о драг Па вло вић је за па зио Шан ти ће ву љу бав пре ма сво ме ро ду и 
пре ма сло бо ди, као нај и стак ну ти је од ли ке ње го ве по е зи је, али и ње го вих 
драм ских оства ре ња: Не ма ња, Ан ђе ли ја, Ха са на ги ни ца и Под Ма глом. Он 
„у драм ским са ста ви ма [...] са свим за не ма ру је дра му, она је ње му спо ред на” 
(павловић 1927: 6). Ни је имао Па вло вић раз у ме ва ња за Шан ти ће ва драм ска 
де ла, сма трао је да се мо же са мо ре ћи да су то „лир ске и еп ске пе сме у драм-
ској об ра ди” (Ibid). 

Те шко је да ти све о бу хва тан од го вор за што Шан тић ни је оства рио знат-
ни ји успех као пи сац за по зо ри ште, упр кос сна жним и упе ча тљив лир ским 
сли ка ма у ње го вим драм ским де ли ма. Тре ба ло би има ти у ви ду оно што је 
ње гов при ја тељ Ду чић на пи сао да „ни је дан пи сац ни је то ли ко на ли чио на 
сво је књи жев но де ло као Алек са Шан тић. [...] У мла до сти бо гат и апо лон ски 
леп, ни је раз у ме вао: ни мр жњу про ста ка ни за вист фу ка ре; а не де ле ћи љу-
де на до бре и рђа ве, де лио их је са мо на при јат не и до сад не. И сма трао је за 
људ ску тра ге ди ју што је би ло ви ше до сад них не го рђа вих” (дучић 2017: 
101). За сво ја драм ска оства ре ња би рао је Шан тић и те ме ко је му ни су би ле 
лич но бли ске. Не из не на ђу је што је ли ку Ме ри ме, Ха са на ги не мај ке, дао 
ве ли ки зна чај, она је го то во цен трал ни лик у ње го вом ко ма ду Ха са на ги ни ца. 
Ње му је мај ка би ла из у зет но ва жа на фи гу ра у жи во ту: не го вао је не жност, 
љу бав и по што ва ње у свом од но су пре ма мај ци. Не чу ди ни што јед ну тра-
гич ну те му као у на род ној пе сми о Ан ђе ли ји ни је ус пео да об ра ди на од го-
ва ра ју ћи на чин: као чо ве ку ко ји је ши рио раз у ме ва ње и љу бав, та ко да ле ко 
из ван ње го вог ви до кру га би ла је мр жња. Нај у спе шни ји био је ка да је пи сао 
о оно ме што му је бли ско, као у „сли ци из гор ње Хер це го ви не” Под ма глом. 
Јед но чин ком Пред ка пи ја ма Све тог Пе тра опо вр гао је Ду чи ћа да ни је раз-
у ме вао и не при јат не по ја ве у дру штву. Чак ни на по ме не да је пи сац „јед ног 
раз до бља” и да, ка ко сма тра Пе тар Волк, ње гов на чин пи са ња ни је био за 
по зо ри ште ко је се ства ра ло, за но во до ба, мо ра ју да се при ме с ре зер вом. 
Шан тић је и сам уви део соп стве не не до ре че но сти и тра гао је за но вим ре-
ше њи ма, то по твр ђу је при мер Ха са на ги ни це, ње го ва по тре ба да пре ра ди 
ко мад за ко ју је до био на гра ду Ма ти це срп ске. Бо лест га је спре чи ла да 
на до гра ди оно што је пи сао за по зо ри ште. 

Глав ни не спо ра зум у ве зи са са гле дава њем Шан ти ће вог драм ског опу-
са одраз је приступа неких кри ти ча ра који су ње го ва драм ска де ла са гле да-
ва ли у скла ду с ме ри ли ма ари сто те лов ско-хо ра ци јев ске по е ти ке, а ко ја су 
ва жи ла за по зо ри ште кла сич ног ти па. Но, ка ко пре до ча ва Ра до ван Вуч ко вић, 
Шан тић је на сто јао, као до бар по зна ва лац не мач ке књи жев но сти, да ство ри 
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ори ги нал ну лир ску дра му угле да ј у ћи се на не мач ке нео ро ман ти ча ре и сим-
бо ли сте по пут Хоф ман шта ла (H. Hof mannsthal). Склон ин ти ми стич кој ли ри-
ци ње му је од го ва рао тип лир ске јед но чин ке, ко ји се не го вао у та да у Евро пи, 
на ро чи то у Не мач кој. Шан тић је за јед но с Ну ши ћем до при нео ства ра њу лир-
ске дра ме, чи је је по ла зи ште у на род ном пре да њу, у на род ној лир ско-еп ској 
тра ди ци ји (вучКовић 2014: 335). 

5. заКључнаразматрања. По цес ства ра ња на ци о нал не по зо ри шне умет-
но сти код нас био је од раз бор би за на ци о нал но осло ба ђа ње од ту ђин ске 
власти, с јед не стра не, а, с дру ге стра не, из раз те жњи тре ћег ста ле жа, од но сно 
ства ра ња и ја ча ња гра ђан ског сло ја, као и на ро да, ко ји је на сто јао да очу ва 
свој ин те гри тет и не гу је свој иден ти тет. Драм ска сек ци је мо стар ских Гу са ла 
из ни кла је као плод на ве де них на сто ја ња. Оно што је Шан ти ћа при ву кло 
драм ској умет но сти је, с јед не стра не, па три от ска уло га по зо ри шта, ње гов 
зна чај у не го ва њу на ци о нал не све сти и по но са на шег на ро да, а с дру ге стра не, 
што је те а тар био и сво је вр сна шко ла за на род. Ре пер то ар ска ори јен та ци ја 
Гу са ла би ла је усме ре на на пред ста вља ње ро до љу би вих и етич ко-обра зов них 
са др жа ја, но би ло је и оних ша љи вих и за бав них са др жа ја.

Чи ни се да је по зо ри ште код Ср ба у XIX век у има ло мно го од оних 
еле ме на та на ко је је ука зао исто ри чар по зо ри шта Си л вио д’А ми ко као глав-
не осо бе но сти европ ског по зо ри шта у XVI II ве ку: да се обра ћа ши ро ким 
сло је ви ма са ци љем да их упу ти у мо рал не, дру штве не и по ли тич ке вред-
ности, да је драм ска књи жев ност на сто ја ла да по кре не зна чај не дру штве не 
те ме. О по зо ри шту се раз ми шља ло као о све тов ној ли тур ги ји, шко ли за гра-
ђа ни на, као и о ме сту на ко јем је мо гу ће мо рал но про по ве да ње, ло гич ко и 
на уч но. Но, по зо ри ште XIX ве ка је по ста ло и ме сто на ко јем су ка на ли са не 
лич не по тре бе, сно ви, уза луд не по бу не, ка ко оне ин тим не та ко и оне исто-
риј ске. Ове про ме не за пљу сну ле су и Шан ти ћа.

Алек са Шан тић ни је био ро ђе ни глу мац, као што је био ро ђе ни пе сник. 
Су де ћи по оно ме што је са чу ва но о ње го вом глу мач ком уме ћу, ни је успе вао 
да иза ђе из ли ка Алек се Шан ти ћа, ко ји је мно ги ма мла дим Мо стар ци ма, 
али не са мо њи ма, био узор. У по чет ку ње го вог ба вље ња глу мом ни је имао 
ту сре ћу да га во ди ис ку сан ре ди тељ уз чи ју по моћ би на у чио да „уђе у лик”. 
Но, био је ми ље ник пу бли ке, као и сво јих ко ле га, глу ма ца ама те ра, ко ји ма 
је им по но ва ло да га ви де на сце ни.

Не се бич но је до при нео раз во ју драм ске умет но сти у ње го вим Гу сла ма 
и ње го вом Мо ста ру. Као нео ро ман ти чар, окре нуо се пи са њу дра ма у вре ме 
ка да се ро ман ти зам осе ћао као ехо. Тра жио је те ме у на шој на род ној по е зи ји 
(Ха са на и ги ни ца, Ан ђе ли ја) и на шој исто ри ји, до ду ше апо стро фи ра ју ћи ин-
тим ну те ма ти ку (Не ма ња). Но, на ви као да пи ше о оно ме што до бро по зна је, 
ни је из бе га вао ни те ме из ње го вог вре ме на (Под ма глом) и (Пред ка пи ја ма 
Све тог Пе тра). Упр кос љу ба ви пре ма по зо ри шту, упр кос не ма лом глу мач-
ком ис ку ству као драм ски пи сац и сам је осе ћао да му не до ста је ве шти на у 
кон ци пи ра њу драм ске рад ње. Ње гов основ ни про блем био је што као ли ри-
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чар ни је успе вао да ње го вој ли ри ци, ње го вом лир ском сти лу у дра ма ма, 
на мет не из ра зи ти је драм ски про се де. Но, као чо век ко ји је во лео по зо ри ште 
ин ту и тив но је осе ћао ко је су то те ме ко је но се у се би еле мен те дра ме. Не-
по бит на чи ње ни ца је да је Алек са Шан тић до при нео раз во ју драм ске књи-
жев но сти ка ко у Бо сни и Хер це го ви ни, та ко и код Ср ба уоп ште.
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Na da N. Sav ko vić

ALEK SA ŠAN TIĆ AND DRA MA ART 

S u m m a r y

The po et Alek sa Šan tić (1868–1924) ma de an im por tant con tri bu tion to the de ve-
lop ment of art of dra ma in his ho me town of Mo star: first he wor ked as an ac tor, then as 
the head of the dra ma sec tion of the Srp sko pje vač ko druš tvo Gu sle (The So ci ety Gu sle), 
as an iti ne rant how we say to day, as edi tor of the ma ga zi ne Zo ra and as a playwright. 
Šan tić was at trac ted to dra ma by the pa tri o tic ro le of the a ter: the im por tan ce of che ri sing 
na ti o nal con sci o u sness, in te grity and iden tity. He has writ ten plays: Pod ma glom (1907), 
Ha sa na gi ni ca (1910), An dje li ja (1911), Ne ma nja (1920) and Pred ka pi ja ma Sve tog Pe tra 
(1919). As an ac tor, he was a fa vo ri te of the pu blic, even tho ugh so me cri ti ci zed him be-
ca u se he co uldn’t to “get in to the cha rac ter” which he was in ter pre ting. At the ti me when 
he was pre si dent of the Gu sle, the dra ma sec tion was do ing a gre at deal, and they had 
over twenty per for man ces a year. The hi story of the a ter in Bo snia and Her ze go vi na can-
not be ima gi ned wit ho ut the dra ma sec tion of the Gu sle, as well as the edi tors and con-
tri bu tors of the Mo star’s li te rary ma ga zi ne Zo ra. Šan tić was no ted that Ser bian folk 
po e try is a sig ni fi cant so ur ce for dra ma texts. He re tur ned twi ce to the the me of Ha sa-
na gi ni ca, but fa i led to ro und out this work as in ten ded; he left the plan for what the fi nal 
ver sion of the play was sup po sed to lo ok li ke. His ob ses si ve mo ti ve was the cha rac ter of 
Ba no vić Stra hi nja, his fat her’s fa vo ri te folk song, but un for tu na tely he did not ma na ge 
to wri te this dra ma eit her, and his draft for the dra ma re ma i ned in the ma nu script. Cri-
ti que was not sympat he tic to his dra ma works. As a playwright, he con tri bu ted to the 
de ve lop ment of dra ma tic li te ra tu re in Bo snia and Her ze go vi na, as well in Ser bia.

Uni ver sity Union Bel gra de
Fa culty Dr La zar Vr ka tić No vi Sad
De part ment of En glish Lan gu a ge
na da savk@gmail.co m
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Гор да на То до рић

ПЕ СМА И ПЕ ВА ЊЕ У ДРАМ СКОМ ТЕК СТУ –  
СЛУ ЧАЈ АЛЕК САН ДРА ПО ПО ВИ ЋА*

У драм ском ру ко пи су Алек сан дра По по ви ћа пе сме/сон го ви за-
у зи ма ју из у зет но зна чај но ме сто. Њи ма се ис ка зу ју син те тич ки су до-
ви, пре вас ход но из кор пу са иден ти тет ских озна ка по је дин ца и (на ци-
о нал ног) ко лек ти ва. Та ко ђе, оне су ин стру мент ко јим пи сац ус по ста-
вља кон ти ну и тет с на ци о нал ном и европ ском кул тур ном тра ди ци јом, 
ко ја се пре и спи ту је раз ли чи тим ин тер тек сту ал ним стра те ги ја ма.

Кључ не ре чи: сонг, срп ство, кар не вал, ко ма ди из на род ног 
жи во та, дру гост.

Исто ри ја драм ске књи жев но сти је сте, ве ћим де лом, исто ри ја сти хо ва-
ног ис ка за. Про зни го вор овла дао је дра мом тек у XIX ве ку. Срп ска драм ска 
књи жев ност, у том сми слу, не пред ста вља из у зе так. От ка да се о дра ми и 
по зо ри шту го во ри, го во ри се и о пе сми као њи хо вом не раз двој ном де лу. У 
том сми слу, мо гу ће је ре кон стру и са ти и исто ри ју пе ва ња у дра ми од ли тур-
гиј ске и ла ич ке дра ме сред њег ве ка, пре ко фол клор не дра ме и ба рок них 
ко ма да с пе ва њем, до ко ма да „нaрoднoг кoмaдa с пeвaњeм, игрoм и oбaвeзнoм 
свaдбoм нa крajу” (бајчетић 1987: 50).1 

Са ста но ви шта на ше те ме по себ но су зна чај ни ко ма ди из на род ног 
жи во та с пе ва њем, ко ји ду ги низ го ди на има ју сво ју вер ну пу бли ку.2 У сту-
ди ји Пуч ки игро ка зи XIX сто ље ћа Ни ко ла Ба ту шић на гла ша ва:

U puč kom igro ka zu XIX st., a u Be ču po se bi ce, gla zba do bi va če sto i 
rav no pra van dra ma turš ki sta tus s osta lim fak to ri ma u gra đe nju igro ka za, jer 

* Рад је из ме ње ни део док тор ске ди сер та ци је, об ја вље не у 2017. под на сло вом Алек
сан дар По по вић – драм ски го вор о вре ме ну и све ту.

1 Де таљ ни је о то ме ви ди: Кићовић 1951: 9–33; ерчић 1980; бајчетић 1987: 5–51; мар
јановић2005; јоКић 2011: 219–230. и 2013: 691–702.

2 „Ка да је реч о му зич ким ̓ ну ме ра маʼ у на род ним ко ма ди ма с пе ва њем, ва ља утвр ди ти 
да је њи хо во из во ри ште би ло у Бе чу, из ко јег се, то ком XIX ве ка, рас про сти ру по це лој 
ду нав ској ге о по ли тич кој сфе ри (Угар ска, Че шка, Сло вач ка, Хр ват ска, Вој во ди на, Ср би ја)” 
(марјановић1987: 47).
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pje smi ce (co u ple ti) po sta ju ne za mjen lji vi di je lo vi sva ke pred sta ve, pri bli ža-
va ju ći puč ki igro kaz ope re ti, kon ta mi na ci ji gla zbe ne i go vor ne scen ske umjet-
no sti (Batušić 1973: 16). 

Овај, ве о ма по пу ла ран, жа нр цве тао је у XIX ве ку, а тран сфор ма ци ју 
до жи вља ва баш на пре ла зу у XX, с Ко шта ном Бо ри са ва Стан ко ви ћа, по-
себ но ако се има у ви ду функ ци ја пе сме у дра ми. Са мо ће мо по ме ну ти да 
је Стан ко вић сво јој ју на ки њи на ме нио да се је ди но пе смом огла ша ва3. 

Пе сма се из дра ме по ву кла у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, да би 
по но во ожи ве ла то ком Дру гог свет ског ра та. Упра во овај пе ри од, иа ко је то 
био слу чај и ра ни је, по твр ђу је да пе сма у дра ми мо же има ти раз ли чи те 
функ ци је, у за ви сно сти од иде о ло шког кон тек ста у ко ји се сме шта. Док су 
у оку пи ра ном Бе о гра ду број не по зо ри шне дру жи не игра ле ху мо ри стич ке 
пред ста ве и за бав не про гра ме, пар ти зан ска по зо ри шта има ла су ја сно де-
фи ни са ну иде о ло шку ин то на ци ју, ко ја је за хва та ла и пе сме ко је су пе ва не, 
јер „пар ти зан ска по зор ни ца би ла је бор бе ни од ред Ре во лу ци је” (пре ма мар
јановић 2005: 362). 

Од са мих по че та ка, кул ту ра ко јој при па да и Алек сан дар По по вић, бе-
ле жи ак ти ван од нос драм ског ка но на пре ма пе сми; и по зи ти ван (нпр. ли-
тур гиј ска пе сма) и не га ти ван (ла ич ко по зо ри ште). То је ја сно уоч љи во и у 
но ви јој кул тур но-по ли тич кој прак си, то ком Дру гог свет ског ра та и на кон 
ње га. По бед нич ка гру па (пар ти за ни) и, ка сни је, њи хо ви пред став ни ци у 
мир но доп ској вла сти, пе ва ју сво је пе сме, а осу ђу ју оне ко је су пре по зна те 
као пе сме не при ја те ља. Да се са та квом кул тур ном прак сом у од ре ђе ном 
ви ду на ста ви ло до да нас, по ка зу је суп кул тур ни фе но мен пе са ма на ви јач ких 
гру па. До ду ше, ме ђу ди скур звна раз гра ни че ња ни су ака дем ски ја сна, али 
пи та ње је је су ли ика да и би ла та ква.4. По сма тра но ди ја хро ниј ски, мо же мо 
пра ти ти по ли фо ни ју мо ди фи ко ва ња ри ту ал ног по на ша ња. 

Драм ски опус Алек сан дра По по ви ћа не мо же се про ми шља ти, ако се 
пре ви ди чи ње ни ца да је у ве ћи ну дра ма пи сац укљу чио и пе сме и пред ви-
део њи хо во пе ва ње. Узме мо ли са мо у об зир тек сто ве об ја вље ње у иза бра ним 
де ли ма Алек сан дра По по ви ћа (PoPović 2001; 2003), од два де сет пет дра ма 
за од ра сле, са мо пет не са др жи пе сме. По ку ша мо ли да ус по ста ви мо ти по-
ло ги ју пе са ма ко је се по ја вљу ју у По по ви ће вим дра ма ма, ви ди мо да их је 
мо гу ће свр ста ти у не ко ли ко ка те го ри ја. Јед ној гру пи при па да ју оне ко је 
под се ћа ју на шла ге ре или је су шла ге ри, од но сно по пу лар не ка фан ске пе сме 
из пе ри о да из ме ђу два свет ска ра та, да кле пе сме ко је при па да ју ур ба ном 
кон тек сту. По том сре ће мо пе сме на на род ну, пре те жно лир ске ин то на ци је, 

3 О функ ци ји и зна че њу усме них лир ских пе са ма у Ко шта ни у: пешиКанљуштано
вић 2005: 431−463; пешиКанљуштановић 2009: 7−16. 

4 Под се ћа мо да је пе сма Бо же прав де, из по зо ри шне пред ста ве Мар ко ва са бља (1872), 
по тек сту Јо ва на Ђор ђе ви ћа, у два на вра та би ла на ци о нал на хим на: пр во кне же ви не Ср би је, 
а да нас Ре пу бли ке Ср би је. Ви ше о то ме у: тодорић 2005.
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и ко нач но три пе сме ко је су у раз ли чи та вре ме на срп ске исто ри је би ле или 
је су хим не: Ој Ср би јо ми ла ма ти, Бо же прав де и Све то сав ска хим на5.

Ана ли за пе са ма ко је По по вић уно си у сво је дра ме по ка зу је ши рок ди-
ја па зон по е тич ких сред ста ва ко ји ма се он при том слу жи. До ми ни ра па ро-
ди ја (ко ја ни је огра ни че на са мо на пе сме не го про жи ма це ло ку пан је зик 
ње го вих дра ма). Ево при ме ра по по ви ћев ског сон га:

Сви (пе ва ју углас):
Бу џо, дан га ро6, па пу ло, ја зи јо,
џи бро, мо ти ко, ку бу ро, чи ви јо,
ге џо, ло жи но, ко лев ко, Ср би јо,
ди вља – пи то ма, мрач на – пре све тла,
роп ска – пр ко сна, као де вој ка!
Ти си сил но пре га зи ла вре ме,
во лим да ти чу јем глас!...
Гр ба чу ти не по ло ми бре ме,
оста де ти пра ви стас!...
Ди вља – пи то ма, мрач на – пре све тла,
роп ска – пр ко сна, као де вој ка!...7 (По по вић 2001: 300)

Овом пе смом по чи ње дра ма Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра. Са сто ји се 
из две це ли не, ко је раз гра ни ча ва стих: роп ска – пр ко сна, као де вој ка8. Пр ва 

5 Све три пе сме пе ва ју се у По по ви ће вој дра ми Па зар ни дан. У Ча ра пи од сто пе тљи 
та ко ђе се пе ва Ој Ср би јо ми ла ма ти.

6 Пре ма Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, књи га пр ва, не по сто ји реч 
дан га ра, али по сто ји дан да ра (ла ко ми сле на осо ба, про ту ва), па је мо гу ће да је ов де реч о 
штам пар ској гре шци (Реч ник 1967/1: 616).

7 За ни мљи во је по ме ну ти зна че ња оста лих пој мо ва у овој пе сми, пре ма Реч ни ку срп
ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка: 

БУ ЏА –1. ба ти на с гла вом, ки ја ча; б) окра ће де бе ло др во ко је се шта по ви ма те ра у 
чо бан ској игри „кр ма ча”. 2. (по кр) ру па. 3. фиг. ирон. чо век на ва жном по ло жа ју.

ДАН ДА РА – по друг. ла ко ми сле на осо ба; про ту ва „Пр вој гру пи при ле пи ли су на ди мак 
д̓ан да ре’. Под тим пој мом под ра зу ме ва ла су се мо нар хи стич ка и ре ак ци о нар на схва та ња” Јак..

ПА ПУ ЛА – је ло од ку ва ног и згње че ног гра ха, па су ља или со чи ва и кром пи ра.
ЈА ЗИ ЈА – по кр. пи смо, оно што је на пи са но на не чем.
ЏИ БРА – ком, ко ми на
ЧИ ВИ ЈА – 1. др ве ни или гво зде ни клин ко ји др жи то чак на осо ви ни, уоп ште клин, 

ек сер; 2. кључ за за те за ње жи ца на му зич ком ин стру мен ту; 3. фиг. твр ди ца, ци ци ја б) лу кав, 
пре пре ден чо век, пре ве ја нац.

ГЕ ЏА – 1. по друг. се љак, ге ак (обич но за ср би јан ског се ља ка); 2. по кр. па ту љак, кр-
жљав чо век б) за кр жља ло пра се.

ЛО ЖИ НА (у из да њу на ко је се по зи ва мо) – по јам не по сто ји у Реч ни ку, али, пре ма 
све до че њу, та ко се по кра јин ски на зи ва жи во тињ ски лог.

ЛУ ЗИ НА (из да ње Књи га ко мерц 1995) – по јам не по сто ји у Реч ни ку, али ЛУ ЗА ТИ СЕ 
у ди ја лек ту зна чи кли за ти се. 

ЛУ ЖИ НА – аугм. од луг, шу ма рак. 2. по кр. мо чвар но, под вод но зе мљи ште, мо чва ра.
ЛУ ЖИ НА – хем. је ди ње ње, спој ко ји с ки се ли на ма тво ри со ли 
8 Ов де се по ја вљу је ре ла тив но чест мо тив – чед ност.
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це ли на за пра во је сло же на фи гу ра, са чи ње на од је да на ест ме то ни миј ских 
атри бу ци ја, ко је су си но ни ми за Ср би ју, ко ја се апо стро фи ра. На бра ја ње 
има ек ста тич ки рас ту ћи тем по са вр хун цем у пр вом по ја вљи ва њу ре фре на: 
роп ска – пр ко сна, као де вој ка. Сле ди дру га це ли на, обе ле же на изо ме три јом, 
ко ја те ма ти зу је са мо свој ност Ср би је. У фи на лу се ан то ни ми ма про ши ру је 
атри бу ци ја ко јом је пе сма за по че ла и по на вља се ре френ : роп ска – пр ко сна, 
као де вој ка. На ве де ни при мер је за ни мљив јер, пре вас ход но, пред ста вља 
про ло шку пе сму за текст дра ме ко ји сле ди. До га ђа ји, а по себ но они у ве зи 
с глав ним ју на ком Бо ром, од и гра ва ће се у ра спо ну раз ли чи тих крај но сти у 
сво је вр сном фу ри о зном тем пу, све до за вр шет ка ко ји је са жет у, ка ко ау тор 
ка же, па кле но ко ло: 

Ми ли са вље вић: Ајд-ајд!... (По диг не гу ме ну па ли цу и дрек не.) У 
име на ро да, на пред сад!... (Хар мо ни ке још же шће. Ми ли са вље вић, с 
па ли цом као с ма ра ми цом, по ве де ко ло на пред, за њим Бо ра, па Ми ли-
сав и он да сви од ре да, за и гра ју бе со муч но да сру ше по зор ни цу, као у 
па клу) (PoPović2001: 403).

Пе сма је, та ко ђе, у функ ци ји па ро ди ра ња је дин ства и ма сов них по ли-
тич ких ми тин га по сле рат ног до ба, па та ко по сред но од ре ђу је вре ме рад ње. 
И ко нач но, пред ста вља спе ци фич ну је зич ку ар хи ву, што је ти пич но за дра-
ме Алек сан дра По по ви ћа.

У дра ме ко је раз ма тра мо пе сме су ин те гри са не на раз ли чи те на чи не. 
На ла зи мо кла сич не сон го ве, што је на сле ђе тра ди ци је ко ма да из на род ног 
жи во та (би ло да су пре у зе те из на сле ђа се о ске или град ске кул ту ре би ло да 
су По по ви ће ве пе сме), али се у дра ми Дру га вра та ле во ви ди да је По по вић 
об ли ко вао и сво је вр сни сти хо ва ни ди ја лог9:

БО ЖИ ЈА: Он да се сви ухва ти те за уши, па играј те! (Хва та ју се за уши 
и ста ну ска ку та ти.) Че кај, шта сте ви ово ура ди ли, сад тек сам спа зи ла?! 

СУ ЛИТ ЊА: А до сад си нас, Бо жи ја, пре те жно ма зи ла?
БО ЖИ ЈА: Окр њи ли сте наш та ко те шко сте че ни углед у ино стран ству!
СО ДА: А до сад смо, Бо жи ја, би ли, ма ње-ви ше, ма ско та сво ме по-

дан ству?
БО ЖИ ЈА: Штет но сте се од ра зи ли на на ше еко ном ске аран жма не!
ГО ЛУ БИ ЦА: И до сад смо вам, Бо жи ја, би ли као не ду жно ла не?
БО ЖИ ЈА: По ка ра ба сли сте на ше од брам бе не фор ти фи ка ци је!
ЈА БЛАН: А до сад смо, Бо жи ја, би ли че до на ци је?
БО ЖИ ЈА: Оскр на ви ли сте на ше нај ве ће све ти ње!
СВАТ: А до сад су уз, те бе и Оцу, сви на ши по ступ ци би ли, тек, игре 

де ти ње? (PoPović 2001: 576–577).

Из на ве де ног од лом ка за кљу чу је мо да је По по вић спре ман да сми сао 
пот чи ни по ет ској функ ци ји ис ка за, што у овом слу ча ју је сте на чин да се 

9 Про зи ме тар у дра ми на сле ђе је ме нип ске са ти ре.
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на гла си ди на ми ка су ко ба, да кле не ка вр ста ин ди ви ду а ли за ци је ли ко ва. 
Не што ка сни је, де ца (ли ко ви ко ји су у су ко бу с Оцом и Бо жи јом), при спи-
ту ју се:

СВАТ: Је л ово, ко нач но, та на ша сло бо да?
СО ДА: Или је то са мо кри во тво ре на реч го ла?
ТАН ТУЗ: Мо жда је кри во ро ђе на?
СУ ЛИТ ЊА: Ај, фор цеп сом ву че на из до са де, без бо ла! (PoPović 

2001: 581)

У ис тој дра ми, у слу ча је ви ма ка да ли ко ви гу бе ин ди ви ду ал не цр те и 
на сту па ју као ко лек тив, фор ма пе сме је пре по зна тљи ви ја. На во ди мо при мер 
ко ји те ма ти зу је фе но мен исто ри је на тек сту ал ном и сек са на пла ну сцен ске 
рад ње. 

СВИ (пе ва ју у игри и ор ги ја ју): 
Исто ри ја ка мен ту ца,
од ма ља јој је тра пу ца,
нок ти јој се пла ве!
Овај свет је пре пун стра ве!
Овај свет је реп без гла ве!
Овај свет је сан без ја ве!
ЈА БЛАН: Сен дви чи! (У игри на пра ве два сен дви ча од сво јих те ла. 

Го лу би ца у сен дви чу из ме ђу Ја бла на и Сва та,а Тан туз у сен дви чу из ме ђу 
Со де и Су лит ње.)

СВИ (пе ва ју да ље у игри и ор ги ја њу): 
Исто ри ја во дом те че,
од стру ја ња крв је пе че,
су зе јој се да ве!
Овај свет је пре пун стра ве!
Овај свет је реп без гла ве!
Овај свет је сан без ја ве!
ЈА БЛАН: Тру ла ко би ла! (У игри, Го лу би ца, Со да и Су лит ња уз ја-

шу Сва та, Тан ту за и Ја бла на, од на пред, ли цем у ли це.)
СВИ (пе ва ју, да ље, ор ги ја ју):
Исто ри ја вре ме ја ши,
од је да јој жуч у ча ши, 
усне јој кр ва ре!
Овај свет је пре пун стра ве!
Овај свет је реп без гла ве!
Овај свет је сан без ја ве! (PoPović2001: 588–589).

Фи гу ром пер со ни фи ка ци је, исто ри ја, ко ја је у пе сми из јед на че на са 
све том, гу би од ли ке на уч не ме то де и мо ти ви ма из ре пер то а ра хо ро ра и 
фол клор не фан та сти ке (ко је мо же мо чи та ти као гро те ску) би ва пред ста вље-
на као не ста бил ни дис курс или bor der li ne фе но мен. Ја бла ну, ко ји ко ман ду-
је по кре ти ма гру пе, да та је функ ци ја но си о ца пер фор ма тив ног ис ка за у 
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ости нов ском зна че њу те ре чи.10 Гру па за и ста, по ко ман ди, фор ми ра сен двич 
од људ ских те ла, од но сно фи гу ру из де чи је игре тру ле ко би ле, ко ја под ра-
зу ме ва ме ђу соб но ја ха ње игра ча. Та ко се Ја блан у овој сце ни кон сти ту и ше 
као су бјект мо ћи ко ји де лу је у дис кур су гру пе ко ја не што ра ди и не што 
го во ри. Ме ђу тим, та мо где по сто ји јед но „ја” ко је из ри че или го во ри, и ти-
ме про из во ди учи нак у дис кур су, нај пре по сто ји дис курс ко ји прет хо ди 
то ме „ја”, омо гу ћу је га и ства ра у дис кур су оба ве зу ју ћу пу та њу ње го ве во-
ље (Ba tler 2001: 276).

Дис курс про из во ди то ја, јер „дис кур зив ни усло ви дру штве ног пре по-
зна ва ња прет хо де на ста ја њу су бјек та и усло вља ва ју га” (Ba tler 2001: 276). 
Та ко је пер фор ма тив вла да ју ћег Ја / Ја бла на, по стао са мо функ ци ја у дис-
кур звној раз ме ни. Ми-гру па го во ри и чи ни пот пу но у са гла сју. Про ми шља-
ње исто ри је је сте про ми шља ње оно га соп ства ко је исто ри ју об ли ку је, ко је 
та ко про из во ди и кон вен ци ју мо ћи. По јед но ста вље но ре че но, пер со ни фи-
ка ци ја исто ри је ни је са мо ци тат иро нич но усме рен на кон вен ци ју на сле ђа 
(пре ма ко јој је исто ри ја учи те љи ца жи во та) не го је, исто вре ме но, ну жан 
услов да ре чи и де ла ак те ра пре ра сту у хер ме не у тич ки игро каз.11 Зна чај но 
је пи та ње да ли су у на ве де ном при ме ру го вор и чин не са гла сни. На и ме, 
пи та ње је раз у ме ли гру па до бро по ру ке дис кур са мо ћи, ка да фор ми ра ју ћи 
сен двич ко но ти ра, пре ма пи шче вој ди да ска ли ји, ор ги ју и исто вре ме но про-
ми шља исто ри ју. На ше је ми шље ње је сте да оно што го во ре и оно што 
чи не пред ста вља це ло ви ти суд Ми-гру пе о про бле му исто ри је и све та. Пр-
во, Ја блан у дра ми ни је ин стан ца мо ћи, не го су то Оца и Бо жи ја. Да кле он 
је онај ко пред ста вља сли ку мо ћи, иа ко при па да Ми-гру пи. Уко ли ко ја шу ћи 
јед ни дру ге (тру ла ко би ла) го во ре да исто ри ја вре ме ја ши, та да њи хо ва игра 
по ка зу је да су они са ми и исто ри ја и вре ме. Они, осим све га оста лог, кон-
сти ту и шу ин стан цу мо ћи12, али мо гу и да је па ро ди ра ју, чи ме, за пра во па-
ро ди ра ју се бе, што је ра ди кал ни де кон струк ти ви стич ки рез. Те ле сно и сек-
су ал но, а то је слу чај и на дру гим ме сти ма у овој дра ми, по ста ју функ ци ја 
де кон струк ци је кон вен ци је на ко јој је уте ме љен дис курс мо ћи.13 Дру гим 

10 „У окви ру те о ри је го вор них чи но ва, пер фор ма тив је она го вор на прак са ко ја спро-
во ди или про из во ди оно што име ну је” (Ba tler 2001: 28).

11 То је ве ро ват ни ра зог за што су мно ге слич не драм ске си ту а ци је у По по ви ће вим 
дра ма ма схва та не као ко ди ра ни по ли тич ки го вор. 

12 Рас пра вља ју ћи пи та ње мо ћи, на при ме ру су ди је, Џу дит Ба тлер ка же: „До и ста, су-
ди јин го вор ни чин цр пе сво ју оба ве зу ју ћу моћ из по зи ва ња на кон вен ци ју; та моћ не мо же 
се на ћи ни у су ди ји ном су бјек ту, ни ти у ње го вој во љи, већ у ци тат ском на сле ђу по мо ћу 
ко јег се са вре ме ни ’чин’ по ја вљу је у кон тек сту лан ца оба ве зу ју ћих кон вен ци ја” (Ba tler 
2001: 276).

13 „’Да ли би пер фор ма тив мо гао да успе’, пи та се Де ри да, ’кад ње го ва фор мул ци ја не 
би по на вља ла ко ди ра не или по но вљи ве ис ка зе [...] кад се он, на не ки на чин, не би мо гао 
иден ти фи ко ва ти као ци тат?’Ак о пер фор ма тив при вре ме но успе (а сма трам да је ’успех’ 
увек и са мо при вре мен), то се не до га ђа за то што ин тен ци ја успе шно упра вља го вор ном 
ак тив но шћу, већ са мо за то што у тој ак тив но сти од је ку ју прет ход не и што она аку му ли ра 
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ре чи ма, Ми-гру па опо на ша ме ха ни зме ко ји ма се кон сти ту и ше дис курс мо-
ћи, али га исто вре ме но кон тек стом у ко јем се од и гра ва – ра за ра, от кри ва-
ју ћи кон сти ту тив не кон вен ци је. Та ко ви ди мо да је функ ци ја пе сме у овом 
де лу дра ме Дру га вра та ле во, ве о ма сло же на и на ни воу жан ра пре суд на за 
об ли ко ва ње зна че ња. 

До дај мо, у све тлу чи ње ни це да се по је ди ни сти хо ви пе сме ко ја отва ра 
дра му, пе ва ју и у фи на лу, да се мо же за кљу чи ти да су у дра ми Дру га вра та 
ле во Алек сан дра По по ви ћа сон го ви и про зи ме тар рав но прав ни еле мен ти 
тек сту ал них стра те ги ја. Пе сма је та ко угра ђе на у тки во драм ског тек ста да 
под ра зу ме ва чи та ње у кљу чу се кун дар ног, пре не се ног зна че ња:

СВА ДЕ ЦА: (пе ва ју уз па кле ну му зи ку ска ку ћу ћи на ско чи гу зи ма).
Ско чи, ско чи, ско чи гуз,
ко на ва три ку ку руз!
Ско чи, ско чи, ско чи гуз,
ко на ва три ку ку руз!
Рас ко ка се жу то зр но!
Рас тво ри се мо ре цр но!
Раз мр ви се је згро це ло!
Рас цве та се цве ће бе ло!
Хоп!
Гру ну зр но као топ!
Хоп!
Па де чед ност као сноп!
Отво ри се пла ви строп!
Хоп! Хоп! Хоп!
Ско чи, ско чи, ско чи гуз,
ко на ва три ку ку руз!
Ско чи, ско чи, ско чи гуз,
ко на ва три ку ку руз! (PoPović 2001: 556).

На по ме ни мо по во дом ове пе сме са мо то ли ко да пи сац до след но ак ту-
е ли зу је тра ди ци ју про ло шке пе сме/тек ста. Сти хо ви ка зу ју да ће се отво ри-
ти мо ре цр но, раз мр ви ти је згро, да ће па сти чед ност и отво ри ти се не бо. Све 
су то апо ка лип тич ки мо ти ви по след њих вре ме на ко ји тре ба да до ве ду до 
спо зна је, у овој пе сми су ге ри са не упра во мо ти вом екс пло зи је (гру ну зр но 
као топ), ко ји је лу ци да ин тер ва ла у не ре ду струк ту ри са ном ско чи гу зи ма. 
Спо зна ја ко ја на сту па – па де чед ност као сноп – и у ин те р тек сту ал ном 
сми слу је сте ци тат мо ти ва пра ро ди тељ ског па да, од но сно из го на из Еден-
ског вр та.

сна гу ау то ри те та та ко што по на вља или ци ти ра је дан ау то ри та ти ван низ прак си ко ји 
јој прет хо ди. То да ље зна чи да пер фор ма тив ’де лу је’ уко ли ко ко ри сти и при кри ва кон сти-
ту тив не кон вен ци је ко је су га при пре ми ле.У том сми слу, ни је дан из раз или ис каз не мо же 
функ ци о ни са ти пер фор ма тив но, а да при том не аку му ли ра и при кри ва исто рич ност си ле” 
(Ba tler 2001: 278).
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У ин тер пре та тив ном сми слу, мо гу ћа су бар два при сту па пе сма ма ко-
је се по ја вљу ју у По по ви ће вим дра ма ма.14 

Пр ви на зо ви мо чи та њем у кон тек сту. То под ра зу ме ва по зна ва ње вре-
ме на у ко јем је де ло на ста ло, вре ме на у ко јем је пе сма из де ла из вор но пе-
ва на (уко ли ко је реч о ци та ту) или вре ме на и при ли ка на ко је се пе смом 
алу ди ра (пе сме на на род ну нпр.). Овим на чи ном мо же мо прет по ста ви ти шта 
је дра ма са том и та квом пе смом/пе сма ма зна чи ла чи та о цу/гле да о цу у вре-
ме на стан ка. У том сми слу, тре ба, ре ци мо, има ти на уму да је по бед нич ка 
стра на, по сле Дру гог свет ског ра та, дик ти ра ла и есте тич ка на че ла, ус по-
ста вље на још у рат ном пе ри о ду, а на зна че на со ци јал ном књи жев но шћу15 
не по сред но пред Дру ги свет ски рат. Да кле, пе сме су би ле део по ли тич ког 
ста ва. У до ба у ко јем се у јав но сти по ја вљу ју дра ме Алек сан дра По по ви ћа 
го во ри се о сла бље њу иде о ло шког при ти ска на пи сце. Не што ра ни је, су ко би-
ли су се ре а ли сти и мо дер ни сти. Осим то га, „тих го ди на се вр ши прак тич на 
ди фе рен ци ја ци ја у на шој кул ту ри: на јед ној стра ни су ма ни фе ста ци је озбиљ-
не умет но сти, на дру гој – за ба ва и спорт” (luKić 1968: 85). У кон тек сту 
ра сло ја ва ња у кул ту ри (али и суп кул ту ри), пе сме у По по ви ће вим дра ма ма 
ви ше не мо гу да бу ду схва ће не као бор бе ни по клич ре во лу ци о на ра, тим пре 
што је њи хо ва са др жи на, по пра ви лу су прот на иде а ли ма до ми ни ра ју ће по-
ли ти ке. Те шко да се мо гу схва ти ти и као об лик за ба ве (ту су функ ци ју пре-
вас ход но има ле у де вет на е стом ве ку), јер не про мо ви шу по жељ ни есте тич ки 
и иде о ло шки мо дел. Мо ра се, за то, ми сли ти о но вом зна че њу. 

Не ко ли ко ли ца у дра ми Са бља ди ми ски ја, уз про зни го вор, огла ша ва 
се и пе смом. Нај зна чај ни ја је функ ци ја пе сме за раз у ме ва ње ко лек тив ног 
ли ка Че ти ри де вој ке, сто га што се оне је ди но пе смом огла ша ва ју. Пе сма 
ко ју пе ва ју је сво је вр сни ин тер тек сту ал ни ци тат.

Ој Срп ки њо, буд’ ор на као што си узор на,
ка жи да се раз гла си шта те та ко кра си...
Бе ло гр ло и ли це, ду ге ко се, ви ти це
или ру мен с уса на или ко са вра на!..

Стран че, знај, кру ну да ми да деш,
цар ски сјај – ме не не има деш...
јер ја сам Срп ки ња

14 Те оријс ки по сма тра но „по ље раз у ме ва ња и спо ра зу ме ва ња се по ла ри зу је под пред-
зна ци ма са вре ме ног, исто риј ски сло мље ног ума ко ји при зна је вла сти те гра ни це и не по се-
же ви ше за це ли ном. На јед ној стра ни сто је, ’кон ти нен тал но’ го во ре ћи ’но во а ри сто те лов ци’ 
ко ји по ла жу ак це нат на кон тек сту ал ност раз у ме ва ња и спо ра зу ме ва ња и на мно штво 
жи вот них фор ми, док на дру гој стра ни мо же мо про на ћи но во кан тов це ко ји на сто је да от-
кри ју усло ве раз у ме ва ња и спо ра зу ме ва ња не за ви сне од кон тек ста и ус тра ја ва ју на је дин-
ству у мно штву кон ку рент ских ум них и жи вот них фор ми” (Val den Fels 2005: 127).

15 О со ци јал ној ли те ра ту ри у: деретић 2004, по гла вље: Со ци јал ни и рат ни пи сци и 
палавестра1972.
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– љу бим са мо Ср би на...
И би ћу Срп ки ња
до’ год сам жи ва!... (PoPović 2001: 142)

Сти хо ви пр ве стро фе по ти чу из ли бре та16 за исто и ме ну опе ру Иси до ра 
Ба ји ћа, ко ји је на стао пре ма јед но чин ки Кнез Иво од Сем бе ри је, Бра ни сла-
ва Ну ши ћа.17 Дру га стро фа је ва ри јан та из вор не пе сме. Ипак, По по вић ју је 
зна чај но мо ди фи ко вао. У из вор ни ку се де вој ке обра ћа ју бра лу (бра ле је хи по-
ко ри стик од брат), а код По по ви ћа стран цу. Де вој ка се, у ду ху тра ди ци о-
нал ног мо ра ла, сти ди по хва ла ње ном фи зич ком из гле ду, али се ди чи сво јим 
срп ством. Пр ва стро фа је пре ма дру гој по ста вље на ди ја ло шки, та ко што се 
у пр вој не ко (стра нац ко ји се по ми ње у дру гој стро фи) обра ћа срп ској де-
вој ци, а она му дру гом од го ва ра. Обе, пак хи по ста зи ра ју сте ре о ти пе срп ства 
ве за не за же не. 

Ко лек тив ни лик Че ти ри де вој ке асо ци ра на хор из ан тич ке дра ме, ме-
ђу тим ве ро ват ни је је да га Алек сан дар По по вић об ли ку је као па ро ди ју ви-
лин ског ко ла. Че ти ри де вој ке у фар си су се стре (Ро ђи не кћер ке), а у Ин ки-
о стро вој ка фа ни су по ла зни це тан цшу ла (шко ле пле са). Та ко је њи хо во 
пе ва ње о на ци о нал ним вред но сти ма све де но на ме ло ди ју за ве жба ње пле са, 
чи ме пи сац пе сми од у зи ма па тос ко ји се обич но ве зу је за пе сме ова кве са-
др жи не. Уко ли ко по ста ви мо пи та ње за што де вој ке, ко је су тра ди ци о нал но 
али и у кон тек сту дра ме до ве де не у ста тус дру го сти и аут сај де ра, из ри чу суд 
о се би и сво јим по гле ди ма на свет, од го вор ни је јед но ста ван. С јед не стра не 
ка фан ски кон текст уни жа ва то пос срп ске де вој ке18, но с дру ге ви ди мо да 
пи сац ина у гу ри ше, у кон тек сту вре ме на, го вор о на ци о нал ној ис кљу чи во-
сти, што је су прот но про мо ви са ним вред но сти ма из вре ме на у ко јем дра ма 
на ста је. Те де вој ке су, исто вре ме но, глас гру пе ко ја стре пи због де ста би ли-
зо ва ног дис кур са на ци о нал ног, што је еле ме нат иден ти тет ског ком плек са. 
Да кле, иден ти фи ко ва ње име ном на ци је (по но ви мо, де вој ке су ко лек тив ни 
лик са име ном Че ти ри де вој ке, па су та ко од ре ђе не род но и кроз пе сму на-
ци о нал но), пред ста вља ди ску то ва ње озна чи те ља иден ти те та.19 Уко ли ко 
по гле да мо текст ко ји Че ти ри де вој ке пе ва ју, ви ди мо да се оне од ри чу свих 

16 Ли бре то Кнез Иво од Сем бе ри је: http://sr.wi ki bo oks.or g/wi ki/. 
17 Кнез Иво од Сем бе ри је, исто риј ски фраг мент у јед ном чи ну (нушић 2006) не са-

др жи ову пе сму. 
18 Под се ћа мо на на род ну пе сму, ко ја се у збир ка ма мо же на ћи под на сло вом Спска 

де вој ка или У Ми ли це ду ге тре па ви це, и ко ја је сте оли че ње иде а ла жен стве но сти у па три-
јар хал ној кул ту ри. Пе сма се на ла зи у пр вој књи зи Ву ко вих пе са ма (стефановићКараџић
1972: 305)

19 Ди ску ту ју ћи Жи же ков по јам по ли тич ког пер фор ма ти ва, Џу дит Ба тлер ка же: „Због 
то га име мо би ли ше иден ти тет и исто вре ме но по тр вр ђу је ње го ву су штин ску про мен љи вост. 
Име по ве зу је мно штво сло бод но леб де ћих озна чи те ља у иден ти тет и уста но вљу је их као ’иден-
ти тет’; име, за пра во, ’про ши ва’ обје кат. Као збор но ме сто или при вре ме ни за бран за по ли ти ку 
за сно ва ну на ’су бјект-по зи ци ја ма’ (оно што Жи жек, сле де ћи Ла ка на, на зи ва ’чво ри ште’ 
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оних атри бу ци ја ко је се од но се на те ло и ма те ри јал но (Бе ло гр ло и ли це, 
ду ге ко се, ви ти це или ру мен с уса на или ко са вра на; Стран че, знај, кру ну да 
ми да деш, цар ски сјај – ме не не има деш), и да им усу про ћу ју на ци о нал ни 
иден ти тет ( јер ја сам Срп ки ња – љу бим са мо Ср би на...И би ћу Срп ки ња 
до’год сам жи ва). Чак их пи сац и опи су је као те ле сно мањ ка ве.20 

Пи та њу функ ци је ове пе сме у дра ми Са бља ди ми ски ја при сту па мо 
по ла зе ћи од тек сту ал не чи ње ни це да се стра нац обра ћа је дин ки, а од го ва ра 
му ко лек тив ни глас. Тај ко лек тив ни глас сво је те ле сно ре а ли зу је са мо у 
од но су пре ма истом, по кри те ри ју му на ци о нал ног иден ти те та. И дру го, у 
ди ја ло гу са стран цем, ко лек тив ни жен ски лик не ви ди ни ка кву мо гућ ност 
по сто ја ња, осим као љу бав но те ло. Из ово га сле ди да је иден ти фи ко ва ње по 
свој ству на ци о на ног иден ти те та прет хо де ће би ло ко јем дру гом иден ти те ту 
(осим род ног). Та ко до ла зим до за кључ ка да је за По по ви ћа у овом слу ча ју 
на ци о нал но (у чи јој је функ ци ји род но) кру ти име ни тељ, ко ји, пре ма Крип кеу, 
„упу ћу је на ’ну жно по сто је ће’, то јест на је дан објект у свим си ту а ци ја ма у 
ко ји ма је он мо гао или ни је мо гао по сто ја ти” (Ba tler 2001: 260).21 

У пр вом по ја вљи ва њу Че ти ри де вој ке су у функ ци ји илу стра ци је драм-
ске си ту а ци је: пе смом озна ча ва ју по след њи плес на за ба ви, што ће Ин ки о-
стро и по твр ди ти (PoPović2001: 141). Овај ко лек тив ни лик слу жи и као 
сред ство за до ча ра ва ње два пла на рад ње фар се (PoPović 2001: 176), јед ног у 
ка фан ској са ли и дру гог у са ли за тан цшул. Та ква се функ ци ја по на вља 
(PoPović2001: 184), при че му се ви ди да де вој ке за и ста ни о че му не ма ју 
свест осим о игри и пе сми.22

или po int de ca pi ton), име озна ча ва кон ти гент но и отво ре но на че ло ор га ни за ци је за фор ми-
ра ње по ли тич ких гру па” (Ba tler 2001: 257).

20 Ви ше у: тодорић2012: 131–132.
21 До ду ше, узме мо ли у об зир став да се „илу зи ја уки да ња вла сти то сти у оп што сти 

хра ни илу зи јом да је го вор за це ли ну из раз це ли не са ме и да до га ђај ка зи ва ња се бе мо же 
ин те гри са ти у сми слу ис ка за ног” (валденфелс2005: 93), раз у ме мо да По по вић осе ћа кри зу 
иден ти те та ко лек ти ва.

22 У је дан мах по ја вљи ва ње де во ја ка би ће на ја вље но ре чи ма: „Био сам и ја за тим... и 
она ко ми на та ва ну ба да ва звр ји хар мо ни јум, ал’ же на ка же: ‚Не ћу ку пле рај у ку ћи!’”(PoPović 
2001: 153) За тим де вој ке пе ва ју, а Ра да им да је са ве те ка ко да по ста ну љу бав ни це као што су 
то Фран цу ски ње. У овом од лом ку да та је сли ка сте ре о тип них род них од но са ко ји струк ту-
ри шу вред но сни си стем ли ко ва у дра ми. Ра да је и на дру гом ме сту ко мен та ри сао си фра жет-
ки ње и свој от пор пре ма та квој по ја ви по твр дио упра во пе смом са на ци о нал ним то ном:

Ој, де вој ко га ра ва,
А где ти је ма ра ма?...
Оста ла, про па ла
Где сам си ноћ спа ва ла...
Гр ли ме, љу би ме,
Мла ди Ср би не!’ (PoPović2001:168)
На мо ти ву тан цшу ла, По по вић по ка зу је сме ну кул тур них мо де ла. На и ме, тра ди ци о-

нал на про це на пле сне шко ле и слич них ме ста упра во је та ква (ку пле рај) и уте ме ље на је на 
сте ре о ти пу о ме сту же не (у ку ћи). 
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Сна гу перформaтивности иден ти фи ко ва ња По по вић је, ви де ли смо, ви-
ше стру ко осла био пре вас ход но на етич кој рав ни (крипл де вој ке, у ка фа ни, 
пе ва ју пе сме о љу ба ви и те су пе сме са мо му зич ка под ло га за ве жба ње пле сних 
ко ра ка). За то је мо гу ће ову пе сму, у све тлу про бле ма иден ти те та, схва ти ти као 
тек сту ал ну ре а ли за ци ју фи гу ре ка та хре зе, ко ја је „стал на опа сност ко ју кру ти 
озна чи тељ те жи да пре вла да, али ко ју он не хо тич но увек и про из во ди, упр кос 
сво јим нај бо љим на ме ра ма” (Ba tler 2001: 263). Та двој на си ту а ци ја, мар ги на-
ли зо ва ње аспе ка та иден ти те та, симп том је оно га што ће зна чај но обе ле жи ти 
це ло ку пан По по ви ћев опус, а то је ста тус на ци о нал ног. При мер на ве де не пе сме, 
као и у при ме ру из дра ме Дру га вра та ле во (о исто ри ји и све ту), по ка зу је 
да је пе сма об лик ко јим По по ви ћа про го ва ра о сво јим кључ ним те ма ма.

Да кле, пе сма о срп ству и у сла ву срп ства, на ла зи се у дра ми на ста лој 
шез де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је дру штве ни и по ли тич ки кон текст 
Ју го сла ви је на пу стио и гра ђан ски и на ци о нал ни кон цепт у тра ди ци о нал ном 
сми слу. Њи хо во ак ти ви ра ње мо гло је да бу де схва ће но и углав ном се то и до-
га ђа ло, је ди но као пи шче ва по ли тич ка про во ка ци ја (по ми ња ње оно га што 
ни је по жељ но).23 Дру га мо гућ ност је да се пе сме схва те као кар не вал ска па ро-
ди ја на пу ште них вред но сти (на ци о нал ног). Та да је то об ра чун са но стал ги јом.

Дру ги при ступ пе сма ма прет по ста вља да чи та лац/гле да лац не ба шти-
ни иде о ло шки оквир из вре ме на на стан ка. Оно што нам та да пре о ста је је сте, 
у ра ди кал но де кон струк ти ви стич ком сми слу, ли те рар но зна че ње са мог тек-
ста, а у не што кон тек сту а ли зо ва ни јем об ли ку реч је о ак ту е ли за ци ји дис-
кур са ре се ман ти зо ва не но стал ги је, фун ду са ар ха и за ма уоб ли че ног сред-
стви ма кар не ва ли за ци је.24 Овај слу чај илу стро ва ће мо пе смом Ба ла да о 
хох шта пле ри Алек сан дра По по ви ћа ко ја, до ду ше, не при па да ни јед ном 
ње го вом драм ском тек сту, али је сте у те ме љу сво је вр сне тра ди ци је ко ју 
ће мо до да на шњих да на пра ти ти пре вас ход но у срп ском фил му.25 Реч је о 
те ма ти зо ва њу и ре се ман ти зо ва њу Ро ма и сте ре о ти па о Ро ми ма. По што је дан 
од сте ре о ти па је сте тај да се они пре те жно ба ве ка фан ском му зи ком, сон-
го ви по узо ру на овај му зич ки жа нр по ста ће по пу лар но сред ство филм ског 
из ра за кра јем два де се тог ве ка у ју го сло вен ској и срп ској ки не ма то гра фи ји.26

23 Ми сли мо на ак ту е ли зо ва ње на ци о на лог на ра ти ва и то оног и она квог (срп ског, се-
о ско-па три јар хал ног) ко ји је са иде о ло шке тач ке гле ди шта не по же љан. Та ко схва ћен, По-
по ви ћев текст је ди ску си ја на кар де љев ска ре ше ња на ци о нал ног пи та ња у Ју го сла ви ји. 

24 И ова хер ме не у тич ка оп ци ја но си опа сност од ба на ли зо ва ња По по ви ће вих тек сто-
ва и њи хо вог сво ђе ња на ка нон ску фар су. 

25 Го ди не 1967. сни мљен је филм Ску пља чи пер ја Алек сан дра Пе тро ви ћа, ЛП пло ча 
Ци ган ске ба ла де, на ко јој је и пе сма Ба ла да и хох шта пле ри об ја вље на је 1968. Исте го ди не 
сни мљен је и Пе тро ви ћев филм Би ће ско ро про паст све та. Филм Ко то та мо пе ва Сло-
бо да на Ши ја на на стао је 1980, Дом за ве ша ње Еми ра Ку сту ри це 1988. Уо ста лом, прак тич но 
сва ки Ку сту ри чин филм пра ти бар јед на пе сма ко ја се из дво ји ла и на ста ви ла свој жи вот и 
ван кон тек ста фил ма. 

26 Пре ма усме ном све до че њу, ова пе сма је из ве де на у те ле ви зиј ској еми си ји, а по сто ји 
и сни мак на ЛП пло чи (ПГП РТБ, Ци ган ске ба ла де, му зи ка Во ји слав Ко стић).
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Зе мља нам је три ес шес ме се ци
Ра то ва ла под фа ши сти Нем ци, 
Све брез ле ба с око ви на ду шу, 
Чим си Ср бин фа ши сти те гу шу.
А ко оће ма ло да се спа си, 
Он од Нем ци тра жи ау свај си, 
До шло вре ме да се сва ки ме ри, 
Да се ви ди ко су хох шта пле ри!
С јед не ста не Ти ти ни вој ни ци,
С дру ге стра не гну сни из дај ни ци, 
Јер је би ло да се бе ло да ни – 
Кој су љу ди а ко ко пи ла ни,
Кој су Ср би, а ко су ба ра бе, 
Ко ју на ци а ко ји су ба бе. 
До шло вре ме да се сва ки ме ри, 
Да се ви ди ко су хох шта пле ри!
Ко му ни сти жи ве ла вам ру ка, 
Ви сте Ср бе из ба ви ли му ка 
Кад је про шло три ест шес ме се ци 
Из зе мље сте про те ра ли Нем ци,
А ло по ве ме тли на та пе ти, 
Да се Ср бин свом ду шма ну све ти, 
До шло вре ме да се сва ки ме ри, 
Да се ви ди ко су хох шта пле ри. 

Пе сма по чи ње вре мен ским од ре ђе њем тра ја ња ра та. Пе ри од од три де-
сет и шест ме се ци у не скла ду је са уо би ча је ним од ре ђе њем од че ти ри го ди не, 
али је исто риј ски при бли жан, јер је пе ри од не мач ке оку па ци је Ср би је тра-
јао од апри ла 1941. до ок то бра 1944.27 Је дан од ве ро ват них раз ло га ова квог 
ре ше ња је вер си фи ка ци ја. Про блем ја:ти по ја вљу је се већ у сле де ћем сти ху, 
јер се ка же да се ра то ва ло не са или про тив не го под Нем ци ма, што оста вља 
отво ре ним пи та ње про тив ко га се ра то ва ло. Тре ћи стих ука зу је на те ле сну 
и ду хов ну не моћ, што је ве о ма за ни мљи во, у све тлу прет ход ног и по то њих 
сти хо ва, да би че твр ти до нео фа та ли стич ку свест да је на ци о нал ни иден-
ти тет раз лог спу та но сти (на гла ша ва мо да пи сац у два сти ха ко ри сти из ра-
зе око ва на ду ша и гу ше ње Ср би на, при че му се у по то њем ак ти ви ра се кун-
дар но, ме та фо рич ко зна че ње пој ма). Пе тим и ше стим сти хом фа ши сти –Нем-
ци се у сво је вр сном пер вер то ва ном сми слу са о бра жа ва ју са ме та фи зич ком 
дру го шћу про тив ко је се не бо ри не го јој се по ко ра ва и тр пи28. То што се од 

27 Ов де не дво сми сле но мо же мо да го во ри мо о по ступ ку очу ђа ва ња или брех ти јан ском 
В-ефек ту, јер се го во ри о Ср би ји а не Ју го сла ви ји. Да кле, вре мен ском од ред ни цом де фи-
ни ше хро но топ Ср би је.

28 Пре ма Бо ја ну Ђор ђе ви ћу (ђорђевић2006: 229), ре жим ска рат на про па ган да (пре-
те жно љо ти ћев ска) на сто ја ла је да пре вла да опо зи ци ју свој:туђ ка да су у пи та њу Нем ци, 
озна ча ва ју ћи дру го шћу сво је по ли тич ке не при ја те ље – ак те ре ма сон ско-плу то крат ско-је-
вреј ско-бољ ше вич ке за ве ре. Ми гру па из Ба ла де о хох шта пле ри, ме ђу тим, дру гост оли че ну 
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њих тра жи про пу сни ца, по ја ча ва те му ра ди кал не дру го сти, ко ја као та ква 
не мо же да бу де ри вал/онај дру ги у су ко бу.29 Ко нач но, сед ми и осми стих 
до но се те му. На осно ву ова кве тек сту ал не си ту а ци је за кљу чу је мо да је вре ме 
ра та, вре ме кри зе, упра во оно вре ме ка да се чо век са ме ра ва, да кле, по ста вља 
се пи та ње ста ту са етич ке па ра диг ме.

Дру га стро фа по ет ско ја по ста вља из ме ђу пар ти за на и из дај ни ка. То 
пре вас ход но зна чи да то ја не при па да ни јед ној од тих стра на30, а та ко ђе је 
ја сно, на осно ву вред но сне атри бу ци је ко ја је при дру же на већ обе ле же ном 
пој му из дај ни ка, ка ко се ми гру па опре де љу је; дру гост, не при ја тељ је име но-
ван. Је да на е сти стих по ја ча ва ес ха то ло шко-хе рој ско-ме та фи зич ко раз у ме ва ње 
ра та као тре ну так раз от кри ва ња исти не.31 Два на е сти, три на е сти и че тр на-
е сти стих су ан то ни миј ски па ра ле ли зми. Вр ху нац гра да циј ског ни за је сте 
по де ла по кри те ри ју му ју на штва. Пет на е сти и ше сна е сти стих, по на вља њем 
ре фре на, по ен ти ра ју иде ју опре де ље ња ко лек ти ва пре ма ди стинк ци ји ју нак : 
хох шта плер. Се дам на е стим сти хом ко но ти ра се бла го си ља ње ју на ка кроз 
си нег до ху ру ке и име ну је се тај ју нак.32 Он је ко лек тив ни лик по ма га ча и 

у Нем ци ма не ви ди као не при ја те ља. Об ра чун се од и гра ва из ме ђу нас, да ле ко од би ло ко је 
ин стан це мо ћи. У кон тек сту рат не про па ган де, ова пе сма си гур но је сте и По по ви ће во раз-
ра чу на ва ње с иде ја ма про па ги ра ним у рат ној Ср би ји. Он то чи ни и у дру гим сво јим тек-
сто ви ма. Де кон стру и шу ћи иде је на род ног ге ни ја и на ци о нал не са мо бит но сти (ђорђевић 
2006: 231) де цен три ра по зи ци ју озна чи те ља. 

29 „Ме та фи зич ко Дру го је дру го јед не дру го сти ко ја ни је фор мал на, дру го сти ко ја 
ни је пу ко на лич је иден ти те та, ни ти је тек от пор Ис то ме, већ дру го сти ко ја прет хо ди сва кој 
ини ци ја ти ви, сва ком им пе ри ја ли зму Истог. Дру го јед не дру го сти што чи ни са ми са др жај 
Дру гог. Дру го јед не дру го сти што не огра ни ча ва Исто, јер огра ни ча ва ју ћи Исто, Дру го не 
би би ло са свим Дру го – због за јед нич ке гра ни це оно би, уну тар си сте ма, би ло опет Исто. 
Ап со лут но дру го то је дру ги. Он се не збра ја са мном. За јед ни ца, у ко јој ка жем ’ти’ или 
’ми’, ни је мно жи на од ’ја’. Ја, ти ни су је дин ке за јед нич ког пој ма. За дру гог не ве жу ме ни 
по сје до ва ње, ни је дин ство бро ја, а ни је дин ство пој ма. Од су ство за јед нич ке до мо ви не ко ја 
од Дру гог чи ни Стран ца – Стран ца ко ји уз не ми ра ва ’код се бе’. Али Стра нац зна чи та ко ђер 
и сло бо дан. Над њим не мо гу мо ћи” (le Vi nas 1976: 22–23).

30 То од го ва ра исто риј ској исти ни, јер је очи глед но да По по вић пра ви раз ли ку из ме-
ђу Ср ба као ет нич ке гру пе и Ср би ја на ца као де ла срп ског кор пу са на ста ње ног на те ри то-
ри ји уже Ср би је. Осло бо ди о ци до ла зе са За па да (гро пар ти зан ских је ди ни ца у Ср би ју ула-
зи са те ри то ри је Бо сне и чи не их бо сан ско кра ји шке, лич ке и вој во ђан ске-срем ске је ди ни це. 
Овим По по вић отва ра не у год ну те му по де ле уну тар срп ског кор пу са, ко ја је по сле ди ца 
иде о ло шке по де ле. Да кле, пи сац ова ко те ма ти зу је об ра чун чет ни ка, ко ји не ће да иду на 
Ср бе –пар ти за не и пар ти за на Ср ба ко ји не ма ју про блем с тим. О овој те ми пи са ли су Ми-
ло ван Ђи лас у Ре во лу ци о нар ном ра ту и Звон ко Вуч ко вић у Се ћа њу из ра та. 

31 „Мо дер на ди ја лек ти ка нео па ган ског и апо ка лип тич ког бе ли ци зма чу ва у се би не-
што од ра них по ку ша ја се де лач ких на ро да да бе ли ци зму но мад ских хор ди су прот ста ве 
су штин ски јед на ко бе ли ци стич ку ве ру у ’ко нач ни об ра чун’ у ко јем ће не ста ти сва зла ово-
га све та јер ће јед ном за сваг да би ти ис тре бљен род зло тво ра” (Mol nar 2006: 520).

32 У кон тек сту хе рој ског на ра ти ва срп ског књи жев ног на сле ђа, под се ћа мо да Вук 
Ман ду шић има ру ку ко ја је за лог ју на штва, ста ри Ву ја дин не жа ли вид, јер су ру ке (и но ге) 
оли че ње ју нач ког. И из раз ју нач ка де сни ца при па да истом дис кур су. У том сми слу тре ба 
схва ти ти и стих: Ко му ни сти жи ве ла вам ру ка.
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спа си о ца, дру гост ко ја из у зет ност до се же при па да ју ћи екс клу зив ној гру пи.33 
Про те ри ва ње Не ма ца би ло је пред у слов да Ми гру па до би је при ли ку да се 
све ти они ма ко ји су се у тре ну ци ма му ка по не ли су прот но ко лек тив ном 
етич ком ко ду (ло по ви, па пре ма то ме ду шма ни). Сле де ћи ко рак, иден ти фи-
ка ци ја дру гог, та ко ђе је по сре до ван. Мигру па ак ти ви ра ће се тек на рав ни 
осве те над из ло же ним не при ја те љем (а ло по ве ме тли на та пе ти / да се Ср бин 
свом ду шма ну све ти). Да кле за Ми-гру пу ју на штво оли че но у ду е лу ни је 
те ма. Ми-гру па опре де љу је се за етич ке вред но сти. Ово је, уз оста ло, По по-
ви ћев суд и део сло же ног по ступ ка об ли ко ва ња при ро де иден ти те та ко лек-
ти ва о ко јем пи ше. 

С об зи ром на ка те го ри ју вре ме на, тре ће по на вља ње ре фре на, у фи на лу 
пе сме, су ге ру ше да је и на кон осло бо ђе ња од Не ма ца, об ра чун из ме ђу нас 
кљу чан за Ми-гру пу и да је он ве чан. Та ко По по вић овом пе смом по кре ће 
ес ха то ло шка пи та ња. То што је у пе сми ју нач ко усту пи ло при о ри тет етич-
ком, по сред но је об ја шње ње По по ви ће вог жан ров ског опре де ље ња; фар са 
је је ди ни мо гу ћи об лик ко јим се мо гу по ста ви ти су штин ска пи та ња срп ства 
с кра ја XX ве ка. Пут ју на штва, она кав ка квим га ви ди тра ди ци о нал но на-
сле ђе, за По по ви ћа, очи глед но, ни је пут ка ко нач ним исти на ма. 

Ова ба ла да у ве ли кој ме ри син те ти зу је кључ не по ет ске од ли ке ру ко-
пи са Алек сан дра По по ви ћа. То зна чи да се ба ви при мар но С(с)рп ством, да 
то чи ни сво де ћи уни вер за ли ју на ло кал ни оквир и обр ну то, уз ди жу ћи ло-
кал но на ни во уни вер за ли је. Тре ну так на ци о нал не дра ме, тре ну так кри зе 
исто вре ме но је сте и тре ну так ра сло ја ва ња дру штва по етич ком кри те ри ју-
му. Ко му ни сти су не ка вр ста ка та ли за то ра, по ма га ча. Па те ти ку, не из бе жног 
пра ти о ца го во ре ња о ве ли ким те ма ма, А. По по вић из бе га ва по ступ ци ма 
кар не ва ли за ци је. У овом слу ча ју ми ви ди мо да пе сму о на ци о нал ној бор би 
за тра ди ци о нал не вред но сти пе ва ром ски ор ке стар ко ји је у кул ту ри и 60˗их 
био си но ним ка фан ске за ба ве. Да кле, уло га ко ри фе ја и на род ног три бу на 
уве де на је у дис курс по пу лар не кул ту ре, од но сно за ба ве. За ни мљи во је на-
по ме ну ти да ће се од кра ја 60˗их упра во у нај бо љим оста вре њи ма филм ске 
умет но сти по ја вљи ва ти ром ски ор ке стри у уло га ма ко је је у ан ти ци имао хор.

Ако по ста ви мо пи та ње шта та ква пе сма мо же да зна чи да нас, од го вор 
би мо гао да бу де сле де ћи: Па тос ко ји пра ти ју нач ка по стиг ну ћа, а бор ба за 
сло бо ду (од фа ши зма нпр.) им пли ци ра па тос ко ји не из бе жно пра ти и пе ва-
ње о ју на штву, из бег нут је до во ђе њем пе сме у ка фан ски дис курс. До слич-
ног за кључ ка до шли смо и у прет ход ном при ме ру, чи та ња у кон тек сту. 
Ме ђу тим, про ме на дру штве ног и по ли тич ког дис кур са ис кљу чи ла је из 
ре цеп ци је дог ма тич но по сма тра ње по ја ве ко је се би ном ски опре де љи ва ло 
за или про тив. Ром ски ор ке стар ви ше ни је аут сај дер ска дру гост не го ре-
пре зен та тив ни глас ко лек ти ва. Он се из ра жа ва на род ски, не по зна је је зич ку 
нор му, а ри там ски по на вља еп ски де се те рац. Та ко за кљу чу је мо да је реч о 
па ра диг ма тич ном па ро ди са њу ве ли ких на ра ци ја (то по са на ци је, ју на штва, 

33 Аван гард ност, као ва жна од ли ка ко му ни стич ке иде о ло ги је и ре то ри ке.
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мо ра ла), што је од ли ка пост мо дер ног по ступ ка и код Алек сан дра По по ви ћа. 
Оно што се тим на чи ном по сти гло је сте да се отво рио пут за глас на ро да 
ко ји у од но су на из у зет ног ју на ка је сте дру гост.34 Та ко ђе, он је дру гост и у 
од но су на на ра тив по ли тич ке аван гар де ко ја је из ве ла ре во лу ци ју, ко му ни-
сте. Ли шен при ну де над зи ру ћег дис кур са (ам би јент ка фа не упра во то до-
пу шта) тај ко лек тив ни глас би је сво је бит ке, бо ре ћи се за сво ју вред но сну 
па ра диг му.

За ни мљи во је на по ме ну ти да је текст ове пе сме пре ра ђен за по тре бе 
фил ма Жи вот је леп из 198535: 

Зе мља нам је мно го тих ме се ци, – вре ме је нео д ре ђе но и за то уни-
вер зал но;

Лум по ва ла ка ко кад се де си. – уме сто ра то ва ли ка же се лум по ва ли, 
што је ра ди кал но дру га чи је;

Све брез сре ће с око ви на ду шу, – те ле сна глад за ме ње на је фа та-
ли стич ким ви ђе њем фе но ме на, што са мо по ја ча ва мо тив око ва на ду ши;

Чим си по штен би тан ге те гу шу. – на ци о нал но је за ме ње но етич ким;
А ко хо ће ма ло да се спа си, 
Он од стран ци тра жи ау свај си. – ме та фо ти за ци ја про пу сни це алу-

ди ра на еми гра ци ју;
До шло вре ме да се сва ким ме ри, 
Да се ви ди ко су хох шта пле ри! 

С јед не стра не рад ни ци у сло зи, (по ште ни рад ни ци) – ју нач ко је 
по ста ло кла сно;

С дру ге стра не гну сни де ма го зи. 
Јер је би ло да се бе ло да ни 
Кој су љу ди, а кој ко пи ла ни, 
Кој су до бри, а кој су ба ра бе, – кон траст је убла жен по при де вља ва њем;
Ко ју на ци, а ко ји су ба бе. 
До шло вре ме да се сва ким ме ри, 
Да се ви ди ко су хох шта пле ри!

Оп ти ми сти, жи ве ла вам ру ка, – све сно иза бра на по ли тич ка оп ци ја 
за ме ње на је ка рак тер ном осо би ном,чи ме се до би ла мо гућ ност и иро нич-
ног чи та ња;

Ви сте на род из ба ви ли му ка. 
Кад је про шло још тол ко ме се ци 
Про из вод њи мак ну ли ле њив ци, – не при ја тељ/Нем ци/ме та фи зич ко, 

за ме њен је етич ким/не при ја те љи ма ре во лу ци је; 

34 У пр вој ва ри јан ти Ба ла де о хох шта пле ри, хох шта плер је дру гост за ко лек тив – Ср бе, 
а у дру гој, Ср би по ста ју дру гост у од но су на па ра диг му ју на ка или, гле да но из пер спек ти-
ве та да ак ту ел ног по ли тич ког на ра ти ва, Ср би по ста ју дру гост у од но су на про мо ви са ну 
сли ку ју на ка, ко ја је си му ла крум.

35 Ба ла да о хох шта пле ри (ва ри јан та): http://www.am fi te a tar.or g/cg i-bi n/yab b/YaB B.
pl ?nu m=1140386761
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А ло по ве ме тли на та пе ти, 
Сра мо та сад ла жо ви ма пре ти. 
До шло вре ме да се сва ким ме ри, 
Да се ви ди ко су хох шта пле ри! 

По ме ну ли смо да По по вић свој жан ров ски хи брид из во ди и из беч ког 
пуч ког игро ка за. Чи ње ни ца да ова пе сма по сто ји у две ва ри јан те, учвр шћу-
је упра во ге не о ло шку прет по став ку да По по ви ће ви тек сто ви мо гу би ти по-
ве за ни 

s onim scen skim vr sta ma ko je na gla še no ra be eks tem po ra ci je od stu pa-
ju ći svje sno i na mjer no od čvr sto ga pri je dloš ka, ak tu a li zi ra ju ći po la ziš ni tekst 
na te me lju pro mje na po li tič kih, kul tur nih ili so ci jal nih pri li ka od re đe ne sre-
di ne (Batušić1991: 166).

Ви ди мо да је у овој ва ри јан ти од нос дру го сти пре ма дис кур су ко ји се 
опе ва не стао. На ње го во ме сто до шао је по ли тич ки ан га жман. Та ко ђе, ка ко 
се пе сма из во ди у об ли ку ко ји не под ра зу ме ва чи та ње не го усме но из во ђе-
ње, пе ва ње, ми у ти по ло шком сми слу чи та мо суд о кул ту ри. 

Већ смо на по ме ну ли да је ов де реч о па ро ди ји, по ступ ку ина че ти пич-
ном за Алек сан дра По по ви ћа. Па ро ди ји ко ја тре ба да бу де сред ство пре и-
спи ти ва ња те ме. Бу ду ћи да је у сре ди шту По по ви ће ве па жње чо век и ње гов 
иден ти тет, пре те жно на ци о нал ни, пе сме су сред ство про бле ма ти зо ва ња и 
пре и спи ти ва ња упра во овог аспек та. По ступ ци ма ци тат но сти из тра ди ци-
је на род них ко ма да, на ци о нал не и фол клор не исто ри је, те пуч ке књи жев-
но сти36, и до во ђе њем у исту ра ван свих ових дис кур са, По по вић сво је ју на ке 

36 Та ко у Ноћ ној фрај ли на ла зи мо не ко ли ко пе са ма, не дво сми сле но ерот ског на бо ја, 
у ду ху ерот ских пе са ма из ру ко пи сних пе сма ри ца, ко је пе ва ко лек тивн лик До пет до шест 
си ро ти ца: 

Дај ми, Фрај ло, ма ра ми цу,
да мах нем на воз!
До би ла сам жар ку же љу, 
кад про ла зи скроз. [...]
Фрај ли це, по жу ри,
воз ће да ис цу ри...” (PoPović1992: 360).

Што је мла ђе,
То је сла ђе.
Што је сла ђе,
То је гла ђе.
Што је гла ђе,
То је ра ђе (PoPović1992: 371).

Јој, чи ча, чи ча, чи ча,
умр ла ти др шка би ча. [...]
Јој, чи ча, чи ча, чи ча,
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ли ша ва сва ког на сле ђа/тра ди ци је, да би их из но ва упо знао или са гле дао из 
но вог угла. Та ко су тран стек сту ал не ре ла ци је у функ ци ји пре и спи ти ва ња 
од но са пре ма на сле ђу. Тај про цес де кон струк ци је те мељ них на ра ти ва срп ске 
кул ту ре XX в. исто вре ме но је сте по ли тич ки чин, ко јим се деј ству је у дру-
штву, да кле ути че на ре цеп циј ској рав ни тек ста.37
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Др Злат ко М. Гру ша но вић

ТИ ПО ЛО ГИ ЈА ХЕ РО ЈА У СРП СКОЈ ДРА МИ  
ДЕ ВЕ ДЕ СЕ ТИХ ГО ДИ НА XX ВЕ КА –  

ЂЕ НЕ РАЛ МИ ЛАН НЕ ДИЋ СИ НИ ШЕ КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

По ла зи ште за ис тра жи ва ње у овом ра ду је кон цепт хе ро ја као 
исто вре ме но со ци о ло шког и књи жев ног кон струк та. На при ме ру 
дра ме Ђе не рал Ми лан Не дић Си ни ше Ко ва че ви ћа у овом ра ду се 
раз ма тра ка ко су иде о ло шке и по ли тич ке про ме не у дру штву усло-
вља ва ле про ме ну до жи вља ва ња и раз у ме ва ња на ци о нал них ми то-
ва и сход но то ме њи хо ву об ра ду у умет нич ким де ли ма. На при ме-
ру исто риј ске лич но сти Ми ла на Не ди ћа и ње го вог књи жев ног 
уоб ли че ња, овај рад на сто ји да по ка же про цес на стан ка хе ро ја као 
сло је ви те струк ту ре, ко ји у се би има ка рак те ри сти ке тра гич ке кри-
ви це, на род ног из дај ни ка и бор ца за на ци о нал не ин те ре се, у за ви-
сно сти од исто риј ског и иде о ло шког тре нут ка у ко јем се по сма тра 
ње го ва лич ност и об ли ку је ње гов драм ски лик.

Кључ не ре чи: хе рој, тра гич ки хе рој, ан ти хе рој, дра ма, иде о-
ло ги ја, исто ри ја, по е ти ка.

По тре ба за хе ро ји ма је оп ште људ ска по тре ба, ко ја се на ро чи то ја вља 
у вре ме ни ма оштрих су ко ба до бра и зла, ка да јед на моћ на си ла, опа же на 
као зла, не га тив но де лу је на не што што се ко лек тив но пер ци пи ра као до бро. 
Го ди не ко је ис тра жу је мо су са ста но ви шта та да шње зва нич не по ли ти ке и 
де ла јав но сти до жи вља ва не као мит ско, ма ни хеј ско вре ме, у ко ме је срп ски 
на род на стра ни до бра и пред ста вља жр тву, док су дру ги по сма тра ни као 
агре со ри и ан ти хе ро ји. С дру ге стра не, али упо ре до, жи ви и са свим обр ну-
та пер цеп ци ја, на ро чи то код де ла јав но сти ко ји је кри зу ви део као по сле ди-
цу по ли тич ких гре ша ка та да шњег пред сед ни ка Сло бо да на Ми ло ше ви ћа и 
ње го ве вла де. Ствар ност је иш че за ва ла са ви ди ка, усту па ју ћи ме сто мит ским 
бит ка ма. По зо ри ште је сво јим пред ста ва ма по ку ша ва ло да се од у пре без-
на де жној бу дућ но сти, ана ли зи ра ју ћи про шлост, те тра же ћи у њој од го во ре 
и раз ло ге за ак ту ел ну кри зу, ме ша ју ћи ствар ност и мит и на сто је ћи да кроз 
ана ло ги ју са да шњи це са про шло шћу ус по ста ви кри тич ки од нос пре ма са-
вре ме ном зби ва њу. 
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Са рас па дом СФРЈ не стао је и вред но сни си стем ко ји је она за сту па ла, 
па је упра жње ни про стор ис пу њен лич но сти ма ко је су у со ци ја ли стич ком 
си сте му би ле не га тив ни ју на ци, та ко ре ћи та бу лич но сти. На род је, у по тра-
зи за иден ти те том, имао при род ну по тре бу за узо ри ма, али упо ре до са на-
ци о нал ном ре ха би ли та ци јом до шло је и до ин стру мен та ли за ци је ми та и 
хе ро ја. Та ко се „са мо по ри ца ње” тран сфор ми ше у пре це њи ва ње, јер „не мо-
же, ме ђу тим, ни је дан на ци о на ли зам, па ни онај ко ји је био на сце ни ̓ по след-
њих два де се так и ви ше го ди на ,̓ би ти део ду ха са мо по ри ца ња не го ње му 
су прот ног ду ха са мо пре це њи ва ња” (ломпар 2014: 493). Драм ско об ли ко ва-
ње ми та је би ло на ро чи то за сту пље но, јер су ми то ви зду шно ко ри шће ни и 
у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту. На ци о нал не иде је, те по ку ша ји раз у-
ме ва ња и ту ма че ња дру штве них и по ли тич ких при ли ка кра јем осам де се тих 
и по чет ком де ве де се тих го ди на, да ли су под сти цај за низ дра ма ко је су у 
про шло сти на ци је тра жи ле од го во ре на са вре ме на зби ва ња. Та кве дра ме 
на ста ја ле су и због про бу ђе ног ин те ре со ва ња пу бли ке и це ло куп ног дру-
штва за на ци о нал ну исто ри ју и ми то ло ги ју, па су сто га пи сци по ку ша ва ли 
да умет нич ки об ли ку ју по ли тич ке и дру штве не иде је тог вре ме на. 

Ју го сло вен ски по зо ри шни про стор рас пао се 1991. го ди не, а већ сле де ћа 
го ди на на го ве сти ла је изо ла ци ју. У та квој те а тар ској ат мос фе ри, дра ме које 
су об ра ђи ва ле та бу те ме по ста ју ве о ма гле да не. Дра ма Ђе не рал Ми лан Не дић 
(1992) би ла је ве о ма по пу лар на ка да се по ја ви ла, јер је до но си ла дру га чи ју 
пред ста ву о ге не ра лу Не ди ћу од оне ко ја је ва жи ла у вре ме по сто ја ња СФРЈ, 
укла па ју ћи се у ак ту ел ну тен ден ци ју ре ин тер пре та ци је исто ри је у но вом 
кљу чу1. За раз ли ку од дра ме Све ти Са ва, Си ни ша Ко ва че вић дра му Ђе не
рал Ми лан Не дић пи ше са пре на гла ше ним на ци о нал ним па то сом, што је и 
до ве ло до из у зет не по пу лар но сти овог ко ма да. Је дан од чи ни ла ца је сва ка-
ко рас по ло же ње пу бли ке у вре ме на стан ка дра ме и про ме на иде о ло шких 
обра за ца. Све што је не ка да би ло не га тив но, по сле рас па да ко му ни зма по ста-
ја ло је по зи тив но. Не кри тич ко по сма тра ње ју го сло вен ске исто ри је за ме ње-
но је не кри тич ким по ли тич ким ути ли тар ним схва та њем срп ске исто ри је. 
И ова дра ма је, као и дра ма Кнез Па вле, бу ду ћи да об ра ђу је та бу и зи ра ну 
исто риј ску те му, би ла од ве ли ког зна ча ја. Ми лан Не дић је у ко му ни стич кој 
ин тер пре та ци ји про гла ша ван из дај ни ком и кви слин гом, али се по сле сла бље-
ња и дез ин те гра ци је со ци ја ли зма у на ро ду убр зо по че ло при ча ти о ње му као 
о „срп ској мај ци”, не ком ко је спа сао Ср би ју од по де ле и про па сти. До ју че-
ра шњи из дај ник, Ми лан Не дић, у ча су ве ли ких дру штве них и по ли тич ких 
пре ви ра ња по ста је тра гич ки хе рој. О ре ла тив но сти по и ма ња исто риј ских 

1 По ли тич ке и дру штве не про ме не по чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка ути ца ле су 
на све о бу хват ни је са гле да ва ње рат не ствар но сти, али је по себ ну па жњу у про у ча ва њу 
исто ри ча ра (Ми лан Ри сто вић, Бран ко Пе тра но вић, Ко ста Ни ко лић, Жар ко Јо ва но вић, Бра-
ни слав Бо жо вић, Бо јан Ди ми три је вић, Дра ган Алек сић, Алек сан дар Сто ја но вић и мно ги 
дру ги) до би ла она стра на ко ја је у ра ту из гу би ла, при че му су на ро чи то ин тен зи ви ра на 
пи та ња о ко ла бо ра ци ји и вре ме ну оку па ци је у Ср би ји. 
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лич но сти у ра спо ну од зли ко ва ца до спа си ла ца, го во ри и Мар та Фрајнд 
ка да при ме ћу је да „од исто риј ског тре нут ка у ко ме жи ве и ми сле пи сац и 
ње го ва пу бли ка за ви си да ли је то пе ри од у ко ме је при лич ни је пи са ти дра-
ме сла вље ња (оне ко је ве ли ча ју је дан исто риј ски трен, чин или лич ност) 
или дра ме пре и спи ти ва ња (ко је те исте по ја ве по сма тра ју кри тич ки, или 
прет по ста вља ју на уч ну или лич ну пе сни ко ву исти ну пре да њу и ле ген ди). 
Ни је слу чај но ни то што се за пр ви тип дра ме че шће би ра ју лич но сти из 
на ци о нал не исто ри је, а за дру ге лич но сти из ан тич ке исто ри је или из по-
ве сти дру гих на ро да” (фрајнд 1996: 16). 

Исто ри о гра фи ја о Ми ла ну Не ди ћу и оста лим ак те ри ма из Дру гог свет-
ског ра та има ла је сна жан иде о ло шки пред знак, и од ви ја ла се „под над зо-
ром”. Око мно гих до га ђа ја и по кре та у оку пи ра ној Ср би ји тог вре ме на, 
да нас се во де по ле ми ке и пре и спи ту је се ко је био хе рој, а ко ан ти хе рој.2 
Јед но од пр вих на уч них, иде о ло шки нео п те ре ће них ис тра жи ва ња исто ри је 
Ју го сла ви је о Дру гом свет ском ра ту пред ста вља ју де ла про фе со ра Бран ка 
Пе тра но ви ћа, ко ји је о вла ди ге не ра ла Ми ла на Не ди ћа по ку шао да пи ше 
објек тив ни је, на шта ука зу ју и Пе тра но вић и Зе че вић: „Ге не рал Ми лан Не-
дић, бив ши ми ни стар вој ске и мор на ри це Кра ље ви не Ју го сла ви је, при мио 
је ̓ ин ве сти ту руʼ из ру ку не мач ког вој ног за по вед ни ка Ср би је ге не ра ла Хајн-
ри ха Ден кел ма на. Нем ци су до во ђе њем Не ди ћа на че ло срп ских кви слин га 
сме ни ли сла ба шну гар ни ту ру Ми ла на Аћи мо ви ћа. У не мач ким за ми сли ма 
Не ди ће ва ̓ вла да на род ног спа са̓  или ̓ ге не рал ска̓  тре ба ла је да спре чи ства-
ра ње ује ди ње ног фрон та ко му ни ста и на ци о на ли ста, од но сно чет ни ка, на дру-
гој стра ни, да ʼСр би ра ту ју про тив Ср ба̓ . По кра јин ски ко ми тет КПЈ за Ср би ју 
ре а го вао је на ства ра ње ове вла де про гла сом да се не ра ди ни о ка квој ʼвла-
ди на род ног спа са ,̓ већ о вла ди ʼнај цр ње на род не из да јеʼ у усло ви ма ка да 
ʼвећ не де ља ма и не де ља ма го ри на ша све та срп ска зе мља пла ме ном осло-
бо ди лач ког на род ног устан каʼ…” (петрановић ‒ зечевић 1988: 488).3 

Дра ма Ђе не рал Ми лан Не дић има под на слов на род на тра ге ди ја, а рад ња 
је сме ште на у рат ни и по сле рат ни пе ри од, од 1941. до 1946. го ди не. Ко ва че вић 
овим под на сло вом ме то ни миј ски тра ге ди ју јед ног ли ка пре но си на тра ге-

2 По сле рат на исто ри о гра фи ја ни је објек тив но ана ли зи ра ла то до ба, на ро чи то рад Ми-
ла на Не ди ћа. Ис тра жи ва ња и ра до ве о овој те ми мо же мо раз вр ста ти на „еми грант ску ли те-
ра ту ру” (Ђо ко Сли јеп че вић, Ста ни слав Кра ков, Или ја Па вло вић, Пе тар Мар ти но вић, Бо шко 
Ко стић и др.), ста ри ју ју го сло вен ску исто ри о гра фи ју (Јо ван Мар ја но вић, Ни ко ла Ми ло ва но-
вић, Ве ли мир Тер зић, Фер до Чу ли но вић и др.) и са вре ме ну исто ри о гра фи ју (Бран ко Пе тра-
но вић, Алек сан дар Сто ја но вић, Ду шан Ба ја гић, Ма ри ја на Мра о вић, Ми лан Ри сто вић и др.). 
За ју го сло вен ске исто ри ча ре он је био кла си чан при мер „срп ског кви слин га”, „са рад ни ка 
оку па то ра или „ге не ра ла из да је”, док је еми грант ска ли те ра ту ра има ла дру га чи ји при ступ. 

3 Иа ко је про шло 70 го ди на од Дру гог свет ског ра та, око лич но сти Ми ла на Не ди ћа и 
по ку ша ја ње го ве ре ха би ли та ци је и да нас се спо ре исто ри ча ри и јав ност. Та ко је Ви ши суд 
у Бе о гра ду у сеп тем бру 2015. го ди не од ба цио зах тев за ре ха би ли та ци ју ге не ра ла Ми ла на 
Не ди ћа као „не у ре дан” (ви де ти ви ше у ли сту „По ли ти ка”, 10. 9. 2015. Од би је на ре ха би ли
та ци ја Ми ла на Не ди ћа). 
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ди ју чи та вог на ро да у су лу дом вре ме ну. Оту да и по ку шај Си ни ше Ко ва че-
ви ћа да лик Ми ла на Не ди ћа пред ста ви као тра гич ног хе ро ја. Ми то ма ни ја се 
у по след њој де це ни ји 20. ве ка од ви ја ла у два прав ца: на ци о нал ном и ан ти ко-
му ни стич ком, па се мо же за кљу чи ти да је и Си ни ша Ко ва че вић по ку шао да 
од Ми ла на Не ди ћа на пра ви мо дел срп ског за штит ни ка. Ова кав дру штве ни 
кон структ, у ко ме Не дић по ста је мо дел хе ро ја – „срп ска мај ка” – био је мо гућ 
са мо у пе ри о ду де ве де се тих го ди на, услед на ве де них раз ло га. У Дру гом свет-
ском ра ту, као и у би ло ком ра ту, сва ко је тра ги чан, а нај ви ше на род, ко ји 
тр пи по сле ди це и не ко ли ко де це ни ја на кон ра та. Са Ми ла ном Не ди ћем се 
на ста вља ти по ло ги ја ли ка за че та Се ле ни ће вим ли ком кне за Па вла – и Ко ва-
че ви ћев ју нак на ла зи се пред слич ном од лу ком, са мо мно го ра ди кал ни јом. 
Не дић има два из бо ра: да са чу ва сво ју част та ко што ће од би ти по ну ду не-
мач ког ге не ра ла да обра зу је кви слин шку вла ду и до зво ли ти да Ср би ја бу де 
по де ље на из ме ђу ве ли ких си ла; или да при хва ти по ну ду, из гу би до сто јан ство, 
али са чу ва Ср би ју од по де ле. Као што се су коб кне за Па вла са суд би ном 
окон ча ва кне же вим по ра зом, та ко се и овај су коб ге не ра ла окон ча ва по бе дом 
суд би не. Оба хе ро ја до ве де на су у без из ла зну си ту а ци ју, с тим што Ми лан 
Не дић за вр ша ва сво ју суд би ну као пот пу ни тра гич ки ју нак, смр ћу. 

У на шој усме ној тра ди ци ји би ло је ви ше хе ро ја ко ји су се на шли пред 
те шким из бо ром. Кнез Ла зар, би ра ју ћи из ме ђу ʼне бе ског и зе маљ ског цар-
ства ,̓ све сно би ра му че ни штво и по раз, за рад по бе де у јед ној дру гој би ци. 
Ла за рев син, де спот Сте фан Ла за ре вић, је дан од на ших нај ве ћих вла да ра, 
при знао је за го спо да ра сул та на, али је на ста вио да вла да, про ши рив ши чак 
гра ни це та да шње срп ске те ри то ри је. И Ми лош Обре но вић био је у си ту а ци-
ји да од ба ци лич ни по нос и по гне се пред сул та ном, има ју ћи на уму до бро-
бит сво га на ро да. Смр ћу хе ро ја ње го ва ег зи стен ци ја се не за вр ша ва, а ње гов 
жи вот у ко лек тив ном се ћа њу се пре ме ра ва пре ма ци љу у име ко га жр тва 
па да, а ле ги ти ми тет ци ља, као што Ку љић при ме ћу је, де фи ни ни ше ни ко 
дру ги до ко лек тив: Сви при зна ти хе ро ји бра не ко лек тив од смр ти, али је 
при ро да ко лек ти ва раз ли чи та. Оту да је и пост мор тал ни жи вот хе ро ја раз ли-
чи тог ква ли те та и хи ли ја стич ког по тен ци ја ла. Смрт за на ци ју, ве ру и ра су 
оси гу ра ва ира ци о нал ни про стор оно стра ног, по ги ну ли за кла су и кул ту ру 
не мо гу на то ра чу на ти. Па ли хе ро ји је су нај за слу жни ји за да љи жи вот ко-
лек ти ва. За уз врат, ко лек ти ви тра же по и сто ве ћи ва ње с хе ро јем и ули ва ју ње-
го вој смр ти на ро чи ти диг ни тет. Хе рој ску смрт сла ве и по ра же не гру пе где 
је по ги ну ли хе рој (кнез Ла зар, Зрињ ски) сим бол бе смрт не сна ге ко лек ти ва, 
за лог об но ве, вас кр са. А хе рој по бед ник је сте сим бол успе шног свла да ва ња 
смр ти, не по вре ди во сти и над мо ћи ко лек ти ва” (Куљић 2014: 146). Си ни ша 
Ко ва че вић пре у зи ма од Ста ни сла ва Кра ко ва ми то ло ги за ци ју Не ди ће вог 
опре де ље ња, у ко јој Нем ци при ка зу ју Ми ла ну Не ди ћу ма пу оку пи ра не и 
по де ље не Ср би је уко ли ко не при ста не да се фор ми ра ње го ва вла да4: 

4 Ви де ти у Кра ков, С., 2012: Ге не рал Ми лан Не дић, Књи га 1, На оштри ци но жа, Бео-
град: Но ва искра, На ци о нал на из да вач ка књи жар ни ца, Зу хра.
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НЕ МАЦ (Не мац при ђе кар ти.): Ова сек ци ја би ће да вам је по зна та. 
Е сад иду ма ла, до дат на об ја шње ња. Ви ди те овај град ов де. Зва ће се 
Прин це у ген бург. На ла зи се на ушћу Са ве у Ду нав и сво јим по ло жа јем 
до ми ни ра над срем ском и по сав ском рав ни цом. Иза ње га је пла ни на по 
име ну Ава ла. Он је под кон тро лом хр ват ских тру па, као и део по знат 
под име ном Ма чва. Овај део ов де, до гра да ко ји се зо ве, да нас зо ве, Кра-
гу је вац, а ко ме се у Со фи ји тра жи аде кват но име, за ми сли те, пред ло жи ли 
су Адол фбург, фи рер је то од био с ин диг на ци јом, тај део, да кле, до би ја 
Бу гар ска и он се, ло гич но, на ла зи под кон тро лом бу гар ских тру па. Сан-
џак иде Ал ба ни ји, овај део ов де пре у зи ма ју ма ђар ске тру пе...[...] Ов де ће 
ва ши тра ди ци о нал ни при ја те љи и обо жа ва о ци Хр ва ти и Бу га ри и Ма ђа-
ри и Ал бан ци дер не чи ти до ми ле во ље, а го спо дин ће ге не рал за то вре ме 
игра ти ша ха у офи цир ској кан ти ни за ро бље нич ког ло го ра у Осна бри ку. 
На по ље! (Ковачевић 1992: 4)

Не дић са мо при вид но има из бор да при ста не на фор ми ра ње кви слин-
шке вла де или да од то га од у ста не, али за пра во, као и Па вле, мо ра учи ни ти 
оно што не же ли, оно што исто риј ске окол но сти на ла жу. Мо же мо за кљу чи-
ти да су драм ски пи сци тог до ба, услед про ме не дру штве не кли ме, има ли 
по тре бу да ре ха би ли ту ју вре ме о ко ме се зна ло са мо оно што су по бед ни ци 
на пи са ли. Због то га на ста ју драм ска де ла чи ји су ак те ри ли ко ви ко ји су до 
осам де се те го ди не при ка зи ва ни као из дај ни ци, а за тим је крај де ве де се тих 
до но сио њи хо ву ре ха би ли та ци ју, опо вр га ва ње ста ре и ства ра ње но ве, ди ја-
ме трал но дру га чи је сли ке о њи хо вој исто риј ској уло зи. Циљ ове ре ин тер-
пре та ци је исто ри је ни је био да се до ђе до зва нич не исто риј ске исти не, већ 
да се зва нич на исто ри ја пот пу но из о кре не. Ми хиз је у сво јој Ау то би о гра
фи ји о дру ги ма по ку шао да дâ од го вор ка ко је Ми лан Не дић по стао кви слинг. 

„Мно ги љу ди, ме ђу њи ма и ја, из бе гли ца ко ји је у Не ди ће вој Ср би ји 
спа сао гла ву, ни смо ве ро ва ли ни за со лун ског рат ни ка, ни за вер ден ског 
Фи ли па Пе те на, да су би ли жељ ни те не слав не вла сти. Би ли смо скло ни 
да ве ру је мо да су ту уло гу при хва ти ли као очај ни ци, и жр тво ва ли свој 
углед и част да у сло му и по ра зу спа са ва ју шта се спа сти да. [...] За тра жио 
је два да на за раз ми шља ње и са ве то ва ње са при ја те љи ма, на кон че га је дао 
при ста нак да фор ми ра ’Вла ду на род ног спа са’ – јед но став ни је ре че но при-
ста нак да по ста не и оста не из дај ник. За свог нај по пу лар ни јег ју на ка, Кра-
ље ви ћа Мар ка, срп ска на род на по е зи ја зна да је ’тур ска удво ри ца’, али 
исто вре ме но схва та да он дво ри сул та на да ко ли ко год мо же за шти ти ра ју 
од тур ског зу лу ма. Кне зу Ми ло шу се Ср би чак и ди ве због успе лих ва зал-
ских ма ри фе тлу ка ко ји ма је Тур ци ма из ми цао асу ру, чак му кроз пр сте 
про гле да ва ју и мр тву ку мов ску гла ву Цр ног Ђор ђа, по сла ну на пе шкеш 
па ши на Ка ле мег да ну и Сул та ну у Стам бо лу. За Ми ла на Не ди ћа не знам 
да ли је наш на род на шао и да ли ће на ћи раз у ме ва ња, или ће за у век оста ти 
под не из бри си вим жи гом Ву ка Бран ко ви ћа (михајловићмихиз 1990: 216). 

Дру штво и исто риј ски тре ну так, а не исто ри ја, на кра ју да ју ко на чан 
суд о ју на ци ма, тј. кре и ра ју мо дел хе рој ства или ан ти хе рој ства. Не дић је од 
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рат ни ка-ју на ка, хе ро јавође, ко јим се на ци ја по но си, по стао из дај ник и ко-
ла бо ра ци о ни ста у очи ма на ро да оног тре нут ка ка да је при стао да бу де пред-
сед ник вла де. Ко ва че вић од по чет ка до кра ја дра ме по ку ша ва да га осло бо-
ди кри ви це, при ка зу ју ћи ње го ву тра ге ди ју као спа со но сни из бор за Ср би ју. 
Узи ма ју ћи у об зир вре ме у ко ме је дра ма би ла од и гра на, то ни је би ло те шко. 
Мно ге исто риј ске лич но сти ко је је ко му ни стич ки ре жим про гла ша вао из-
дај ни ци ма, по сле рас па да Ју го сла ви је билe су пред ста вља не као из ба ви те-
љи, и то ис ти ца њем исто риј ских чи ње ни ца ко је су мо гле то да пот кре пе. Не 
сме се пре не брег ну ти чи ње ни ца да су по сле Дру гог свет ског ра та исто ри ју 
пи са ли по бед ни ци, те да су се, без мно го ду бо ких ана ли за и до ка за, сви они 
ко ји ни су би ли на стра ни по бед ни ка про гла ша ва ли из дај ни ци ма. Исто риј-
ски из во ри о Не ди ће вим раз ло зи ма за при хва та ње ко ла бо ра ци о ни стич ке 
вла де су раз ли чи ти, у за ви сно сти, као што при ме ћу је Сто ја но вић, да ли су 
при па да ли со ци ја ли стич ком или еми грант ском кор пу су: „Со ци ја ли стич ка 
исто ри о гра фи ја ви де ла је у овим де пу та ци ја ма ̓ про фа ши стич ку бур жо а зи ју ,̓ 
док су оне у де ли ма на ста лим у еми гра ци ји пред ста вље не та ко да из гле да 
као да је це ло срп ство мо ли ло Не ди ћа да обра зу је вла ду и би ло јед но ду шно 
у схва та њу да са мо он мо же спа си ти срп ски на род пот пу не про па сти” (сто
јановић 2014: 196). Исто ри о гра фи ја о Дру гом свет ском ра ту ни је ни 90-их 
го ди на укло ни ла иде о ло шки пред знак, већ је у но во ство ре ној кли ми по ли-
тич ког и ку лур ног екс тре ми зма из но ва про у ча ва ла то до ба. Ово га пу та оно 
је по сма тра но кроз при зму дру га чи је, су прот не иде о ло ги је, ко ју пред ста вља 
дру га, по ра же на стра на у гра ђан ском ра ту 1941–1945. Та ко су мно ге лич но-
сти пре ко но ћи од из дај ни ка по ста ле хе ро ји и обр ну то, на шта та ко ђе ука-
зу је Сто ја но вић: „Чак и да нас, ка ко због на ве де них окол но сти, та ко и услед 
ути ли тар них мо ти ва по је ди на ца и дру штве них гру па, исто ри о граф ско про-
у ча ва ње Дру гог свет ског ра та на про сто ру Ср би је по ве за но је са иде о ло шким 
при ти сци ма и че стим днев но-по ли тич ким ин стру мен та ли за ци ја ма” (сто
јановић 2014: V). 

Си ни ша Ко ва че вић је у дра ми о Ми ла ну Не ди ћу по ку шао да осло бо ди 
кри ви це свог ју на ка, про гла ше ног из дај ни ком због не че га што му је на мет-
ну то као је ди ни мо гу ћи спа со но сни из бор за Ср бе. На лич ном пла ну, он је 
тра гич ки хе рој за то што мо ра да при хва ти не што што не же ли, чи ме се 
од ри че свог иден ти те та пред рат ног на ци о нал ног хе ро ја. Оста ли ли ко ви 
са мо су оста ли на ни воу кро ки ја; у пр вом пла ну, Ко ва че ви ће ва дра ма је 
тра ге ди ја ли ка Не ди ћа, при че му пи сац, у ду ху но вог вре ме на, пре не бре га-
ва све не га тив не исто риј ске чи ње ни це о вла ди Ми ла на Не ди ћа. Пре све га 
ње го ва про па ган да и ак тив ност се мо же, пре ма Ми ло са вље ви ћу, све сти на 
сле де ће кључ не од ред ни це: „Не по ко ле бљи ва ве ра у не мач ку по бе ду уз уве-
ре ње да ће на ци о нал со ци ја ли стич ка иде о ло ги ја, са ра сном те о ри јом у сво-
јој осно ви, од ре ђи ва ти суд би ну бу ду ће ’Но ве Евро пе’, ста ви ли су ан ти се
ми ти зам на цен трал но ме сто це ло куп не ак тив но сти ко ла бо ра ци о ни ста. За 
рев но сним ан ти се мит ским де ло ва њем сле дио је ан ти ко му ни зам про ис те као 
ис кљу чи во из на ци о нал со ци ја ли стич ке ви зу ре, и на кра ју, ан ти де мо кра
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ти ја као про дукт од ба ци ва ња свих те ко ви на за пад не ци ви ли за ци је. На та квим 
прет по став ка ма гра ђен је кон цепт ’Но ве Ср би је’ у ’Но вој Евро пи’ као те о-
крат ске, кор по ра тив не др жа ве. Кључ ни мо ме нат у при пре ма ма при кљу че ња 
’Но ве Ср би је’ ’но вом по рет ку’ би ло је ства ра ње но ве ’фа на ти зо ва не’ омла-
ди не, ко ја је у скла ду са зах те ви ма ’но вог до ба’ тре ба ло да бу де ство ре на 
вас пи та ва њем у на ци о на ли стич ком ду ху (милосављевић 2006: 19). Бу ду ћи 
да су не ке кључ не од ред ни це Не ди ће ве вла де (ан ти ко му ни зам, ан ти де мо-
кра ти ја, но ви по ре дак у на ци о на ли стич ком ду ху, Но ва Ср би ја) би ле ак ту-
ел не и у дру штве ном ста њу де ве де се тих, пот пу но је ја сно ка ко је Ко ва че вић 
кви слин га Ми ла на Не ди ћа ла ко мо гао пре о бра ти ти у тра гич ког хе ро ја Ми-
ла на Не ди ћа, „оца/мај ке на ци је”.

Дра ма се од ви ја на два пла на – у про шло сти, у ко јој је Не дић ми ни стар 
у оку па тор ској вла ди и у са да шњо сти, у ко јој је Не дић на ислед нич кој клу пи 
код пар ти зан ског офи ци ра. Дра ма тур шки по сту пак је сли чан као у дра ми 
Кнез Па вле Сло бо да на Се ле ни ћа. При мар ни ко му ни ка циј ски ни во пред ста-
вља исле ђи ва ње Ми ла на Не ди ћа, док је се кун дар ни – ре кон струк ци ја исто-
ри је. На сва ку ислед ни ко ву оп ту жу ју ћу тврд њу, Ко ва че вић од го ва ра сце ном 
ко ја би тре ба ло да до ка зу је су прот но, што ука зу је на им пли цит ну при сут-
ност ау то ра и ње го ву те жњу да од бра ни Не ди ће ву ко ла бо ра ци о ни стич ку 
уло гу. За раз ли ку од ли ка кне за Па вла, Не ди ће ва уну тра шња дра ма ни је 
тра ја ла то ком це лог ко ма да – она је за вр ше на већ у пр вим сце на ма, али 
драм ска рад ња се да ље раз ви ја при ка зи ва њем Не ди ће вих по ку ша ја да спа-
са ва на род од не мач ких стре ља ња и пре и спи ти ва њем ње го вих од лу ка од 
стра не но ве пар ти зан ске вла сти, па се Не ди ћев иден ти тет, као и Па влов, 
афир ми ше су ко бом из ме ђу хе ро ја и ан ти хе ро ја. Ислед ни ка не за ни ма исти-
на, већ же ли да му Не дић по твр ди зва нич ни став но ве вла сти о ње го вој 
са рад њи са оку па то ри ма. За ислед ни ка не по сто ји оп ци ја у ко јој Ми лан 
Не дић мо жда ни је крив. Њи хов су коб, у ства ри је ду бо ки су коб јед ног гра-
ђан ског ра та ко ји се во дио у по за ди ни Дру гог свет ског ра та. Ре ха би ли ту ју-
ћи Не ди ћа, Ко ва че вић је за пра во по ку шао да пред ста ви дру га чи ју сли ку 
ве ли ког исто риј ског тре нут ка, те да учи ни да се чу је и дру ги глас, по сле 
ду гог ни за го ди на у ко ји ма је са мо јед на стра на би ла за сту пље на: 

АЋИ МО ВИЋ: На про тив. Од љу ди ко ји су оста ли у Ју го сла ви ји он 
је по у зда но и нај о ми ље ни ји и нај це ње ни ји. Зна те, он је хе рој про шлих 
ра то ва, ди рек тан по то мак чо ве ка ко ји је у Пр вом срп ском устан ку пр ви 
убио Тур чи на, то све сто ји. (Ковачевић 1992: 2)

При ча је дра ма тур шки уо кви ре на си ту а ци јом исле ђи ва ња Ми ла на Не-
ди ћа, ко је се за вр ша ва ње го вим на вод ним са мо у би ством, тј. ли кви да ци јом 
од стра не Озне5. Тра ги ку Не ди ће вог ли ка за о кру жу је бол оца ко ји је из гу био 

5 „Зва нич но об ја шње ње би ло је да се ра ди о са мо у би ству, што, узев ши у об зир Не ди-
ће ве де пре сив не епи зо де не сме би ти ис кљу че но. Ме ђу тим, смрт бив шег пред сед ни ка срп ске 
ко ла бо ра ци о ни стич ке вла де то ком ис тра ге у ко јој се др жао из над оче ки ва ња, као и бр зи на 
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си на6 и вој ни ка ко ји је ка ри је ри под ре дио суд би ну вла сти те по ро ди це, да 
би се на кра ју те ка ри је ре су о чио с вој нич ким и с по ли тич ком по ра зом, и с 
на ци о нал ном ка та стро фом, жр тву ју ћи пре о ста ле по ро дич не ве зе, част и 
ау то ри тет. Као што се прет ход них го ди на у Ср би ји по ку ша вао одр жа ти 
ју го сло вен ски иден ти тет, та ко је де ве де се тих, у но вим окол но сти ма, дру-
штво ства ра ло но ви иден ти тет, са по вр шним ми то ло ги зи ра њем, и то та ко 
што је све оно што је у ко му ни зму има ло пред знак не га тив ног, у но во ство-
ре ној ствар но сти до би ло пред знак по зи тив ног. Као по сле ди ца то га, до шло 
је до кри ми на ли за ци је ко му ни стич ке про шло сти чи ме се „не у тра ли шу лич-
на се ћа ња на по зи тив не аспек те ко му ни стич ких си сте ма, као што су ега-
ли тар на ети ка, дру штве на сво ји на, со ци јал на си гур ност, а то та ли тар ном 
ети ке том стиг ма ти зу је сва ко са вре ме но про ми шља ње ле ви це” (мартинов 
2014: 12). Као што са ста но ви шта ко му ни зма ни шта из прет ход ног си сте ма 
ни је ва ља ло, та ко је у пост со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји не кри тич ки гло ри-
фи ко ва на сва ка ант ко му ни стич ка те ко ви на. До ми нант не ли ни је ан ти ко му-
ни стич ког пред зна ка у Ср би ји су во ди ле до Не ди ћа, и ни ка да у на род ној 
све сти до вољ но де нун ци ра ног Дра же Ми ха и ло ви ћа и чет нич ког по кре та, 
а у Хр ват ској су то пред ста вља ли до мо бра ни и уста ше. На ци о на ли сти, ко-
ји су у СФРЈ за тва ра ни због сво јих ста во ва, пре у зе ли су у но вој дру штве ној 
ствар но сти уло ге во ђа, хе ро ја бун тов ни ка. Ни кад по ми ре не су прот но сти 
прет ход них де це ни ја, у ра ту де ве де се тих пре у зе ле су сим бо ле и на ци о нал ну 
иде о ло ги ју из про шло сти, па су опет ус по ста вље не вој не фор ма ци је из Дру-
гог свет ског ра та: уста ше, чет ни ци, ба ли је. Ре жим де ве де се тих у Ср би ји 
ни је ста вио тач ку на прет ход ни пе ри од, ни ти је на шао пут опо рав ка, ко јим 
је тре ба ло кре ну ти, ни ти је пут ко ји пи сац на ме ће пут ко јим тре ба кре ну ти. 
Због то га Не ди ће во по ли тич ко обра ћа ње на ро ду пре ко ра ди ја ли чи на све 
оне на ци о нал не бе се де ко је су у ак ту ел ној ствар но сти 90-их би ле при сут не 
ка ко у ме ди ји ма, та ко и на дру штве ним оку пља њи ма. 

НЕ ДИЋ: Дра га бра ћо и се стре, го во ри вам ваш брат, ар миј ски ђе-
не рал Ми лан Не дић, пред сед ник срп ске вла де. Го во ри вам из ду би не 
срп ске ду ше, срп ског ср ца, че сти то и по ште но. [...] Пи там вас: зар ни је 
би ло до ста про ли ва ња срп ске кр ви? [...] Са мо сло га Ср би на спа са ва. Шта 

са ко јом је са хра њен на и да нас не по зна том ме сту, под сти ца ли су го ди на ма раз ли чи те тео-
ри је пре ма ко ји ма је Не ди ћа за пра во уби ла ко му ни стич ка власт” (стојановић 2014: 18).

6 Окол но сти стра да ња Не ди ће вог си на је дин ца оста ле су не раз ја шње не, а ука зи ва но 
је и на мо гу ћу по ве за ност са ко му ни стич ком пар ти јом. Сме де рев ска ка та стро фа у ко јој је 
по ги нуо Не ди ћев син до го ди ла се у ју ну 1941. и ве ро ват но ни је би ла ко му ни стич ка ак ци ја, 
већ је екс пло зи ја скла ди шта иза зва на не пра вил ним чу ва њем бо је ве му ни ци је. У том мо-
мен ту 5. ју на СССР се тру ди да ве ру је у пакт са Хи тле ром, а КПЈ, ко ја је под ње го вом кон-
тро лом, не во ди ак ци је про тив Не ма ца. Ак тив но сти по чи њу тек 22. ју на на па дом на СССР. 
Бран ко Пе тра но вић у сво јој мо но гра фи ји Ср би ја у Дру гом свет ском ра ту 1939–1945. на во-
ди да узрок екс пло зи је ни је ра све тљен до да нас. Пр ва вер зи ја је да је до еск пло зи је до шло 
слу чај но, а дру га да је за њу од го во ран со вјет ски агент Му ста фа Го лу бић, ко ји је ухап шен 
два да на ка сни је (петрановић 1992: 112).
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ми мо же мо са да да учи ни мо? Ни шта. Са мо се би зло. Ми смо зр но пе ска 
у уз бур ка ном свет ском мо ру. Да нас се вр ше об ра чу ни нај ве ћих си ла 
све та. Ту ми ни ти мо же мо по мо ћи, ни ти од мо ћи. Не мој да се ме ша мо у 
ту ђе ства ри, јер ко се ме ша у ту ђе ства ри, обич но из ву че де бљи крај. 
Ре шио сам се да на род по ве дем пра вим на род ним пу тем, да гле да сво је 
ин те ре се и да се са чу ва од ис тре бље ња. Обра зо вао сам вла ду на род ног 
спа са... (Ковачевић 1992: 5) 

У прет ход ном ци та ту очи гле дан је Не ди ћев по ку шај да од бра ни сво је 
опре де ље ње и да бу де, пот пу но су прот но рат нич кој тра ди ци ји, на стра ни 
пре жи вља ва ња по сва ку це ну. С тим у ве зи, не тре ба за бо ра ви ти да срп ске 
во ђе ни су увек и ис кљу чи во би ли хе ро ји бун тов ни ци, ко ји су се бо ри ли за 
сло бо ду, већ и лу ка ви по ли ти ча ри ко ји су је на ди пло мат ски на чин бра ни ли 
од не сре ћа. За чу до, та кви по ли ти ча ри ни су оства ри ли ве ли ку по пу лар ност 
у на ро ду. Сто га ова дра ма отва ра сло же не и увек ак ту ел не те ме у на шој 
исто ри ји, а то су на ци о нал на из да ја и ло ше во ђе на на ци о нал на по ли ти ка. 

НЕ МАЦ: [...] ’Ај те мо лим вас. Ка ра ђор ђа има те на сто ти не, за из воз, 
а Ми ло ша Обре но ви ћа ни јед ног. А Обре но вић вам је сад по треб ни ји 
не го он да. Не го икад. (За ћу те опет.) Је сте ли за пи ће? (Ковачевић 1992: 4)

Не дић је лик ко ји тр пи рад њу, а са мо јед ном је, суд бо но сно, по кре ће: 
ка да при хва ти уце ну не мач ког офи ци ра. Ђе не рал Ми лан Не дић је дра ма о чо-
ве ку ко ји се на ла зи из ме ђу че ки ћа и на ков ња, ко ји тре ба да иза бе ре из ме ђу 
два зла у јед ној без из ла зној си ту а ци ји, чо ве ка ко ји при ста је да бу де из дај ник 
ка ко би спа сао што се још спа си ти мо же. Не дић је до ве ден у кла сич ну тра-
гич ну ди ле му, из ко је не мо же иза ћи „чи стих ру ку”: уко ли ко не при хва ти 
по ну ду не мач ког ге не ра ла, Ср би ја ће би ти рас пар ча на и по де ље на, а уко-
ли ко је при хва ти, оста ће за па ма ћен као из дај ник ко ме бу ду ћи по бед ни ци 
не ће опро сти ти.7 Ко ва че вић је Не ди ће во при хва та ње уло ге пред сед ни ка 
ма ри о нет ске вла де то ком не мач ке оку па ци је по ста вио у ко ор ди на те тра гич-
ког усу да ан тич ких хе ро ја, ко ји су за рад до бро би ти за јед ни це при мо ра ни да 
од ба це сво је мо рал не прин ци пе; су о чен са суд би ном др жав ни ка и па три о те 
од лу чу је се за „цар ство зе маљ ско”, због че га је, као и кнез Па вле, про гла шен 
из дај ни ком. Ко ва че вић ра за ра мит о ње го вој из да ји, слич но као што је и 
Све тог Са ву у исто и ме ној дра ми при ка зао као праг ма тич ног по ли ти ча ра.

7 Ми лан Не дић ни ка ко ни је мо гао зна ти, а ни је ни же лео да ве ру је да ће ко му ни сти 
и Ти то по бе ди ти у том ра ту. Исто ри ча ри Ду шан Т. Ба та ко вић, и Алек сан дар Сто ја но вић у 
сво јим де ли ма ис ти чу Не ди ће ву фа сци ни ра ност „не мач ком ма ши не ри јом”, та ко да је при 
пре у зи ма њу ду жно сти не по ко ле бљи во ви ше ве ро вао у не по бе ди вост Не ма ца, не го у по бе ду 
би ло ко је фрак ци је на на шим про сто ри ма у вре ме Дру гог свет ског ра та. (Ви де ти ви ше у: 
Сто ја но вић, А., Ба ја гић Д., 2014: Ми лан Не дић и ње го ва уло га у Дру гом свет ском ра ту у 
све тлу срп ске исто ри о гра фи је и но вих исто риј ских из во ра, Збор ник ра до ва са ме ђу на род
ног на уч ног ску па: На у ка и са вре ме ни уни вер зи тет 3 и Ду шан Т. Ба та ко вић, 2000: Но ва 
исто ри ја срп ског на ро да, Бе о град: Вој на штам па ри ја).
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Мо же мо при ме ти ти да не мач ки и пар ти зан ски офи цир де ле иден тич не 
не га тив не тип ске осо би не моћ ни ка, те се са мим тим су шти на од но са из ме-
ђу њих и Не ди ћа не ме ња ни то ком, ни по сле ра та. Док су на вла сти, обо ји-
ца су моћ ни, охо ли и дво лич ни, а је ди на њи хо ва слич ност са Не ди ћем се 
огле да у осе ћа њу уса мље но сти. За Не ди ћа се осло бо ђе њем ни шта ни је про-
ме ни ло, већ је оно са мо до не ло ко нач ни рас плет ње го ве тра гич не суд би не. 
Без по ро ди це и љу ба ви, Не дић је и на јав ном и ин тим ном пла ну пот пу но 
изо ло ван и уса мљен. Жив ка Не дић пре ки да све од но се с му жем у ча су ка да 
он при хва ти ме сто пред сед ни ка вла де и тра жи од ње га да са чу ва кћер ке, 
али и раз у ме ње го во при хва та ње и пра шта му за вла сти ту ду гу са мо ћу и 
бу ду ће не сре ће. Ан ђе ли ју ка рак те ри ше ту га за бра том, ода ност су пру ге, те 
по што ва ње и љу бав пре ма оцу, ко ји пре ма ње ном убе ђе њу чи ни из да ју, вре-
ђа је, оста вља по ро ди цу да гла ду је и из ла же је но вим опа сно сти ма. Бри га 
за бли жње, а за тим и за це ло ку пан на род је сте ка рак те ри сти ка по ко јој се 
Не дић раз ли ку је од оста лих ли ко ва. Ко ва че вић је тра ге ди ју свог ли ка по-
ку шао да до ча ра ис кљу чи во кроз осо би ну „бри ге за срп ски на род”, јер га је 
упра во та бри га и љу бав пре ма на ро ду тра гич но од ве ла до фор ми ра ња квин-
сли шке вла де. Ети ка про жи ма сва три ли ка, са мо су по ља њи хо вог де ло ва-
ња раз ли чи та, што чи ни осно ву су ко ба, јер сви ми сле да је њи хо во ста но-
ви ште је ди но ис прав но. Не мач ки офи цир по се ду је вој нич ки ко декс, док је 
Ислед ник, иа ко по ка зу је при ми тив ну оси о ност ма лог чо ве ка, сво ју ети ку 
ис ка зао у бор би про тив оку па то ра за осло бо ђе ње на ро да. Па ра докс је што 
је и Не ди ћев син био ко му ни ста ко ји се бо рио за осло бо ђе ње од оку па то ра. 
Из та бе ле се уо ча ва да је Ко ва че вић, због ак ту ел не исто риј ске си ту а ци је у 
ко јој дра ма на ста је, све што је у про шло сти би ло по зи тив но – при ка зао као 
не га тив но, па је до ју че ра шњег хе ро ја осло бо ди о ца, пар ти за на, пред ста вио 
са ни зом не га тив них осо би на: као охо лог, дво лич ног, бес кру пу ло зног, без 
трун ке пле ме ни то сти. Ње го ве осо би не су слич не осо би на ма Нем ца, да кле, 
пот пу но у ду ху вла да ју ћег ан ти ко му ни стич ког и ан ти ју го сло вен ског рас-
по ло же ња де ве де се тих го ди на.

Квислиншке снаге Немци, комунисти

Спасавање Србије од 
Немаца и од комуниста

Недић

Српски народНација, он сам
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У од но су на лик кне за Па вла, Не дић има до не кле сли чан обје кат де ло-
ва ња, али у пот пу но из ме ње ним усло ви ма. Он, за раз ли ку од Па вла, же ли 
очу ва ње Ср би је, јер се до го ди ло оно про тив че га се Па вле и бо рио, а то је 
рас пад Ју го сла ви је. Обо ји ца има ју мно го про тив ни ка, ско ро све оста ле ли-
ко ве, али Не дић је, за раз ли ку од кне за Па вла, мо гао ра чу на ти на сво је 
кви слин шке сна ге као на по ма га че. То по ка зу је да се у ства ри ак тан ци јал ни 
мо дел до го дио пре ове дра ме, у екс по зи ци ји, и то је мо дел о исто риј ској 
уло зи Не ди ћа у Дру гом свет ском ра ту. Ко ва че ви ће ва дра ма ко ја се од и гра-
ва пред на ма, пре све га је дра ма о оправ да ва њу Не ди ће ве уло ге у про шло сти. 
У та квом ак тан ци јал ном мо де лу, Не ди ћев циљ је сво је вр сни али би за ње-
го ву кви слин шку са рад њу то ком оку па ци је, а су пар ник му је Ислед ник и 
нов ко му ни стич ки си стем, про тив ко га се за вре ме те вла де и бо рио. По-
моћ ни ка не ма. Не дић не ма ни ка кву мо гућ ност из бо ра, јер му је иден ти тет 
до де љен. Ње гов из бор се кре ће у окви ри ма оно га што му не мач ки офи цир 
на ла же и ислед ник зах те ва. Да кле, мо же мо кон ста то ва ти да је и ов де, као и 
код Се ле ни ће вог кне за Па вла, по сре ди кон цепт јед но ди мен зи о нал ног ли ка: 
мо но лит ног и без мо гућ но сти из бо ра. То обо ји цу ју на ка до не кле осло ба ђа 
од го вор но сти, јер су де ло ва ли у скла ду са сво јим огра ни че ним мо гућ но-
сти ма и пред ста вља ли ма ри о не те. Јед но ди мен зи о нал ни ли ко ви су де фи ни-
са ни ма лим ску пом ди стинк тив них цр та, па је, са мим тим, тај скуп све ден 
на јед ну до ми нант ну цр ту ко ја је из дво је на и пре те ра на. И код Па вла и код 
Не ди ћа по сто ји до ми нант на цр та: код пр вог је реч о пре на гла ше ном осе ћа-
њу ду жно сти да од бра ни ју го сло вен ство, упр кос то ме да га не раз у ме; на 
дру гој стра ни, код Ми ла на Не ди ћа, реч је о ја ко из ра же ном срп ском на ци-
о нал ном иден ти те ту. У екс трем ним слу ча је ви ма, хи пер бо ли са ње до ми нант-
не цр те пре тва ра лик у ка ри ка ту ру и жр тву гро те ске. Ко ва че вић је ова квим 
по ступ ком драм ски лик Ми ла на Не ди ћа при бли жио све ци ма – он се жр тву-
је и уми ре за спа се ње на ро да. 

Из исто риј ско-по ли тич ке гра ђе Си ни ша Ко ва че вић из вла чи оно што 
је у вре ме ну пре де ве де се тих би ло по ти сну то, а у де ве де се тим до бро до шло, 
као што је то ура дио и Се ле нић у дра ми Кнез Па вле. Пи сац из ла же сво ју 
ви зи ју про шло сти и по ку ша ва да оправ да раз ло ге, мо ти ве због ко јих је Не-
дић при хва тио за да так пред сед ни ка вла де. Пи сац ко ји је 1989. го ди не на-
пи сао ко мад Све ти Са ва, у ко ме је кри ти ко вао ми то ма ни ју, овом дра мом 
укљу чу је се у то ко ве ре ха би ли та ци је и ве ли ча ња на ци о нал ног и мит ског. 
О по де сној ана ло ги ји са про шлим вре ме ном, у тре нут ку ка да та кве ана ло-
ги је на и ла зе на сна жан од зив гле да ла ца упу ћу је Хри стић: „Си ни ша Ко ва-
че вић умео је да ис ко ри сти све слич но сти ко је би се мо гле про на ћи у по ло-
жа ју у ко ме је Ср би ја би ла 1941. и у ко ме се на шла 1991, ка да је ње гов ко мад 
на пи сан, оно сно 1992, ка да је из ве ден, и за то Ђе не рал Ми лан Не дић на и ла-
зи на пун од зив у гле да ли шту Зве зда ра те а тра, чак и ме ђу они ма ко ји за 
Не ди ћа зна ју са мо из уџ бе ни ка исто ри је или ен ци кло пе ди је” (христић 1992: 
1555). Слу чај но или не, Ко ва че ви ће ва дра ма кре ће се у истом прав цу у ко ме 
се кре ће и зва нич на по ли ти ка у Ср би ји тих го ди на. Си ни ша Ко ва че вић је, 
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у скла ду са еми грант ском исто ри о граф ском ли те ра ту ром, од Ми ла на Не-
ди ћа же лео да на пра ви хе ро ја, ко ји са сво јом ју нач ком пред и сто ри јом ни је 
мо гао да ура ди ни шта дру го осим да спа се на род. Пи сац је од Не ди ћа та ко 
на пра вио драм ски лик ко ји не ма из бор. По сма тра но из дру га чи је пер спек-
ти ве, Ми лан Не дић је и као лик и као лич ност мо гао да на пра ви су про тан 
из бор, нпр. да не ура ди ни шта и са че ка крај ра та, али он ипак од лу чу је да 
при хва ти ме сто пред сед ни ка вла де. Из но ви јих исто ри о граф ских ис тра жи-
ва ња8 ко ја су при ка за на, мо гли смо за кљу чи ти да Не ди ћа на де ло ва ње и 
из бор ко ји је на пра вио ни је по кре нуо са мо мо тив спа са ва ња на ро да. Ми лан 
Не дић ве ро вао је у по бе ду сна жне Не мач ке, исто као што је ве ро вао да може 
да на пра ви но ву, на ци о нал но је дин стве ну Ср би ју под не мач ком оку па ци јом. 
Оно што ни по што ни је же лео је об на вља ње ју го сло вен ске др жа ве. О то ме 
све до че и про гра ми ње го ве вла де и по ли тич ки го во ри, та ко да мо ти ва ци ја 
при стан ка да бу де пред сед ник оку па ци о не вла де да ле ко пре ва зи ла зи мит-
ски обра зац – све сног хе рој ског жр тво ва ња за рад спа се ња на ро да. И Се ле-
нић и Ко ва че вић кре и ра ли су лик кне за Па вла, од но сно Ми ла на Не ди ћа, 
пре ма свом иде о ло шком обра сцу, ко ји оба ли ка свр ста ва у тра гич ке хе ро је, 
при ка зу ју ћи их као ли ко ве ко ји не ма ју из бор и ти ме их до не кле осло ба ђа ју 
кри ви це за по сле ди це њи хо вог из бо ра. Та ко је Ко ва че вић, же ле ћи да ис пра-
ви не прав ду учи ње ну пре ма Ми ла ну Не ди ћу, по ку шао да по јед но ста ви раз-
ло ге ње го вог из бо ра. Не дић је схва тио да је Ср би ја са мо „пи он” у ра ту ко је 
су во ди ле ве ли ке си ле, па се и на дао да ће Ср би пре жи ве ти ако се стр пе док 
ве ли ке си ле из во ју ју по бе ду. Ср би ји је био по тре бан му дар вла дар, по пут 
лу ка вог Ми ло ша Обре но ви ћа, вла дар ко ји ће би ти во ђен на род ном из ре ком 
„По гну ту гла ву са бља не се че”:

НЕ ДИЋ: И опет ће мо би ти. Про да ће нас Чер чил за ша ку грч ких 
ма сли на. [...] Да ће Бог да се Аме ри кан ци ис кр ца ју на Ја дран, он да од мах 
Ср би ју на пра ви ти, ни по што Ју го сла ви ју, краљ да се вра ти од мах са Аме-
ри кан ци ма, ни по што ка сни је. 

МИ ЛУ ТИН: А Хр ва ти? 
НЕ ДИЋ: А Хр ва ти ма ено све од Се све та до Са мо бо ра, па нек пра ве 

др жа ву. Са мо, он да ће је пра ви ти као по ра же на на ци ја. Сад смо са њи ма 
ор та чи ли, и за ве ка ви ше ако бу де и јед ног па мет ног Ср би на. А и то тек 
кад им се су ди. Пре че тво ри ли су Ср бе и у Бо сни и у Сла во ни ји. По ла ми-
ли о на из бе гли ца ʼра ни онај не срећ ни То ма Мак си мо вић, Сло вен це смо 
мо ра ли да сме шта мо у Ср би ју, Сло вен це. Ни је вре ме за шу му Ми лу ти не, 
је л’ сад раз у меш. (Ми лу тин не од го ва ра.) Та дај да ба рем је да ред бу де мо 
па мет ни. Ве ћа је сад и ва жни ја Јор ган пла ни на од Ко па о ни ка и Зла ти бо-
ра. Са мо да нас Чер чил не про да. (За ћу те по но во) (Ковачевић 1992: 10).

8 Сто ја но вић, А., Ба ја гић Д., 2014: Ми лан Не дић и ње го ва уло га у Дру гом свет ском 
ра ту у све тлу срп ске исто ри о гра фи је и но вих исто риј ских из во ра, Збор ник ра до ва са ме ђу
на род ног на уч ног ску па: На у ка и са вре ме ни уни вер зи тет 3; Ми ло са вље вић, Оли ве ра, 2006: 
По ти сну та исти на – Ко ла бо ра ци ја у Ср би ји 1941–1944, Бе о град: Хел син шки од бор за 
људ ска пра ва у Ср би ји.
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Ау то ри су се тру ди ли да сво је ли ко ве учи не не дво сми сле ним пред став-
ни ци ма иде ја ко је су до жи ве ле крах у про шло сти, би ло због из гу бље не 
на ци о нал не са мо све сти, би ло због за ка сне лих ре ак ци ја во ђа. Та ко је Се ле-
нић, пре ко свог тра гич ког хе ро ја и исто риј ског ис ку ства, пре све га же лео 
да пре не се упо зо ре ње у са вре ме ном исто риј ском тре нут ку, док је Ко ва че вић 
у ду ху ан ти ко му ни стич ког ста ва при ка зао Не ди ћа као жр тву ко јој је учи-
ње на не прав да, из јед на ча ва ју ћи по зло чи ну не мач ке оку па то ре и ко му ни сте. 

И кнез Па вле и Ми лан Не дић сме ште ни су у про шлост, не све сни исто-
риј ске бу дућ но сти. Су пер и ор но зна ње пу бли ке ства ра про стор за драм ску 
иро ни ју, јер је пу бли ка све сна да су сви на по ри глав них ју на ка осу ђе ни на 
про паст. Упра во драм ска иро ни ја да је ау то ру мо гућ ност за ства ра ње ко мен-
та ра, упо зо ра ва ње пу бли ке или пре по зна ва ње исто риј ске ма три це ко ја се 
по на вља и у са да шњо сти. Не дић је лик ко ји је све стан свог кра ја, али ду би-
на овог ли ка је ве ли ка и про из во ди су коб, тј. кон тра дик тор ност из ме ђу 
оно га што чи ни и оно га што ми сли. Ова кон тра дик тор ност је по кре тач 
рад ње у дра ми: Не дић се све вре ме ра та мо рао по на ша ти су прот но сво ме 
осе ћа њу и ети ци. Ње гов лик је гра ђен у скла ду са осо би на ма тра ди ци о нал-
них, сред њо ве ков них хе ро ја: од ли ку ју га осе ћа ње ду жно сти, ви те штво, 
пле ме ни тост, ра ци о нал ност и нео ба зи ра ње на по сле ди це соп стве ног из бо-
ра. Исто као и Па вле, Не дић пред о се ћа ка ко ће се за вр ши ти рат и ка ко ће 
се окон ча ти ње го ва суд би на, те се до бро вољ но изо лу је од по ро ди це, да 
нај бли жи не би тр пе ли по сле ди це фор ми ра ња ње го ве кви слин шке вла де. 
За то се овај лик не раз ви ја, већ оста је не про ме њен до кра ја, ка ко у од но су 
пре ма Нем ци ма, та ко и у од но су пре ма пар ти за ни ма. 

НЕ ДИЋ: Па је л’ ти ствар но ни шта не раз у меш, па ни си ти ба ла вац, 
шта си се ус па лио ко гим на зи ста, ко да те је Си мо вић пуј дао. Па је л’ ти 
не раз у меш да ће нас за тр ти, не ће ни ко од за кле тве пре о ста ти. Па је л’ 
би и ти ко и онај лу ди Дра жа, шта пом на би ка, по сле ноћ на гла ву, па у 
по мр чи ну, а Шва бе некʼ га зе на род гу се ни ца ма. Сто за јед ног, еј, три сто 
за јед ног је би ло у Кра гу јев цу [...] је бе се Ма зи ја ни ну и Пи ја ди за Ср бе, 
на мер но то они и ра де, по сле ће мо у Аме ри ку и Ка на ду ићи по срп ску 
ра са ду. И чи ме би ти на Нем ца. Овог тре нут ка. Ни шта им ни смо мо гли 
ни са ми ли он вој ни ка, са то по ви ма, сад ће мо ло вач ким пу шка ма да их 
го ни мо по Ср би ји. [...] (Ковачевић 1992: 10).

Си ни ша Ко ва че вић је ис ко ри стио по го дан исто риј ски тре ну так да кроз 
Не ди ћев лик по јед но ста ви исто ри ју СФРЈ, опи су ју ћи је у про па ганд ним 
на ци о нал ним тек сто ви ма ко је из го ва ра ње гов ју нак. Оту да и по пу лар ност 
овог ко ма да, јер се ја вља у вре ме ну у ко ме се ре ха би ли ту је та кав реч ник, 
па је свест о на ци о нал но сти Ср ба, по ни шта ва на у прет ход ној др жа ви, до-
би ла хи пер бо лич не раз ме ре, у, ка ко М. Лом пар при ме ћу је, сво је вр сној тран-
сфор ма ци ји на ли ни ји на из ме нич не ре ха би ли та ци је ле ги ти ми те та на ци о-
нал них пра ва и ак ци ја упе ре них про тив њи хо вих оства ре ња: „По ни штив ши 
сва ку свест о ле ги тим но сти срп ских на ци о нал них пра ва, они су уна пред 
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учи ни ли ле ги тим ним сва ко де ло ва ње про тив тих пра ва, ка ко год да је би ло 
мо ти ви са но и ка квим год сред стви ма да се слу жи ло: до ма сов них про го на 
и уби ја ња. Апо ло ги ју ко му ни зма за ме ни ли су – но ше ни хлад ним бе сни лом 
иде о ло шких ре не га та – апо ло ги јом за пад них ин те ре са” (ломпар 2014: 442).

Го ди не у ко ји ма на ста је дра ма су го ди не „пре це њи ва ња” на ци о нал не 
иде о ло ги је и све га што је би ло ан ти ко му ни стич ко, а што је прет ход них 
го ди на ду го за бра њи ва но. Сви срп ски ко ла бо ра ци о ни сти пре Дру гог свет-
ског ра та су ан ти ко му ни стич ке про ви ни јен ци је, та ко да је њи хо ва ак тив ност 
то ком оку па ци је, а на ро чи то на кон ње, ту ма че на ис кљу чи во као фа ши стич-
ка и из дај нич ка.9 По сто ји ду бља тра гич ка по ве за ност из ме ђу људ ског слу-
ча ја Ко ва че ви ће вог ју на ка и исто риј ске суд би не на ро да ко ме је он при па дао. 
Ба вље ње по ли ти ком је пре све га ка зна: она од у зи ма при ват ност, она је „уста-
ја ње с те ре том и ле га ње с њим”. Дра ма ко ја се на ши рем пла ну раз ви ја као 
тра ге ди ја, кроз су коб из ме ђу ствар ног и до де ље ног иден ти те та, од ви ја се и 
ду бо ко на лич ном пла ну, у ве ли ком рас це пу из ме ђу љу ба ви пре ма де те ту 
и љу ба ви пре ма на ро ду. Ми лан Не дић при ка зан је као уса мље ни хе рој – он 
мо ра да се по на ша по пра ви ли ма јед ног све та ко ји је по стао де ви јан тан, 
иа ко је мо гао да до ку чи бу дућ ност ка сни јих до га ђа ња и за блу да. Ти ме ова 
дра ма до би ја ка рак тер по ро дич не дра ме у ко јој отац, па ра док сал но, пре ма 
кћер ки мо ра да бу де осо ран, груб, уто ли ко ви ше што је во ли и бри не се о 
њој. Не ди ћу је би ло ја сно да кћер ка из дај ни ка, уко ли ко се не од рек не оца, 
или отац ње, у но вој зе мљи не ма бу дућ но сти, што Не ди ћа не у мо љи во во ди 
у пот пу ну изо ла ци ју и пат њу, без ика квог трач ка на де и све тло сти.

АН ЂЕ ЛИ ЈА: (збла ну та): Та та... 
НЕ ДИЋ: Ни ту реч да ви ше ни си у уста ста ви ла, ни ти ни се стре, 

је л’ то ја сно, не ћу да те ви дим ви ше, ни те бе ни њих, овај праг не по сто-
ји ви ше за вас. Ми лан Не дић ву ци ба ти не и ба ра бе не ра ђа. На по ље! 

АН ЂЕ ЛИ ЈА: Та та... 
НЕ ДИЋ: На по ље, кад го во рим! (За мах не да је уда ри, Ан ђе ли ја се 

не по ме ра, Отац јој при ши је до бар ша мар. Ћер ка га гле да не тре ми це, 
он да се окре не и ис тр чи из ку ће. Не дић по сто ји не ко ли ко тре ну та ка, а 
он да на сло ни гла ву на си но вљев пор трет. Из со бе иза ђе Жив ка.) Је л’ 

9 „При ме ну тер ми на „кви слинг” на срп ске ко ла бо ра ци о ни сте из Дру гог свет ског рата 
др Дра ган Алек сић озна чио је као део иде о ло шког реч ни ка, са ци љем да се сви са рад ни ци 
оку па то ра пред ста ве не са мо као из дај ни ци, већ и фа ши сти. Ако се пра ви по ре ђе ње ју го-
сло вен ских ко ла бо ра ци о ни ста са ли ком и де лом Вид ку на Кви слин га ла ко се уо ча ва да су 
са мо уста ше исто вре ме но де ли ле иде о ло шке вред но сти фа ши зма, одр жа ва ле кон так те са 
пред став ни ци ма Осо ви не и ак тив но при жељ ки ва ле рас пад и оку па ци ју сво је зе мље и пре 
ра та. Ме ђу тим, у за пад ној исто ри о гра фи ји тер мин „кви слинг” (qu i sling) та ко ђе се нај че шће 
упо тре бља ва за опи си ва ње по ли тич ке ко ла бо ра ци је са оку па то ром, ве ро ват но јер тер мин 
ко ла бо ра ци ја (col la bo ra tion) у ен гле ском је зи ку под ра зу ме ва нај ши ру де фи ни ци ју пој ма 
„са рад ња”, и ни је ве за на за до га ђа је из Дру гог свет ског ра та, као што је то по стао слу чај у 
срп ском је зи ку” (стојановић 2014: 73).
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ова ко до бро? (Жив ка не од го ва ра. Ћу те обо је. Же на сто ји на сре ди ни 
со бе.) (Ковачевић 1992: 6).

Не дић ни је жр тво вао са мо по нос и образ, жр тво вао је и по ро ди цу, која 
мо ра да га се од рек не ка ко би у но вом си сте му мо гла пре жи ве ти, та ко да 
Не дић по при ма осо би не хе ро ја ко ји тра жи ал тер на ти ву у ко јој при хва та 
суд би ну, исто вре ме но бо ре ћи се про тив ње. Ње го ва смрт ни је по раз ње го вог 
хе рој ства, јер је у дра ма ти зо ва ној исто ри ји Си ни ше Ко ва че ви ћа ус пео да 
спа се Ср би ју од рас пар ча ва ња. Ап сурд ност си ту а ци је у ко јој се на ла зи Не дић 
до жи вља ва с пре зи ром и сто ич ком мир но ћом грч ког хе ро ја. Ко ва че ви ћев 
ју нак свој тра гич ки по ло жај схва та као ка зну, као „жи вот ну ка ма ту” за 
учи ње не гре шке – хи брис.

НЕ ДИЋ: Све знам. Ен гле зи ако по бе де, Дра жа ће ме по ли ти ка тра-
ном и по су ти пер јем. И та ко во да ти по Ср би ји. А ко мун ци ће од ме не 
ску ва ти са пун.

ЖИВ КА: И баш се мо ра ло?
НЕ ДИЋ: Је сте, Жив ка, мо ра ло се. 

Не мач ки офи цир, иа ко не при ја тељ, на сли кан је са ви ше бла го на кло но-
сти, што мо же мо иш чи та ва ти и на фо ну Ко ва че ви ће вог иде о ло шког ста ва. 
Лик Нем ца из вр ша ва оно што је ду жност оку па то ра, али опет са раз у ме ва-
њем по зи ци је Ср ба и Не ди ћа. Он има пре ци зно од ре ђе не функ ци је не при-
ја те ља и ни шта га лич но не до ти че, док су сви оста ли ли ко ви емо тив но 
ан га жо ва ни. Не дић је пре ма исто риј ским из во ри ма, по ку шао не са мо са 
Нем ци ма, већ и са оста лим ан ти ко му ни стич ким фрак ци ја ма да осво ји по-
бе ду и пре у зме упра ву над зе мљом по за вр шет ку ра та. Дра жа Ми ха и ло вић 
се у по чет ку за ла гао за об но ву ју го сло вен ске др жа ве, што је би ло у су ко бу 
са оним што је же лео Ми лан Не дић. Ко нач ни ре зул тат овог по ли ти зи ра ња 
у тро у глу Нем ци – Не дић – Ми ха и ло вић, не мач ки вој ни за по вед ник у Ср-
би ји, Хер ман Ној ба хер, ка рак те ри ше сле де ћим ре чи ма: „Ка да је куц нуо час 
сме не, Дра жу Ми ха и ло ви ћа би ла је на пу сти ла и аме рич ка офи цир ска ми-
си ја, у ко ју је по ла гао то ли ко на де. Ју го сло вен ски про стор мо рао је при па-
сти они ма ко ји су бор бу во ди ли бес ком про ми сно: пар ти за ни ма мар ша ла 
Ти та (Не мач ка оба ве штај на слу жба, 1959, 762)”. 

ИСЛЕД НИК: [...] је си ли 18. фе бру а ра 1942, по кла ња ју ћи за ста ву бео-
град ској по ли ци ји, ре као: Да нас, по не сре ћи на шој, ви има те да бра ни те 
Бе о град од цр ве не ажда је ко му ни стич ке. Го ни те ту чу му не ми ло срд но, 
уни шти те ту цр ве ну ку гу, да би Ср бин жи вео. Је си ли, мај ка, или ни је си?

НЕ ДИЋ: Је сам. Али сам вас пре то га и мо лио и ку мио да се ока-
не те бе ла ја и не во ди те на род у по ги бељ. И пре ко ра ди ја и пре ко но ви на 
и пре ко љу ди. 

ИСЛЕД НИК А што би ти, под јор ган, па да те дру ги осло ба ђа. Дру-
ги крв да ли је за тво ју сло бо ду. 

НЕ ДИЋ: Ср бин си ти. 
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ИСЛЕД НИК: Го во риш. Е ви диш, на ма то ни ма ло ни је бит но... 
НЕ ДИЋ: На ма Ср би ма. 
ИСЛЕД НИК Не, но на ма ко му ни сти ма. Ми смо ти као ко ров, што 

нам ви ше се ме за ти реш, ви ше нас је. 
НЕ ДИЋ: Ср бин си ти. Је си, је си. [...] Е лу ди Ср би, лу ди Ср би. Сад 

ће Срп ки ње ра ђа ти ко му ни сте, а Хр ва ти це Хр ва те. Па он да, јед ног да на, 
Јо во на но во. Све из по чет ка. (Ковачевић 1992: 16)

Ислед ник је мо но ди мен зи о на лан лик, обе ле жен мр жњом и же љом за 
осве том, ко ји ци нич но ре жи ра сво је исле ђи ва ње, аро гант но и хлад но ма-
ни пу ли шу ћи љу ди ма и иде ја ма. Не дић и Ислед ник су пред став ни ци две 
су ко бље не стра не, ко је су во ди ле не пре ста не по ли тич ке, иде о ло шке и рат не 
бор бе то ком Дру гог свет ског ра та. Пи сац у про ме ње ној иде о ло шкој ат мос фе ри 
ак ту ел ног тре нут ка, у ко јој су ко му ни сти де тек то ва ни као нај ве ћи узрок 
тра ге ди је срп ства, при ка зу је до ју че ра шње хе ро је, пар ти за не, у не га тив ном 
све тлу, а Ми ла ну Не ди ћу при ли ком исле ђи ва ња да ру је про роч ке ре пли ке 
о по ги бељ ним по сле ди ца ма ко му ни зма. Ко ва че вић је из о кре нуо до та да шњи 
на чин при ка зи ва ња пар ти за на афир ма тив но при сту па ју ћи Не ди ће вом ли ку, 
па је Ислед ник пред ста вљен као не га тив ни ју нак, ан ти хе рој про го ни тељ, 
јед но стран и бес кру пу ло зан, док је Ми лан Не дић тра гич ки хе рој, из ба ви тељ 
срп ске на ци је, ко га пар ти зан ско исле ђи ва ње, а за тим и смрт – уме сто из дај-
ни ком, чи не хе ро јем, му че ни ком. 

Сва три ли ка сво ју уну тра шњу ди на ми ку ву ку из раз ли чи тих ко лек-
тив них иден ти те та и раз ли чи тих ето са, услед че га и по сто ји су коб у њи хо вим 
од но си ма. Ислед ник по се ду је сна жан осе ћај ду жно сти, јер слу жи сво јој 
вој сци и но вој др жав ној упра ви, што га при бли жа ва ли ко ви ма по пут Ср ђе 
из По по ви ће ве дра ме Бе ла ка фа, или Ва си ли ја, пен зи о ни са ног уд ба ша у 
луд ни ци из Ур не бе сне тра ге ди је, а за тим и Лу ке Ла ба на из Про фе си о нал ца. 
Дра ма ко ја се у по чет ку од ви ја као су коб из ме ђу Не ди ћа хе ро ја и Не ди ћа 
из дај ни ка ре флек ту је се на су коб из ме ђу Ислед ни ка и Не ди ћа. Не дић, ге-
не рал са бли ста вом ка ри је ром, бо ри се са без об зир ним и иде о ло шки фа на-
тич ним Ислед ни ком, пот пу ков ни ком, по бед ни ком пред ко јим је ка ри је ра, 
а ко ји се ба ха то, са мо за до вољ но и окрут но игра са сво јом жр твом.

ЛИ КО ВИ Тра гич ки хе ро ј Ан ти хе рој 

Не дић +

Ислед ник +

Не дић ни је вр ста ро ман ти чар ског тра гич ког хе ро ја ко ји је по ра жен јер 
је по ку шао да по бе ди не у мит ну суд би ну. Пи сац је Ми ла на Не ди ћа по ку шао 
да учи ни тра гич ким хе ро јем јер по ста је из дај ник да би спа сао на род, али то 
хе рој ство ни ко око ње га не ви ди ни ти раз у ме. Кр оз ли ко ве Не ди ћа и Ислед-
ни ка при ка зан је су коб две ју раз ли чи тих пер цеп ци ја по сле рат не исто ри је. 
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Не дић, као и кнез Па вле, осе ћа да му је ду жност да ап стра ху је све об зи ре 
и да зе мљу по ште ди још ве ћег ра за ра ња и стра да ња. Из ме ђу осе ћа ња ду-
жно сти, те слу жбе оп штем до бру, с јед не и лич ног осе ћа ња ча сти, с дру ге 
стра не – Не дић се опре де лио за пр во, зна ју ћи да ће у очи ма на ро да за у век 
оста ти упам ћен као из дај ник. Ми лан Не дић пред ста вља хе ро ја из ба ви те ља 
ко ји у по сле рат ној исто ри ји за до би ја иден ти тет ан ти хе ро ја из дај ни ка, по-
пут кне за Па вла. Га ли ма ти јас из не ве ре них уло га ин тен зи ви ра не до ста так 
сле пе ам би ци је, ка ко при ме ћу је Ста мен ко вић, ко ји би, у крај њем, мо гао да 
раз ре ши, ба рем на мо ти ва ци о ном пла ну, истин ски ин те гри тет Не ди ће вог 
ли ка: „Он је и муж ко ме је вој нич ка ка ри је ра ра зо ри ла брак, и бо ле ћив отац, 
и не жан брат ко ме је по треб на уте ха, ра ме на ко је ће спу сти ти умор ну гла-
ву. Је ди но ни је оси он и опак вла сто љу бац. И уто ли ко је бли жи оном што је 
мо рао би ти у ствар но сти” (стаменКовић 2000: 78). 
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rary and so cial con struct, the dis ser ta tion first turns to wards the cul tu ral and so ci o lo gi-
cal con text thro ug ho ut hi story. This il lu mi na tes the fact that both types of he ro es are 
ne arly al ways the pro jec tion of the so cial ideal, the system of va lu es or of so cial ne eds. 
It the reby shows how, thro ug ho ut hi sto ri cal and li te rary eras, so cial ide als ha ve shif ted, 
the types of he ro es chan ged, and every pe riod in the de ve lop ment of so ci ety ga ve birth 
to its cor re spon ding type of he ro. This pro cess is il lu stra ted by the analysis of the dra ma 
Đe ne ral Mi lan Ne dić by Si ni ša Ko va če vić, which was pa ra dig ma tic for the po li ti cal and 
so cial chan ges of that era (the be gin ning of the ’90s).
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ХУ МО РИ СТИЧ КИ ПРИ ЛО ЗИ ЈЕ ЛЕ НЕ ГЕР ДЕЦ  
У ЛИ СТУ БУ БАЊ

На мар ги на ма срп ске књи жев не исто ри о гра фи је на ла зи се 
за бо ра вље но име вр шач ке учи те љи це, ениг ма ти чар ке и но ви нар ке 
Је ле не Јел ке Гер дец (1855–1926). У ра ду ће мо се ба ви ти ње ним ан-
га жма ном у вр шач ком ли сту Бу бањ (1896‒1899). Кроз са вре ме но 
чи та ње ње них књи жев них ру бри ка, по себ но по пу лар не Тет ка Ка
те на ја у зну, те жи ли смо да до ка же мо по тре бу за ре ак ту е ли за ци јом 
ње ног ства ра ла штва, ње ног ан га жма на на ус по ста вља њу род не 
рав но прав но сти и на ци о нал не осве шће но сти. Ње ни но вин ски при-
ло зи се с пра вом при кљу чу ју кор пу су срп ске ху мо ри стич ко-са ти-
рич ке књи жев но сти, ка кву су пи са ли и у раз ли чи тим ли сто ви ма 
пу бли ко ва ли ка но ни зо ва ни срп ски пи сци, по пут Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа, Сте ва на Срем ца и Бра ни сла ва Ну ши ћа. Тек сто ви по ка-
зу ју дис пер зив ност ин те ре со ва ња Је ле не Гер дец и ње ну ак ту ел ност 
у оно вре ме. Ру бри ка Тет ка Ка та на ја у зну пред ста вља по у зда ну 
гра ђу за из у ча ва ње исто ри је при ват ног жи во та срп ског гра ђан ства 
с кра ја XIX ве ка у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, њи хо вих при вред них, 
школ ских, цр кве них и кул тур них при ли ка.

Кључ не ре чи: Је ле на Јел ка Гер дец (1855–1926), Те ка Ка та на 
ја у зну, Бу бањ, лист за ша лу и за ба ву (1896–1899), исто ри ја срп ске 
књи жев но сти, исто ри ја срп ског при ват ног жи во та.

Срп ска књи жев на исто ри ја до да на шњих да на ни је са чи ни ла ка та лог 
свих же на пи са ца. Да нас по сто је по ку ша ји да се та не прав да ис пра ви, на 
при мер, кроз ба зу по да та ка Књи жен ство, те о ри ја и исто ри ја жен ске књи
жев но сти на срп ском је зи ку до 1915. го ди не.1 Уз гред по ми ња не књи жев не 

1 У овој ба зи по да та ка се на ла зе ин фор ма ци је о срп ским књи жев ни ца ма и њи хо вом 
де лу (би о граф ски и би бли о граф ски по да ци, по да ци о пре во ди ма, жен ским ча со пи си ма, 
ве за ма и ме ђу соб ним ути ца ји ма срп ских или стра них књи жев ни ца) у пе ри о ду од сред њег 
ве ка до 1915. го ди не, као и њи хо ва ди ги та ли зо ва на де ла (в. http://knji zen stvo.etf.bg.ac.rs/sr).
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по сле ни це про кр чи ле су пут жен ском пе ру, по себ но по сред ством „жен ских”2 
ча со пи са ка кви су би ли по је ди ни ли сто ви с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка.3 
Све тла на То мић сма тра да „већ од кра ја 19. ве ка ау тор ке у срп ској кул ту ри 
ни су уоп ште ма ло број не, али су и да ље као ва жне или по што ва не сла бо 
ви дљи ве у јав но сти, го то во не по сто је ће у јав ном зна њу и пам ће њу” (to Mić 
2016: 3). То ва жи и за вр шач ку књи жев ни цу Је ле ну Гер дец,4 чи је ства ра ла-
штво пред ста вља ка ри ку ко ју не тре ба из о ста ви ти из срп ске књи жев но сти, 
на ро чи то у окви ру тра ди ци је жен ског пи сма ху мор ног сен зи би ли те та.

Је ле на Гер дец се ро ди ла у Вр шцу 1855. го ди не у по ро ди ци Ми ја то вић. 
Би ла је учи те љи ца, но ви нар ка, ениг ма ти чар ка, књи жев ни ца, су пру га и мај-
ка. До по да та ка из ње ног при ват ног жи во та5 до шли смо за хва љу ју ћи ар хив-
ској гра ђи и ма тич ним књи га ма Вр шца – Про то ко ла ро ђе них и Про то ко ла 
умр лих – ко ји су по хра ње ни у Исто риј ском ар хи ву Бе ла Цр ква. Је ле на (Еле-
на) Гер дец уда јом за ви шег чи нов ни ка Ни ко лу ушла је у чу ве ну и углед ну 
вр шач ку по ро ди цу. Ро ди ла је де се то ро де це: Ви до са ву6 (8. 1. 1879), Те о до ра 

2 Сло бо дан ка Пе ко вић ка же: 
Sva ki go vor o „žen skim” ča so pi si ma već na sa mom po čet ku do vo di sa go vor ni ke u di le mu 

da li se mi sli na ča so pi se za že ne, one ko ji se iz da ju da bi že nu uljulj ka li u si gur no sti ku će (bez 
ob zi ra da li je to za mak ili ko li ba), mo de, sva ko dnev nih oba ve za, – ili na ča so pi se ko je stva ra ju 
že ne sa me za se be. Či nje ni ca je da se pod ovim od re đe njem pod ra zu me va ju i jed ni i dru gi ča so-
pi si i da, po ne kad, tek pod na slov ili sa dr ži na da ju bli že ob jaš nje nje. Upi ta nost nad di le mom da li 
se go vo ri o ča so pi si ma za že ne ili o žen skim ča so pi si ma ni je od ne ke pre sud ne va žno sti jer su u 
obe ma gru pa ma sa ra đi va le že ne. Raz li ko va li su se po to me što su pr vi bi li stva ra ni za že ne, i u 
nji ma se naj češ će ne go vao ste re o tip o žen skim po tre ba ma i oba ve za ma. Ste re o tip o du žno sti ma 
i mo guć no sti ma bio je ve o ma jak i čvr sto uko re njen pod jed na ko i kod muš ka ra ca i kod že na. Že-
ne su, na iz ve stan na čin, bi le oda ne ču var ke tra di ci je i za te če nog sta nja i če sto su sa me bi le ve o-
ma oda ne tra di ci o nal nim i pa tri jar hal nim pra vi li ma ko ja su ih du go dr ža la u pot pu noj po kor no sti 
i za vi sno sti od oca, mu ža ili si no va (PeKović 2004: 123).

3 Ме ђу жен ским ли сто ви ма су по зна ти ови на сло ви: До ма ћи ца (1879‒1941), Жен ски свет 
(1886‒1914), По се стри ма (1890), Руч ни рад (1898), Ма те рин ски лист (1901), Па ри ска мо да 
(1902), Срп ска ве зи ља (1903), Же на (1911‒1921), Жен ски по крет (1920‒1936), Же на и свет 
(1925‒1941), Жен ски свет (1930‒1934), a ме ђу чу ве не срп ске спи са те љи це у овом пе ри о ду 
спа да ју: Сав ка Су бо тић, Мил ка Алек сић Гр гу ро ва, Дра га Га ври ло вић, Стан ка Гли ши ће ва, 
Ми ли ца То мић, Је ле на Ди ми три је вић, Иси до ра Се ку лић, Да ни ца Мар ко вић, Да ни ца Бан дић, 
Дел фа Ива нић, Ми ли ца Јан ко вић, Ма га Ма га зи но вић, Па у ли на Лебл Ал ба ла и мно ге дру ге.

4 С пра вом на во ди мо за бо ра вље на јер се ова књи жев ни ца сем по ме на и до при но са у 
срп ској ениг ма ти ци (лазаревић‒вуКовић 2007: 71) не на во ди чак ни у Срп ском би о граф
ском реч ни ку, где се под пре зи ме ном Гер дец по ја вљу ју са мо си но ви Је ле ни ни – Са ва и 
Ми лен ко. Овај рад пи сан са же љом да се ства ра ла штво Је ле не Јел ке Гер дец ре а фир ми ше 
и да бу де под стрек за да ља ис тра жи ва ња и објек тив на вред но ва ња ње ног де ла у окви ру 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре.

5 По ред то га, ве ли ку за хвал ност и по др шку то ком пи са ња овог ра да ду гу јем мр Та-
тја ни Гер дец Мр ђи. Та тја на је, уз ње ног ро ђе ног бра та, по след њи по то мак ове по ро ди це. 
Мно ге не до у ми це и не ло гич но сти то ком пи са ња ра да ус пе ла сам да раз ја сним уз ње ну 
не се бич ну по моћ.

6 По се ћа њу Та тја не Гер дец Мр ђа, Ви до са ва је би ла опер ска пе ва чи ца.
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(25. 7. 1880), Са ву7 (21. 5. 1882), Сте фа на (9. 6. 1884 ‒ 26. 3. 1886), До бри лу 
(13. 1. 1887), Ми ро сла ву (11. 1. 1889), Пер си ду (3. 12. 1890), Ге ор ги ја (22. 4. 1893), 
Ми лен ка8 (20. 2. 1895) и Ану (1‒3. 2. 1897).

Је ле на Гер дец је би ла учи те љи ца у Вр шцу. По ре чи ма Слав ка Бран ко-
ва (бранКов 1995: 28‒29) она је и школ ске 1895/1896. го ди не ра ди ла у шко ли 
и ње но име се на шло ме ђу име ни ма дру гих на ме ште ни ка.9 Као учи те љи ца 
је и пен зи о ни са на.10 Умр ла је 23. ок то бра 1926. го ди не у Вр шцу.11 Вест о 
ње ној смр ти об ја ви ле су мно ге вр шач ке но ви не. На над гроб ној пло чи ко ја 
се на ла зи у крип ти Хра ма Свих Све тих, на пра во слав ном вр шач ком гро бљу, 
са чу ва на је ње на фо то гра фи ја из по зни јих го ди на.

Сл. 1. Је ле на Гер дец (над гроб на пло ча)

7 Са ва Гер дец је упам ћен као је дан од пр вих срп ских, а ка сни је и аме рич ких ша хов-
ских мај сто ра с по чет ка ХХ ве ка. Љу бав пре ма ша ху уса дио му је отац Ни ко ла, та да шњи 
нај бо љи ша хи ста Ба на та и осни вач Вр шач ког ша хов ског клу ба 1898. го ди не. У Аме ри ци је 
на ста вље но Са ви но при ја тељ ство из гим на зиј ских да на с ве ле мај сто ром Бо ром Ко сти ћем. 
Као Ко сти ћев спа ринг-парт нер, Са ва је био је ди ни мла дић ко јег Ко стић ни је успе вао да 
по бе ди. У Аме ри ци је био бли зак и са срп ским на уч ни ци ма Ми ха и лом Пу пи ном и Ни ко лом 
Те слом. Му зеј Ни ко ле Те сле у Бе о гра ду чу ва пре пи ску из ме ђу Ни ко ле Те сле и Са ве Гер де-
ца. У пи та њу је јед но пи смо Са ве Гер де ца из 1912. го ди не, те ле грам у ко ме Те сли че сти та 
од ли ко ва ње из 1917. го ди не и Те слин те ле грам за хва ле. Као ру дар ски ин же њер, ра дио је у 
че ли ча ни у Ге ри ју, на до мак Чи ка га. Ша хом се ба вио из за ба ве, ни ка да га ни је играо про-
фе си о нал но, ни ти так ми чар ски. При о ри тет у ње го вом жи во ту је има ла про фе си ја ин же-
ње ра (в. Срп ски би о граф ски реч ник 2006: 670‒671 и на адре си https://bo ra ko sti cvr sac.wor d-
press.com /o-ve le maj sto ru-bo ri-ko sti cu/po ne sto-o-sa vi-ger de cu/).

8 Ми лен ко Гер дец, био је ша хи ста, фуд бал ски су ди ја, спорт ски рад ник и же ле знич ки 
слу жбе ник. Осно вао је Ша хов ски клуб у Бе лој Цр кви. Њи ме је пред се да вао пу не три де-
це ни је (в. Срп ски би о граф ски реч ник 2006: 670).

9 У то вре ме је би ло два на ест учи те ља, шест учи те љи ца и јед на вас пи та чи ца ко ји су 
ра ди ли у вр шач ким основ ним шко ла ма.

10 Два бро ја ли ста Бу бањ, бр. 31 од 1. но вем бра 1898. и бр. 32 од 10. но вем бра 1898. 
го ди не, обе ле жи ла су ју би леј Јел ке Гер дец као учи те љи це – ње них 25 го ди на ра да са де цом.

11 Уз име Је ле не Гер дец од по да та ка су на ве де ни да тум смр ти: 10/23. Х 1926, ду жи на 
жи вот ног ве ка: 72 го ди не жи во та, али је за бе ле жен и по да так о жи вот ном са пут ни ку – Ни-
ко ла Гер дец, град ски чи нов ник.
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Пр ви но вин ски ан га жма ни Је ле не Гер дец су за го нет ке и ре бу си ко је је 
об ја ви ла 1881. у но во сад ским ли сто ви ма Не ве ну и Ја во ру, а 1903. го ди не у 
вр шач кој Срп ској ве зи љи. Она је ва жно име у срп ској ениг ма ти ци, иа ко се 
у ли сту Бу бањ пред ста ви ла и тек сту ал ним на ра ти ви ма. Већ у 1. бро ју Буб ња 
из 1896. по ја вио се ре бус с псе у до ни мом Је ка, а при па дао је на шој да ро ви тој 
књи жев ни ци (лазаревић‒вуКовић 2007: 71). 

РЕ БУС
са ста ви ла Је ка.

ЛАЖ. ЛАЖ. ЛАЖ.
Сл. 2. Ре бус, Бу бањ, 1896, бр. 1.

У сле де ћем бро ју Буб ња се на ла зи ру бри ка Ре ше ње ре бу са: „Из про шлог 
бро ја гла си: Изаједнелажиидедруга,трећа,првамалапавећаивећа”12 
(Бу бањ, бр. 2, 10. април 1896, стр. 16).

Би ла је са рад ни ца у број ним ли сто ви ма, а је дан је био у вла сни штву 
Ми ла на Пет ко-Па вло ви ћа и но сио је на слов Бу бањ, лист за ша лу и за ба ву 
(1896–1899). Уред ни штво Буб ња је у ус кр шњем бро ју 1896. до не ло текст 
Бу ма ра та бумбумбум! у ко јем по зи ва чи та о це на прет пла ту, об ја шња ва 
про грам ску кон цеп ци ју ли ста и те ме о ко ји ма ће се у ли сту „буб ња ти”. У 
за гла вљу су, ис под ка ри ка ту ре, основ ни по да ци о ли сту: глав ни са рад ник 
је Др. Ка збул буц,13 од го вор ни уред ник је Ан та Ве лић, а штам пар ску од го-
вор ност сно си Ми лан Пет ко-Па вло вић.14 Лист је из ла зио де се то днев но. 

12 Сви ци ти ра ни тек сто ви из Буб ња пре у зе ти су ау тен тич но, без би ло ка квих пра во-
пи сних или гра ма тич ких из ме на или при ла го ђа ва ња стан дар ду срп ско га је зи ка. 

13 Ва са Кр стић, пи сац, ху мо ри ста, пре во ди лац (Срем ска Ми тро ви ца, 20. II 1849 ‒ Бе-
о град, 1. V 1910), ро ђен је у скром ној за на тлиј ској по ро ди ци. Основ ну шко лу и је дан раз ред 
ни же ре ал ке за вр шио је у Срем ској Ми тро ви ци 1862. Од мах се за по слио као ла ђар ски рад-
ник у Ду бра ви ци, код Брч ког (1862‒1871), за тим по стао агент и 1888. и шеф па ро брод ске 
ста ни це у Брч ком. Око 1890. био је шеф Па ро брод ске ста ни це у Бе о гра ду и пред крај жи-
во та њен ин спек тор. О при ват ном жи во ту В. Кр сти ћа је по зна то да се 1872. го ди не оже нио 
Ми тров чан ком Ка та ри ном Јо ви чић, ко ју су сви од ми ло ште зва ли Не на (то ли ко пу та по ме-
ну та у Тет ка Ка ти ним при ло зи ма), са ко јом је имао два си на: Ду шка (Ко сту) и Јо ва на 
(Крстић 1905: 5). Об ја вљи вао је у ве ли ком бро ју но ви на и ча со пи са (Бич, Бо сан ска ви ла, 
Не вен, Бр ка, Ја вор, Фру шка го ра, Жен ски свет, Врач по га ђач иброј ним дру гим). Пот пи си-
вао се ве ли ким бро јем псе у до ни ма, нај че шће: Љу би сав, Ка збул буц, Др. Ка збул буц, буц, 
бул, Чи ка Ва са, В. К. Љ., Чи ка Ва са ‒ Љу би сав. Од ли ко ван је Та ков ским кр стом IV и III 
сте пе на, ор де ни ма Све тог Са ве IV и III сте пе на и Ор де ном кња за Да ни ла I (I‒IV сте пе на). 
Чу вен по сво јим Ка збул бу ци ја да ма. (СБР 2011: 372; LPJ 1987: 485‒486).

14 Пре ма Ро шу љу, у за о став шти ни Ми ла на Пет ка-Па вло ви ћа ко ја је са чу ва на у Ру ко-
пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, уз пе сму „Из лет – одр жан у Вр шцу у Ши ро ко-би ло, пе так 
8. ју на 1917” на ла зи се као до да так текст сле де ће са др жи не: 
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Го ди шње је ко штао 3 фо рин те у Ау стро у гар ској, а у Ср би ји и дру гим кра-
је ви ма 8 ди на ра. 

У По зи ву на прет пла ту пре ци зи ра се од нос уред ни штва пре ма по ли-
ти ци: из бе га ва ће се об ја вљи ва ње лич них и стра нач ких ства ри, ба ви ће се 
ис кљу чи во ша лом и са ти ром, јер су сма тра ли да је „бар је дан та кав лист без 
‒ жу чи и грд ње ‒ по тре бан” (Бу бањ, бр. 2, 10. април 1896, стр. 1). Иа ко је 
би ла члан уред ни штва, Је ле на Гер дец је има ла мно го ве ће ам би ци је. Она је 
пра ти ла ло кал на по ли тич ка де ша ва ња у Вр шцу с око ли ном и ко мен та ри-
са ла спољ но по ли тич ка де ша ва ња.15 Ина че, Бу бањ је бла го на кло но гле дао 
на жен ско ства ра ла штво.16

Је ле на Гер дец се пот пи си ва ла у оно вре ме ном ма ни ру мно штвом псе-
у до ни ма: Је ка, Јел ка учи те љи ца, Лен ка, Здра ва бо ле сни ца из Ме ле на ца. Из 
ру бри ке „Од го во ри Буб ња!” на пи та ња уред ни штву ли ста из дво ји ће мо је дан 
ко је се од но си на њен псе у до ним. Око Је ке је би ло мно го пи та ња, нај ви ше 
су за пит ки ва ли дру ги са рад ни ци, али и чи та о ци, јер је за ин три ги ра ла мно-
ге од њих сво јим тек сто ви ма, а и са мим псе у до ни мом:

Др. К-бу цу: Б. На Ва ше пи та ње: „Да ли је Је ка у исти ну Је ка или 
ка кви Ј е к а н” од го ва ра мо Вам: 

’Ј е к а је пра ва Је ка али не од оних ма то рих Је ка, не го је то мла да, 
ле па, му дра, узор Срп ки њаʼ и го ли јат Је ка на ше га ве ка. – А да не ма те 
мо жда мла до же њу за њу??? (Бу бањ, бр. 2, 10. април 1896, стр. 16).

Јел ка Гер дец је за Бу бањ на пи са ла мно ге ху мо ри стич ке при ло ге, би ло 
да је у њи ма од го ва ра ла на ту ђе тек сто ве, би ло да је ис пу ња ва ла стал не 
ру бри ке. Ру бри ка Тет ка Ка та на ја у зну, ко ја се по ја ви ла већ у Под лист ку 

Да се об ја сним: Кад сам већ ову пе сму сро чио, то да об ја сним чи та о ци ма, јер сви 
ће мо умре ти ко ји су ов де спо ме ну ти те да би зна ли име на и на дим ке ове дру жи не. Ми лан 
Пет коПа вло вић као нај ма то ри ји члан, бо ја ди сар, штам пар, књи жар и цр тач. Гли ша Миљ
ко вић сви ма по зна ти Чи ка Гли ша чи нов ник за натл. за дру ге, у дру штво ра до при мљен и 
пун до се та ка и ви це ва [На мар ги на ма до да то: + Гли ша умро 1928]. (...) Ов де да спо ме нем и 
пу но по што ва ња Го спо ђу удо ву Јел ку Ни ке Гер де ца уми ро вље ну учи те љи цу ко ја нам је 
свој дом на рас по ло же ње увек да ла. Хва ла јој! [На мар ги ни до пи са но: Јел ка Гер дец + 1926.] 
Чи та о че ре ци сви ма: Бог да про сти! Ми лан Пет ко-Па вло вић (рошуљ 1995: 92).

15 По ро ди ца Гер дец је, по ре чи ма Та тја не Гер дец Мр ђе, би ла углед на у Вр шцу, чу ве-
на по има њу и бо гат ству, што је ау тор ки обез бе ди ло по вла шћен по ло жај у гра ђан ским 
кру го ви ма. Ма те ри јал на си гур ност и сло бо до ум ност си гур но су до брим де лом да ва ли и 
по ле та и мо гућ но сти ау тор ки да ја сно и без ус те за ња ста ви сва сво ја раз ми шља ња на па пир 
и јав но их об зна ни.

16 Ру бри ка „Од го во ри Буб ња” из пр вог бро ја ука зу ју на то ко ли ко је уред ни штво 
под сти ца ло жен ско ау тор ство ста вља ју ћи га у исту ра ван по ва жно сти и вред но сти са са-
рад ни ци ма му шког по ла:

‒ Гђци Је ки... у Д.... Ми ра до пот по ма же мо ум не ра до ве на шег жен ски ња, и ра ду је мо 
се, да се по не ко жен ско че ља де на ђе, да са Ка збул бу цем ра ме уз ра ме ра ди на „б у б њ у” 
срп ском (Бу бањ, бр. 1, 24. март 1896, стр. 8).
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пр вог бро ја, до не ла јој је по пу лар ност. Ту је ру бри ку пот пи си ва ла са Је ка, 
у њој је по пи си ва ла и ар хи ви ра ла вр шач ку сва ко дне ви цу и жен ским оком 
и пе ром ме ри ла сва ки из гред су гра ђа на. Ано ма ли је, ме ре не Ка ти ним ар-
ши ни ма, из вр та ла је ру глу и про се ја ва ла их кроз си то иро ни је, ша ле и 
сме ха. Књи жев на ју на ки ња Тет ка Ка та је сте ал тер его Јел ке Гер дец. Об ја вље-
на фо то гра фи ја Је ле не Гер дец из учи тељ ских да на зна чај на је за утвр ђи ва-
ње ње ног иден ти те та у ка ри ка ту ри ко ја је пра ти ла сва ки при лог у ру бри ци 
Тет ка Ка та на ја у зну.

         

Сл. 3, Је ле на Гер дец (бранКов 1995:38)    Сл. 4, Тет ка Ка та на ја у зну, Бу бањ

Са др жај ру бри ка у ли сту Бу бањ је па жљи во об ли ко ван и тен ден ци о зно 
пре по ру чи ван ци ља ним адре са ти ма. С та квом уре ђи вач ком по ли ти ком пот-
пу но се сла гао кон цепт ру бри ке Тет ка Ка та на ја у зну, ко ји је спи са те љи ца 
ова ко об ја сни ла:

Са зна мо ли, да ко ја ми ло сти ва ве о ма не ми ло сти во „се ки ра” „мал-
тре ти ра” и „ин сул ти ра” сво ју ма му (али ма му од му жа, а не ње ну љуб-
ве до стој ну гђу ма ми цу:) ми ће мо се по ла ко до ње при кра сти, па та ман 
она оспе пло ту ном сво је бла го гла го ли во сти, а ми ће мо ‒ бум! ‒ шат 
си ро ти ца пре гри зе се би је зик од стра. Ухва ти мо ли ка квог го спо ди чи ћа 
у ту ђем за бра ну, ми ће мо га до че ка ти на рас кр шћу, на пе ри ти на ње га 
ка кву окла ги ју, а из ма ну ти ва ља но бу ба лом, па, не ка нас кле тва же ни на 
‒ не стиг не, ако он на на ше ‒ бум! не ува ти ма глу и ако се ика да ви ше 
по вра ти у туђ за бран (Бу бањ, бр. 1, 24. март 1896, стр. 1–2).

Ру бри ка је има ла утвр ђе ну стук ту ру: а) Ка тин по здрав, б) под се ћа ње 
на не дав ни пра зник, в) ве сти из Вр шца и око ли не, г) ве сти из све та, д) љу бав-
не по у ке дру га ри ца ма, ђ) од го во ри же но мр сци ма17 и е) по здрав до сле де ћег 
ја у зна. Ме ђу тим, те ме у ру бри ци су се пре пли та ле, ме ша ле и сме њи ва ле, 

17 По сто ја ла је и ру бри ка у Буб њу под на сло вом Же но мр сци на сло бо ди ко ју су пи са-
ли Ва са Кр стић (Др. Ка збул буц) и Ми лан Пет ко-Па вло вић (Џан дар). У на па ди ма на Тет ка 
Ка ту пред ња чи ли су сам уред ник Буб ња Ми лан Пет ко-Па вло вић с на дим ком Ма то ри 
зли ко вац, ка ко га је зва ла Тет ка Ка та, и Ва са Кр стић Пре ко ба рац, ње гов са рад ник.
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при че му су две би ле цен трал не: пи та ње му шко-жен ских од но са, род на 
рав но прав ност и на ци о нал но пи та ње. Чи та лац ко ји је вер но пра тио ру бри-
ку, мо гао је по вре ме но да стек не ути сак да чи та раз ли чи те ва ри јан те истог 
тек ста. 

Увод но обра ћа ње ко јим је Тет ка Ка та сва ки пут по чи ња ла сво ју ко зе-
ри ју18 под се ћа на по зна ту ју на ки њу срп ске књи жев но сти из до ба ре а ли зма 
‒ фрау Га бри е лу. Већ и са ма слат ко ре чи вост, ме ша ње до ма ћих и стра них 
ре чи и пој мо ва,19 као и ду ги мо но ло зи у ко ји ма ове ју на ки ње на ме ћу те му, 
по ста вља ју пи та ње и са ме да ју од го вор, упа дљи во су слич не, као и скан да-
ло зне ве сти ко је до но се, на ви ка да на гра де неп ца за но вост ко ју до ма ћи ну 
до но се, а да при том ин си сти ра ју да сплет ка ре ње ни ка ко не под но се.20 Ево 
ка ко то ра ди Тет ка Ка та:

До бар дан ле по ти це мо је! опро сти те што сам та ко од је да ред упа-
ла, ‒ зна те ли из ван се бе сам не чу ве на ми је увре да на не ше на, по кор се 
де сио сам ном. ја ој Бо же! ‒ је два ду вам, ‒ мо лим вас има те ма ло при 
ру ци ми ри са од ле вен дла, да ма ло убла жим жив це, ‒ пре кли њем вас, 
или дај те ми бо ље јед ну шо љу вре ле ка фе, ‒ јер осе ћам да ћу па сти у 
не свест (Бу бањ, бр. 1, 24. март 1896, стр. 3),

а ова ко Фрау Га бри е ла:

–О, пàрдôн, из ви ни те! Не ка, не ка, ру чај те ви са мо, ‒ ве ли гђи ца 
Га бри е ла, ула зе ћи код г.-на та ро ше вих, ‒ ја ћу ма ло по сле до ћи.

‒ О, ни шта, ни шта! ‒ ве ли гђа на та ро ше ви ца. ‒ Ми смо ма ло по ви-
ше за ка сни ли, из вин ’те и ви! ‒ Бар да сте ра ни је до шли, а кра сну смо 
ри бљу чор бу има ли. [...]

‒ Та шта вам ја баш мно го и знам?! Чу ла сам, ал̓ чи сто и са ма не 
ве ру јем... а на сплет ке мр зим ко̓ на ђа во ла... Та зна те ме, фа ла бо гу..., па 
ни сам ра да да ми се пре ба ци... (сремац 1977: 173–175).

18 Стал на ру бри ка Тет ка Ка та на ја у зну би ла је у жан ров ском сми слу ко зе ри ја. Пи-
са на је у су бјек тив ном то ну, у кра ћем ху мо ри стич ко-са ти рич ком књи жев ном тек сту, од-
но сно у но вин ској фор ми у ко јој се пре тре са ју ак ту ел ни до га ђа ји и тра че ви, увек за бав но 
и ду хо ви то, и ти ме се оста вља пи са ни траг о ду ху вре ме на.

19 Ка ко би се до ско чи ло тој но во та ри ји, уред ни штво ли ста је од лу чи ло да уве де ру-
бри ку Тех нич ке ре чи у буб ње вом сми слу, Рас ту ма че но од „Сму ча” (Бу бањ, бр. 12, 1897, стр. 
99; Бу бањ, бр. 15, 1897, стр. 119) с ци љем да се на ша љив на чин про ту ма че те ко ва ни це 
на ста ле од ме ша ви не срп ских и стра них ре чи. У по чет ку то је би ло по мо дар ство, али ка-
сни је су ко ва ни це при хва ће не и по ста ле су нор мал на по ја ва у сва ко днев ном го во ру тог 
вре ме на.

20 Жар ко Ро шуљ ка же да је „иде ју за ства ра ње сво је Тет ка-Ка те Гер де цо ва мо гла да 
на ђе у Срем че вом ро ма ну”. Ка ко је ро ман Поп Ћи ра и поп Спи ра нај пре штам пан у на став-
ци ма у бе о град ском ча со пи су Бу дућ ност 1894. го ди не, вр ло је ве ро ват но да га је чи та ла и 
вр шач ка учи те љи ца и та ко до би ла иде ју да две го ди не ка сни је ство ри лик сво је про та го-
нист ки ње (рошуљ 1995: 107). 
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Сле де ћа оми ље на Тет ка Ка ти на те ма су пра зни ци ко ји су про сла вље ни 
или се оче ку ју, уз осврт на му шко-жен ске од но се. Ка та је че сто по ми ња ла 
жен ска лу кав ства по во дом про сла ве „кри скин дла”.21 Раз от кри ла је так ти ке 
ко је су ње не шти ће ни це при ме њи ва ле да би до би ле по кло не и ка ко су ка-
жња ва ле сво је по ло ви не ако би ома ну ли у из бо ру: 

Да чу је тет ка Ка та, знам да сте се ула ги ва ле око ва ших му же ва 
са мо да бу де по клон што леп ши, а чи ни се бо га ми да ће би ти и из го ре-
ног и не до пе че ног пе че ња, оним му же ви ма, ко ји се ни су са „кри скин-
длом” по ка за ли и да ће са ла та пре ки се ла, му шка цо не твр де, чор ба пре-
сла на и не ће би ти у су пи „ле берк не дли” тих оми ље них кне дли му шког 
бла го у тро би ја, ни ти тан ких ре за на ца, без ко јих се не да Бо жић ни за ми-
сли ти. За то тре ба му же ви да бу ду на опре зи ако иду ћи Бо жић же ле у 
ми ру про ве сти, не ка се друк чи је са по кло ном при пра ве, па ће би ти све 
у нај бо љем ре ду (Бу бањ, бр. 27, 20. де цем бар 1896, стр. 211).

Тет ка Ка та је сво јим чи та тељ ка ма да ва ла ве тар у ле ђа го во ре ћи да је 
има ла су срет с њи хо вим му же ви ма ко ји су, по ди ла зе ћи јој, твр ди ли да је 
то ме кри ва ње на по ли ти ка што су им же не до бре, љу ба зне, пред у сре тљи ве 
и ку ва ју све што они во ле, а што је нај ва жни је, не гр де их кад се доц кан из 
ка фа не вра те: „ре кох им, – и не зна те за што је то? – та зар не до ла зи Бо жић 
па тре ба ’кри скиндл’ – зна те – слат ке мо је као да сам их по ли ла са вре лом 
во дом, од је да ред се по ку њи ли” (Бу бањ, бр. 35, 10. де цем бар 1897, стр. 280–281). 

О јед ном нео бич ном по кло ну за „кри скиндл” Тет ка Ка та је бр же-бо ље 
из ве сти ла сво је шти ће ни це. Уз ле пе зу, ру ка ви це, ми ри се, пу де ре и дру ге 
ску по це не и фи не ства ри ко је је го спо ђа Јеф тић ка до би ла од му жа, ста ја ла 
је фла ша са нат пи сом: „Во да за ис пи ра ње уста. во ду ва ља по са та у усти 
др жа ти”. То иза зо ве ла ви ну сме ха и Тет ка Ка та за то, на вод но, сред ство за 
бе ље ње уста отре жњу ју ће од го во ри: „Е, слат ка мо ја, не мој се ср ди ти на 
мо ју искре ност, та зар не ви диш да је то твој муж на ре дио, да др жиш по 
са ха та во ду у усти, јер за то вре ме не мо жеш го во ри ти?!” (Бу бањ, бр. 1, 1. 
ја ну ар 1897, стр. 9).

Тет ка Ка та је у Буб њу 1. ја ну а ра 1897. по же ле ла сво јим чи та тељ ка ма 
сре тан по че так на сту па ју ће 1897. го ди не, да у њој бу ду до брог здра вља, с 
ма ње ма на, а ви ше па ме ти, да има ју по же љи ђу ве ги је, да има ју „ма ло ма ње 
по мод них и из ли шних же ља, ма ње оних бо ле сти рад ко јих се по ла зе или џе, 
те ће те ти ме и ва шим му же ви ма уште де ти ко ју па ру, а и на пре дак ће леп ши 
би ти у ку ћи.” Бо жић је про ве ла у цр кви и ту је при ме ти ла да „не ке” мла де 
„го спе и го спо ђи це” прак ти ку ју вр ло ру жну на ви ку, ка да је то а ле та у пи-
та њу, а то је да вео не ди жу с ли ца у Бо жи јем хра му, а „узрок је у то ме да 

21 Krist kin del, Krist kin dlein – гер ма ни зам, у зна че њу Бо жић но да ри ва ње. На Бад ње 
ве че или у бо жић ној но ћи у ка то лич кој тра ди ци ји да ри вао је ма ли, но во ро ђе ни Исус Христ, 
тј. Кри скиндл, та ко што је де ци, али и од ра сли ма, до но сио да ро ве. Под ути ца јем гло ба ли-
за ци је, уло гу ма лог Ису са –да ро ва те ља за ме нио је Де да Мраз.
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не би бе ли ло и ру ме ни ло на обра зу из гу би ло сво ју све жи ну од ми ри са вог 
ди ма измир не” (Бу бањ, бр. 1, 1. ја ну ар 1897, стр. 9).

Да не до но си сва ки бо жић ни по клон при јат но из не на ђе ње, Тет ка Ка та 
по ка зу је при чом о Јеф тић ки, ко ја је и по сле три го ди не бра ка во ле ла свог 
му жа, те му је спре ми ла ле пе по кло не:

па га уве де у со бу да га из не на ди, но ка ко се она из не на ди кад опа-
зи на сто лу пи смо упу ће но на г. Јеф ти ћа а при том шлог је уда рио кад 
ви де да је жен ска ру ка пи са ла, он хте де пи смо да ис трг не, но да сте је 
ви де ле слат ке дру ге ка ко је про ме ни ла у је дан мах три бо је у ли цу па 
кад је дрек ну ла Шта –а–а! Он је сто јо као ока ме њен док је она глав но 
чи та ла, ка ко га ми ло сни ца на са ста нак по зи ва. [...] Јеф тић ка се од мах 
спа ко ва ла и оти шла код ма те ре и то ће ићи чак и на „Ла ба то ри ју” или 
ка ко се оно ка же „пе ла то ри ја” (Бу бањ, бр. 2, 10. ја ну ар 1898, стр. 13).

У цен трал ном де лу ру бри ке Тет ка Ка та се увек ба ви ла кључ ним де ша-
ва њи ма у гра ду. Јед на од те ма ко је је по кре та ла у ви ше на вра та је не у ре ђе ност 
на се ља у ко ји ма жи ви срп ски жи ваљ. По већ уста ље ном ре ду оба ве шта ва 
чла ни це свог ка фе-тра ча о но во сти ма, а овог пу та узрок не во ља је јун ска 
вре мен ска не по го да у Вр шцу,22 па ка же:

‒ Пи та те ме ди сам? – ево сам, а да ли сам мо гла до ћи од ки ше, зар 
не ви ди те шта је, ова сил на ки ша до не ће хр ђа ве по сље ди це за ову го ди ну.

Па шта има те но во? да да, а кад не ма код нас но вог, та Вр шац је и 
по стао зна ме нит са мо са сво јих но во сти. Дал сте ви де ли не ки дан шта 
смо има ли у на шој ва ро ши? ‒ Ве не ци ју ‒ И то је ште та што ни је би ло 
но ћу, па да нам је го то ва елек трич на све тлост, што ће мо на је сен до би ти, 
ох ка ко би тек он да ужи ва ли, он да би би ла пра ва Ве не ци ја (Бу бањ, бр. 
16, 1. јун 1897, стр. 127).

Јел ка Гер дец је кроз књи жев но-но вин ски ан га жман по ка за ла не са мо 
сво ју ин те лек ту ал ну про ниц љи вост, већ и ем па ти ју пре ма не за шти ће ни ма. 
Спо чи та ва вла сти да се бри не са мо о елек трич ном осве тље њу, уме сто о 
ре гу ла ци ји во до то ко ва, и о том пи ше у два на вра та: 

да се Ме сић ре гу ли ше, да нас во да не да ви. ‒ Е слат ке мо је ко се 
бри не и ма ри за си ро ти њу, не ка во да ру ши си ро ти њи ку ће и но си ба ште, 
шта тре ба си ро ти њи „кров” ‒ и „цу шпај за” ‒ осо бит но им сад ни је ну-
жно кад је ле то, си ро ти ња мо же и на по љу спа ва ти (Бу бањ, бр. 16, 1. јун 
1897, стр. 127).

22 Вр шац и око ли ну Тет ка Ка та по ре ди са Ве не ци јом, јер је глав ни со как по то пљен, 
па ју је под се тио на ве не ци јан ске ка на ле ко ји ма пло ве гон до ле, док су вр шач ким ули ца ма 
пли ва ле уда вље не гу ске, „гар ни ра не” бе лим рот ква ма и ба штен ским ђу бре том. У Срем че-
вом ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра спо ми ње се, та ко ђе, Ве ли ки со как ка да пад не ки ша, 
ту лај (ку ку ро зо ви на) ко ји кра ве по је ду, ка ља ви пу те ви, јен де ци пу ни во де по ко ји ма се 
де ца да њу игра ју, а но ћу жа бе кре ке ћу (сремац 1977: 23‒24).
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А шта ве ли те за по пла ву, што нам се де си ла? ‒ за и ста гро зно, ‒ ох 
Бо же! ‒ та глав но да има мо „ас фалт и елек триш” а Ме сић не ка нас да ви, 
‒ са мо ште та што се ни је то но ћу де си ло, па да смо са чам ци ма ишли по 
оној раз ли ве ној во ди, а „елек триш” је и та ко све тлио, па ето ти и без 
тро шка да си у „ве не ци ји” (Бу бањ, бр. 13, 1. мај 1898, стр. 101). 

У Вр шцу се 1896. го ди не пу но го во ри ло и пи са ло о из ја ви из ве сног 
го спо ди на Хе шла, по ре клом Че ха, ко ји је пи сао о до се ља ва њу раз ли чи тих 
на ро да у Ау стри ју. Овај по зна ти „ср бо ждер Хешл”, ка ко су га опи си ва ли у 
Буб њу, за Ср бе је на пи сао да су бо со но ги пре шли у ове кра је ве, на сра мо ту 
пр вих срп ских до се ље ни ка. Ова увре дљи ва из ја ва под ста кла је број не ху-
мо ри стич ко-са ти рич ке ко мен та ре у Буб њу, та ко да пр ва Тет ка Ка та у сво јој 
ру бри ци пи ше:

Ви се сме је те, што ја пре тре сам по ли ти ку, али кад мо же Хешл 
пре тре са ти срп ску обу ћу за што да не смем ја пре тре са ти на ше при ја те-
ље и не при ја те ље и њи хо ве ле пе и ру жне осо би не. – 

У оста лом ја по шту јем сва чи је уве ре ње, па нај по сле и Хе шло во, 
док се то уве ре ње кре ће у сво јим гра ни ца ма, али чим то уве ре ње пре ђе 
пре ко гра ни ца, он да мо ра и те та Ка та на сре ду са сво јим уве ре њем, те да 
тог го спо ди на Хе шла, у име сви ју Срп ки ња, опо ме не на гра ни це, а ако 
тај го спо дин Хешл ми сли, да Срп ски ње не осе ћа ју на род ни бол, онда ће 
га те та Ка та, чим га срет не, па пу чом у гла ву, да га уве ри, да ми Ср би 
ни смо бо со но ги (Бу бањ, бр. 9, 20. јун 1896, стр. 68).23

23 На кон тек ста Је ле не Гер дец из бро ја 9, од мах у бро ју 10 од 1. ју ла 1896. го ди не има 
још ху мо ри стич ких ко мен та ра, нпр. на стр. 71, у ру бри ци „Шет ња по све ту” од Шта се ко-
га ти че ви ћа, тј. Ми ла на Пет ко-Па вло ви ћа, и на стр. 77 текст „Фе тер Сепл: О Вр шач ким 
при и не при ли ка ма.” ко ји по чи ње обра ћа њем Хер фон Хе шлу, из пе ра Др Ка збул бу ца, тј. 
Ва се Кр сти ћа, а ту се на ла зи и „По зив” из ве сног Ми ше Гво жђа ро ви ћа да му не ко до ста ви 
по дат ке да ли су баш бо со но ги или у др ве ним па пу ча ма по је ди ни на ро ди у Ма ђар ску до-
ла зи ли, јер би хтео књи гу о то ме да об ја ви, а Бу бањ му на то од го ва ра у фу сно ти: 

*) Ух ! ала сте фајн по тре фи ли, што сте ваш по зив баш „Буб њу” по сла ли ! ‒ Та ми ов де 
у Вр шцу има мо јед ног слав ног по ве сни ча ра по име ну Хе шла, ко ји ће ле по мо ћи до ка за ти 
да су Ср би бо со но ги до шли, јер ве ли да му је то још ње гов дед у Че шкој при по ве дао. – 

На ње га мо же те се осло ни ти јер је до ста деб о̓ у ‒ обра зу. ‒ при мед ба сла га че ва (Бу бањ, 
бр. 10, 1. јул 1896, стр. 80).

На истом ме сту је и при лог ко ји је пот пи сан са Ба баПец ка ли ца. Ова га та ра твр ди да 
је о Хе шлу у кар та ма ви де ла сле де ће да ће се са мо та ко про сла ви ти, ако се са „пин клом” 
(за ве жља јем) вра ти у Че шку, као што је и до шао. И још твр ди: „Та мо те че ка ју Мла до че си, 
да те ва ља но и свој ски ‒ обу ју.”

И у на ред ном бро ју ли ста Бу бањ у ру бри ци Шет ња по све ту по ми ње се Хешл у тек-
сту Хе шло ве љу ба ви пре ма срп ским шко ла ма што нас на во ди на по ми сао да је Хешл био 
за ду жен за срп ске шко ле у Ба на ту. Ево тог од лом ка:

Ма га рац је н. пр. за љу бљен у – чкаљ, коњ у – пу не ја сле, „па пин ко ме сар” у – па пу, 
Хр ва ти у – Бо сну, Кри ћа ни у – Грч ку, Аби син ци у – сво ју са мо стал ност, Сла ве ни у – Ру си ју 
и Хешл у – срп ске шко ле... (Бу бањ, бр. 11, 10. јул 1896, стр. 82).
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Сле де ћа те ма ко је се до та кла Тет ка Ка та ти че се кул тур ног и при ват ног 
жи во та Ср ба. Ра ди се о на чи ну ка ко је 1896. го ди не обе ле же на хи ља ду го-
ди шњи ца до ла ска Ма ђа ра у Па но ни ју.24 Тај до га ђај до но си но ве не при ли ке 
у жи вот на ше Тет ка Ка те:

Та ка жи те мо лим вас да ли се и ви спра вља те на ту ми ле рам ску или 
ка ко се ка же „ми ле нер ску” из ло жбу, чи ни ми се да се цео свет со тим 
за бу нио. […] Пред ста ви те се би, пре че тр на јест да на до ђе ми мој се стрић 
у го сте а ја да га уго сти оде мо до „Гликцма на” на ру чак, кел нер ми до-
не се „шпај зце тлу”, гле дим сто ји „Ми ло нер ски ај нкмокц” – аха; по мо слим 
то ће би ти што осо би то, баш ћу да се по ка жем сад, и да по ча стим, мо га 
го ста. Дам до не ти то га ај нкмок ца, гле дим бо же! овај ми рис још из да-
ле ка вр ло ми је по знат, по гле дим бо ја по зна та поч нем је сти бо же! вик нем, 
шта си ме до вео у на паст, та ово је пра ва чор ба од лу ков ца, пра ва она 
иста чор ба што сам виш пу та је ла у Па вли шу, кад сам би ла код мо га 
на по ли ча ра Лу ке Ту си ног (Бу бањ, бр. 5, 10. мај 1896, стр. 34–35).

Ни је Тет ка Ка ту мо гла да оду ше ви ни та „ми ле нер ска” но блес ка фа, иако 
се пи ла по вр шач ким ку ћа ма ко је су др жа ле до се бе. То је, за пра во, би ла 
јеч ме на ка фа ко ју је Тет ка Ка ти на ба ба пи ла два де сет го ди на про тив ка шља, 
а то га се Ка та до бро се ћа ла: „Мо же те ми сли ти ка ко су се сви ошва њи ли, а ја 
си ро та из нај ве ће не ви но сти са мо сам скром ну при мед бу учи ни ла” (Бу бањ, 
бр. 5, 10. мај 1896, стр. 35).

Оно што ни Тет ка Ка та, а ни дру ги Вр шча ни ни су зна ли 1896, је сте да 
ће на ред не го ди не по на ша ње срп ских основ них шко ла би ти кри ти ко ва но 
(бранКов 1995: 27–28).25 У сеп тем бру 1897. отво ри ло се пи та ње про све те 
због на вод ног ан ти па три от ског по на ша ња за вре ме ми ле ни јум ске про сла ве. 
У Вр шцу је одр жан зва нич ни са ста нак.26 По ре чи ма Бран ко ва, пред став ни-
ци град ске упра ве у Вр шцу тра жи ли су да се у шко ла ма уки ну пред ме ти 
ко ји су има ли на ци о нал ни и вер ски ка рак тер. Го ди ну да на су шко ле би ле 
уце њи ва не мо гућ но шћу да им се уки не фи нан си ра ње. Ма ги страт је 1898. пре-
стао да фи нан си ра срп ске шко ле и учи те љи су оста ли без пла та. Вр шач ка 

24 Тад је за по тре бе Ми ле ни јум ске из ло жбе у Пе шти на ста ла чу ве на сли ка Се о ба 
Ср ба Па је Јо ва но ви ћа, по на ло гу па три јар ха Ге ор ги ја Бран ко ви ћа.

25 Ср би ма се за ме ра ло што ни су би ле ис так ну те ма ђар ске за ста ве на шко ла ма, учи-
те љи и уче ни ци на ре ве ри ма ни су но си ли ми ле нар не ко кар де, а на школ ску при ред бу су 
до шли у сва ки да шњем оде лу.

26 Пре ма по сто је ћим по да ци ма, са ста нак је во дио гроф Пал фи. На са стан ку је про чи-
тан те ле грам ко ји је по слао Ше бе ста Ка рољ са из ве шта јем о пра во слав ним и ка то лич ким 
срп ским шко ла ма. Ове шко ле фи нан си рао је Вр шач ки ма ги страт са 20.000 фо рин ти го ди-
шње, али је то уки ну то. До го во ре но је да шко ле до би ју са мо јед но крат но 6.000 фо рин ти до 
1. ја ну а ра. По сле то га, Ше бе ста Ка рољ је оба вио ин спек ци ју по шко ла ма. Утвр дио је да две 
сто ти не уче ни ка ни су упи са ни у шко лу, упи са на де ца не по ха ђа ју на ста ву, сла бо уче ма-
ђар ски је зик, не ма ју књи ге, али за то уче ста ро сло вен ски. За кљу че но је да ро ди те љи, чи ја 
де ца не иду у шко лу, мо ра ју би ти по ли циј ски ка жња ва ни.
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цр кве на оп шти на до не ла је од лу ку да са ма из др жа ва про све та ре, уво де ћи 
но ву по ре ску оба ве зу срп ском ста нов ни штву (бранКов 1995: 28).27

Јел ка Гер дец је пи са ла о овим тр за ви ца ма ко је је и са ма про жи ва ља ва-
ла, ко је су је лич но по га ђа ле као учи те љи цу, јер је у том мо мен ту учи тељ ски 
по сао за ви сио од спрем но сти на став ни ка да се од рек ну сво је вер ске и на ци-
о нал не при пад но сти. Тра ги ци не ма кра ја, али јој се Тет ка Ка та у ху мор ном 
то ну под сме ва. Ше рет ски кон ста ту је да ко је де бео, тај ће осла би ти, не ће се 
ви ше учи те љи пла ши ти шло га, не ће мо ра ти пла ћа ти за хра ну, ни ти пен зи-
ју, све ће им то на док на ди ти ва здух, а и шта ће учи те љу хле ба. Тет ка Ка та 
твр ди да зна (а ве ро ват но су зна ли и ње ни чи та о ци), али не ће да ка же име 
оно га ко је то учи нио и из но си свој став:

Чу ле сте ка ко во нас је зло нас вр шча не за де си ло, да нам шко ле на 
си лу бо жи ју оду зму, е, – шта сам ја увек го во ри ла, мо ре љу ди ока ни те 
се сва ђе и пр ко са, не ће би ти до бро, – да бог ме, док се на ши Ср би из ме ђу 
се бе сва ђа ли до тле је лу ка ви шва ба – хо ћу ре ћи ма ђар – јер то су тек 
пра ви ма ђа ри – упо тре био то на сво ју ко рист [...] А што је нај леп ше, 
слат ке мо је дру ге, чу ле сте, да су на шим срп ским учи те љи ма за др жа ли 
пла ту; – за што? – за то, ве ле има ју пр во, да се по ма ђа ре, па ће он да и 
пла ту до би ти! Оно исти на, од сад ће бар на ши има ти ма ње бри ге, јер 
ова ко ће мо ћи и о са мом ва зду ху жи ве ти […] Ја др жим, да они ко ји су 
ово ре ши ли, за то су то учи ни ли, са мо да се до дво ре до ор де на. Ако они то 
же ле, то ће мо им ми пр ве да ти ор де не, али оном во ђи, ко ји је то из ра дио, 
то ме бих ја са ма ор ден обе си ла, али тет ка Ка та не ће до тле умре ти до кле 
га не на ки ти са јед ним ор де ном, а ка кав ће би ти, сум њам да ће се ко ме 
по фа ли ти (Бу бањ, бр. 25, 1. сеп тем бар 1897, стр. 198).

На исту те му вра ћа се и у сле де ћем бро ју Буб ња 1. ок то бра 1897. и по-
ми ње да ће до би ти са мо још јед ну пла ту. Са жа ље ва и се бе и ко ле ге и пи та 
се шта су учи те љи кри ви што се вла сти из ме ђу се бе гло же и су ко бља ва ју. 
Де ло ва ло је да с учи те љи ма сва ко мо же да ра ди шта му се прох те. Ни је било 
у ре ду што су се пла те учи те љи ма за у ста ви ле пред зи му, кон ста ту је Tет ка 
Ка та, бо ље да су то ура ди ли на про ле ће, јер тад би се лак ше сви сна шли. 
Ка та има ша љи во ре ше ње и за учи те љи це: 

А жен ске? – не бри ни те се за њи и оне би на шле. Та ето јед на је већ 
свр ши ла „Те ле фон ски курз” – од кад је зо ву да до би је ме сто ал она не ће 
Вр шац да оста ви [...] А где је сад „са мо сло га Ср би на спа са ва” – упле-
сни ви ла се, – ди су ти што ви чу: Ср би бра ћо не дај те др жи те сло жно! – е 
то се њи сад ни шта не ти че, они зна ју са мо – зна те, – Ју! сад сте ме пре-
ки ну ли шта сам хте ла ре ћи, да бо ме та ко је (Бу бањ, бр. 28, 1. ок то бар 
1897, стр. 225–226).

27 Чи ње ни ца је да овим ак ти ма ма ђар ских вла сти ни су уки ну те са мо учи тељ ске пла те, 
већ и на ци о нал на ау то но ми ја Ср ба га ран то ва на При ви ле ги ја ма од 1743. и школ ска ау то но-
ми ја га ран то ва на Уред бом од 1872. го ди не. 
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Два ме се ца ка сни је за пит ку је дру га ри це да ли зна ју не што но во о ин-
спек то ро вом из ве шта ју о шко ла ма: 

Вал да сте чу ле да је ишао по шко ла ма срп ским, та зна те онај, – не-
знам му име, ве ли и др жи се да је пра ви ма ђар, ка ко да вам ка жем, – имао 
је кра так зим ски ка пут жућ ка сте бо је – но то ме ужа сно је ди, да му име 
не знам ро дом је из гор ње Ма ђар ске, та одан де где се је де са мо кром пир 
[...] По сви ма шко ла ма био је пот пу но за до во љан, ко ли ко на ша де ца уче 
ма ђар ски, и вр ло се по вољ но из ра зио (Бу бањ, бр. 32, 10. но вем бар 1897, 
стр. 254). 

От кри ва им да у пе штан ским но ви на ма дру га чи је пи ше, па се тек чи-
та ју ћи ма ђар ске но ви не28 мо гло са зна ти шта је Ше бе ста ствар но на пи сао о 
срп ској про све ти:

Ве ли за на ше шко ле, да у њи ма баш ни шта де ца не уче и не зна ју 
ма ђар ски, не го ве ли му че са мо де цу са не ким ста ро сла вен ским је зи ком, 
је сте ли чу ле, та то је не чу ве но, тај иде баш на очи глед да нам от ме шко-
ле [...] Ја му ве лим не ка по ста ви „Хер шли ју” познатогa правогa ма ђа ра, 
то је онај што се и пре та ко ва тре но за на ше шко ле за у зи мао, – па ако 
ни ко, он са мо ће на шу де цу би ти у ста њу ма ђар ски на у чи ти; да је пра ви 
ма ђар и са мо му име по ка зу је (Бу бањ, бр. 32, 10. но вем бар 1897, стр. 254). 

Тет ка Ка та се на да да ће се Вр шча ни до зва ти у па мет и том Ма ђа ру 
ста ти на пут, јер се већ та да ви де ло да не би ра сред ства да по стиг не циљ. 
По ста вља ло се ве чи то отво ре но пи та ње да ли ће се Ср би сло жи ти и очу ва-
ти свој на ци о нал ни и вер ски иден ти тет. На ви ше ме ста ко мен та ри са ла је 
раз дор ме ђу Ср би ма и пи са ла „а ди је сад ’са мо сло га ср би на спа са ва’ та по-
сло ви ца ва жи са мо за ка фа ну”. Као из вр стан по зна ва лац дру штве но-по ли-
тич ких зби ва ња, зна ла је бољ ке Ср ба, њи хо ву не сло гу, оту ђе ност и сва ђу. 
Том кар том су Ср би ску по пла ћа ли уче шће на по ли тич кој сце ни. Са жа ље-
њем про ниц љи во кон ста ту је:

Да слат ке мо је! [...] за што да се на ши ср би већ јед ном не сло же! – та 
зар не ви де шта им се те не срет не пар ти је до но се? – са мо сва ђа не сло га 
и раз дор се код нас одо ма ћи ла, а ја др жим да се не ће ско ро ни ис ко ре-
ни ти. Са мо да вам ка жем слат ке мо је кад је Бог де лио по све ту сва ђу и 
не сло гу, а кад је до шао ред на Вр шац, он је ка зао; „цвај мал хир”29 за што 
је то ка зао? – за што, јер је знао да вр шча ни не мо гу без то га би ти (Бу бањ, 
бр. 35, 10. де цем бар 1897, стр. 280–281). 

28 О ма ђар ском про свет ном ин спек то ру за срп ске шко ле у Вр шцу Ше бе ста Ка ро љу 
(Se besztha Károly), пи са ле су из ме ђу оста лих и бу ди пе штан ске днев не но ви не Пе штан ски 
днев ник тј. Pe sti Napló (1850–1939). Ше бе ста је пи сао из ве шта је о не ма ђар ском и ан ти па-
три от ском по на ша њу у срп ским шко ла ма, о де ци ко ја не уче ма ђар ски је зик, што је и штам-
па но на 6 стра ни ци Pe sti Napló, од 10. но вем бра 1897. го ди не.

29 Zwe i mal hi er – гер ма ни зам, у зна че њу: Ов де два пут.
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Не за до вољ на ста њем ко је вла да у на ро ду, где се ма њи на одва ја од ве-
ћи не, Ка та ука зу је на не пре мо стив јаз из ме ђу бо га тих и си ро ма шних. Ње не 
на де у бо љу бу дућ ност у ко јој ће на род да пред во де му дри љу ди се ни су 
оства ри ле. Сма тра да су пар ти је кри ве за та кво ста ње у дру штву. Је ка ка же 
„не ки” ма да тач но зна ко су, али не сме да их јав но име ну је, те опи су је си-
ту а ци ју ова ко:

пар тај не мр жње су та ко ухва ти ле ко ре на, да су пре шле и на лич ну 
омра зу, а да је та ко има ли смо при ли ке ви де ти, ка ко су „не ки” у сво јој 
сле пој мр жњи та ко да ле ко оти шли, да би мр жња под пу на би ла и хле бац 
му од у зи ма ју, и не узи ма ју ћи у об зир, да ли до ти чан има по ро ди цу или 
не. За и ста им слу жи на част, јошт др же ти „не ки” да су пла ма ни то де ло 
учи ни ли, а за бо ра ви ли су на ону из ре ку: „што те би да нас то ме ни су тра” 
– Та да, они се др же да су сил ни и моћ ни, а не зна ју ка ко је све крат ког 
ве ка, ви ди се да не ма ју ни пој ма о на у ци хри сто вој кои је учио да, и 
пре ма сво им не при ја те љи ма тре ба мо би ти пле ме ни ти, – Али да а ко би 
пра вио он да сва ђу и раз дор (Бу бањ, бр. 7, 1. март 1898, стр. 52).

Ука зу је на по сто је ће ра сло ја ва ње дру штва, пар тиј ско не је дин ство и 
не сло гу, а при ље жно бе ле жи и ле то пис кул тур ног жи во та Вр шца: 

Је сте ли би ле на за на тлиј ској бе се ди? баш је ле по би ло, ди во та је 
би ло гле да ти ову мла деж ка ко се ве се ли, ба да ва кад ти се диг не „ра ја” 
на ве се ље, за и ста се пра во срп ски про ве де. Исти на би ло је кои ни су на-
и шли на вред но до ћи – та да а и шта ће то је са мо „мај стор ска бе се да” 
– а ја ве лим да сва ка дру га го спод ска бе се да узме при мер, од ове за ба ве, 
и нек бу де та ко по се ће на, па ће успех би ти у сва ком по гле ду до бар (Бу бањ, 
бр. 7, 1. март 1898, стр. 52).

Та ко ђе, пи та сво је го лу би це да ли су би ле на не ком од кон це ра та ко је 
је „Че ски на на хар фи при ре ди ла”. Та ко са зна мо да се од и грао тај кул тур ни 
до га ђај. Ко мен тар је био да је Че хи ња за и ста „ве шта ки ња”, то се да ло ви-
де ти, али је жа ло сно то да на ши Ср би Вр шча ни увек до би ју не ку ми ло сти-
њу у по гле ду срп ских пе са ма: „Је сте ли чу ле, да ни су на ши у глас по ви ка ли 
’ко ло’ – не би ни оно ма ло ’па би ра ка’ од срп ских пе са ма од сви ра ла као од 
ну жде” (Бу бањ, бр. 32, 10. но вем бар 1897, стр. 254). Тет ка Ка та се с пра вом 
пи та ко је осми слио про грам, јер се зна да ве ћи ну пу бли ке чи не Ср би и да 
и њи ма тре ба да ти при ли ке да у сво јим пе сма ма ужи ва ју. Не по што ва ње и 
не сло га ме ђу чла ни ца ма пе вач ког дру штва је при ву кло Тет ка Ка ти ну па жњу 
ко ја има свој ко мен тар и на то: 

Зби ља, је сте ли ви де ли ка ко на ше пе вач ко дру штво зна ува жа ва ти 
сво је пе ва чи це, за и ста слу жи им на ди ку и по нос, – жа ло сно је то кад се 
пра ви раз ли ка ме ђу пе ва чи ца ма. Јед ној се да је при уда ји се ре на да, а оној 
дру гој, ко ја је исто та ко а мо же би ти јошт и ста ри ји члан пе вач ког дру-
штва, при ње ној уда ји ни су на и шли за вред но при ре ди ти се ре на ду, – за што? 
за то, што је пре из др штва ис ту пи ла, а ко ли ко је го ди на пре то га би ла рев-
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но сна чла ни ца дру штва, то се ни је у об зир узе ло. За и ста за слу жу ју сва ку 
осу ду они ко ји су то учи ни ли (Бу бањ, бр. 32, 10. но вем бар 1897, стр. 255).

Ка та по ми ње и дра му Ни ко ле I Пе тро ви ћа Ње го ша, Бал кан ска ца ри ца, 
ко ја је 1896. би ла ве о ма по пу лар на и из во ђе на је по та да шњим мон ден ским 
од ма ра ли шти ма и ку па ти ли ма.30 Ево ка кав је ути сак по зо ри шна тру па оста-
ви ла на он да шње Вр шча не: 

Зна те баш кад сам би ла код г. Ста нић ке, а њен онај вра го ла сти му-
жић ка же: „Ох тет ка Ка то што ни сам сад нео же њен, ка ко имам да ра за 
ак те ра баш би се ајн га жи ро, ‒ а тек ти га Ста нић ка оку пи: А ко шта ти 
се та ко до па ло, вал да да ни ца. Та ре ћи ће он ‒ Да ни ца ко Да ни ца ал оне 
вој во де ‒ ко ба ја ги. Као што чу јем сви су пла це ви из да ти, исти на да су 
се ди шта до ста ску па ма да ће зна те мно ге го спо ђе оста ти ове зи ме без 
огр та ча, но ви крог но ва, ка па и де бе лог свин че та, а го спо да ри ће ма ње 
пу ши ти фи на ду ва на и пи ти ко ња ка. Ка жем ја не ма ти па ра на шим вр-
шча ни ма они ће од се бе од ки ну ти па ће дру штво при хва ти ти са мо да 
не бу ду они у „де фи ци ту”. Тек си ноћ на „Бал кан ска Ца ри ца” је ис па ла 
не што што но ка жу „Ми ко ро” Ха ! ха ! ха ! (Бу бањ, 1896, бр. 19, 147‒148).

У сво јој те мат ској дис пер зив но сти, Је ле на Гер дец је до та кла и те му 
ко ја је би ла оми ље на ме ђу европ ским и срп ским31 пи сци ма кра јем XIX и 
по чет ком XX ве ка. Увек ак ту ел на, Је ка у по ве ре њу са оп шта ва при ја те љи-
ца ма сво је ис ку ство с оно стра ним. При зи ва ла је дух по кој ног су пру га и 
ни је по сум ња ла у ње го во при су ство то ком се ан се, али ве о ма озбиљ но, чак 
љу ти то кон ста ту је да ње ним ово зе маљ ским жи во том не ће упра вља ти чак 
ни он, та ман да је с оно га све та. Тад на ста је пре о крет ко ји ства ра ко ми чан 
ефе кат: уме сто оче ки ва ног стра ха, свој стве ног же на ма, ја вља се па кост и 
бес, на ме ра да чак ни по кој ни ку не усли ши же ље и да не по пу сти.32

30 У Буб њу бр. 11, од 10. апри ла 1897. год. на стр. 92, а у окви ру ру бри ке Тет ка Ка та 
на ја у зну по ми њу се та да шња оми ље на ме ста за од ма ра ње, ле че ње и за ба ву Пре ча на. То су 
би ле ку па ти ла: Бу зи јаш (да нас ме сто Бу зјаш у ру мун ском Ба на ту), Хер ку лес (ме сто Ба и ле 
Хер ку ла не у Ру му ни ји), по том Ме лен ци (крај Зре ња ни на) и Па лић. Уз ове, ак те ри и чи та-
о ци Буб ња од ла зи ли су и у Хар кањ (ју жна Ма ђар ска на гра ни ци са Хр ват ском), Карлс бад 
(Кар ло ве Ва ри у Че шкој, ина че је реч о не мач ком из го во ру). Тет ка Ка та је би ла хро ни чар бањ-
ских при кљу че ни ја и рас ка ла шне љу бав не ат мос фе ре ка ко „ло ши јих” та ко и „бо љих” по ло-
ви на. То је чи ни ла уз под смех, са по диг ну тим пр стом, али и бла гим осме хом на усна ма. 

31 Чи та лач ку јав ност је ин три ги ра ла при ча о окулт ном, езо те рич ном, нат при род ном, 
спи ри ти стич ким по ја ва ма и тај ним се ан са ма ко је су се ор га ни зо ва ле у углед ним гра ђан-
ским са ло ни ма. Та кве те ме на ла зи мо код: Ла за ра Ко мар чи ћа у ро ма ни ма Јед на уга ше на 
зве зда, Је дан ра зо ре ни ум и при по ве ци За пи си јед ног по кој ни ка; Че до ми ља Ми ја то ви ћа; 
Си ма Ма та ву ља у збир ци Бе о град ске при че и при по ве ци Чуд ни раз го во ри, а по себ но су за 
ову те му зна чај не при че Спи ри ти сте и По мен.

32 Ево тог од лом ка:
‒ ве ли он са мо то же ли да се ока не те ва шег ја у зна, и да за др жи те ваш је зик да не ди-

ра те дру ге, да „из др жи те са мо шест не де ља”, па ће тек он да мир но ле жа ти, и он да ће вам 
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Тет ка Ка та го во ри о же љи по је ди них оно вре ме них же на да се по ли тич-
ки ан га жу ју. Сма тра да же не ни по че му не за о ста ју за му шкар ци ма и да би 
по је ди не по сло ве мо гле да оба вља ју под јед на ко до бро, ако не и бо ље од њих. 
Му шки по сло ви као и пра во гла са ви ше не тре ба да бу ду при ви ле ги ја му-
шког ро да. У то ме се сла жу Срем че ва гђа Пер са и Тет ка Ка та:

‒ хеј, та шта на ма же на ма ни је дао бог да ми мо же мо да бу де мо 
по по ви; па да се ми ова ко, ка ко нас је бог ство рио, по раз го ва ра мо ма ло 
с тим њи хо вим вла ди ка ма ‒ да ви ди мо ко би ко га обри јао!!! (сремац 
1977: 299).

О бо же! Во ле ла би са мо то до жи ве ти, да има мо ми, же не, пра во 
би ра ња, е слат ке мо је, па шта би ја кор те шо ва ла, ви дла би ја дал би баш 
кан ди дат био иза бран! Мо гли би узе ти при мер ка ко се кор те шу је (Бу бањ, 
бр. 21, 20. ок то бар 1896, стр. 165).

О жен ском ак ти ви зму, род ној рав но прав но сти и жен ској не за ви сно сти 
на ова ко ху мо ри сти чан на чин пи са ли су у срп ској књи жев но сти још и Сте-
ри ја и Ну шић.33 Тет ка Ка та ис ти че да су же не ва жан део дру штва и да тре-
ба да се бо ре за сво ја пра ва. Иа ко се у тој бор би оне слу же при ми тив ним 
ме то да ма, ипак му шкар ци тре ба да ува жа ва ју и по шту ју жен ски род ко ји 
на пле ћи ма но си огро ман те рет по ро ди це, ку ће, пољ ских ра до ва, тр го ви не 
и дру штве ног ан га жма на. О род ној рав но прав но сти ко ја је ре зул ти ра ла 
пре ра спо де лом за ду же ња у ку ћи пи ше из има го ло шке при зме и ка же:

Не знам, дра ге мо је, што смо ми та ко у све му на зад не, да из гле да мо 
про сте и глу пе... При ча ју ми та мо код Чи зми ће ви ка ко Аме ри кан ке жи ве, 
па ти је чи сто ми ло слу ша ти, ка ко му же ви ку ва ју и љу ља ју де цу, а же не 
тр че на би ци клу и око под не свр ћу ку ћи, па он да за ре де по „ја у зно ви ма”... 
А ми рин та мо и ра ди мо, к о̓ да су нас му же ви нај ми ли, а оно де ру ка фан-
ске клу пе, игра ју „пи ке та” и љу бе ‒ да ми опро сти те, љу бе зне мо је ‒ љу-
бе оне на ми гу ше и сто ку ће... Е, то ти је, да се фи ни је из ра зим, сви ња ри ја, 
или про сти је ре че но ‒ ти ра ни ја! (Бу бањ, бр. 5, 1. фе бру ар 1897, стр. 39).

У ак ту ел но сти ма Тет ка Ка та до но си и ве дри је те ме, нпр. да је у мо ду 
ушло да и же не во зе чу до ви ште зва но би цикл.34 Под сме шљи во опи су је ка-

све опро сти ти ‒ Шта ‒ цик нем ја ‒ ка ко вих шест не де ља да ја не го во рим, та ни шест са ти 
не мо гу из др жа ти, а не шест не де ља (Бу бањ, бр. 20–21, 20. јул 1898, стр. 156).

33 Јо ван Сте ри ја По по вић – По кон ди ре на ти ква, Бе о град не кад и сад, и Бра ни слав 
Ну шић – Ујеж, Бе о град не кад и сад, чла нак „Ал фа и оме га да на шњег на шег дру штва” у 
ли сту По ли ти ка од 10. 6. 1936.

34 Пре не го што је из ми шљен мо де ран би цикл 1885. го ди не, љу ди су с кра ја XIX ве ка 
во зи ли ве ло се пе де, чак и три ци кле. Ве ло си пе ди су би ли по зна ти по сво јој не у доб но сти и 
пред ста вља ли су пра ву опа сност ка да су се во зи ли по кал др ми, јер је ве ло си пе ди ста мо гао 
за до би ти озбиљ не по вре де. Гу ме ис пу ње не ва зду хом по ја ви ле су се у Евро пи тек 1888. 
По след њих го ди не XIX ве ка би ци кли су по ста ли до ступ ни ве ли кој ве ћи ни ста нов ни штва, 
и по пр ви пут, љу ди су има ли сло бо ду да пу ту ју где год су хте ли – укљу чу ју ћи и же не! 
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ко на ње му „ле по” из гле да жен ска: „сва за ду ва на, за пу ре на, ко са јој ле ти на 
све стра не, као да је кроз тр ње ле те ла, та ко ва се жен ска да нас бо ље до па да 
’нобл’ све ту, не го кад се за ру ме ни у куј ни са вар ја чом у ру ци, јер то ни је 
нобл” (Бу бањ, бр. 25, 1. сеп тем бар 1897, стр. 198). Ка ри ки ра да ље и упо треб-
ну вред ност пре во зног сред ства, јер би цикл сем во жње мо же да ску ва ру чак, 
и то чак и без др ва, те кад се же на вра ти „из ’во зид бе’ ку ћи, до не ће од ма и 
го тов ру чак му жу!” (Бу бањ, бр. 25, 1. сеп тем бар 1897, стр. 198). 

Ову те о ри ју Тет ка Ка та по твр ђу је још и исти ни том при чом сво је при-
ја те љи це из ва ро ши „Н”. За ти че је из ну ре ну ка ко озно ја на сто ји на сто ли ци 
и ле вом ру ком бри ше про зо ре и ја у че од бо ла, док јој је де сна, по пе че на, 
уве за на и на ду ве на. Зна ју ћи да има ве ли ку кћер, Ка та је упи та: 

„за што те кћер не ис по мог не? – е она ни је код ку ће” – а где је? – 
упи тах – та она је знаш оти шла са дру штвом на „би ци клу” – А, та ко – 
ре кох – то је што дру го па и тре ба, јер то зах те ва дух вре ме на”. – Ето, 
слат ке мо је. ви ди те шта је код нас већ на сту пи ло! еј жа ло сна Срп ки њо! 
(Бу бањ, бр. 25, 1. сеп тем бар 1897, стр. 198).

Ру бри ка Тет ка Ка та на ја у зну пред ста вља пре те чу оно га што ће ка-
сни је пре ра сти у ру бри ке у ви ду пи та ња и од го во ра у по пу лар ним жен ским 
ли сто ви ма.35 Јел ка Гер дец ни је об ја вљи ва ла пи та ња, са мо је оба ве шта ва ла 
чи та о це о ра зним љу бав ним зго да ма и не зго да ма. Нај ин те ре сант ни ји су 
би ли брач ни тро у гло ви, ко ји ма је у сце но граф ском сми слу од го ва ра ла рас-
пу сна ат мос фе ра у ба ња ма, ка фа на ма и на са стан ци ма. Де тек тив ском пре-
ци зно шћу Ка та је ре кон стру и са ла за пле те и кри вац је увек био му шка рац. 
Тет ка Ка та је чак по де ли ла и сво је лич но брач но ис ку ство:

До ђем у ка фа ну, за мо лим ка фе џи ју да ми до пу сти да чу јем о че му 
пра ве за ко не на ши му же ви, ка фе џи ја на рав но ме од ма, као услу жан ка-
ва љер, од ве де до не ких вра та [...] Кад сам бо ље раз гле да ла, имам шта 
ви де ти. [...] – Шта ми сли те, на ме сто пред сед ни ка ко је био?!... Јед на 

Не што што је за по че ло као по мод на за ба ва имућ ног гра ђан ства уско ро је по ста ло нај по пу-
лар ни ји и нај е ко но мич ни ји вид тран спор та на пла не ти. 

У Буб њу се ви ше пу та пи са ло о би ци кло ви ма. Пе сму Би ци клист ки ња (нај но ви ја но-
ве ла из Бар це ло не.)” (Бу бањ, бр. 26, 10. сеп тем бар 1897, стр. 208) пот пи сао је не по зна ти 
ау тор под псе у до ном Ми та што се по „Пар на су” ски та. Ко ли ко је би цикл био по след ња 
реч мо де по све до чи ће и на слов ру бри ке Би ци кло ску пи ја де: ку пи и ша ље Буб њу пре ко ба рац 
’Ве ља’ ко ја је би ла у ди ја ло шкој фор ми, и спо ра дич но се по ја вљи ва ла у Буб њу 1897, а Ми-
лан Пет ко-Па вло вић је те му би ци кли ра ња об ра дио у јед ној од сво јих Шет њи по Вр шцу. 
Ина че, Ср би су по кре ну ли и лист по све ћен овом пре во зном сред ству Ве ло си пед ски лист: 
ор ган Пр вог срп ског ве ло си пед ског дру штва и ње го вих по дру жни ца (1887, 1895–1896).

35 Уред ни штво би об ја ви ло пи сма чи та тељ ки ко је су под ши фром по ста вља ле пи та ња 
ано ним ној „Дра гој Са ве ти” ко ја би им у истом бро ју од го ва ра ла. Од го во ри су би ли као 
ре цеп ти за жи вот и об у хва та ли су нај ра зли чи ти ја под руч ја – од прак тич них са ве та о мо ди, 
ко зме ти ци, здра вљу, до са ве та о брач ном жи во ту.
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жен ска пра ва му шка цо на, сто ја ла на сто ли ци са ча шом у ру ци, обра зи 
цр ве ни од кар ми на и ви на, обр ве на ма за не, ко са раз ба ру ше на, крат ки 
ру ка ви, око вра та не ки све тли гра на ти а ке це љу је има ла та ко зва ну „вам-
пир”. Не што је го во ри ла, и то ви ше пре пле та ла је зи ком, да бог ме, ка ко 
је мо гла го во ри ти, кад се до бро на сви ра ла?! А мој муж кра сан као и сви 
оста ли са ча ша ма у ру ци, па се слат ко сме ју ка ко она ле по др жи го вор. 
Да ље ни сам мо гла, ре кох, ово су сед ни це што их др жи те? На то сви ђи-
пи ше, ‒ на рав но мој муж ми се од ма из ви ња вао, али то му ни је по мо гло, 
успо ме не са те сед ни це од нео је са со бом у гроб, исти на ни кад ви ше ни је 
зах те вао ићи у сед ни це (Бу бањ, бр. 25, 1. де цем бар 1896, стр. 197–198).

Са вет на ме њен бо љим по ло ви на ма гла сио би: сед ни це, нај че шће одр жа-
ва не у ка фа на ма су опа сно ме сто за му шкар це, не мој те их на њих пу шта ти, 
па чак ни ка да вам те па ју и љу бав не ре чи кад вам упу ћу ју, не дај те се пре-
ва ри ти. Тет ка Ка та све ту је сво је го лу би це на кон оп се жног ис тра жи ва ња 
бањ ских при ли ка и блуд ног по на ша ња му шких и ка же да ба ње на ро чи то 
ком пли ку ју брач ни жи вот жен ски ња:

та не мој те им ве ро ва ти, али ни јед ном, та да сте ви де ле ка ко се 
од је да ред та мо пре о бра зе, ре о ма им не до са ђу је, на лиц ка ју се, удва ра ју, 
да ју се ре на де, пи шу љу бав на пи сма, ша љу цве ће, уз ди шу, лу ду ју, и већ 
зна те по сле шта до ла зи, са стан ци, да, да је сте та ко је, све је исти на (јел 
та ко Ка збул бу че?). А шта ва ми же на ма пи шу ку ћи ка ко им је зло, ре о ма 
их ужа сно му чи, ду го им је без вас вре ме, и ла жу вам сва шта, а ви си-
ро те ми сли те та ко је, још их жа ли те и ша ље те им но ва ца (Бу бањ, бр. 23, 
10. ав густ 1897, стр. 186).

На кон овог са ве та, до шло је на ред из но ше ње оп штег ути ска о бо рав ку 
у ба њи, ко ји је за му шкар це рај ско бо ра ви ште, а же на ма пре о ста ју са мо 
бри ге и не во ље. Ова Ка ти на ре че ни ца по сло вич ног је при зву ка: „Што је 
на ше све је ло ше”, а по себ но не ва ља хра на: „до би ја ли смо ’смр дљи ве’ шниц-
ле, и сва ко ја ка ста ра је ла, што би чо век и у нај про сти јем бир ту био бо ље 
по слу жен.” Ка да је о по слу зи реч, бањ ске го шће су би ле пре пу ште не са ме 
се би, јер су по слу жи те љи на сто ја ли да им из ву ку но вац из џе па. Пред по-
ла зак ку ћи, ниг де ни је би ло по слу жи те ља, па су Ка та и ко чи јаш мо ра ли 
са ми да уто ва ре пр тљаг. Тек што је се ла у фи ја кер, ство рио се и по слу жи тељ, 
а она се до се ти ла да му пре ба ци због не мар но сти и ле њо сти, јер је при ме-
ти ла ка ко фе ње ри у пар ку ни су би ли очи шће ни још од вре ме на кад се ку-
па ти ло отво ри ло.36

36 Не за о би ла зни Др. Ка збул буц је део и ове пред ста ве. Тет ка Ка та по ми ње да је хтео 
и он да до ђе у то ку па ти ло где је она бо ра ви ла, „али као ба ја ги пре до ми слио се”. Она сма-
тра да се бо јао ње них ре чи и ње ног оштрог је зи ка. Ис ти че да јој је са мо жао што се ни је 
упо зна ла са ње го вом „за и ста” бо љом по ло ви ном јер би је она по у чи ла да Ка збул бу ца на у чи 
да по шту је же не. 
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Кад је реч о не вер стви ма, на во ди слу чај сво је ку ме ко ја је код свог кра-
сни ка на шла се дам ту це та „лип сбри фа”37 ко ја је пи сао Џан дар, а ни је оста-
ла ду жна ни Др. Ка збул бу цу: 

Док се је ди ла, је ди ла, сад му је ски ну ла улар, па да ви ди те, од тог 
до ба ни дај бо же она же на, баш јој се по зна је да се не је ди пу сти ла под-
ва љак а шта ту је ди ти се на њи, та ми зна мо да су они пред сво јим же-
на ма као све ци, а док су на ву кли ка пут и ме тли ше шир на гла ву, и ре кли 
же ни збо гом, већ им се по гла ви дру ги црв вр зе […] Шта сад на то ве лиш 
Ка збул бу че, а шта ће тво ја слат ка Не на ре ћи, ју ја је жа лим, јер чи ни ми 
се и ти си брат Јеф ти ћев и Џан да рев – ју дру ге – а ре кла сам да га не 
вре ђам, ал ја сам то са мо ка за ла, ва ми, да се не чу је јер ни сам ра да ни ког 
да ого ва рам, да ме бог са чу ва, ка ко би тет ка Ка та ко га ди ра ла (Бу бањ, 
бр. 2, 10. ја ну ар 1898, стр. 13).

Ло гич но је, ако већ пи ше за жен ску пу бли ку, да пи ше и о про бле ми ма 
ве за ним за уда ју мла дих де во ја ка. По сао про во да џи ке Тет ка Ка та је схва-
та ла озбиљ но, јер је од ње не уме шно сти за ви си ла де во јач ка суд би на. И ту 
је очи глед на слич ност у удад бе но-же нид бе ним по сло ви ма из ме ђу Тет ка 
Ка те и Срем че ве фрау Га бри е ле. Тет ка Ка те ду го ни је би ло ме ђу шти ће ни-
ца ма, па је „на па да ју као ме ле нач ки ко мар ци”. Она ја сно ис ти че ма не, али 
и вр ли не уда ва ча у 1896. го ди ни: 

Зна те не да с фа лим, али кад ја ни сам са њи ма он да бог ме свих 
се дам Ма ши ре ви ће вих фрај ла слу же за де ко ра ци је на зид, па он да ме ђу 
на ми нек је ре че но, ма ло су ру жне па ма ло и ма то ре е а зна те и у грунд-
бу ку не ће те на ћи ниг де њи о вог та те име што ј̓  да нас ве ли ки ма лер, јер 
му шки по то ме гле де жен ске ча ри (Бу бањ, бр. 5, 10. мај 1896, стр. 34) .

Зна ла је Тет ка Ка та да је де во јач ки ми раз за лог и услов до бре уда је, али 
и ка мен спо ти ца ња, што су чи ње ни це из исто ри је гра ђан ског жи во та Ср ба. 
Де вој чи ни ро ди те љи ни су увек би ли до брог ма те ри јал ног ста ња, па је због 
то га мо гло би ти рас пра ва и су за пре уда је, ако би се му шка стра на уз јо гу-
ни ла и ин си сти ра ла да до би је ми раз. Али ми раз је по не кад шка кљив и због 
не ма те ри јал них ства ри ко је са др жи: 

зна те ме ђу на ми ре чер но, не да ого ва рам, али ја ој, те шко то ме зе ту 
ка да до би ја и Мо јић ку као пу ни цу у ми раз, бо ље да је оти шао на се вер-
ни пол та мо се не би зно јио, а ов де баш га од ср ца жа лим (Бу бањ, бр. 32, 
10. но вем бар 1897, стр. 255).

У јед ном од на ред них при ло га Тет ка Ка та ка же да мо ра ићи код Јо ви-
ће вих на пр стен, а уз гред по ми ње и чи ње ни цу да бу ду ћи ни је баш при ли ка: 

37 Li e be sbri ef – гер ма ни зам, у зна че њу љу бав но пи смо.
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зна те да се Ми ца Јо ви ће ва уда је зва ли ме да бу дем као све док ка да 
бу ду нов це ђу ве ги ји да ли. Као што ми је Јо вић ка по ве ри ла по лак ће до-
би ти у нов цу а по лак у „век сла ма” ре кох: Ле по и та ко бу ду ћи зет не ма 
ни ка ква за ни ма ња па ће има ти за ба ве да уте ри ва „век сле”. Исти на Јо-
вић ка ме мо ли ла да ни ком ни ре чи не ка жем, а ка ко би ја дру гом ка за ла, 
ето са мо ов де ва ми мо им ми лим дру га ма, а знам да и ви не ће те ни ко ме 
ре ћи (Бу бањ, бр. 11, 20. април 1899, стр. 85).

Тет ка Ка та је има ла по тре бу да ре ши ту ђе брач не про бле ме, ме ђу тим, 
би ло је си ту а ци ја у ко ји ма је „са ве ти ма” до во ди ла сво је шти ће ни це на та нак 
лед. Ње на „не ви на” при мед ба о злат ној ро ђен дан ској „пра злет ни” на ја у зну 
код Кре сти ће вих би ла је узрок ствар ног рас ко ла јед ног бра ка:

Но је сте ли чу ли да на шњим да ном су да ле ко до те ра ли са том „ити-
ми та ци јом” ко би ре као за ту пра злет ну да ни је „ехт” та знам је то је она 
од Ле бла из ау зло га ‒ знам јој пра ву це ну. ‒ На то је Сев кић ка по бле ди-
ла а Сев кић по цр ве нео ‒ тек сам он да при ме ти ла, да ни сам до бра др ва 
ме тла на ва тру. Од ма су оти шли не што се из ви ни ли, а же на је код ку ће 
до би ла гр че ве, и јед на ко ви ка ла, ка ко је јав но на ја у зну „из ком про ми-
то ви ра на” (Бу бањ, бр. 1, 24. март 1896, стр. 4).

Ва ро шку иди лу по не кад по тре са ју не вер ства му же ва ко ја на кра ју има-
ју те жак ис ход. Тет ка Ка та се су сре ла са г. Но ви ћем и он јој се је два ја вио, 
био је вр ло озби љан, са огре бо ти на ма по ли цу. Тет ка Ка та по ми сли „ту је 
би ло не ко ко ра бле кру ше ни је – по зна ва ју ћи Но вић ки ну же сто ку на рав.” Но-
вић ки на слу шки ња је по зо ве да од мах до ђе до њих. Но вић ка је се де ла на 
ка на бе ту и пла ка ла, а ка да ју је угле да ла, по че ла је ви ка ти ка ко ће оста ви ти 
му жа. Те шко ју је би ло сми ри ти, али на кра ју чи та о ци са зна ју шта се де си-
ло. Же на је по ве зи ва ла ску ван па ра дајз у фла ше, на то на и ђе њен муж и она 
га по ша ље по но ве. Ка ко га ду го вре ме на ни је би ло, су пру га по ђе да ви ди 
где је и по не се две фла ше у оста ву, кад за чу је му же вљев глас: 

ста нем слу ша ти, и мој муж јој баш не ке љу бав не ре чи по чео го во-
ри ти, на рав но да сам се од мах об не ви ди ла – шта сам у том тре нут ку учи-
ни ла не знам, са мо кад сам ма ло к се би до шла, то сам ви де ла, ка ко мо ме 
му жу и њој цу ри па ра дајс пре ко ли ца и пре ко ха љи на (Бу бањ, бр. 28, 1. 
ок то бар 1897, стр. 225).

Тет ка Ка та је сва срећ на што је ту но вост са оп шти ла чи та тељ ка ма, још 
јед ном по твр ђу ју ћи да је нај о ба ве ште ни ја осо ба у Вр шцу и да јој је то са ма 
Но вић ка ис при ча ла. Тет ка Ка та не ки пут не ка же ни от куд зна но во сти, али 
кри вац је по знат јер од мах про зи ва „оног лу ка вог Пре ко бар ца, тај га је све 
то ме на у чио, мо же са мо ње му све то за хва ли ти”: 

Чу ле сте опет онај Ко ја шта је учи нио? Не зна те, ка ко то? еј? не-
срет ни син, то су по сле ди це ње го ве Ме ха ди је, та на шла му же на не ка 
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љу бав на пи сма, не ки по кло ни, та већ зна те шта се ту сва шта на ла зи кад 
му же ве ухва ти „љу бав ни фрас” (Бу бањ, бр. 11, 20. април 1899, стр. 84).

Дру га два ау то ра из Буб ња – Ва са Кр стић и Ми лан Пет ко-Па вло вић 
– ре дов но су пи са ли „про тив же на” ка ко у ру бри ци „Же но мр сци на сло бо-
ди”, та ко и кроз оста ле при ло ге. Је ка је мно ге стра ни це по све ти ла од бра ни 
же на од та квих на пи са, а нај ви ше кроз „Тет ка Ка ту на ја у зну”. Сна ла зи ла 
се чак и ка да су са го вор ни ци би ли зло на мер ни и спрем ни да је јав но обру-
ка ју. На ка кав без о бра злук, Тет ка Ка та би од бру си ла истом ме ром, до ви-
тљи во или сми ца ли цом. Ње ни од го во ри сти жу истог тре на и по га ђа ју пра-
во у ме ту. Та кав при мер има мо у раз го во ру с Ми том Сто ји ће вим, чи ји је 
из глед до кра ја ка ри ки ра ла, а увре дио ју је под се ћа њем на њи хо во дав но 
„по знан ство”: 

‒ „Љу бим ру ке тет ка Ка то ‒ ре че ‒ по зна је те ме, та ја сам Ми та 
Сто ји ћев ‒ зна те са да бо га ти тр го вац, па ми смо ста ри по зна ни ци, ми 
смо се кад год до бро по зна ва ли. Шта ве ли те тет ка Ка то!? ре ћи ће он.” 
‒ Зна те слат ке мо је, ми сли ла сам од ма ћу оба мре ти, ‒ али то је мо ја сре-
ћа што ми је је зик увек на ме сту и од ма се знам на ћи. ‒ Но! ми сли ла сам 
у се би, че кај до би ћеш ти за тет ка Ка ту па му ка жем:

„Ка ко вас не бих по зна ва ла, та зар сте ма ло зви жду ка ли кад год под 
мом про зо ром кад сте ве шплау38 про да ва ли и он да су вас зва ли цр ве ни 
Ми та” (Бу бањ, 1896, бр. 1, стр. 3).

На дру гом ме сту Тет ка Ка та је под сме шљи во опи са ла г. Бла жу Ги ги ћа, 
па ро ди ра ју ћи при ме рак „му же ског” по ла као од го вор на стал на за но ве та ња 
же но мр за ца, по себ но Др Ка збул бу ца (али и Џан да ра и Шта се ко га ти че ви ћа) 
на ње не го лу би це, на њи хо ву фи зич ку и ду хов ну при ро ду. Убе ђе на је да ова-
квом хва ље ном „го спо ди ну” ни Др Ка збул буц не мо же са чи ни ти ма ка кво 
„Сти хо тво ре ни је”:

Са ка квим је ко ра ци ма ишао, час на јед ну час на дру гу стра ну, баш 
као срп ске пар та је?!... Ше шир му се за ва лио на траг на гла ви, а ка кве је 
бо је био? Ша ре нио се као ма па, ко зна ис под ко га га је сто ла из ву као. А 
шта ве ли те ка пут? огр нуо га на о па ко, а из џе по ва ви ре но ви не из гу жва не, 
и не ке ку ти је са ше ће ром да но си же ни на по клон, а у ру ци ме сто шта па 
шта ми сли те шта је имао? ону мор ско ва чу ис пле те ну што се ћи ли мо ви 
тре су, за це ло је ми слио да има свој штап у ру ци. Зна те, [...] ка ко је из-
гле дао, та да сте га са мо ви де ле, ко са раз ба ру ше на по че лу и гла ви, баш 
као да су вра не по че ле гне здо пра ви ти, а очи, онај по глед, је сте ви дле, 
кад ов ца бле ји? та ко је и он гле дао. А бр ко ви – опро сти те ми ал’ не мо-
гу од сме ја да вам при чам, то је би ло вред но ви де ти, сто ја ли му баш као 
„пор твиш”, – а по ша око вра та оти шла на јед ну стра ну, ‒ ре кох; еј! Ди 
си сад Ка збул бу че!” (Бу бањ, 1896, бр. 21, стр. 165–166).

38 Waschblau – гер ма ни зам, пла ви ло за ру бље.
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На ша спи са те љи ца је по кре ну ла и та бу-те му из при ват ног жи во та Срба 
с кра ја XIX ве ка о по ро дич ном на си љу. На си ље у по ро ди ци за њу је ко мич-
на сце на са про ме ње ним тра ди ци о нал ним уло га ма ак те ра. Као што ви ди мо, 
и му шка рац је мо гао да из ву че де бљи крај: 

А сад идем к Пе ри ће ви ма!... Чу јем, да је но ћас би ла та мо не ка не при-
јат на сце на... Пе рић је био не што ма ло не спре тан у из ра зи ма, те га је Пе-
рић ка чет ком по но су... Али као што чу јем ме ћа ла му је не ке лад не „ум-
шло ге” на нос и ма за ла га зе чи јом ма шћу, па сад се ви ди још са мо ма ла 
мо дра чво ру га. Не ма ти бра те ми ло сти ви јег ср ца, но што је у нас же на! 
Уда риш, па се по ка јеш! (Бу бањ, бр. 5, од 1. фе бру а ра 1897, стр. 39–40).

Тет ка Ка та се ра до под сме хи ва ла му шко-жен ским од но си ма ко ји су из 
од ре ђе ног раз ло га „ис кри вље ни”, пи са ла је и о бра ко ви ма из ин те ре са и у 
ко ји ма не ма љу ба ви.39

Тет ка Ка ти ни опо нен ти ни су би ли ни ма ло бла ги, по не кад су ша ле биле 
злу ра де. На вод но, њој ни је би ла стра на ни коц ка, што до ча ра ва сле де ћи 
текст из Буб ња, ко ји је пот пи сао Џан дар:

Пре кад су жен ске по ја у зно ви ма ишле, игра ле су кар те (на нов це.) 
Јед ном Тет ка Ка та кад је мно го но ва ца из гу би ла по че ла да се сва ђа, па у тој 
сва ђи ис па де јој је дан „умет нут зуб” на стол, на ко је ће сви у глас ре ћи: „Ево 
Тет ка Ка та оће и зу бе да про кар та” (Бу бањ, бр. 1, 1. ја ну ар 1898, стр. 4). 

О му шко-жен ским од но си ма из му шког угла пи сао је Ка збул буц,40 
углав ном на па да ју ћи сла бо сти же на. Ево ка ко Тет ка Ка та про кли ње Ка збул-
бу ца и пре пу ца ва се са њим у Буб њу:

39 У јед ном при ме ру Тет ка Ка та ка же:
Је сте ли чу ли да се Пе рић ка спра вља сад на иду ћу бе се ду, исти на зна те ма да је њен 

муж узај мио но ва ца, ‒ то је тај на ко ју сам ја до зна ла, ‒ а си ро ма кад ће вра ти ти то ће он 
зна ти. Е ал же на оће па оће за што да су дру ге бо ље, она не ма ри што су у ду ћа ну „ште ла жи” 
пра зни, са мо нек је сви ле на ха љи на. Зва ла ме је, па сам ви де ла, та ко је ле па зна те фар бе 
она ко „ша муа” ко не бо, па ће би ти ис пу цо ва на са пан тли ка ма ка ко се ка же она ке „крем пи та” 
фар бе, ужа сно ће ле па би ти. Али да јој ви ди те мин ђу ше пра ве ехт ди ја мант са дно мор ја 
ну ме ро фир це не, здра во ску по це не; ‒ са мо ште та бо же ми опро сти, ка ко ће то на њој сто ја ти, 
онај њен по гнут струк, ‒ си ро ма њен муж све не ви ди, та зна те она сла бо и ма ри за ње но га 
му жа, ‒ ал да ме Бог са чу ва, тет ка Ка те се ни шта не ти че (Бу бањ, бр. 5, 1896, стр. 35).

40 Ра ни ји ху мо ри стич ки вр шач ки лист Ми ро ђи ја, лист за за ба ву, по у ку и ша лу (1891–
1894), по кре нуо га Ми лан Пет ко-Па вло вић, под сме вао се же на ма због скло но сти ка ого ва-
ра њу, чан тра њу, бр бља њу, као и због по мо дар ства, уо бра же но сти, лу кав ства, а глав ни са-
рад ник овог ша љи вог ли ста др Ка збул буц је ство рио два, на ху мо ран на чин, су ко бље на 
та бо ра – му шки и жен ски. Ка збул буц је на мер но у сво јим при ло зи ма иза зи вао су коб, „ба-
цао је ру ка ви цу” чи та тељ ка ма и оче ки вао ре ак ци ју. У ли сту Ми ро ђи ја пред став ни ке за ра-
ће них та бо ра пред ста вља ју др Ка збул буц и Зла ти ца, тј. Да рин ка Бра шо ван, учи те љи ца и 
књи жев ни ца из Но вог Бе че ја (Törökbecse). У овом ли сту са ра ђи вао је и Ни ка Гер дец, Је ле-
нин су пруг (рошуљ 1985: 61–63).
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Та ка жи те, мо лим вас, да ли ви чи та те тај „Бу бањ”?! Е, ха ле га не 
од не ле с тим Ка збул бу цом! Тај нам се баш по пео на врат. – Тај нас „ту-
ши ра” од го ре до до ле!... овој пао кур јук на ба лу, она ска че због те сних 
ци пе ла; ова кри је го ди не, она опет ого ва ра сво ју дру гу; ова те ра мо ду, 
она опет би је му жа! Ба да ва га је на ша Је ка мо ли ла, да уда ри ма ло и на 
на шу „ло шу” по ло ви ну, на на ше бе кри је, пи јан ду ре, кар та ше, ва ра ли це, 
пре тва ра ли це, ла жо ве, не вер ни ке, па кле ни ке и за вод ни ке; ајак, он те ра 
јед но, те јед но, ње му сме та и кад сук ња шу шти и кад се пер је ви је на 
ше ши ру и кад ма ле ци пе ли це луп ка ра ју... Не го да за мо ли мо ми на шу 
Је ку, да га она још јед ном по зо ве на – из ми ре ње, не ће ли, – до бро !... Рат, 
отво рен рат, па ко ја чи !... Да му ви дим пе ро, кад га тет ка-Ка тин је зик 
поч не по ли ва ти... (Бу бањ, бр. 12, 20. јул 1896, стр. 93).41

Тет ка Ка та по ми ње да је мо гу ће да су код Ка збул бу ца „још из мла до сти 
оста ли не ки ви дљи ви зна ци и тра го ви љу ба ви”, па је то раз лог што то ли ко 
на па да же не. Ко мен та ри ше и Џан да ре ве „ма три ку ла шке об ја ве”, от кри ва 
ин тим не де та ље о се би, пи ше о свом ста ту су удо ви це, да је по глед на брач ни 
жи вот, а де фи ни ше и кри те ри ју ме ко је би мо рао да за до во љи по тен ци јал ни 
кан ди дат за ње ног му жа. Ка та не ма раз у ме ва ња за брак из ме ђу при пад ни-
ка раз ли чи тих на ро да, сем Ср би на ни ко дру ги ни је по же љан:

Пред ста ви те се би, ‒ сто ји, ка ко се ја уда јем, ја тет ка Ка та да се 
удам, и то још за ко га? За Хр ва та, те ка ко сме шно име зво ни. За го рец, 
ец, рец, зец, да ме бог са чу ва, та да је цео За греб ње гов не би ми тре бао, та 
не ма ти леп ше од на шег срп ског име на ко је се свр шу је на ић вић (Бу бањ, 
бр. 23, 10. но вем бар 1896, стр. 180).

Из ли ста Бу бањ од 10. сеп тем бра 1897. го ди не са зна је мо да је Пре ко ба-
рац, тј. Ва са Кр стић, био у ба њи Хар кањ у Ма ђар ској. У 26. бро ју је об ја вио 
текст Слат ка на ша тет ка Ека те ри но! ср це фо то ма то ри но у ко јем по ле-
ми ше са Тет ка Ка том и ка же ка ко је све у Хар ка њу сре ђе но и ле по, ако се по-
ре ди с ба њом у Ме лен ци ма. Тет ка Ка та у бро ју 28 Буб ња по ку ша ва да сво јим 
дру га ри ца ма рас ту ма чи реч „фо то ма то ри но”: фо то, – то ми сли онај зли ко-
вац да је Тет ка Ка ти но ср це на „фо те” ис це па но, он ваљ да др жи од љу ба ви 
– у сво је вре ме – ва ра се. А ма то ри но то је са мо улеп шао реч „ма то ра”. 

Уз све на по ре Ка та ни је ус пе ла Пре ко бар ца да пре ва спи та, он не ма 
„шли фун га”. Кад би она же ле ла та ко не што ре ћи Др. Ка збул бу цу, то не би 
мо гла на овај на чин: „Чу јеш Ка збул бу че бо га ми си и ти ома то рио”, јер јој 
фи но ћа то не до зво ља ва, не го би му ре кла ле по. Се ти ла се да је Пре ко ба рац 
по ми њао и жен ски је зик, па му са да од го ва ра: 

41 Ово пи ше и пот пи су је Је ка, тј. Јел ка Гер дец, и она апо стро фи ра Тет ка Ка ту ко ја 
тре ба да се раз ра чу на са Ка збул бу цом, а исто та ко и Тет ка Ка та мо ли Је ку да још јед ном 
по зо ве Ка збул бу ца на из ми ре ње. Ху мор ни ефе кат иза зи ва ово за ме ша тељ ство у ко јем ју-
на ки ња мо ли ау то ра, а ау тор ка ју на ки њу да про ме не став пре ма дру гом књи жев ном ју на ку 
и ње го вом ау то ру.
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„Дра ги Ка збул бу че! ни си ма тор, али ма ло ви ше вре ме на пам тиш” 
– и ви ше си го ди шња до ба пре жи вео не го што на ми го во риш – то ти и 
тво ја спо ља шњост по ка зу је. [...] Е, мој Ка збул бу че! то и ти знаш да су се 
ве ко ви ма бо ри ли про тив на шег је зи ка ал ни су мо гли ни шта из во је ва ти, 
па и ви сви не ће те, то је је ди но на ше ору жи је, је ди на на ша од бра на, је-
ди ни наш за штит ник, је ли и ваш нај е ћи зло твор, јел та ко? (Бу бањ, бр. 
28, 1. ок то бар 1897, стр. 226).

Од го вор на ово сти гао је ве о ма бр зо. У Буб њу број 30 об ја вљен је текст 
Тет ка, Ка то, су во зла то!... од Бул бу ца у ко јем се обра ћа Тет ка Ка ти и од-
го ва ра на ње не при мед бе да је ма тор из но се ћи пот кре пље не до ка зе.42 

Тет ка Ка та је при хва та ла ша ле ко је су Буб ње ви же но мр сци пра ви ли на 
њен ра чун. Дру гом при ли ком се ова ко бра ни ла: „та ја сам се ро ди ла баш 
кад се све шта ла са бор на цр ква, уда ла сам се ‒ је сте по тре ћи пут ‒ ал то не 
сме та ‒ баш кад су на ши по ла зи ли у Бо сну е па не мо гу сви да бу ду ни мла-
ди” (Бу бањ, бр. 17, 10. јун 1898, стр. 136). Сми шља ју ћи не ку осве ту Џан да ру, 
Тет ка Ка та твр ди да ако она от кри је ње го ве тај не, смр си ће му та ко кон це 
да му ви ше на па мет не ће па сти да је ди ра. У сво ју од бра ну Тет ка Ка та не 
пре за ни од су прот ста вља ња и уце на ка ко би са чу ва ла свој образ. Има ју ћи 
ар гу мен те у ру ци ве ли:

А ако ја ка жем ње го вој же ни ка ко он све гле ди – та не ћу слат ке 
мо је да све ка жем, ни сам та ква да пра вим раз дор, та до те гло би чак и 
оном та мо са оне стра не. ‒ Ипак се не је дим, ни је му шап нуо пра ви број 
– пра ви број би био Ка збул бу че онај, од ко јег се сви љу ди пла ше, дед 
по го ди док то ре. ‒ Та да ли сте га чу ле шта ка же ка ко су му чу ла по пу-
сти ла – да да јест, е то се тат ка Ка та и не чу ди, то је ка зна што све же не 
гр ди та ко и тре ба зли ков цу да зна (Бу бањ, бр. 16, 1. јун 1897, стр. 128).

По не кад Тет ка Ка та пр ва на па да Др. Ка збул бу ца. Кон ста ту је ка ко се 
тај баш при ми рио, не гр ди ви ше же не, а вре ме је да и он до ли ја: 

Та дал сте чи та ле пре где ка же, ка ко је на вр шио пе де се ту. Са мо 
слу шај те ка ко тај зна ра чу на ти ве ли: На вр шио је два де спе ту же нид бом, 
(ох си ро та Н е н а  б а ш  ј е  ж а л и м  и два је спе ту сво га књи жев ног 
ра да, до бро то су пе де сет. А где су ти го ди не де тињ ства? – Ја ој! Зли ков че 

42 Бул буц од го ва ра Тет ка Ка ти овим ре чи ма: 
Пам тим бог ме ђа чић бе јах, пош о̓ тек у шко лу, алʼ се се ћам као да нас, на исти ну го-

лу,.. да си он да ти већ би ла, же на на свом ме сту, што си зна ла, за што Го спод да де пе тлу 
кре сту. А од оног до ба ваљ да би ће ту шта ле та у ко ји ма ру жа пу пи, ми ри ши – пре цве та [...] 
Ни сам ма тор, те то ве руј, јест та ко ми – те бе, та по зна јем, ја бар ми слим, вр ло до бро се бе. 
И кад глед нем сво ју ко су, ка ко див но цва ти, у ср цу ми не што пе ва, као не ки сва ти.. те по-
ми шљам: хва ла Бо гу, и нек не да го ре, а већ ва ко, те то слат ка жи ве ти се мо ре... Не ве ру јеш, 
Ево, је ли? а ти до ђи кʼ ме ни, да те пре дам у за гр љај мо јој вер ној Не ни.. Те ако ти она рек не, 
да не вре дим ни шта, некʼ се зо вем Ер гер бер гер или ма и Пи шта,..а не – бул буц (Бу бањ, бр. 
30, 20. ок то бар 1897, стр. 244).
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хри сти јан ски, то си из о ста вио, хтео би се млад пра ви ти, као ве лиш, 
Тет ка Ка та је бо ле сна са мо кад она не зна, ал не ћеш од Тет ка Ка те ума ћи, 
ушла сам ти у траг43 (Бу бањ, бр. 11, 20. април 1899, стр. 84).

Из се ћа ња Тет ка Ка та из но си ка да је још ишла у шко лу баш је учи ла 
„Шти цу” а он се удва рао де вој ка ма, пи сао им љу бав не пе сме и пи сма, та ко 
су јој ње ни го во ри ли, па до да је: „Ти ћеш зна ти да је та ко би ло, и не мо жеш 
опо ре ћи. Да кле он да не го во ри да са мо жен ске кри ју сво је го ди не, не го и ви 
му шки” (Бу бањ, бр. 11, 20. април 1899, стр. 84).

У ру бри ци Же но мр сци у сло бо ди Је ле на Гер дец је у јед ном мо мен ту 
по ста ла цен трал на те ма. Дру ги ху мо ри сти су се ин те ре со ва ли ка ко она 
про во ди вре ме у ба њи у Ме лен ци ма. Ау тор јој се под сме ва, по себ но што је 
са знао да јој се удва ра ју му шкар ци:

Нај же шћи же но мр зац, онај пре ко ба ре, из „зим ње га гра да на пе ри-
јо дур бин у сва ку па ти ла па ку пи по дат ке, а у Ме лен це у не гда шњи 
ди штрикт упра вио два па ци ља, к о̓ „Фи па” фи ћок, и тра жи не ку Је ку, и 
„сла чај шу” те та Ка ту, ко ја му сад у овој за па ри ли чи на оба ре ни и нео љу-
ште ни кром пир. [...] Онај те та Ка тин љу би мац пре ко ба ре спу стио дур-
бин с ока па ће ре ћи:

– А зна те ли, шта сад ра ди те та Ка та у ку па ти лу?!.. Сад јој баш 
из ја вљу је је дан зве здоџ џџа тац „љу бав но сла до стра сти је” и уве ра ва је, 
да је са мо за то љу би што је др. Ка збул буц ре ше та, а она ти – си ро ти ца 
– све пре вр ће очи ма и уз ди ше да не мо же јад на Је ка да за спи од му ке и 
ка збул бу ке – (Бу бањ, бр. 19, 1. јул 1897, стр. 153).

Тет ка Ка та је те ма и у сле де ћем бро ју Буб ња. Об ја вље но је сти хо ва но пи-
смо Каб збул бу ца по све ће но „Пре по чи та је мој го спо ђи ци тет ки ци, Јел ки ци, 
на ри ца је мој Ка ти ци у Ме лен ци”. Пец ка ње из ме ђу Тет ка Ка те и Др Ка збул бу ца 
се на ста вља не сма ње ном же сти ном. Каб збул буц се пред у сре тљи во рас пи ту је:

[...] Још ми ка жу, слат ка на ша те то, / Да ће би ти зби ља баш – де ве то, 
/ А ја ре кох и реч др жим, те то, / Да ћу до ћи да кр стим де ве то... / Са мо 
ти ми, ре ци, жен ски вра же, / Шта ли на то твој дра жај ши ка же? / Ни је 
ша ла: де вет ју го ви ћа, / Зна чи од ма де вет ка пу ти ћа, / Де вет ка па, де вет 
пан та ло на! / А тек кад су де вет – жен ских цо на?... / Авај те то да од Бо га 
на ђеш, / Не мој та мо не згод но да за ђеш / Јер ми ка жу, где је згод на гра ђа, 
/ Да се чак у ду пли ка ту ра ђа; / Па ра чу нај на ша плод на те то, / То би онда 
би ло већ – де се то!... / [...] Жи ве ли нам с ма ми цом им – – мла дом! (Бу бањ, 
бр. 20, 10. јул 1897, стр. 163).

Ка квим су се ак тив но сти ма ба ви ли по се ти о ци ба ња у оно вре ме, ла ко 
је по го ди ти на осно ву ка ри ка ту ре из ли ста Бу бањ под на сло вом Ди пло ма 
где се алу ди ра на же не ко је у ба њи за труд не, а све због бањ ских ак тив но сти.

43 Го ди не 1899, ка да и да ти ра по ме ну ти при лог, пре ма би о граф ским по да ци ма Ва са 
Кр стић је имао 50 го ди на, док је Јел ка Гер дец има ла 44.
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Сл. 5, „Ди пло ма”, Бу бањ, бр. 18, 20. јун 1897, стр. 148.

Да ху мо ри сти из Буб ња па жљи во пра те кре та ње Тет ка Ка те све до чи и 
при лог об ја вљен у бр. 22 од 1. ав гу ста 1897. у окви ру ру бри ке Ве чи ти Ка лен дар. 
Ав густ. Та мо се ка же да „Тет ка Ка та до ла зи из ку па ти ла, а по кој ни јој су пруг 
три пут се пре вр ће у гро бу”. У истом бро ју на во ди се „Љу бав но из ја вле ни је 
чув свто ва ни ја вну тер ног воз бу жде ни ја дра жај шој тет ка-Ка ти”.44 Мла ди ју-
но ша ку дра ве гла ве обра ћа се Тет ка Ка ти из ја вљу ју ћи сво је „сла до стра сти је”:

– Љуб ве – до стој на и слат ко – пи тат сла на и сла чај ша за ма тор јев-
ша ја Ка ти чи це, ти за хо ди мо је сон це от пу те ше ство вав ших кра со та упо-
ко је ни ја мла до сти, при ти от ме не оча ја но га објек та тво је га наг ну ћа (Бу бањ, 
бр. 22, 1. ав густ 1897, стр. 177).

На то се огла ша ва Тет ка Ка та (у пот пи су овог тек ста сто ји Здра ва бо
ле сни ца из Ме ле на ца) ко ја поч не шту ца ти, а у се би по ми сли: „Ово га је или 
онај вра шки док тор ова мо по слао, или овом баш фа ли” (Бу бањ, бр. 22, 1. 
ав густ 1897, стр. 177).

Тет ка Ка та је глав на ју на ки ња и пе сме Под цвет ном ли пом (Љу бав на 
сце на спрам ме се чи не) ко ја је об ја вље на у Буб њу број 7 из 1898. Пе сма има 
мо то ко ји чи не пр ва два сти ха из пе сме Јад на дра га Бран ка Ра ди че ви ћа 
ко ји гла се „Ве трић пи ри, / ли па ми ри”.45 Бу ду ћи да се ту по ми њу Џан дар и 

44 Ово пи смо је пи са но је зи ком ко ји под се ћа на је зик Ви да ко ви ће вих ро ма на Уса мље
ни ју но ша, Љу бо мир у Је ли си ју му или Зо ра и да ко ји ће па ро ди ра ти Сте ри ја. Не мо же мо да 
се не освр не мо на слич ност ко ја по сто ји из ме ђу ли ка ју но ше ко ји се удва ра Тет ка Ка ти и 
Ру жи чи ћа, по е те ко ји се удва ра мла дој Еви ци, кћер ки Фе ми ној у ко ме ди ји По кон ди ре на 
ти ква Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Пр ве ре чи ко је Ру жи чић упу ћу је де вој ци гла се:

Здрав ствуј цве те љу бо ви, оро ше ни стру јом ним фа. Зе фи ри амо ра око тво ји пер си ју 
ле те, и сја јо пу не очи тво је стре лу Ку пи до ну за ту пља јут (поповић 2006: 135).

45 На ве шће мо део пе сме Под цвет ном ли пом (Љу бав на сце на спрам ме се чи не): 
Ту, под цвет но –ми о мир ном ли пом!
Де мре жу ши ри про зрач ни хлад,
(Са тет ка-Ка том пе сник Пец ка ло)
У то плом за гра ља ју гр ли се млад.
[...] Ако их слу чај но по ју ри Џан дар,
(Би ће чи ни ми с чи тав „дар-мар”!? (Бу бањ, бр. 7, 1. март 1898, стр. 53).
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Пец ка ло, ве ро ват но се и ов де ра ди о уза јам ном над му дри ва њу на ших ау то ра. 
Још јед на пе сма о Фрај ли Ка ти об ја вље на је у ли сту Бу бањ. Иза псе у до ни ма 
Не дељ ко кри је се Ди ми три је Ра до вић (рошуљ 1995: 131), а пе сма гла си:

На ша фрај ла Ка та / Чуд ну на рав има, / Она ми сли, да се / До па да 
баш сви ма. // Про си ла ца има / К’о у з л а вре ме на, / Са мо јед но ква ри – / 
Што је вр ло ле ња. // Што је ле ља, ле ња, / Ал’ што је зик има! / Ве руј те 
ми већ је / До ди јао сви ма (Бу бањ, бр. 7, 1. март 1898, стр. 54).

На ве шће мо још је дан ду хо вит при мер ли те рар ног ди ја ло га из ли ста 
Бу бањ чи ји ау тор је Џан дар:

Пут до ра ја ни је ас фал ти ран. то зна те, а зна тел да су баш сад ас фал-
ти ра ли од ра ја до па кла,

А за што то???
Па та мо ће жен ске да одр жа ва ју ја у зне (Бу бањ, бр. 3, од 20. ја ну а ра 

1898, стр. 2).

Тет ка Ка та је по кре та ла број не те ме и на ху мо ри сти чан на чин их об-
ра ђи ва ла и за то је тре ба ло да оби ђе сва ку ку ћу у Вр шцу. Из тих по се та она 
са зна је све но во сти и за то је пре за у зе та. Ње на ру бри ка се че сто тре ти ра и 
као ка фе-трач: „Али ка фа је осо би та, а ско руп ка ко је де бео ка ко образ у 
не ког бив шег – ју – као сам се за грц ну ла, а ми ли хпрот је осо би ти” (Бу бањ, 
бр. 11, 20. април 1899, стр. 85). Као што је на сли чан на чин за по чи ња ла ру-
бри ку, та ко ју је увек на сли чан на чин и до вр ша ва ла ре чи ма: „Сад идем 
пра во код Мо јић ке, сад ће би ти ње не кће ри Ју ци ке брач ни уго вор”, а на 
дру гом ме сту „Збо гом до ско ра ви ђе ња”, а на тре ћем ка же:

А сад, љу бе зне мо је, остај те здра во, а ја сад одох да оби ђем још 
де сет ку ћа до руч ка, јер по сле руч ка ва ља ми још три де сет до мра ка 
оби ћи и – по за ба ви ти, а за де се так да на до не ће вам тет ка Ка та опет но-
во сти... С Бо гом љу бе зне мо је.. До ви ђе ња... (Бу бањ, бр. 12, 20. јул 1896, 
стр. 93). 

Као но вин ски ме диј, ру бри ка Тет ка Ка та на ја у зну је ре ги стра тор 
исто ри је при ват ног жи во та Ср ба с кра ја XIX ве ка у Ау стро у гар ској мо нар-
хи ји. Из ме ђу све та опи са ног уну тар ру бри ка и оног у ства р ном жи во ту 
бри шу се гра ни це. Ру бри ка је ме сто укр шта ја рав ни фик ци је са рав ни ствар-
ног жи во та. Књи жев ни ју на ци пре у зи ма ју име на, псе у до ни ме, уло ге и ка рак-
те ри сти ке љу ди из жи во та и ства ра ју ствар но сни на ра тив но вин ске фик ци-
је. Да на шњем чи та о цу је те шко да пра ти на ра тив, јер не зна ствар но сни 
кон текст. Рам па је по диг ну та, а ат мос фе ра на пе то сти и ефек ти из не на ђе ња, 
из бро ја у број, сме њу ју се. Пот пу но раз у ме ва ње тек сто ва не мо гу ће ван 
кон тек ста чи та вог ли ста Бу бањ. По себ но се на до пу њу ју ру бри ке ко је пи шу 
Др. Ка збул буц, Џан дар и Је ка, јер тво ре не пре ста ни ди ја лог.
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Тет ка Ка та на ја у зну је ме сто за пре тре са ње ак ту ел них те ма из раз-
ли чи тих обла сти (дру штве них, еко ном ских, при вред них, обра зов них и кул-
тур них). Не ке су тра ди ци о нал но би ле ре зер ви са не са мо за му шки свет и 
му шке ау то ре. Јел ка Гер дец хра бро про бле ма ти зу је све ап сурд но сти жи во-
та Ср ба ко је по чи ва ју на ин вер зи ја ма тра ди ци о нал них вред но сти. Апо стро-
фи ра бол на из не ве ре на оче ки ва ња Ср ба у Ау стро у гар ској, о ко ји ма су и 
му шкар ци из бе га ва ли да го во ре јав но и да пи шу у озбиљ ним ли сто ви ма. 
Као же на-пи сац, она је осво ји ла про стор јав не ко му ни ка ци је у ша љи вом 
ли сту, у ко јем је ра ни је до ми ни ра ла му шка реч. За то је тре ба ло има ти сме-
ло сти и та лен та.

Жен ски књи жев ни ли ко ви у ли сту Бу бањ се ам би ва лент но об ли ку ју 
(из угла же но мр за ца и ка фе-тра ча). На ша ау тор ка је ста ла на стра ну же на 
уз по моћ ху мо ра и са ти ре и њи хо вог ко рек тив ног деј ства. Пи ше о исто ри ји 
при ват ног жи во та по ро ди це и о жи во ту же не: уда ји, љу бав ним тро у гло ви-
ма, жен ском обра зо ва њу, рав но прав но сти по ло ва, ру ше њу род них сте ре о-
ти па и еман ци па ци ји. 

Јел ка Гер дец је у до са да шњим не знат ним и спо ра дич ним ис тра жи ва-
њи ма би ла по ми ња на са мо у тек сто ви ма ко ји су се ти ца ли ениг ма ти ке или 
Вр шач ке про све те, а за слу жи ла је мно го ви ше од то га. Не пра вед но је оста-
ла на мар ги на ма књи жев не исто ри о гра фи је и жур на ли сти ке, иа ко је да ле ко 
пре ва зи ла зи ла ни во он да шње књи жев не про дук ци је. Овај рад би тре ба ло 
да ини ци ра про цес ње не ре а фир ма ци је и до при не се увр шта ва њу ње ног дела 
у кор пус срп ске ху мо ри стич ко-са ти рич ке књи жев но сти. 
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Iva na T. Iko nić

HU MO RO US AR TIC LES BY JE LE NA GER DEC  
IN JO UR NAL BU BANJ (DRUM)

S u m m a r y

In the mar gins of Ser bian li te rary hi sto ri o graphy the re is a for got ten na me of Je le-
na Jel ka Ger dec (1855–1926) a te ac her and a jo ur na list from Vr šac. In the pa per we will 
di scuss her en ga ge ment in the jo ur nal Bu banj (1896‒1899) from Vr šac. The analyti cal 
met hod is used in the pa per, and the aut hor al so ma de an at tempt to in cor po ra te each 
li te rary mo tif from es says of Je le na Ger dec in the con text. Con tem po rary re a ding of her 
li te rary co lumns, espe ci ally fa mo us „Тет ка Катa на ја у зну” (“Aunt Ka te on а Brunch”), 
shows that the re is a need to re-ac tu a li ze her li te rary works, her en ga ge ment in the mat-
ters of gen der equ a lity and na ti o nal con sci o u sness. 

So me of the to pics she de alt with we re tra di ti o nally ma le to pics for ma le aut hors. 
In her co lumns she was bra ve eno ugh to re gi ster all the me a nin gless aspects of li fe of 
Ser bian pe o ple which we re ca u sed by the ne glec ting of tra di ti o nal na ti o nal va lu es. She 
was po in ting out the be trayed  ex pec ta ti ons in Au stro-Hun gary, even when most ma le 
wri ters avo i ded to di scuss them in pu blic or to wri te abo ut them in pe ri o di cals. As a fe ma le 
wri ter she has con qu e red the sphe re of pu blic com mu ni ca tion in a hu mo ro us jo ur nal in 
which the ma le wri ters we re pre va lent. To do this she ne e ded co u ra ge and ta lent as well. 
Je le na Ger dec used in her li te rary works hu mor and sa ti ri cal ed ge as cor rec ti ve to ols. 
She was de a ling with mo ti ves con nec ted with pri va te li fe of a fa mily, espe ci ally wo men: 
mar ri a ge, lo ve tri an gles, pro pa gan da of gen der equ a lity, de stroyin g the gen der ste re otypes , 
and eman ci pa tion. 
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Her ar tic les sho uld rightfully be in clu ded in the cor pus of Ser bian hu mo ro us-sa ti-
ri cal li te ra tu re, of the kind that we re writ ten and pu blis hed in va ri o us jo ur nals by well 
esta blis hed Ser bian wri ters, li ke Jo van Ste ri ja Po po vić, Ste van Sre mac, and Bra ni slav 
Nu šić. The es says which we re analyzed sho wed the dis per si ve in te rests of Je le na Ger dec 
as a wri ter and her mo dern ac cess to the con tem po rary pro blems at that ti me. Texts which 
we re con si de red in this pa per are re li a ble so ur ce of in for ma tion for the hi story of pri va-
te li fe of the Serbs in the end of XIXth Cen tury li ving in Au stro-Hun ga rian Mo narchy, 
the ir eco no mic, school, re li gi o us and cul tu ral cir cum stan ces. Un til now Je le na Ger dec 
was men ti o ned in mar gi nal spo ra dic re se ar ches only as an aut hor of enig ma tic ar tic les 
and as a te ac her in Vr šac, but she de ser ves much mo re. She is left on the mar gins of li-
te rary and jo ur na li stic hi story, and that is wit ho ut the re a son, sin ce her es says we re far 
abo ve the qu a lity of li te rary pro duc tion at that ti me. 

Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за ме наџ мент и по слов не ко му ни ка ци је
Ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа 110
21205 Срем ски Кар лов ци
iva na i ko nic81@gmail.com
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Др Ста вру ла Ма вро ге ни

ПО СЛЕД ЊИ ГР ЦИ У ЗЕ МУ НУ У ДЕ ЛУ  
ИСИ ДО РЕ СЕ КУ ЛИЋ

У тек сту се ана ли зи ра по след ње по гла вље де ла Иси до ре Се ку-
лић Кро ни ка па ла нач ког гро бља у све тлу од но са ме ђу на ци о нал ним 
за јед ни ца ма ко је су чи ни ле ста нов ни штво Зе му на у то ку осам на-
е стог, де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка. Ис тра жи ва ње је 
усме ре но на од но се из ме ђу грч ке и срп ске за јед ни це у Зе му ну. У 
пр вом де лу текст се освр ће на исто ри ју и кул ту ру до се ље ни ка у 
Зе мун са по себ ном па жњом на жи вот Гр ка. У тек сту се опи су ју 
го то во сви аспек ти у јед ном пе ри о ду про спе ри тет не за јед ни це Гр ка, 
од сли ка ња ши ре исто риј ске сли ке, жи во та на ве тро ме ти ни по ли-
тич ких и вој них су ко ба из ме ђу Ау стро-угар ског и Осман ског цар-
ства, пре ко еко ном ских пи та ња, до обра зо ва ња, оби ча ја и ре ли гиј-
ских пра зни ка. У тек сту се да ље раз ма тра опис грч ке зе јед ни це у 
де лу Се ку ли ће ве Кро ни ка па ла нач ког гро бља. 

Циљ овог ра да је да пред ста ви за кључ ке Иси до ре Се ку лић на 
осно ву ко јих је ство ри ла сли ку о грч кој за јед ни ци у свом де лу. У 
тек сту се рас пра вља ју ка ко мо мен ти срод но сти та ко и тач ке раз-
ми мо и ла же ња из ме ђу при пад ни ка грч ке и срп ске за јед ни це ка ко 
је опи су је Се ку ли ће ва. У за вр шном де лу текст са гле да ва тра го ве 
ових исто риј ских при ли ка и од но са у да љем раз во ју по ме ну тих 
на ци о нал них за јед ни ца

Кључ не ре чи: Зе мун, Гр ци, Ср би, Је вре ји, па лан ка, еми гран ти.

У до ба вла да ви не Ту ра ка на Бал ка ну ра зни сло је ви грч ког ста нов ни-
штва на се ља ва ли су кроз ду жи вре мен ски пе ри од се вер не про вин ци је Осман-
ског цар ства и де ло ве Хаб збур шке мо нар хи је. Ове се о бе од и гра ле су се у 
два на вра та.1 У пр вој фа зи се о бе су се од ви ја ле у 15. и 16. ве ку. У овом пе-
ри о ду љу ди су се се ли ли пред осман ском на је здом на пу шта ју ћи оне де ло ве 
зе мље ко ји су би ли за хва ће ни рат ним су ко би ма. Дру га фа за се о ба за хва та 

1 За хва љу јем ко ле ги ни ци и при ја те љи ци Алек сан дри Јо ва но вић, ре дов ном про фе со ру 
Фи ло ло шког фа кул те та Бе о град ског уни вер зи те та, на ко ри сним су ге сти ја ма.
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пе ри од из ме ђу 17. и пр ве по ло ви не 19. ве ка. Мо тив ове се о ба Гр ка на се вер 
Осман ског цар ства и у под руч ја Хаб збур шке мо нар хи је био је ко ли ко еко-
ном ске то ли ко и по ли тич ке при ро де. Тач ни је, док је пр ва фа за се о ба би ла 
иза зва на стра хом од осман ских осва ја ња, дру га фа за има ла је пот пу но дру-
га чи ји ток. Хри шћа ни ко ји су жи ве ли на про сто ри ма Бал ка на, а по себ но 
Гр ци сте кли су но ву уло гу у еко ном ском жи во ту обе ју цар ста ва као и у 
ус по ста вља њу тр го вач ких ве за из ме ђу Осман ског цар ства и хри шћан ских 
зе ма ља на за па ду. 

До се ље ни ци ко ји су се на ста ни ли у дру гом та ла су се о ба би ли су обич но 
тр го вач ки по сред ни ци ко ји су се ба ви ли по сло ви ма ве за ним за тран зит ну 
тр го ви ну и пре воз ро бе. У по чет ку би са мо по вре ме но на пу шта ли сво ја 
ме ста бо рав ка и по по тре би снаб де ва ли европ ска тр жи шта за вре ме пра зни ка 
и пи јач них да на. Вре ме ном су, ме ђу тим, по че ли да на ста њу ју но ве гра до ве 
у ко ји ма су их ра до при ма ли. Ма ло по ма ло од на ку па ца су на ста ли с јед не 
стра не ве ле тр гов ци ко ји су пре у зе ли увоз и из воз ро бе, а са дру ге тр гов ци на 
ма ло ко ји су про да ва ли ро бу ло кал ном ста нов ни штву. Раз вој тр го ви не ишао 
је упо ре до са раз во јем бан кар ства и пре во за ро бе. При вред ни раз вој до при нео 
је раз во ју мно штва ло кал них за јед ни ца на те ри то ри ји оба цар ства.2

По себ но су би ле зна чај не про вин циј ске за јед ни це у Бе о гра ду и Зе му ну 
ко је су цве та ле то ком 18. и на по чет ку 19. ве ка. По себ но раз ви је на би ла је 
зе мун ска за јед ни ца. Упра ву над Зе му ном пре у зе ла је Хаб збур шка мо нар-
хи ја у скла ду са од ред ба ма По жа ре вач ког ми ра 1718. го ди не. Овај спо ра зум 
га ран то вао је тр го вач ке бе не фи ци је хаб збур шкој стра ни и на тај на чин ство-
рио по вољ ни је при ли ке за на ста њи ва ње Гр ка и дру гих жи те ља осман ског 
цар ства у Хаб збур шкој мо нар хи ји. Грч ка тр го вач ка ак тив ност по че ла је да 
зна чај но ме ња из глед Зе му на по себ но кад су град по че ле да на ста њу ју по-
ро ди це за на тли ја ра зних вр ста на кон на пу шта ња Мо ско по ља (1769). Ови 
до га ђа ји учи ни ли су да Зе мун по ста не ва жан тран зит ни цен тар у ко ме је цве-
та ла тр го ви на из ме ђу Бал кан ског по лу о стр ва и цен трал не Евро пе. Кра јем 
осам на е стог ве ка грч ки тр гов ци би ли су елит ни гра ђан ски слој Зе му на. Го во-
ри ли су грч ки је зик и по че ла је да ра ди грч ка шко ла (ви ди: Παπαδριανός 1988).

У дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка, еко ном ска моћ грч ке за јед ни це 
у Зе му ну по че ла је по сте пе но да опа да. Еко ном ски раз ло зи за ко ји су до ве-
ли до сла бље ња, а за тим и уру ша ва ња до тад бо га те за јед ни це мо гли би се 
по ве за ти са про ме на ма у на чи ну тр го ви не и пре во за ро бе ко ји је у усло ви ма 
све ло ши јег друм ског са о бра ћа ја од су во зем ног пре шао на реч ни. С дру ге 
стра не, на ци о нал не др жа ве ко је су на ста ја ле под ри ва ле су вер ску и кул тур-
ну ау то но ми ју и то је до ве ло до да љег опа да ња бро ја ста нов ни ка ко ји су 
чи ни ли грч ку за јед ни цу би ло да су се стал но на ста њи ва ли у дру гим др жа-
ва ма би ло да их је аси ми ло ва ло ло кал но ста нов ни штво. Упра во из овог 
раз ло га грч ка шко ла у Зе му ну пре ста ла је са ра дом 1876. го ди не због не до-

2 У ве зи са раз во јем ло кал них за јед ни ца по гле да ти: Χασιώτησ 1993: 43‒85; στασινοπούλού 
2005; Χασιώτησ,Κατσιαρδη 2006; sto i a no VicH 1960: 243–313; поповић 1998.
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стат ка ђа ка. По но во је на крат ко отва ра на у не ко ли ко на вра та и ко нач но је 
за тво ре на 1906, а школ ски фонд пре шао је у ру ке срп ског жи вља (ви ди: 
σιώΚησ 2015: 425‒447).

Бо га ти и ра зно вр сни жи вот ко ји се раз вио уну тар грч ке за јед ни це то-
ком ду гог вре ме на ње ног по сто ја ња у Зе му ну по бу дио је ве ли ку па жњу 
срп ских пи са ца (ђорђевић 2011: 129‒144). Исто риј ске и кул тур не чи ње ни це 
ко је су усло ви ле на ста ја њу фе но ме на про вин циј ске за јед ни це до при не ле су 
та ко ђе и ства ра њу ау тох то ног књи жев ног уни вер зу ма у ко ме је пред ста вљена 
ова за јед ни ца. Мно ги пи сци да ва ли су сво јим књи жев ним ли ко ви ма осо би-
не грч ких до се ље ни ка, по не кад по узо ру на исто риј ске ју на ке, а по не кад 
ства ра ју ћи фик тив не ли ко ве. Ни је слу чај но што је пр во де ло ко је се од но-
си ло на жи вот грч ких до се ље ни ка об ја вље но 1837. го ди не из пе ра срп ског 
пи сца са грч ком по ре клом Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. По узо ру на Мо ли је ра, 
По по вић је на пи сао де ло Кир Ја ња у ко ме је исто и ме ни ју нак грч ког по ре-
кла пред ста вљен као про то тип ка рак тер не осо би не – твр дич лу ка ([1837] 
2011). За њим су усле ди ла дру га слич на де ла по пут Ха џи Ди ше, Дра гу ти на 
Ј. Или ћа ([1908] 1981). У овом слу ча ју про та го ни ста је Ср бин ко ји се оже нио 
грч ком удо ви цом, али се ње гов по ку шај да по ста не део грч ке за јед ни це за-
вр шио не у спе хом. Осим то га по зна та је при по вет ка Сте ва на Срем ца Кир 
Ге рас ([1903] 1933). Ова при по вет ка об ја вље на је на кон смр ти ау то ра, 1908. 
го ди не и го во ри о жи во ту ју на ка Ге ра са ко ји се на се лио у срп ској пре сто-
ни ци Бе о гра ду у тре ћој де це ни ји де вет на е стог ве ка, ка да му је би ло се дам 
го ди на. Мла ди ју нак ра дио је се дам го ди на као ше грт и још се дам као кал фа. 
На кон тог вре ме на и на кон мно го пе ри пе ти ја по стао је рав но пра ван члан 
грч ке тр го вач ке за јед ни це у гра ду, али на кра ју се при кљу чио срп ској стра ни 
и узев ши по ср бље но име „Ђе ра сим Па ска ље вић” (Mαύρογένη 2008: 45‒56). 

Из по ме ну тих при ме ра ја сно се мо же ви де ти ко ли ко је у де ли ма срп-
ских пи са ца исто риј ске и фик тив не на ра ци је би ле те сно ис пре пле те не и 
те шко би би ло ре ћи да ли је у пи та њу би ла на ра ти ви за ци ја исто ри је или исто-
рич ност књи жев но сти. Та кав је слу чај и у де лу Иси до ре Се ку лић Кро ни ка 
па ла нач ког гро бља ко јим ће мо се по дроб ни је ба ви ти у овом ис тра жи ва њу.

Иси до ра Се ку лић је ро ђе на 16. фе бру а ра 1877. го ди не у Вој во ди ни. Де-
тињ ство је про ве ла у ра зним вој во ђан ским гра до ви ма ко ји су та да би ли у 
са ста ву Ау стро у гар ског цар ства, као што је то био слу чај са Зе му ном и 
Но вим Са дом. Сту ди је је за по че ла у но во сад ској Ви шој де во јач кој шко ли, 
на ста ви ла у Сом бо ру на Срп ској пре па ран ди ји, а сту ди ра ла је у Бу дим пе-
шти, на Ви шем пе да го ди ју му. Ди пло ми ра ла је ма те ма ти ку и при род не на у ке, 
а док то ри ра ла фи ло зо фи ју у Бер ли ну. Ра ди ла је као на став ни ца у Пан че ву, 
Шап цу и Бе о гра ду. Би ла је пр ва же на ко ја је иза бра на за до пи сног чла на 
Срп ске кра љев ске ака де ми је 16. фе бру а ра 1939. го ди не, а за ре дов ног чла на 
Срп ске ака де ми је на у ка иза бра на је 14. но вем бра 1950. го ди не. Умр ла је 5. 
апри ла 1958. го ди не у Бе о гра ду. 

Од по чет ка сво је умет нич ке ка ри је ре Иси до ра Се ку лић је сле ди ла вој-
во ђан ску књи жев ну тра ди ци ју. Ис пи ти ва ла је мо гућ но сти мо дер ног срп ског 
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је зи ка да пред ста ве кул ту ру и сва ко днев ни цу по себ но кроз де ла ве ли ких 
срп ских пи са ца тог вре ме на по пут Ду шка Јак ши ћа, Ла зе Ко сти ћа и дру гих. 
По ку ша ва ла је да у сво јој књи жев но сти пре не се су шти ну срп ског на род ног 
из ра за у умет нич ку књи жев ну фор му. 

Се ку ли ће ва је ства ра ла у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Као и у 
слу ча ју оста лих пи са ца из ње не ге не ра ци је ње но де ло би ло је прот ка но 
исто ри јом, по ли тич ким и рат ним до га ђа ји ма. Би ла је ак тив ни по кре тач 
дру штве них про ме на на пла ну обра зо ва ња и пра ва же на. 

Кро ни ка па ла нач ког гро бља3 на ста ла је пред крај ње ног књи жев ног 
ства ра ла штва и об ја вље на је 1940. го ди не. По сле Дру гог свет ског ра та, тач-
ни је 1948. го ди не об ја вљен је до да так овог де ла, под на сло вом Па лан ка и 
ње ни по след њи Гр ци. Ово де ло по кри ва је дан хро но ло шки пе ри од у жи во ту 
про вин ци је Зе мун у ко ме је жи вот Зе му на ца дат у фор ми ди ја ло га из ме ђу 
про та го ни ста ко ји за сту па ју иде је и схва та ња са мог пи сца о пи та њи ма сва-
ко днев ног жи во та. У фо ку су тек ста је сли ка обич не, јед но став не по ро ди це. 
Ово де ло пи са но је под не по сред ним ути ца јем лич не жи вот не тра ге ди је ‒ гу-
бит ка ро ди те ља. Пред ста вља из раз уну тра шње по тре бе пи сца да рас пра вља 
о ег зи стен ци јал ним фи ло зоф ским те ма ма као што су жи вот и смрт. Књи-
жев ност Иси до ре Се ку лић про же та је ре флек си ја ма о жи во ту, ин ди ви ду ал ним 
људ ским суд би на ма и се ћа њи ма. Се ку ли ће ва не пи ше о ве ли ким исто риј ским 
до га ђа ји ма, већ сва ко днев ни ци обич них љу ди у па лан ци. Кро ни ка па ла нач
ког гро бља је де ло ње не зре ле књи жев но сти у ко јој се у пу ном све тлу ре-
флек ту је ње на жи вот на и књи жев на пер спек ти ва (вучКовић 1997: 135). 

По след ње по гла вље ове књи ге, Па лан ка и ње ни по след њи Гр ци, за слу-
жу је по себ ну па жњу у окви ру на шег ис тра жи ва ња. Се ку ли ће ва се у ње му 
ба ви исто ри јом грч ке за јед ни це у Зе му ну, а по себ но пе ри о дом опа да ња. 
Не ће мо се ба ви ти књи жев ним аспек ти ма овог де ла по што је то те ма дру гих 
ис тра жи ва ња (башчаревић 2016: 31‒48; ђоКовић 2016: 457‒470). Ба ви ће мо 
се са мо сли ком Гр ка ко ја из ра ња из тек ста Се ку ли ће ве. 

1. слиКаграда. Иси до ра Се ку лић нај пре опи су је град. Пред ста вља Зе мун 
као „ме сто са свим без хо ри зон та” (сеКулић [1940] 2010: 196), као „ма ли гра-
дић, ко ји вр ло дав но жи ви, мно го шта је до жи вео, мно гим круп ним љу ди ма 
ко нак био, али ни ка да до не ког на ро чи тог угле да ни је до шао” (исто: 181). У 
тај гра дић ко ји се на ла зи на рас кр шћу по ли ти ка, иде о ло ги ја и рат них су ко ба 
”суд би на је са би ја ла еми гран те, бе гун це, аван ту ри сте, лу та ли це” (исто).

Ста нов ни штво Зе му на, осим Ср ба чи ни ле су три гру пе на се ље не у три 
раз ли чи та на се ља ко ја су се „на ла зи ла у не по сред ној бли зи ни” (189). Се ку-
ли ће ва опи су је раз ли ке ме ђу ова три де ла Зе му на: ка то лич ко на се ље, а 
од мах за њим, „све оста ло у тој уској, мал чи це вла жној ули ци за пре ма ле су 
је вреј ске ку ће, до бро зи да не, ма хом ви ша при зе мља, а и не ко ли ко јед но-
спрат них ку ћа” (исто), као и грч ко, „ма ло њи хо во на се ље на ла зи ло се у 

3 Иси до ра Се ку лић, Кро ни ка па ла нач ког гро бља, Па лан ка и ње ни по след њи Гр ци.
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по ме ну тој крат кој и вр ло уској ули ци ко ја је за др жа ла сво је кла си ци зи ра но 
име, Рим ска ули ца” (191). 

Грч ке ку ће опи су ју се као, „ку ћи це имућ них, или и бо га тих чи стих 
Гр ка, ко ји су као на влаш ста но ва ли у ма лим и сла бо снаб де ве ним ку ћа ма, 
као у ма лим го сти о ни ца ма” (189). Оскуд но по кућ ство ни је би ло знак не до-
стат ка нов ца, већ је то био ре зул тат на чи на жи во та ко ји су при хва ти ли и 
ко ји је обе ле жио ка ко њи хо ве ку ће, та ко и рад не про сто ри је. Пре ма ре чи ма 
Се ку ли ће ве: 

Ку ћи це на мер но шту ро на ме ште не, да удоб ност не би уку ћа не одо-
ма ћи ла. У том сти лу су др жа ли Гр ци и сво је ма га зе и кан це ла ри је: хлад-
не, не при јат не, не у доб не, да се ни ко од њих не би ту до бро осе ћао, и 
за бо ра вио на осо би ту тех ни ку жи во та. (191)

Ста нов ни ци ових по лу на ме ште них зда ња би ли су „увек не ка ко го то ви 
да их не што сна ђе” (190). Ова чи ње ни ца ко ју Се ку ли ће ва че сто по ми ње на 
ра зним ме сти ма у тек сту оста вља ути сак да је грч ко ста нов ни штво у Зе му-
ну би ло про ла зно и слу чај но иа ко је, ка ко са ма бе ле жи, би ло по ро ди ца 
ко је су у Зе му ну би ле при сут не ви ше од два ве ка. У су шти ни Се ку ли ће ва 
опи су је Гр ке као ми гран те: 

Па су Гр ци и Цин ца ри до ла зи ли и од ла зи ли, би ло их ма ло, па знат-
но ви ше, па мно го, па ма ње, са свим ма ло, и већ на из ма ку у до ба за ко је 
је овај за пис ве зан. (182)

Се ку ли ће ва пи ше да је и у тре ну ци ма кад је грч ка за је ди ца у Зе му ну 
би ла на вр хун цу про спе ри те та жи ве ла из дво је но од оста лих ста нов ни ка 
гра да. Ова ур ба на се гре га ци ја сва ка ко ни је мо гла по тра ја ти у го ди на ма кад 
је грч ка за јед ни ца у Зе му ну би ла на за ла ску. У том сми слу Се ку ли ће ва из-
два ја „чи сте Гр ке”, ко ји су би ли уса мље ни уну тар грч ке зе јед ни це, „за раз-
ли ку од акли ма ти зо ва них и аси ми ло ва них Гр ка” (183) ‒ ка ко бе ле жи Се ку-
ли ће ва – „са ку ћа ма у сре ди ни гра да” (исто) и док су „Гр ци из чар ши је, 
стро го узев ши, из во ди ли јед но ве штач ко или из ве шта че но се де ње на две 
сто ли це: го во ри ли су срп ски ра до, али увек рђа во; скла па ли су при ја тељ ства 
са Ср би ма, али тр го вач ке по сло ве ни су с њи ма де ли ли” (192). 

Се ку ли ће ва за па жа на пе тост у од но си ма из ме ђу „чи стих” и „аси ми ло-
ва них” Гр ка по што су „чи сти Гр ци оне из чар ши је с му ком тр пе ли, и пре-
зи ра ли; они из чар ши је су то ињо ро ва ли” (183). 

Упр кос све му жи вот па ла нач ких Гр ка, ка ко оних „чи стих” та ко и „аси-
ми ло ва них” у цен тру ни је се мно го раз ли ко вао. И јед ни и дру ги жи ве ли су 
на не ки на чин из дво је но од остат ка ста нов ни штва: 

Сви за јед но, ко ли ко их је још оста ло, за вла чи ли су се, ви ше-ма ње, 
у ча у ру од сво га је зи ка и пи сма, сво га бо гат ства и сво је не за ви сно сти 
бо га тих љу ди, сво је тра ди ци је и от ме но сти. От ме ност та, у ве ћој или 
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ма њој ме ри, би ла је ствар на, до ла зи ла од ви ше кул ту ре, од бо гат ства, и 
на ро чи то од јед не ле пе грч ке уч ти во сти пре ма сви ма љу ди ма, ко ја је 
раз о ру жа ва ла, не ка да за пра во и збу њи ва ла. (исто) 

И јед ни и дру ги су при хва ти ли иден ти тет „стран ца” по што су пре ма 
Се ку ли ће вој „хте ли да бу ду и ту ђи и ма ло број ни, да не ка ко, баш ти ме над-
пли ва ва ју, као зеј тин во ду, оне ко ји хо ће да их „про гу та ју”. Као што је и 
са ма пи са ла, „у ва ро ши цу сти за ли са мо от па ци исто ри је” (181). 

2. животгрКа. Упо ре до са опи сом грч ких ку ћа Се ку ли ће ва опи су је 
жи вот грч ких ста нов ни ка Зе му на. Се ку ли ће ва их опи су је као „ци ви ли зо ва не 
ско ро је ви ће” ко ји „као што су не ка ко стра шљи во би ли уч ти ви, стра шљи во 
су се и ле по обла чи ли и ки ти ли. Мно го се у ку ће за тва ра ли...” (исто) 

Се ку ли ће ва да ље оце њу је да су Гр ци „дру штве но, сем не ких из у зе та-
ка би ли крај ње уз др жа ни и не по вер љи ви” (исто). Се ку ли ће ва, ме ђу тим, 
бе ле жи и не ке дру ге ти по ве со ци јал ног по на ша ња грч ких ста нов ни ка Зе-
му на ко је об ја шња ва ме стом и при ли ком. На и ме, пи ше да су се на јав ним 
ме сти ма Гр ци др жа ли по стра ни. Ова кво др жа ње, ка же Се ку ли ће ва мо гло 
би се пре све га об ја сни ти стра хом, по што су то би ле „лу та ли це-бо га та ши 
ко ји стал но за не што стре пе” (исто). Не же ле ћи да се раз ме ћу бо гат ством, 
„же не и љу ди по ка зи ва ли су се на ули ца ма ве ћи ном у оде ли ма там них бо ја, 
до бро са ши ве ним, од до брог ма те ри ја ла, али увек јед но став ним. Мо жда у 
кра ва ти, или на јед ном пр сту под ру ка ви цом, дис кре тан бри лант” (исто) 

У пи ват ном про сто ру, ме ђу тим, бе ле жи Се ку ли ће ва, по на ша ли су се 
са вим дру га чи је; „Код ку ће, на ро чи то док раз гле да ју грч ке но ви не, Гр ци су 
вр ло жи ви, уста ју, се да ју, са се ри јом ин то на ци ја из го ва ра ју по не ку реч и пет 
пу та уза стоп но” (исто). Текст их за тим опи су је у исто риј ском кон тек сту. 
„Као сви Гр ци, у сва вре ме на, од Или ја де, сви су би ли по ли тич ки вр ло емо-
тив ни, у по ли тич ким раз го во ри ма на гли и пра ска ви: ви чу по не кад – али 
са мо код ку ће” (исто).

У опи си ма Се ку ли ће ве зе мун ски Гр ци ду го ва ли су свој иден ти тет ка-
ко свом ет нич ком по ре клу то ли ко и ко лек тив ном исто риј ском пам ће њу: 
„Гр ци смо! Из ве шта че не су мно ге од на ших фи ло со фи ја, али ни ко у све ту 
не уме по че ти без њих. Из ве шта че но смо, не зна мо ни са ми ка ко, с ма лим 
ла ђи ца ма ту кли и да ви ли ве ли ке пер си ске ла ђе” (194). Ипак, по сто ја ло је 
сна жно осе ћа ње да ни је би ло по врат ка са тог пу та ко ји су иза бра ли. Је дан 
од про та го ни ста ка зу је ова ко: „Те шко је на траг у Грч ку, ни смо ми ви ше онај 
на род, дру го смо... ни ко нас одан де не зо ве, а кад са ми оде мо, ско ро нас не 
по зна ју” (188). У по ку ша ју да пред ста ви ко ли ко је би ло те скоб но то осе ћа ње 
но стал ги је, Се ку ли ће ва ка же да ста нов ни ци ва ро ши це „осе ћа ју да је љу бав 
пре ма да ле кој зе мљи пре да ка нај за го нет ни ја љу бав, да је бол” (193).

3. црКваиобразовање. Се ку ли ће ва из два ја две глав не ка рак те ри сти ке 
ко је су раз ли ко ва ле зе мун ске Гр ке од срп ске ве ћи не у ва ро ши ци, од но сно 
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је зик и ве ру. Ова кав при ступ је у скла ду са исто риј ским чи ње ни ца ма по што 
је по зна то да су Гр ци при да ва ли по себ ну ва жност овим те ма ма. Жи вот у 
сре ди на ма у ко ји ма је ве ћи на ста нов ни штва го во ри ла дру ги је зик и има ла 
дру гу ве ро и спо вест учи ни ла је да Гр ци ова пи та ња сма тра ју по себ но ва-
жним за очу ва ње иден ти те та. Је зик и ве ра по ка за ли су се као глав но ве зив-
но тки во уну тар грч ке за јед ни це у ва ро ши ци. Ова чи ње ни ца ре зул ти ра ла 
је осни ва њем цр ка ва, шко ла и по кре та њем соп стве них из да ња. 

Бу ду ћи да су Гр ци у Зе му ну жи ве ли углав ном у еко ном ском бла го ста-
њу за по че ли су град њу две цр кве и осно ва ли две грч ке шко ле. Већ од 1794. 
го ди не по че ле су са ра дом две грч ке шко ле, „Απλ οελληνικόν Σχ ολείον ” и 
„Ελληνομουσείον”, од но сно шко ле ко је су да ва ле основ но и сред ње обра зо-
ва ње. Као што смо већ по ме ну ли, шко ла је пре ста ла да ра ди је дан век ка-
сни је, а школ ска имо ви на пре шла је у вла сни штво срп ских ста нов ни ка Зе-
му на (pa pa dri a nos 1988: 116‒119; 128‒133; παπαδριανοσ 2001: 58‒59).

У до ба ко је опи су је Се ку ли ће ва већ је одав но би ла пре ста ла са ра дом грч-
ка шко ла. Се ку ли ће ва опи су је ову чи ње ни цу као ве ли ки уда рац за грч ку 
за јед ни цу у Зе му ну, по што Гр ци ни су сма тра ли обра зо ва ње са мо ин ди ву ду-
ал ним до стиг ну ћем, не го и на чи ном да се оства ре про фе си о нал ни ци ље ви 
по је дин ца. Обра зо ва ње је за Гр ке би ло ви ше у на ци о нал ној не го у дру штве-
ној сфе ри. Као што за па жа Се ку ли ће ва Гр ци су „де цу сво ју са би ја ли у ка лу пе, 
ма зи ли их и ква ри ли са мо да оста ну у ка лу пи ма” (сеКулић [1940] 2010: 191). 
У су шти ни из гле да ло је да је би ло ва жни је не го ва ти код по то ма ка иде ју о раз-
ли чи то сти не го обез бе ди ти про фе си о нал ни раз вој. За да так обра зо ва ња био 
је да обез бе ди да мла ди не „из не ве ра ва ју је зик и род ну зе мљу” (исто: 185). 

Ме ђу тим, пре да ја школ ске имо ви не и те ко ви не у срп ске ру ке опи су је 
се као јед но став на тр го вач ка тран сак ци ја из ме ђу грч ке и срп ске за јед ни це 
у Зе му ну. При ли ком ове раз ме не, и по след њи Гр ци [су] омо гу ћа ва ли да срп-
ска де ца уче грч ки од Гр ка, и имад ну у обра зо ва њу свом не ку ко рист и од 
то га. А Ср би су и по след њим Гр ци ма отва ра ли вра та у сво ју шко лу и цр кву. 
Онај со лид ни школ ски фонд Гр ци су нај зад оста ви ли у срп ској оп шти ни, 
[под јед ним условом]. Ср би су по след ње га Гр ка гле да ли у ста ро сти и бо ле-
сти, и за кло пи ли му очи. (184‒185)

Осим је зи ка ве ра је би ла та ко ђе јед на од ства ри ко ја је Гр ке раз ли ко-
ва ла од срп ске ве чи не. Је дан од ју на ка у тек сту уз ви ку је: „Цр ква, ре ли ги ја, 
гро бље, то тре ба да спа се Гр ке!” (194). С дру ге стра не, пе ри од опа да ња 
грч ке за јед ни це пра тио је гу би так пра ва на са мо стал но бо го слу же ње и оба вља-
ње дру гих цр кве них об ре да. Би ло је не из бе жно да ова си ту а ци ја про из ве де 
не пре ста но ста ње тен зи је из ме ђу Гр ка и Ср ба: „Ве ли ки крст у њи хо вом 
жи во ту, и при ти сак на њи хов по нос, би ла је окол ност што су са Ср би ма 
има ли за јед нич ки цр кву и бо го слу же ње, и цр кве ну оп шти ну” (184). Ипак, 
из гле да да су Гр ци на у чи ли ка ко да се оп хо де у овој за њих те шкој си ту а-
ци ји и пре о кре ну је у сво ју ко рист. Грч ким ста нов ни ци ма ва ро ши це оста ло 
је да с вре ме на на вре ме вр ше цр кве ну слу жбу. У овим при ли ка ма ва ро ша ни 
су ко ри сти ли при ли ку да по ка жу сво је бо гат ство и је дин стве ност: 
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Вред но је би ло по сма тра ти Гр ке пред Ус крс, све Гр ке без раз ли ке. 
Не пи та ју ћи за тро шак, укра ша ва ли су цр кву и пор ту бр ди ма цве ћа и 
све ћа и ћи ли мо ва. Хри стов гроб – рас кош. Та мјан се јед на ко па ли, сва 
пор та ми ри ше. На Ве ли ки пе так, сви Гр ци сто је ван сто ло ва, и на ис тој 
стра ни цр кве, ком пакт на на ци ја; сви исто вет ни по не ком хри стов ски 
ту жном из ра зу у ли ку (192).

4. односиизмеђусрбаигрКа. Пре суд ну уло гу у фор ми ра њу и при ро-
ди од но са из ме ђу ва ро ша на има ло је по ре кло. С об зи ром на то да су Гр ци 
и Ср би би ли слич ни у глав ним обла сти ма жи во та, да су по што ва ли и не го-
ва ли слич не прин ци пе и вред но сти мо гло би се се оче ки ва три да ће та 
срод ност по мо ћи у пре ва зи ла же њу раз ли ка и убла жа ва њу су рев њи во сти 
из ме ђу њи хо ве две за јед ни це. Ме ђу тим, Грч ки ва ро ша ни од ли ко ва ли су се 
аро ган ци јом и са ви си не гле да ли на сво је срп ске су гра ђа не. Ср би су се, са 
сво је стра не јед на ко оп хо ди ли пре ма Гр ци ма: 

Гр ци, по след њи Гр ци, имућ ни, или и бо га ти, над ме ни – иа ко су 
мо ра ли са Ср би ма у исту цкр ву – зва ли су се та ко ђе са мо Гр ци ма, а пред 
су дом би до ба ци ли свом ту ма чу, ко на до бром ко на ле вант ско-фран цу-
ском је зи ку: Гре цорт хо до хе. А кад су Ср би не ка ко до зна ли да на фран-
цу ском је зи ку Грец зна чи и ва ра ли ца, на ро чи то у кар та ма и у нов цу, 
ско ва ли су ша љи ву уз ре чи цу: „Пи тај га да ли је Грк или Грек?” (182) 

Иа ко је суд би на грч ке за јед ни це би ла или не ста нак или аси ми ла ци ја 
у срп ску ве ћи ну у ва ро ши ци при хва та ње чла но ва грч ке за јед ни це, као и 
аси ми ла ци ја од стра не Ср ба сма тра ли су се ве ли ком сра мо том и из да јом 
на ци о нал них ин те ре са. Је дан од ју на ка при че ова ко гр ди свог зе мља ка: 

...што ре чи го во ри ме сто де сет! а кад срп ски го во ри, он да три сто-
ти не ме сто де сет! Ми ло му је, па сја њу шка, да не го во ри ма тер њим је-
зи ком... Из род!... Же на му та ко ђе из род, го во ри фран цу ски, и го во ри још 
три пу та ви ше не го он... Де ца, из ро ди, ме ша ју три је зи ка! ... Он и она ће 
умре ти, на фран цу ском је зи ку, на рав но, али де ца њи хо ва ће ово ма ло 
ко ли ко нас још има обр ла ти ти да за бо ра ви мо да смо Ели ни... да смо 
Хе ле ни (187).

Ово ис по ља ва ње не то ле ран ци је би ло је ви ше вер бал но не го из раз не-
ке озбиљ не агре си је по што је про цес аси ми ла ци је чла но ва грч ке за јед ни це 
од стра не срп ске ве ћи не био не пре ки дан. Грч ки ста нов ни ци ва ро ши це били 
су све сни чи ње ни це да је не ста нак њи хо ве за јед ни це не из бе жан. Пре ко јед-
ног од сво јих ли ко ва, ко ји је „сво јим су на род ни ци ма го во рио по ка што те шке 
исти не о бо гат ству, и те же о еми гра ци ја ма” (185), Се ку ли ће ва за па жа: „Ви-
љу шка са све га два зу ба: или се пре то пи ти, све јед но да ли бо гат или бан крот; 
или из у мре ти” (исто). 

Упра во ова кав став о аси ми ла ци ји на вео је грч ке ста нов ни ке ва ро ши це 
на без на де жно раз ми шља ње о обр ну тој аси ми ла ци ји, од но сно хе ле ни за ци ји 
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Ср ба. „Тре ба се бо ри ти, оти ма ти, де цу има ти, ор та чи ти се са Ср би ма та ко да 
они бу ду ор так. Тре ба узи ма ти њи хо ве де вој ке и по гр ча ва ти их. Тре ба ићи 
у по зо ри ште и у цир кус, а не са мо у цр кву и на гро бље!... У цр кви, ми је два 
има мо вен ча ње и кр ште ње, има мо опе ла и па ра сто се...” (188), об ја вљу је је дан 
од ју на ка у при чи Се ку ли ће ве. Ипак, би ло је још чла но ва за јед ни це ко ји су 
би ли пот пу но по ср бље ни. Иа ко су би ли по но сни на свој но ви иден ти тет 
ни шта ма ње ни су би ли по но сни на сво је грч ко по ре кло као што су би ли 
„Зи ја ма ти ни [који] су се ти ме по но си ли, и у то пле тре нут ке жи во та опет 
го во ри ли да су Гр ци, и во ле ли да чу ју да се ка же ка ко су они Гр ци” (192). 

5. опадање(питањедеца). Опа да ње грч ке за јед ни це пре ма пи са њу Се-
ку ли ће ве, ни је би ло са мо ре зул тат аси ми ла ци је ко јој су би ли под врг ну ти 
чла но ви грч ке за јед ни це већ се то до го ди ло услед не до стат ка ње не об но ве. 
Из гле да да је нај ве ћа не во ља са ко јом су се су о чи ли Грч ки ста нов ни ци ва-
ро ши био све ма њи број де це што је усло ви ло нај пре опа да ње и ко нач но 
крај грч ке за јед ни це. Ова ква си ту а ци ја за де си ла је грч ке за је ди це и у дру гим 
де ло ви ма све та, као на при мер у Аме ри ци. Же на јед ног од ју на ка са гор чи-
ном при ме ћу је: „У Аме ри ци, бо га та грч ка ко ло ни ја, де ца игра ју те нис... 
Ви ди их, као ан ђел чи ћи, ма ли Гр ци” (189). Из овог раз ло га па ла нач ко гро-
бље се у тек сту Се ку ли ће ве пре тва ра у про стор глав не дру штве не де лат но-
сти грч ке за јед ни це, а исто вре ме но оно пред ста вља и нај ве ћи сим бол њи-
хо ве про па сти. Чак и у слу ча ју да се оро де са Ср би ма, „па зи ли да то бу де 
срп ска де вој ка, ко ја ула зи у грч ку по ро ди цу, при ма грч ко име, и од ма ра ће 
се – увек им је гро бље би ло на уму – под пло чом с нат пи сом грч ким пи сме-
ни ма” (192). 

6. заКључаК. Мо же мо за кљу чи ти да де ло Иси до ре Се ку лић опи су је 
по след њи пе ри од жи во та грч ке за јед ни це у Зе му ну. Опи су је и про су ђу је 
жи вот сво јих ју на ка ко ји су дав но умр ли и за бо ра вље ни. Осе ћа ње ко нач но-
сти про жи ма чи тав текст и да је му фа та ли стич ки и ме лан хо ли чан тон. Опа-
да ње је у де лу при ка за но као не што суд бин ско што се ни је мо гло из бе ћи. 
У ова кав кон текст Се ку ли ће ва ста вља сво је ју на ке ко ји се бо ре за очу ва ње 
свог на ци о нал ног иден ти те та. Они су би ли у су ко бу са „од мет ни ци ма” у 
соп стве ним ре до ви ма, као и са око ли ном срп ског по ре кла. Из гра ди ли су 
раз не не га тив не сте ре о ти пе о „Дру гом”, али ни су би ли у при ли ци да за у-
ста ве не за др жи во про па да ње грч ке за јед ни це у Зе му ну. 
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Др Ива на В. Ђу рић Па у но вић

ПРЕ ВО ДИ ЛАЧ КА ЧИ ТА ЊА КЊИ ЖЕВ НОГ ТЕК СТА:  
ПРЕ ВОД РО МА НА ПА РО ВИ ЏО НА АП ДАЈ КА  

НА СРП СКИ ЈЕ ЗИК*

По ла зе ћи од уло ге и зна ча ја пре во да не ког књи жев ног де ла 
за ње гов да љи жи вот у циљ ној кул ту ри, у ра ду се ана ли зи ра ју по-
ступ ци, стра те ги је и пре во ди лач ке ком пе тен ци је ко је, ис прав но 
упо тре бље не, омо гу ћу ју де лу да у њој на ђе сво је ме сто и одо ма ћи 
се на та кав на чин да до би је пот пу ни ре цеп циј ски трет ман. Ови 
по ступ ци у ра ду ис пи та ни су на при ме ру ро ма на Па ро ви (1968) 
аме рич ког пи сца Џо на Ап дај ка, ко ји је у пре во ду Алек сан дра Са ше 
Пе тро ви ћа об ја вљен 1977. По ред те о риј ског окви ра ра да, про ис те-
клог из те о ри је пре во ђе ња, а ре ле вант ног за ана ли зу ме то да и по-
сту па ка, као и естет ско-стил ског вред но ва ња, пре во ди лач ки по-
ступ ци и њи хов ре зул тат са гле да ва ју се и из угла за кљу ча ка ко је 
је Вал тер Бе ња мин из нео у есе ју Пре во ди о чев за да так. 

Кључ не ре чи: књи жев но пре во ђе ње, те о ри ја пре во ђе ња, књи-
жев на кри ти ка, Nac hle ben.

1.увод. О пре во ђе њу књи жев ног де ла мо же се раз ми шља ти на мно го 
на чи на. О то ме све до чи и те о ри ја из ове обла сти ко ја је од сво јих по че та ка, 
што се жу до ан тич ког до ба, пре ко ис ка за о ње му у сва ком од пе ри о да раз во ја 
ми сли у Но вом ве ку, све до да нас, оста ви ла ду бо ке, че сто кон тра дик тор не 
тра го ве не са мо о то ме ка ко пре во ђе њу тре ба при сту пи ти, већ и о то ме шта 
оно је сте, у ко ју ни шу га ва ља сме сти ти, и ка ко ње гов про из вод ис прав но 
вред но ва ти. Раз ми шља ња о за на ту без ко јег би јед на од основ них чо ве ко вих 
по тре ба, у нај ши рем сми слу, она за ус по ста вља њем ко му ни ка ци је с други-
мa, и раз у ме ва њем вла сти тог по сто ја ња, би ла ве о ма оте жа на а кат кад и 
нео ства р љи ва, кре ћу се од ем пи ри је до те о ри је, од за кљу ча ка осло ње них 
на чи сту прак су до до ми шља ња ко ја су по сво јој при ро ди чи ста те о ри ја, 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Jeзици и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (178002), 
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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по не кад пре ви ше уда ље на од сва ке прак се.1 Из ме ђу ових опреч но сти на ла-
зе се ра зно род ни мо да ли те ти ко је од ли ку је сред њи, уме ре ни ји пут кад је 
реч о са гле да ва њу кључ них еле ме на та ко ји уче ству ју у на стан ку сва ког 
тек ста, па и сва ког пре во да – је зи ка, ствар но сти и има ги на ци је. Но, та кви 
при сту пи су ма ње уоч љи ви, а чи ни се да жи ва по ле ми ка о те о ри ји пре во-
ђе ња, и сту ди ја ма пре во ђе ња уоп ште, на ста је и тра је пр вен стве но на тру сном 
тлу књи жев ног пре во ди ла штва, ко је се, већ сво јом при ро дом, опи ре по ста-
вља њу у те о риј ске окви ре и ри гид не ме то до ло шке ка лу пе, на ру ша ва ју ћи 
ти ме ба рем део оно га што те о ри ја, да би би ла ва лид на, тре ба да ис пу ни. 
Ве ро ват но отуд и то ли ки број ру ка ва ца ко ји те о ри ју пре во ђе ња од во де до 
фи ло зо фи је, ког ни тив не и пси хо лин гви сти ке, или до сту ди ја кул ту ре. 

Не рет ка по тре ба пре во ди ла ца да бе ле же сво је ми сли при ли ком ра да 
на пре во ђе њу не ког де ла, од но сно су ге стив ни про из вод те по тре бе, по не кад 
зна да пре ђе гра ни це пр вог раз ло га свог по сто ја ња и да на дах не чи та о це-
те о ре ти ча ре да јед ну из прак тич них раз ло га на ста лу бе ле шку раз ви ја ју до 
не слу ће них гра ни ца. Је дин стве ни при мер ово га је текст Вал те ра Бе ња ми на, 
Пре во ди о чев за да так, на пи сан по во дом ње го вог ра да на пре во ду Бодлеро-
вe по е зи је.2 Пре не го што је над ра стао се бе, у ру ка ма и гла ва ма дру гих 
ми сли ла ца, ње гов са др жај го во рио је упра во о не ким ве о ма ва жним аспек-
ти ма пре во ди лач ког по сла, што је уо ста лом, и са мим на сло вом на го ве ште-
но. Та ква је би ла ба рем ини ци јал на за ми сао, ако се о за ми сли уоп ште и 
мо же го во ри ти; ка ко се де си ло да овај текст по том по ста не је дан од нај ви ше 
ту ма че них (кат кад и по гре шно) и нај че шће ци ти ра них тек сто ва из до ме на 
пре во ди лач ке те о ри је, али и од Бе ња ми но вих ра до ва уоп ште, тре ба про чи-
та ти у де ли ма Де ри де, Де Ма на, Стај не ра или Хо ми ја Ба бе (ви ше о ово ме 
у: pyM 2010 и st. an dré 2011), ко ји су се у пи са њу не ких сво јих ра до ва на шли 
у ди ја ло гу упра во са њим.3

1 Да су се сту ди је пре во ђе ња, на по чет ку 21. ве ка, пре тво ри ле у озбиљ но по при ште 
две ју су ко бље них ме то до ло шко-те о риј ских стра на, мо же се ви де ти и на осно ву пре глед ног 
члан ка On Em pi ri cism and Phi lo sophy in Tran sla tion Stu di es Ен то ни ја Пи ма, из 2010, али и 
на осно ву ра ни јих ра до ва од ко јих је илу стра ти ван онај Е. Кри со фу ли ја, об ја вљен у збор-
ни ку Crosscul tu ral Tran sgres sion: Re se arch Mo del in Tran sla tion Stu di es (2002) у ко ме ау тор 
по зи ва на из на ла же ње јед не еклек тич ке ме то до ло ги је ко ја ће по ми ри ти све оно што мо же 
би ти ко ри сно у сту ди ја ма пре во ђе ња, без об зи ра на то да ли је ре зул тат до би јен на осно ву 
кри тич ко-ин тер пре та тив ног или ем пи риј ско-де скрип тив ног при сту па.

2 Реч је о тек сту ко ји је на стао као пред го вор, или увод, јед ног из да ња Бо дле ро вих 
сти хо ва ко је је Бе ња мин пре вео. (Char les Ba u de la i re, Ta ble a ux Pa ri si ens, De utsche Uber tra gung 
mit ei nem Vor wort über die Auf ga be des Über set zers von Wal ter Be nja min, He i del berg 1923, 
Ver lag von Ric hard We is sbach).

3 По сто ји фи на иро ни ја у то ме што су у пре во ди ма Пре во ди о че вог за да та ка с не мач ког 
на ен гле ски и фран цу ски, на при мер, про на ђе не озбиљ ни је гре шке ко је су ве ро ват но до ве-
ле, ба рем де ли мич но, до по гре шних ту ма че ња овог тек ста. Ви ше о oвоме ви де ти на: https://
wal ter ben ja min di gi tal.wor dpress.com /the -task-of-the-tran sla tor-die-auf ga be-des -uber set zers/
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Јед на од ве ли ких те ма ко ју је Бе ња мин овим тек стом отво рио, је сте жи-
вот из вор ног тек ста кроз текст пре во да. Он га је на звао Nac hle ben, од но сно 
пре жи вља ва ње4 (на ен гле ском је из раз пре ве ден кaо af ter li fe), на кнад ни, 
или по то њи жи вот у дру гој, не ма тич ној кул ту ри, уз чвр сто уве ре ње да 
умет нич ка де ла и кул тур не вред но сти има ју не за ви сно, вла сти то по сто ја ње. 
У ко јој ме ри рад пре во ди о ца мо же да ути че на тај на ста вак жи во та не ког 
књи жев ног де ла, до ко је ме ре ње го во сме шта ње на од го ва ра ју ће ме сто у 
циљ ној кул ту ри за ви си од свих оних стра те ги ја, ме то да и по сту па ка ко ји ма 
пре во ди лац у свом ра ду све сно или ма ње све сно при бе га ва с ци љем да га 
одо ма ћи и у њу ин кор по ри ра, мо же мо ви де ти на при ме ру пре во да де ла јед-
ног од нај зна чај ни јих аме рич ких ау то ра два де се тог ве ка, Џо на Ап дај ка (John 
Up di ke) и ње го вог ро ма на Па ро ви (Co u ples, 1968) ко ји је 1977. го ди не на срп-
ски је зик пре вео Алек сан дар Са ша Пе тро вић. На при ме ру овог ро ма на по ку-
ша ће мо да раз мо три мо не са мо је зич ко-стил ске аспек те већ и со цио-кул тур ни 
кон текст у ко јем овај пре вод на ста је, с ци љем да утвр ди мо у ко јој ме ри 
вре ме у ком се пре во ди ути че на вре ме де ла; ко ји су то за да ци ко је пре во-
ди лац пред се бе по ста вља у кон крет ном при ме ру, и до ко је ме ре књи жев ни 
пре во ди лац за сту па пи сца (ко ли ко год се чи ни ло да то ра ди увек), а ка да за-
узи ма по зи ци ју књи жев ног кри ти ча ра, би ло да је то у ко рист де ла, или чак 
и на ње го ву ште ту. Исто вре ме но, ово ће би ти и под се ћа ње на при мер из у-
зет ног пре во ди лач ког оства ре ња, по ма ло за бо ра вље ног јер је на ста ло пре 
ви ше од че тр де сет го ди на, али и да ље упе ча тљи вог као и у вре ме у ком је 
на ста ло, и због ко га је Са ша Пе тро вић до био на гра ду ,,Ми лош Ђу рић”. Та-
ко ђе, је дан од ва жних раз ло га за ана ли зу упра во овог пре во да је сте и пре-
во ди о чев Пред го вор ко ји но си на слов ,,Ро ман Па ро ви Џо на Ап дај ка: о пи сцу, 
мо ра лу (по у ци), ком по зи ци ји ро ма на, сти лу, иди о му, лек си ци и ме та фо ри”. 
У ње му пре во ди лац из но си књи жев но-исто риј ске, со ци о ло шке, кул тур не и 
је зич ке од ли ке де ла ко је су се од ра зи ле и на ње гов рад. Пре ма тим од ли ка-
ма он има и кри тич ки став ко ји је у тек сту пре во да ро ма на из ра жен на спе-
ци фи чан на чин, та кав да чи та о ци ма нај че шће, ло гич но, про ми че. Ме ђу тим, 
у ана ли зи пре во да он је зна ча јан и као је дан од бе ња ми нов ских ар гу ме на та 
о на став ку жи во та де ла у дру гој кул ту ри. Но, кад је пре вод у пи та њу, ва ља 
по ћи од оних ства ри ко је де лу ју са свим очи глед но. Да би пре вео књи жев ни 
текст, пре во ди лац нај пре мо ра да га раз у ме. Раз у ме ва ње при том, под ра зу-
ме ва знат но ви ше од ра за зна ва ња о че му је у тек сту реч: раз у ме ти књи жев-
ни текст зна чи про ник ну ти и у оне спе ци фич но сти ко је га чи не по себ ним. 
У по сред ној ве зи с овим je и оно што из но си Вол фганг Изер, кад ка же, ,,у 
раз ма тра њу књи жев ног де ла, тре ба узе ти у об зир не са мо кон крет ни текст 
већ исто та ко, и у под јед на кој ме ри, и рад ње ко је об у хва та ре а го ва ње на тај 
текст” (lod ge 1988: 212). Чи та лац је, пре ма то ме, онај ко ји књи жев ном де лу 
да је за вр шни об лик и зна че ње; ако је при том тај чи та лац исто вре ме но и 

4 Ка ко за Nac hle ben сто ји у пре во ду тек ста Пре во ди о чев за да так, ко ји је ура ди ла Алек-
сан дра Ба ја зе тов Ву чен. 
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пре во ди лац, ње гов за да так по ста је мно го сло же ни ји, а од го вор ност знат но 
ве ћа. Пре во ди лач ко чи та ње, ја сно је, из и ску је нај те мељ ни је и нај ду бље разу-
ме ва ње из вор ног тек ста. Сто га мо жда ни је су ви шно под се ти ти на то да про-
цес пре но ше ња књи жев ног де ла из јед ног је зи ка у дру ги ни је пре вас ход но 
про цес у ко ме се не што до би ја (ма да се ства ра текст пре во да), већ про цес 
ко ји под ра зу ме ва гу би так по је ди них од ли ка и аспе ка та из вор ног тек ста: 
то ком тог про це са пре во ди лац на сто ји да гу би так учи ни ма ње ви дљи вим 
и што ма ње зна чај ним; на сто ји, та ко ђе, да са чу ва осо бе ни уну тра шњи дух 
и са му су шти ну из вор ног тек ста ка ко би ство рио ефе кат што слич ни ји оном 
ко ји ства ра чи та ње ори ги на ла. Јер, ка ко ука зу је Изер, ,,књи жев но де ло има 
два по ла, ко је мо же мо од ре ди ти као умет нич ки и естет ски: умет нич ки се 
од но си на текст ко ји је ство рио ау тор, а естет ски на ње го во оства ре ње у све-
сти чи та о ца” (lod ge 1988: 212). Или у све сти пре во ди о ца. Упра во је због то га 
нео п ход но да пре во ди лац по се ду је спо соб ност да ра за зна нај зна чај ни је од-
ли ке књи жев ног де ла ко је пре во ди и да на чи ни њи хо ву што пре ци зни ју 
хи је рар хи ју ка ко би на осно ву то га мо гао да стек не са свим ја сну пред ста ву 
о то ме ко ја су од тих свој ста ва су штин ска на на чин ко ји на ме ће оба ве зу да 
по сва ку це ну бу ду са чу ва на, а ко ја је од њих мо жда мо гу ће жр тво ва ти да се 
са чу ва ла она зна чај ни ја. Ства ра ње ова кве хи је рар хи је не рет ко је у пот пу-
но сти ин ту и ти ван про цес, но у по је ди ним слу ча је ви ма пре во ди лац по ка зу-
је екс пли цит ну кри тич ку свест о свој стви ма из вор ног тек ста, a та да су и 
пре во ди лач ки ре зул та ти, по пра ви лу, бо љи. Пре вод ро ма на Па ро ви Џо на 
Ап дај ка ко ји је са чи нио Са ша Пе тро вић пред ста вља при мер из у зет ног пре-
во ди лач ког до ме та про ис те клог из екс пли цит не кри тич ке све сти ова пло-
ће не у ве шти ни пре во ди лач ког чи та ња из вор ног тек ста.

2. примерпреводилачКеаутопоетиКе. Вр ста ова кве све сти у ве ли кој 
ме ри ис по ље на је упра во у Пред го во ру пр вом и за са да је ди ном, срп ском 
из да њу Па ро ва (Бе о град: Про све та, 1977). Пе тро ви ћев пред го вор, за јед но с 
пре во дом, за вре ђу је озбиљ но раз ма тра ње бу ду ћи да oва два тек ста го во ре 
и све до че о не ким од те мељ них прин ци па и тех ни ка у при сту пу књи жев ном 
де лу, са ста но ви шта пре во ди о ца, те се на ви ше на чи на ти чу не са мо овог 
кон крет ног, већ и сва ког дру гог књи жев ног пре во да. Овај пред го вор из у-
зет но је зна ча јан и због то га што се ба ви де лом пр во ра зред ног пи сца или, 
ка ко се на во ди у Co lum bia Li te rary Hi story of the Uni ted Sta tes, пи сца ,,чи ја 
је упе ча тљи ва стил ска пре ци зност увек би ва ла про же та сли ко ви тим естет-
ским ефек ти ма” (el li ott 1988: 1139), и ко ји је пи сао са ,,жи вим осе ћа јем, ка ко 
мо рал не по тре бе, та ко и естет ске свр хе”, а с ци љем пре и спи ти ва ња ,,оно га 
што је пре о ста ло од ре а ли стич ке тра ди ци је аме рич ке про зе” (ru land – 
Brad Bury 1992: 384).

На са мом по чет ку пред го во ра, Пе тро вић од ва жно твр ди ка ко за плет 
ни је би тан; већ на пр ви по глед та кав став мо же се учи ни ти од већ ра ди кал-
ним – но из пер спек ти ве тре нут ног ста ња ства ри у пре вод ној књи жев но сти 
у Ср би ји, де лу је ни шта ма ње не го про ро чан ски. За мно ге пре во ди о це за плет 
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је је ди но ва жан, због че га они у сво јим на сто ја њи ма да га што ја сни је пре-
не су, за не ма ру ју, или јед но став но пот пу но пре не бре га ва ју, спе ци фич не од-
ли ке из вор ног тек ста. Та кав при ступ не ми нов но во ди по рав на ва њу или чак 
пот пу ном по ни шта ва њу стил ских ни јан си – по не кад до те ме ре да де ла 
са свим раз ли чи тих пи са ца по ста ју сум њи во и чуд но ва то ме ђу соб но слич на. 
Сто га Пе тро ви ће ва тврд ња о не ва жно сти за пле та под ра зу ме ва да ће он на-
сто ја ти да су шти ну овог Ап дај ко вог де ла по тра жи и про на ђе у не чем дру гом, 
што и чи ни.

Па ро ви су, ка же пре во ди лац, але го ри ја. У књи жев ној але го ри ји, чак и 
кад је ва ља но на пи са на, ли ко ви су увек у опа сно сти да по ста ну и оста ну 
дво ди мен зи о нал ни пре но си о ци пи шче вих иде ја: под ре ђе ни тим иде ја ма, 
они су ви ше ла ко гу бе сво је ин ди ви ду ал не осо бе но сти те по ста ју бле ди и 
не у вер љи ви, и вр ло те шко успе ва ју да по бу де чи та лач ку па жњу и ем па ти ју. 
Све стан те опа сно сти, Пе тро вић на сто ји да са чу ва не са мо але го риј ски по-
тен ци јал, већ и ин ди ви ду ал ност Ап дај ко вих ју на ка. Та ко, на при мер, за 
ње га пре зи ме ју на ка по име ну Пит Ха не ма но си сим бо лич ке ко но та ци је 
из ве де не из звуч не срод но сти с ла тин ском реч ју ani ma, од но сно ,,ду ша”; 
сим бо лич ки Пит је ду ша Аме ри ке, из вор ње не жи вот не енер ги је и оте ло тво-
ре ње ње не сна ге и спо соб но сти за пре жи вља ва ње. Исто вре ме но, пре во ди лац 
зна да Ха не ма и на ре а ли стич ком ни воу тре ба да бу де ,,жи ви” лик, а не тек 
бе жи вот ни сим бол. С из у зет ним успе хом Пе тро ви ћу по ла зи за ру ком да 
са чу ва обе ди мен зи је – сим бо лич ку и ре а ли стич ку – глав ног ју на ка. Пре 
све га, он успе ва да по ка же пу ни сим бо лич ки по тен ци јал ју на ко вог име на 
ко ји и сам Ап дајк на гла ше но под вла чи у не ко ли ко на вра та – нај и зра зи ти је, 
мо жда, у сле де ћем при ме ру: ... HA NE MA, his na me, him self, re stra i ning con stel
la ted in let ters all his fa te, me, a man, amen, ah (up di ke 1969: 19). На дах нут 
Ап дај ко вим уме ћем с ре чи ма, и од лу чан у на сто ја њу да са чу ва асо ци ја ци је 
и ко но та ци је, као и по ет ску ди мен зи ју ре че ни це, Пе тро вић про ши ру је текст 
из вор ни ка: ,,ХА НЕ МА, у ње го во име, у ње га са мо га, у ту реч – ма ло са зве-
жђе у ко јем је би ла за у зда на це ла ње го ва суд би на, аха! Ја чо ва- ха! – не ма 
да не ма: Ха не ма; не ка да шњи син та тин и ма мин – амин!” (апдајК 1977: 38). 
Пре вод је ов де дво стру ко ду жи од ори ги на ла; пре во ди лац до да је ре чи ко је 
се ри му ју с Ха не ма и са амен/амин, гра де ћи на тај на чин сло је ве зна че ња 
ко ји Ха не му пре тва ра ју у не ку вр сту ти пич ног (и у исти мах сим бо лич ног) 
при пад ни ка аме рич ке сред ње кла се.

Ха не ма, ме ђу тим, оста је пре вас ход но ре а ли стич ки лик. Јед но од нај-
ва жни јих ди стинк тив них свој ста ва тог ре а ли зма пред ста вља ње гов на чин 
го во ра: он, на и ме, го во ри на вр ло жив и из ра зи то ко ло кви ја лан на чин, уз 
не рет ко уоч љи ве ни јан се слен га. У пре во ду, те од ли ке ње го вог го во ра у мно-
гим слу ча је ви ма по ја ча но су на гла ше не: пре во ди лац очи то на сто ји да ис так-
не ре а ли стич ку и при зем ну ди мен зи ју овог ли ка, стра ху ју ћи да би се она 
мо гла из гу би ти у пре ко мер ној сим бо лич но сти. Тај пре на гла ше ни ре а ли зам 
при ме тан је, на при мер, у Пи то вом раз го во ру с Џор џи ном, во ђе ном кри шом, 
у тре ну ци ма док по сма тра ју је дан те ни ски меч. Та ко, на при мер, Пи то во 



948

пи та ње, What did the de ar man say? пре ве де но је са ,,А шта је ми ли чо ва ре-
као?” По ма ло иро нич но пре све га због кон тек ста, али лин гви стич ки стан-
дард но de ar man, у пре во ду по ста је ми ли чо ва, при че му је чо ва из ра зи то 
ко ло кви јал на реч – она за пра во при па да бе о град ском слен гу ше зде се тих 
го ди на два де се тог ве ка. Та реч бо ји ре че ни цу али исто вре ме но и лик ју на-
ка ко ји ју је из го во рио: за хва љу ју ћи ова квом де та љу Пит Ха не ма пре ста је 
да бу де дво ди мен зи о нал ни сим бол ко ји го во ри не у трал ним, ме ха нич ким 
је зи ком, и по ста је пу но крв ни, ре а ли стич ки лик, ко ји при па да пре ци зно од-
ре ђе ном вре ме ну и про сто ру и уче ству је у ве ро до стој ном раз го во ру ко ји се 
ти че не са мо ње го вог жи во та, већ и жи во та не ко ли ко дру гих ли ко ва. 

Још упе ча тљи ви ји при мер ко ло кви ја ли зма при су тан је у Пи то вом од-
го во ру кад га Џор џи на оп ту жи да је у ве зи с дру гом же ном: „’Dol link,’ he 
said, ’you know me bet ter than that’” (up di ke 1969: 212). Из у зев из ра за dol link 
(ар ха ич ног тер ми на за обра ћа ње во ље ној осо би – ко ји ве ро ват но по ти че од 
ре чи dar ling с ис ква ре ним или стра ним ак цен том), све у по ме ну тој ре че ни-
ци пот пу но је не у трал но и сто га лин гви стич ки не за ни мљи во: све осим 
по ме ну тог из ра за, за пра во, тек је уста ље на фра за, то ли ко уо би ча је на да је 
ли ше на би ло ка кве су бјек тив не ни јан се или до дат них ко но та ци ја. При лич-
но нео че ки ва но, у пре во ду та ре че ни ца по при ма на гла ше но не у о би ча јен 
об лик и зву чи ова ко: ,,Јао, зр це, па зар ти са и ста имаш о ме ни та ко ло шо 
ми шле ње?” У пре во ду, ре че ни ца са др жи не ко ли ко из ви то пе ра ва ња пра вил-
ног из го во ра и на мер но уне ту гра ма тич ку гре шку, мо гу ће због то га што 
из раз dol link, ова ко из го во рен на ен гле ском је зи ку, има од ре ђе ни гер ман ски 
при звук, па је он да оста так ре че ни це у пре во ду по све ћен до ча ра ва њу то га 
ка ко би ре че ни цу на срп ском из го во рио не ки гер ман ски го вор ник. Но, ова-
квим од сту па њи ма од су штин ски стан дард ног је зи ка из вор не ре че ни це, пре-
во ди лац оства ру је нај ма ње два ци ља. Нај пре, као у прет ход ном при ме ру, 
он до дат но ожи вља ва ју на ка ко ји је из го ва ра, бо је ћи ње гов ис каз иди о син-
кра тич ким ни јан са ма ко је не по сто је у овом об ли ку у из вор ном тек сту. 
Та ко ђе, овим до дат ком из вор ни ку, он кре и ра и пре но си нам и до дат ну ин-
фор ма ци ју о дво је ли ко ва укљу че них у раз го вор.

Пре пре ла ска на дру ге при ме ре, ве ро ват но је уме сно и нео п ход но по-
ста ви ти пи та ње да ли пре во ди лац уоп ште сме да при сва ја се би та ко ве ли ку 
сло бо ду: има ли, дру гим ре чи ма, пра ва да до пи су је или ре ду ку је од ре ђе не 
тек сту ал не је ди ни це и ти ме на из глед из не ве ра ва прин цип вер но сти из вор-
ни ку – на ро чи то ако је тај прин цип схва ћен до слов но. Од го вор би тре ба ло 
да гла си: да. Јер, из вор ни књи жев ни текст тре ба узи ма ти пре вас ход но као 
це ли ну; тач но је да се он са сто ји од је зич ких је ди ни ца ко је гра де све у куп ни 
ути сак и зна че ње, али је тач но и то да нај че шће ни је мо гу ће пре не ти тај 
ути сак и зна че ње та ко што ће мо пре во ди ти реч за реч, ре че ни цу за ре че ни-
цу, у ко ре спон дент ним је ди ни ца ма из вор ног тек ста и пре во да. Сто га оно 
што се из гу би у јед ној ре че ни ци, пре во ди лац до да је не кој дру гој, са стра-
те шким ци љем ства ра ња у циљ ном тек сту све у куп ног умет нич ког ефек та 
ко ји ће би ти што је мо гу ће бли жи и слич ни ји ефек ту из вор ни ка. Ту је на 



949

де лу ви ши об лик вер но сти, оства рен вр ло че сто кроз при вид но од ба ци ва ње 
вер но сти у по је ди ним је ди ни ца ма тек ста, и за сно ван на пу ној све сти пре-
во ди о ца о кључ ним фор мал ним од ли ка ма у ду бљим сло је ви ма зна че ња 
из вор ног тек ста.

Та ква свест, кад је реч о Пе тро ви ће вом при сту пу пре во ду Ап дај ко вог 
ро ма на, пот пу но је и не по ре ци во при сут на. За хва љу ју ћи ве ли ком књи жев-
ном зна њу и ком пе тент но сти, Пе тро вић пре ци зно од ре ђу је Па ро ве као ро ман 
ко ји се од ли ку је ком би на ци јом на ту ра ли стич ког и по ет ског про се деа (апдајК 
1977: 9), док Ап дај ков про зни стил де фи ни ше као су штин ски мо де ран, али 
кла си чан по ком по зи ци ји и етич ким стре мље њи ма, а уз то исто вре ме но и 
сим бо лич ки и але го риј ски. Кад пре во ди лац по се ду је спо соб ност да кључ не 
осо би не из вор ног тек ста из дво ји с ова квом пре ци зно шћу, пре но ше ње тог 
тек ста у дру ги је зик по ста је пре вас ход но ствар тех ни ке. 

У пре во ду ро ма на Па ро ви, та тех ни ка је суп тил на и упе ча тљи ва, пре-
ци зно усме ре на ка чу ва њу, ов де-он де чак и по ја ча ва њу глав них свој ста ва 
Ап дај ко вог сти ла, на рав но у скла ду с оним ка ко је тај стил де фи ни сао пре-
во ди лац. Та ко је, на при мер, ком би но ва ње на ту ра ли стич ког и по ет ског дис-
кур са нај у оч љи ви је у де скрип тив ним одељ ци ма по пут овог: Three red de er 
we re bo un ding ac ross the dry marsh to the unin ha bi ted scrub island. The days 
to hun ting se a son we re fi ni te. (up di ke 1969: 251−252). У пре во ду, то зву чи ова-
ко: ,,Три цр ве на је ле на су ђи па ла пре ко су ве мо чва ре ју ре ћи ка не на се ље ном 
остр ву ши бља ка. Се зо на ло ва би ла је при кра ју” (апдајК 1977: 339). При зор 
с три је ле на у су вој мо чва ри по е ти чан је и сам по се би, чак и кад се до ча ра 
са свим јед но став ним је зи ком, као у из вор ном тек сту. У пре во ду је, ме ђу тим, 
по ет ски еле мент до дат но на гла шен, нај ви ше из бо ром гла го ла. Пре све га, у 
пре ве де ној ре че ни ци има мо два гла го ла за рад њу ко ја је ори ги на лу пред-
ста вље на јед ним. Гла гол bo und до био је у пре во ду два екви ва лен та: ђи па ти 
и ју ри ти. Пр ви од та два екви ва лен та пред ста вља при лич но рет ко ко ри шћен 
из раз за ска ка ње, ка ко се мо же ви де ти у Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не; 
дру ги је са свим уо би ча јен гла гол у зна че њу тр ча ти, ка ко је об ја шње но у 
Реч ни ку си но ни ма Ма ти це срп ске. Ова квим из бо ром – и удва ја њем – гла-
го ла, из вор на ре че ни ца у пре во ду је до дат но ожи вље на, чак мо жда и по е-
ти зо ва на. У дру гој ре че ни ци, сли чан ефе кат оства рен је дру гим сред стви ма. 
Ап дај ко ва на ја ва пред сто је ћег по чет ка се зо не ло ва екс тен зив на је и стил ски 
сна жно обе ле же на. Пе тро вић ту ре че ни цу пре во ди са свим обич ним, не у-
трал ним иди о мом, али ме ња њен вре мен ски аспект. У ње го вој ин тер пре та-
ци ји, се зо на ло ва ни је пе ри од ко ји тек тре ба да от поч не: код ње га је та се-
зо на по че ла по о дав но, и за пра во се већ при ма кла кра ју. Но, она је ак ту ел на 
у са да шњо сти тек ста, чи ме је уве ден еле ме нат не из ве сно сти и опа сно сти, 
мо гућ ност да се у том иди лич ном пеј за жу сва ког тре нут ка за чу је пу цањ. 
Та ко је по ет ска тен зи ја ори ги на ла за ме ње на драм ском тен зи јом пре во да – 
чи ме је рав но те жа на ту ра ли зма и по е зи је успе шно са чу ва на.

Ме ђу соб но про жи ма ње ре а ли стич ке и мо дер ни стич ке на ра ци је у пре-
во ду је та ко ђе вр ло бри жљи во спро ве де но и оства ре но. Узми мо за при мер 
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на из глед не знат ну али пре суд ну из ме ну на чи ње ну у две ма на из глед са свим 
јед но став ним де скрип тив ним ре че ни ца ма. Те ре че ни це у ори ги на лу гла се 
ова ко: A ro und ther mo stat and squ a re light switch on the smo oth wall si de by 
si de. Ro ugh ed ges. (1969: 251). У пре во ду, све је на свом ме сту, прак тич но од 
ре чи до ре чи – из у зев за вр шног ин тер пунк циј ског зна ка, ко ји се у од но су 
на ори ги нал раз ли ку је јер пре во ди лац уме сто тач ке ста вља уз вич ник: Окру
гли тер мо стат и че твр та сти пре ки дач за осве тље ње, је дан по ред дру гог, 
на глат ком зи ду. Нео бра ђе не иви це! (1977: 338). Пре во ди лач ка ин тер вен ци-
ја мно го је зна чај ни ја не го што се на пр ви по глед чи ни; њо ме се, на и ме, 
је дан кон вен ци о нал ни, ре а ли стич ки де скрип тив ни сег мент тек ста пре тва-
ра у мо дер ни стич ки ток све сти, оства рен на ра тив ном тех ни ком уну тра шњег 
мо но ло га. Тач ка гле ди шта се од јед не до дру ге ре че ни це ра ди кал но ме ња. 
Од не у трал ног, све зна ју ћег при по ве да ча у тре ћем ли цу, у пр вој, до су бјек-
тив не, не по у зда не пер спек ти ве из пр вог ли ца, у дру гој ре че ни ци. Јер, у овој 
по то њој, за хва љу ју ћи пре во ди о че вој суп тил ној до сет ки на пла ну ин тер-
пунк ци је, ула зи мо у свест Пи та Ха не ме ко ји раз гле да Џор џи ни ну ку ћу у 
ко јој не ма ни ко га. У из вор ном тек сту ау тор од лу чу је да оста не у по зи ци ји 
спо ља шњег, све зна ју ћег при по ве да ча, ма кар до на ред ног па су са, где нам 
ну ди очи гле дан при мер уну тра шњег мо но ло га (Whe re was she? She ne ver 
shop ped at this ho ur, her nap ho ur. Had he only dre a med of pos ses sing her? /
up di ke 1969: 251/). Пре во ди лац је, ме ђу тим, до нео од лу ку да уну тра шњи 
мо но лог уве де не што ра ни је, да би нам та ко у две ма су сед ним ре че ни ца ма 
истог па су са по ну дио упе ча тљив при мер пи шче вог пре пли та ња кла сич них 
и мо дер ни стич ких при по ве дач ких сред ста ва. Пе тро вић је у пра ву кад твр ди 
да су Па ро ви бли ски ро ђак Џој со вог Улик са (апдајК 1977:15); осим рав но те же 
тра ди ци о нал ног и мо дер ни стич ког при по ве да ња, те оби ла тог ко ри шће ња 
тех ни ке то ка све сти, срод ност ова два ро ма на мо же се уо чи ти и у при сту пу 
те ма ти ци људ ске сек су ал но сти. И је дан и дру ги пи сац су у том по гле ду од-
ва жни, чак до те ме ре да су их кри ти ча ри и чи та о ци не рет ко оп ту жи ва ли 
за ко ке ти ра ње с пор но гра фи јом – или за про ми шље но, отво ре но пор но граф-
ско пи са ње. Пре во ди лац Па ро ва је, на рав но, све стан та квих оп ту жби, па 
пре ма њи ма по сту па на је ди ни ис пра ван на чин – у пот пу но сти их за не ма-
ру је. При том је са свим у пра ву кад при ме ћу је да је пор но гра фи ја то што 
је сте он да ка да се ,,њен ау тор лич но уно си у ствар” (апдајК 1977:18). У 
Па ро ви ма, као и у Улик су, то ни је слу чај: основ ни пи шчев циљ са сто ји се у 
то ме да при ка же жи вот у свој ње го вој це ло ви то сти, а ка ко сек су ал ност игра 
ве о ма ва жну уло гу у жи во ту ње го вих ју на ка, он је при ка зу је отво ре но и 
це ло ви то као и све дру ге аспек те би ти са ња. Са свим при род но, то под ра зу-
ме ва упо тре бу ре чи и до ча ра ва ње при зо ра ко ји би мо гли би ти увре дљи ви 
за мо рал не чи стун це ме ђу чи та о ци ма, но пра ва умет ност че сто зна да бу де 
уз не ми ру ју ћа, ма кар за не ко вре ме, и за не ке љу де. Има ју ћи то на уму, Пе-
тро вић ерот ске при зо ре и сек су ал ну те ма ти ку тре ти ра као и све дру го у 
ро ма ну: с од луч ном на ме ром да оста не ве ран ау то ру, уз све оне стра те ги је 
ко је ће ње го вом де лу обез бе ди ти ме сто у циљ ној кул ту ри. 
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По ред џој сов ског пре пли та ња тра ди ци о нал ног и ино ва тив ног у Ап дај-
ко вом при по ве да њу, пре во ди лац ис ти че и ме ђу соб но про жи ма ње сим бо ли-
зма и але го ри је. До бар при мер те сим би о зе уоч љив је у при зо ру у ко ме 
Фок си, ко ја том при ли ком пр ви пут оста вља сво ју бе бу с бе би си тер ком, 
до ла зи са сво јим су пру гом Ке ном у Пи тов дом на за ба ву. Ап дајк тај при зор 
до ча ра ва с очи том на ме ром да га ис пу ни сна жним сим бо лич ким на бо јем: 
Foxy ca me in to the ro om with Ken. (...) Her bre asts we re milkproud. (...) She had 
co me for him. She had aban do ned her ho u se and warm baby on this tra gic night 
so lely to se ek him out, to sa ve him from harm amid this foul crowd (up di ke 1969: 
337). Све чан, го то во би блиј ски тон, на го ве шта ва Фок син сим бо лич ки ста тус 
у овом при зо ру, ви зу ел но до дат но на гла шен ње ним сре бр ним огр та чем: за 
Пи та, она је не ка вр ста бо ги ње, ар хе тип ска же на, исто вре ме но и мај ка и 
су пру га. Он је њен син и љу бав ник, а она ње го ва спа си тељ ка5. На тај на чин, 
кроз сло же ну мре жу алу зи ја и сим бо лич ких зна че ња, њи хов од нос пре ра ста 
у але го ри ју уни вер зал ног, искон ског и ван вре мен ског од но са му шкар ца и 
же не. Пре во ди лац због то га има из у зет но сло жен за да так да са чу ва ту мре-
жу, и сло је ве сим бо ла ко ји се пре тва ра ју у але го ри ју. Пе тро вић тај за да так 
оства ру је с ве ли ким успе хом. Ње гов из бор ре чи, а пре све га ред ре чи у ре-
че ни ци, са свим су у скла ду с Ап дај ко вим на ме ра ма: ,,У со бу уђе Фок си са 
Ке ном (...) Гру ди су јој се по но си ле мле ком. (...) Би ла је до шла по ње га. Би ла 
је оста ви ла ку ћу и то пло одој че, те но ћи тра гич не, са мо да ње га про на ђе и да 
га из ба ви из те од врат не го ми ле ко ја је мо гла зло да му на не се” (апдајК 1977: 
450‒451). Да би до се гао овај сту пањ пре ци зно сти и це ло ви то сти у пре но ше њу 
сло је ва зна че ња из вор ног тек ста, пре во ди лац нај пре мо ра да бу де пот пу но 
све стан тих зна че ња.

3. ауторсКистилипреводнестратегије. Ја сна свест пре во ди о ца о свим 
кључ ним ни во и ма зна че ња, за јед но с прет ход ним при ме ром пре во ди лач ке 
стра те ги је, во ди нас ка ве ро ват но нај зна чај ни јем аспек ту пре во ди лач ког 
при сту па, а то је спо зна ја о основ ним од ли ка ма ау то ро вог сти ла. У свом 
уво ду Пе тро вић екс пли цит но по ка зу је ту вр сту зна ња, и чи ни то на вр ло 
упе ча тљив, го то во по ет ски на чин. Он ка же да Ап дајк пи ше, ,,као да свет 
по сма тра очи ма не ког дру гог жи вог би ћа из ко смо са” (апдајК 1977: 13). 
На мер но или не на мер но, то зву чи као без ма ло са вр ше на де фи ни ци ја на ра-
тив ног ме то да ко ји су ру ски фор ма ли сти, од но сно Шклов ски, на зва ли очу
ђе ње, ко је под ра зу ме ва уда ља ва ње од ре а ли стич ког mi me si sa, оства ре но и 
про ме ном при по ве дач ке пер спек ти ве: са тач ке гле ди шта објек тив ног по-
сма тра ча на тач ку гле ди шта де те та, стран ца, или лу да ка. Или, за што да не, 
на тач ку гле ди шта не ког би ћа из ко смо са. Упра во та ко пи ше Ап дајк. На пр ви 
по глед све оста вља ути сак те мељ но ре а ли стич ке про зе, али из ме ђу ре до ва 

5 Фок си но име у ро ма ну је трај на алу зи ја на но ве лу Ли сац (The Fox) и ње ног ау то ра, 
Деј ви да Хер бер та Ло рен са, пи сца, по ред оста лог, и ро ма на Си но ви и љу бав ни ци (Sons and 
Lo vers, 1913).
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не пре кид но вре ба суп тил на ни јан са од луч ног от кло на од ре а ли стич ког 
при по ве да ња. Ро ман Па ро ви, као це ли на, ну ди нај бо љи при мер та квог от кло-
на, но уме сто ци ти ра ња чи та вог ро ма на, мо же мо раз мо три ти ка ко функ цио-
ни ше на ми кро пла ну, у не ко ли ко ре че ни ца ко је при па да ју истом па су су:

Af ter church, on the hill, be ne ath the penny eye of the we at her cock, Pi et wal ked 
down the grey path past the iron pa vil lion to ward the red dish rocks by which foxy 
had par ked (...) He felt pul led in to her or bit; he year ned to em bra ce, to pos sess 
fo re cer, this lu xu ri o us ball, this swol len wo man who se ap pa ri tion he re re cal led 
his first im pres sion of we alth and ar ro gant re turn ho me (up di ke 1969: 299)

У пр вој ре че ни ци на ве де ној ов де, очу ђе ње је оства ре но јед ним-је ди ним 
де та љем: the penny eye of the we at her cock. Уткан у сре ди ну ре че ни це, тај 
де таљ из не над но по ме ра пер спек ти ву при по ве да ња из објек тив ног и тре-
зве ног тре ћег ли ца у не пред ви дљи ву, за чу ђе ну и за ди вље ну ви зу ру де те та 
ко ја из два ја је дан де таљ и ожи вља ва га при клад но ,,де ти ња стом” ме та фо-
ром. По врх све га, мо жда би то мо гла би ти – ка ко пре во ди лац на го ве шта ва 
у свом пред го во ру, и ви зу ра ство ре ња из све ми ра, по што на ред на ре че ни ца 
за по чи ње ,,астро ном ском” ме та фо ром (pul led in to her or bit), и на ста вља се 
под јед на ко нео че ки ва ним по ре ђе њем при влач не же не с лоп том (a ball), да 
би се окон ча ла по е ти зо ва ним то ном ко ји чи та вом па су су да је не ку вр сту 
уни вер зал ног зна че ња. У овом, као и у мно гим дру гим слич ним слу ча је ви-
ма у овом тек сту, пре во ди лац се од лу чу је за ап со лут ну вер ност из вор ном 
де лу, од ре чи до ре чи: 

,,По сле цр кве, на бре гу, ис под пе ни-ок а-пев ца-ве тро ка за, Пит је 
хо дао си вом пу та њом по ред гво зде ног па ви љо на ка цр вен ка стим сте на ма 
по крај ко јих је Фок си би ла пар ки ра ла сво ја ко ла. (...) Он осе ти ка ко га 
она при вла чи у сво ју ор би ту; че знуо је да за гр ли, да за у век по се ду је ту 
рас ко шну лоп ту, ту на бу ја лу же ну чи ја га је по ја ва, ов де, под се ћа ла на 
ње гов пр ви ути сак, на бла го ста ње и по вра так ку ћи” (апдајК 1977: 400).

На мно гим ме сти ма, као што смо ви де ли, склон узи ма њу раз ли чи тих 
ступ ње ва сло бо де (од сти дљи во уз др жа них до истин ски од ва жних), ов де је 
Алек сан дар Пе тро вић пот пу но све стан зна ча ја пот пу не вер но сти, и уве рен 
да је то је ди ни на чин за успе шно пре но ше ње Ап дај ко вог про жи ма ња ре а ли-
зма очу ђе њем. С дру ге стра не, иа ко би ова кав при ступ на и шао на кри ти ку 
оних ко ји до брим пре во дом сма тра ју пот пу но одо ма ће ње стра ног тек ста у 
је зи ку циљ не кул ту ре, не ки те о ре ти ча ри пре во да, ме ђу ко ји ма је и Џон 
Ста рок, др же да пре во ди ко ји до пу шта ју ви дљи вост је зи ка ори ги на ла је су 
они ко ји ука зу ју на слу ће ну ком пле мен тар ност је зикâ; ,,За Вал те ра Бе ња-
ми на пре вод, у свом стре мље њу ка ста па њу два ју је зи ка, уна пред осу ђе ном 
на про паст, ну ди ме ђу сво јим про ма ша ји ма и ми стич ни ‘на го ве штај’ чи стог 
је зи ка ко ји на ди ла зи је зи ке” (стaроК 2009: 72).
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4. заКључаК. Ро ман Па ро ви, из ме ђу оста лог, је сте и че до аме рич ког 20. 
ве ка, ,,ере ве ли ких оче ки ва ња у по гле ду про спе ри те та, уре ђе но сти и по-
што ва ња пра ви ла у ме ђу људ ским од но си ма, као и по ро дич них вред но сти, 
[који ће] ка да за мак не у сво ју дру гу по ло ви ну, из не ве ри ти на да ња” (ђурић
пауновић 2014: 11). У пре во ду на срп ски је зик, пре но ше њем упра во је зич ког 
оти ска тог ло ма, ово де ло по ка зу је да књи жев ност, ба рем она до бра, не уме 
да бу де ба нал на. А кад ба нал но сти и има, она ни је у оно ме што се го во ри, 
већ се кри је у на чи ну ка ко се о то ме го во ри. У скла ду с тим исто ва жи и за 
пре вод, мо жда чак и у ве ћој ме ри, због то га што је у пре во ду опа сност дво-
стру ка: мо гу ће је нај пре да пре во ди лац не бу де у ста њу да за па зи стил ске 
ни јан се ко је ау тор ко ри сти да би из бе гао ба нал ност – а мо гу ће је и да бу де 
пот пу но све стан тих ни јан си, али да при том не рас по ла же сред стви ма и 
ве шти на ма ко је би му омо гу ћи ле да у пре во ду оства ри исти, или ма кар 
при бли жан, ефе кат. Срп ски пре во ди лац Па ро ва ус пео је да из бег не обе ове 
опа сно сти. С ау то ри те том ком пе тент ног књи жев ног кри ти ча ра уо чио је 
осо бе но сти Ап дај ко вог при сту па и сти ла, да би их по том, с кре а тив ном 
енер ги јом да ро ви тог пре во ди о ца, пре нео у циљ ни је зик. 

У свом пред го во ру, Пе тро вић ис ти че да су Па ро ви ро ман ко ји се од ли-
ку је ,,ви со ким ли те рар ним и етич ким вре до сти ма” (апдајК 1977: 8). У свом 
пре во ду, он је те вред но сти ус пео да са чу ва и ти ме по ну ди при мер ети ке 
пре во ђе ња у ње ном нај чи сти јем ви ду. Та ети ка под ра зу ме ва пре во ди о че ву 
спо соб ност и ре ше ност да мо ћи и ве шти не ко ји ма рас по ла же ста ви у слу жбу 
ода бра ног де ла, и то на на чин ко ји ће де лу омо гу ћи ти да за у зме за слу же ни 
про стор у циљ ној кул ту ри, и да уну тар тог про сто ра до би је при ли ку за ре-
цеп циј ску, кри ти чар ску и те о риј ску ин тер ак ци ју с дру гим де ли ма. При мер 
пре во да ро ма на Па ро ви све до чи и о по сто ја њу тек ста у бе ња ми нов ском 
,,на кнад ном жи во ту” – одво је но од ори ги на ла, пре ве де но де ло функ ци о ни ше 
не за ви сно, као де ло за се бе у дру гој кул ту ри, на дру гом је зи ку, за хва љу ју ћи 
то ме што је ухва ћен онај ,,тран сцен дент ни ен ти тет”, од но сно сми сао, ко ји 
не за ви си од ре че ни це на не ком од ре ђе ном је зи ку, већ га на ди ла зи (стaроК 
2009: 72). Ко ли ка год да је уда ље ност срп ског и ен гле ског је зи ка, чак и ако 
по сто ји сум ња у по ме ну ту ком пле мен тар ност, она умет нич ка суп стан ца до 
ко је се до ла зи кри тич ким чи та њем из вор ног тек ста, омо гу ћа ва из ла зак дела 
из (увек уских) окви ра из вор не кул ту ре и ње го во ус по ста вља ње и у књи жев-
ној тра ди ци ји дру гог је зи ка.
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Iva na V. Đu rić Pa u no vić

A TRAN SLA TOR’S RE A DINGS OF A LI TE RARY WORK:  
JOHN UP DI KE’S CO U PLES AND ITS TRAN SLA TION IN TO SER BIAN

S u m  m a r y

Star ting from the pre mi se that the in ter pre ta tion skills use ful for a li te rary tran sla-
tor are not only tho se of lin gu i stic and cul tu ral na tu re, but al so tho se of a li te rary the o rist 
and cri tic, the pa per ta kes on the tran sla tion of John Up di ke’s no vel Co u ples (1968) in to 
Ser bian lan gu a ge and thro ugh a com pa ra ti ve analysis of the two texts, exa mi nes the use 
of the se skills on the part of Ser bian tran sla tor. Ha ving no il lu si ons that the mo del ba sed 
on one tran sla tion co uld of fer firm so lu ti ons and con clu si ons for all ot her li te rary texts’ 
tran sla ti ons, the pa per is an ou tli ne of po ten tial ap pro ac hes ba sed on the awar ded tran-
sla tion by Alek san dar Sa ša Pe tro vić, with the idea that they co uld po int to pos si ble di-
rec ti ons for tran sla tors du ring tran sla tion pro cess. 

Apart from this prac ti cal, аnd mo re em pi ri cal part of the re se arch, the the ory used 
in the pa per re li es on Wal ter Be nja min’s mas si vely re fer red es say “Die Auf ga be des 
Über set zers”, in or der to show how the skills men ti o ned, when used in a pro per way, 
co uld lead to a mo re ro un ded un der stan ding of what it is that re ma ins af ter the tran sla tion 
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pro cess which ena bles a work of li te ra tu re to ta ke its pla ce in anot her cul tu re. The no ti-
ons of fi de lity and fre e dom in tran sla tion (in most ca ses un der stood as op po si te), syner-
gi zed by the tran sla tor in the Ser bian ver sion of Co u ples, show that if the fre e doms ta ken 
go to get her with re spon si bi lity, and fi de lity ser ves to sup port the me a ning beyond the 
one gra sped ex clu si vely on the sur fa ce, we get a work which suc cessfully fun cti ons in 
both, the so ur ce and the tar get cul tu res. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
iva na.dju ric.pa u no vic@ff.un s .ac .rs 
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Мср Бо јан М. Мар ко вић

МЕ ЛАН ХО ЛИЧ НО БИ ЋЕ ОТ ПО РА  
У ПРО ЗИ ДА НИ ЛА КИ ША И ВЛА ДА НА ДЕ СНИ ЦЕ

У обим ној кри тич кој гра ђи о ли те ра ту ри Да ни ла Ки ша и Вла-
да на Де сни це по ка за на је њи хо ва срод ност по во дом мно гих за јед-
нич ких те ма. По ка за ло се да су за јед нич ке те ме два пи сца ти по ло-
шки под ре ђе не уоб ли ча ва њу јед не по е тич ки по вла шће не те ме – 
смр ти, што пре суд но ути че на то да по је ди нач ни слу ча је ви смр ти 
око Ки шо вих и Де сни чи них ју на ка пре ра ста ју у оп шту сту ди ју 
фе но ме на смр ти. У на ме ри да по ка же мо јед ну дру гу вр сту срод-
но сти ју на ка про зе це ло куп ног опу са Да ни ла Ки ша и ро ма на Про
ље ћа Ива на Га ле ба Вла да на Де сни це по сег ну ли смо за кон стук ци-
јом два по ве за на ен ти те та име но ва на као „ме лан хо лич но би ће” и 
„би ће от по ра”. У ра ду ће би ти по ка за но на ве ћем бро ју при ме ра 
ка ко су ју на ци ове ли те ра ту ре, по при ро ди и при по ве дач ком об ли-
ков ном по ступ ку, ме лан хо лич на би ћа, чи ме су уве де ни у „пре двор-
је смр ти” и на ко ји на чин не успе ва ју да оства ре сво је увек же ле ће 
би ће от по ра. Да ли су ме лан хо лич на би ћа спо соб на да пру же и у 
се би при зо ву би ће от по ра по ста ће кључ но пи та ње. На кра ју ра да 
фе но ме но ло шки ће би ти раз мо тре не по зи ци је „ар ти стич ке све сти” 
ју го сло вен ске про зе олич не у де ли ма Да ни ла Ки ша и са ме те про-
зе на спрам исто риј ског и иде о ло шког по ља де ло ва ња оли че ног у 
на сту па њу пост мо дер ни зма.

Кључ не ре чи: ме лан хо ли ја, смрт, от пор, Да ни ло Киш, Вла дан 
Де сни ца, срп ски/ју го сло вен ски ро ман, пост мо дер ни зам.

1.увод:Компаративнапроучавањатеме. Те ма овог ра да не ће би ти ком-
па ра тив но ис тра жи ва ње ти по ло шке срод но сти по е тич ких до ми нан ти и 
кон стан ти (Ја коб сон) у ли те рар ном опу су Да ни ла Ки ша и Вла да на Де сни це, 
а по во дом та на то ло шких те ма, с об зи ром на то да је ова вр ста (ком па ра тив-
них) ис тра жи ва ња у ве ли кој ме ри оства ре на. На кон ових ис тра жи ва ња (де
мић 2006: 201–205; делић 1997; Bi ti 2005: 135, 149; BožićBlanuša 2011: 33–56.; 
герун 2013: 135–143; пантић 1994: 353–358; мујофрес 1987: 66–71; сеКуло
вић 1994: 175–182) мо же се са же то за кљу чи ти да су мно ге за јед ни че те ме 
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Де сни це и Ки ша, као што су де тињ ство, пи та ње по ре кла, од ра ста ња, се ћа-
ња, те ме и по ступ ци тран спо но ва ња вре ме на и про сто ра, те ме ин ту и тив ног 
умет нич ког са зна ња, бо ле сти и оздра вље ња, ти по ло шки под ре ђе не уоб ли-
ча ва њу јед не по е тич ки по вла шће не те ме – смр ти. Пи сци у сво јој ли те ра ту-
ри гле да ју на чо ве ка кроз „про зор смр ти”, „бре ме ни тост смр ћу” те ма је уско 
ве за на за пор трет умет ни ка, исто вре ме но са иде јом смр ти код де це ја вља 
се иде ја о деч јој бе смрт но сти, итд. У њи хо вој про зи ју на ци су та на то фил но 
и/или та на то фо бич но оп сед ну ти смр ћу. Те ма се че сто раз ма тра под крин ком 
суј бек тив но сти, те ипак као фун да ме тал ни људ ски про блем. На при мер, у 
Ен ци кло пе ди ји мр твих сва ку при по вед ну це ли ну пра ти цен трал на те ма 
смр ти, где се фе но мен смр ти по ку ша ва фор мал но ухва ти ти кроз ен ци кло-
пе дич ност, ка та ло ги за ци ју и умет нич ку фик ци ју би о граф ског и жи вот ног 
обра сца или тра га. Ова ква вр ста те ма ти зо ва ња смр ти, у фор ми ка та ло га, 
ар хи ва и објек тив ног до ку мен та ри стич ког сме шта ња по је ди нач ног слу ча ја 
смр ти у ред до га ђа ја од исто риј ског зна ча ја, је сте књи жев ни по сту пак раз-
ви јен из истог на сле ђа ода кле и Де сни чи на иде ја та ва на као са би ра ли шта 
оста та ка смр ти (умр ло сти), а су прот но мо дер ни стич ком Де сни чи ном ста ву 
ба нал ност је смрт умет но сти.

Све ово пре суд но ути че на то да по је ди нач ни слу ча је ви смр ти око Де-
сни чи них и Ки шо вих ју на ка пре ра ста ју у оп шту сту ди ју фе но ме на смр ти. 
При ме ра ра ди, уко ли ко се од стра ни свој ство ме та фи зич ке зеб ње Ки шо вих 
ју на ка, оста не ли Иван Га леб без он то ло шке си ту а ци је бли зи не смр ти, или 
про сто, де кон стру и ше ли се си же ко ји ре флек ту је та на то сну те ма ти ку, уки-
ну ли би се те мат ски кру го ви про ис те кли из про бле ма смр ти, па и са ма 
кон струк ци ја ли ко ва/ју на ка, или чак ау тор ска ин стан ца и са мо свест. Да кле, 
од при мар не ва жно сти је од ре ди ти фе но мен смр ти, и у то ме ње го ву при ро-
ду, као ма ги страл ни те мат ски склоп ове ли те ра ту ре. Ко нач но, у књи жев ним 
де ли ма Де сни це и Ки ша по-етич ко од но ше ње пи са ња на спрам фе но ме на 
смр ти об ли ку је ме та фи зич ка об ли ков ност европ ске (фи ло зоф ске) ми сли, 
што би зна чи ло да је ово по-етич ко по не ло од го ва ра ју ћу (књи жев но)исто-
риј ску суд би ну исте те за пад не ми сли. 

2. Ме лан хО лич нО би ћеиби ће От пО ра. Ако би се фик ци ја де ла раз ма тра-
ла фе но ме но ло шки у не га ти ву од го ва ра ју ћег исто риј ског од ра за, мо гла би 
се за ме ри ти ме то до ло шка не при клад ност по ко јој еле мен те фик ци је са ме-
ра ва мо ствар но сним чи ни о ци ма фак ти ци те та. Ме ђу тим, са ма ки шов ска 
по-ети ка зах те ва у сво јој естет ској ре цеп ци ји исто риј ски (и ствар но сно-ми-
ме тич ки) ко ре ла тив, ко ји се у ис тра жи вач кој те жњи ка објек тив но сти ис-
по ста вља и као ко рек тив, по во љан или не, по исто риј ски кон текст и/или 
са мо Ки шо во де ло, исто као што Де сни чин по е тич ки те лос при зи ва есе ји-
стич ки тон овом ра ду. Зах тев по ру чу је са зна ње, у кри ти ци при ме ће но, да 
Ки шо ву про зу не мо же „чу ти” су бјект изо ло ван од исто ри је и огра ни чен на 
сво ју су бјек тив ност, као што се у њој не мо же про чи та ти ни исто риј ски 
дру штве ни су бјект одво јен од ин ди ви ду ал не ег зи стен ци је. Нај пре, спрам 
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фик ци је тре ба по ста ви ти по јам смр ти (из ла зак из фик ци је) и на осно ву ове 
не са мер љи во сти фе но ме но ло шки раз мо три ти (исто риј ске) по сле ди це (ра ди 
без бед ног по врат ка у фик ци ју). Мо гу ће је и од ре ди ти по јам смр ти дру га чи је и 
ре ћи ка ко смрт ни је не га ци ја, ка ко ме та фи зич ки обра зац хо ће, већ по зи ци ја. 

На тра гу ове де ми сти фи ка ци је за пра во је оно хај де ге ров ско од ре ђе ње 
смр ти пре ма ко ме „људ ско би ва ње не тре ба да се раз ре ши у смр ти и да се 
про гла си пу ком ни штав но шћу, не го обр ну то: смрт тре ба да се уву че у ту-
бив ство ва ње да би се ту бив ство ва ње са вла да ло у сво јој бес те ме ној ши ри ни 
и та ко пот пу но пре ме рио те мељ мо гућ но сти исти не биј ство ва ња” (хајдегер 
1997: 88). Смрт људ ског ре да код Ива на Га ле ба и Ки шо вих ју на ка не раз у ме 
се као ста тич на, у сми слу да она че ка и да се ју на ци кре ћу ка њој (па чак ни 
у оним епи зо да ма о но во сад ској ра ци ји и ду нав ском по гро му у Псал му 44), 
већ жи ве ћи са смр ћу они смрт раз у ме ју као по зи ци ју из ко је го во ре.1 Раз у-
ме ти смрт као по зи ци ју не зна чи оче ки ва ти смрт на хо ри зон ту ни шта ви ла, 
већ и у том по сто ја њу у од но су на смрт кре та ти се ка би ћу от по ра, од но сно, 
смрт ност из јед на чи ти би ћу от по ра, што су ге ри ше нео д ло жи ву ну жност за 
сва ко би ће. При то ме би ће от по ра тре ба ви ше знач но раз у ме ти: као ин тим-
но опи ра ње и на пор бив ство ва њем про тив по е тич ке и етич ке смр ти, али и 
дру штве но пру жа ње от по ра смр ти дру штва. 

У от по ру смр ти дру штва две су прет по став ке ка да се пи ше о мо ти ву 
смр ти: 1) Ми шље ње о смр ти спре ча ва де ло ва ње/ак т, јер па ра ли ше не ко ли-
ке мо ћи сло бод ног су да. Слут ња смр ти ства ра по гу бан ефе кат (страх, без-
на ђе, ме лан хо ли ју...) по жи вот ко ји че ка пред смрт ни час. С дру ге стра не, 
са мо-за бо ра вом смр ти, бло ки ра њем те све сти што тем по рал но ли ми ти ра, 
спре че на је мо гућ ност да се упу сти мо у опа сност ре во лу ци о ни са ња (за ба-
вља ју ћи се дру гим ства ри ма, јер увек има вре ме на за ис ку ство от по ра / 
ре во лу ци о нар но ис ку ство). 2) Су прот но ово ме, ин си сти ра ње на та на то сним 
осе ћа њи ма не зна чи про из во ди ти гро теск но ски ча ње жр тве не жи во ти ње 
над пре де сти ни ра ју ћом тра ги ком уми ра ња, ни ти зна чи де ка ден ци ју у осно-
ви лом ног би ћа. Са зна ње о смрт но сти, ко је је мо гу ће ре флек то ва ти у про зи 
ко ја би би ла у зна ку тог са зна ња, по тен ци ра би ће бун та мо ти ви са но екс-
трем ним гу бит ком соп стве ног жи во та. Са зна ње о смрт но сти до ла зи већ и 
пре са мог чи на уми ра ња. Смрт је там ни сим бо лич ки по тен ци јал све сти, 
ре ме ти лач ко цр ни ло као из не на ђе ње ко је ће до ћи, али до та да, док не-до ђе, 
ње но на гла ше но од су ство мо же под се ти ти да је на кон ње све из гу бље но и 
да не по сто ји раз лог не де ло ва ти док је још вре ме. 

По ар ха ич ној пред ста ви уми ра ње је не при род но, што кон крет но зна чи 
да смрт ни је би о ло шки већ со ци јал ни фе но мен и ти ме до ла зи спо ља (од 
не при ја те ља или де мо на). То ме сход но, умр ли ни је ап со лут но ни шта; он 
са мо пре ла зи у но ви со ци јал ни по ре дак, ре ци мо у прет ке (шулц 1997: 59). 

1 „Смрт. Вје чи та ми сао. Друг из дје тињ ства. На су шна хра на мо јих да на и мо јих но ћи.
При та је на кли ца све тло сти у на шим за бо ра ви ма. Је ди но стал но и вје чи то при су ство 

у на ма” (десница 1982: 74).
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По ар ха ич ни јим пред ста ва ма ова кав од нос пре ма смр ти ни је про тив ста вљао 
би ће от по ра ње го вом со ци јал ном кон тек сту, већ их усло вио као ме ђу соб но 
отво ре не ен ти те те. Су прот но њи ма по сте пе но су се про би ја ле ра ци о нал не 
и при род не те о ри је о уми ра њу и смр ти, што је за по сле ди цу има ло та бу и-
зи ра ње смр ти и ње но из ме шта ње из со ци јал ног кон тек ста.2 Ти ме је би ће 
от по ра за ме ни ло ме лан хо лич но би ће.

Мо гли би смо на сле де ћи на чин од ре ди ти ме лан хо лич но би ће: ко по се-
ду је не моћ као зна ње о се би, осе ћа ме лан хо ли ју и је сте ме лан хо ли чар. Та-
ко ђе, не ма не мо ћи без ис ку ства сло ма не ког на по ра. Ис ку си ти слом зна чи 
не до сти ћи пред мет же ље ко јем је на пор стре мио. Оста је ту га не са мо због 
не мо ћи, не го упра во због уза луд но сти, ко ја се у не мо ћи раз от кри ва (ju ri ca 
1985: 96). Мо же мо раз у ме ти да су Иван Га леб и Ки шо ви ју на ци ме лан хо-
ли ци – би ћа ко ја хо ће да бу ду оно што ни су и што не мо гу би ти, иде ал ни. 
То је би ће ко је ну жно упо зна је не моћ, јер упо зна је вла сти те гра ни це. Оту да 
је ме лан хо ли ја ста ње све сти о вла сти тим гра ни ца ма, тим ја сни је што је 
би ла ја ча же ља за пре ко ра че њем гра ни ца (96). У Ман сар ди Ор феј, а пр ви 
од свих то ће учи ни ти Ја рац Му дри јаш, мо ра си ћи са „ман сар де иде а ла”, 
упу сти те се у „не чи сту ноћ”, али 

(…) то још не зна чи да не по сто ји иде ал и да ни је до сти жан. Шта-
ви ше, иде ал је та да по треб ни ји Ор фе ју с ман сар де као соп стве на су-
прот ност. Пе си ми зам Ман сар де ни је са мо у то ме што ју нак мо ра „упр-
ља ти ру ке”, већ у то ме што је сам иде ал пје гав, по себ но ако је ви дљив 
и до сти жан. […] Са вр шен ство иде а ла је нео ства ри во: из лаз је у ком про-
ми су с пје га ма на но су или у са мо у би ству. При по вје дач ће се спу сти ти 
с ман сар де, „са зве зде”, и при хва ти ти ком про мис „пр ља ју ћи ру ке” (де
лић 1997: 26–27). 

Отац Еду ард Сам, „онај лу ди”, али и лу цид ни, из ра зи то пре о се тљи ви 
и ге ни јал ни, хо ће да је као би ће ап со лу тан, ме си јан ски на стро јен у сво јој 
на ту рал ној и спон та ној по јав но сти,3 као што ме лан хо ли ја про те же би ће да 

2 По ова квим пред ста ва ма смрт је крај и не пред ста вља пре лаз ка но вом жи во ту, крај 
има би о ло шке раз ло ге, смрт по га ђа све под јед на ко, умр ли је по стао са свим ни шта, леш има 
пред мет ни ка рак тер. Ти ме се смрт у про гре сив ном ми шље њу на ту ра ли зу је, ега ли зу је, де-
пер со на ли зу је, де ин ди ви ду а ли зу је, и ти ме, ми шље ња смо, по ста је ин ди ви ду ал но, бес крај-
но ме лан хо лич но би ће (Уп. шулц 1997).

3 „Od jed nom, sa za pa da, iz ra nja iz tra va moj otac, za ma hu ju ći vi so ko svo jim šta pom, i 
za sta je na sa moj ivi ci uta ba nog po lja, ta mo gde je bio ša tor s maj mu ni ma. Sa gnuv ši se, on po či nje 
svo jim stro gim i zna lač kim po gle dom da is pi tu je na cve ću po gu ban uči nak je se ni (...)” (ис ти ца ње 
на ше; kiš 2014: 29). Фи гу ра ме лан хо лич ног би ћа Еду ар да Са ма се те ме љи у ли ку скр ха ног 
ти та на ко ји „stro gim iz na lač kim po gle dom (...) is pi tu je” смрт би ља, ко ја не ми нов но пре ма 
за ко ну при ро де по ве ге та ци ју има ма со ван, „по гу бан учи нак”. У ли ку би ћа ме лан хо ли је 
мо ра се по ја ви ти с њим у ве зи би ће от по ра, све тац и ре во лу ци о нар ујед но, али скло пље но 
са па ро ди ра ним ре ги стром са крал ног, јер се он по ја вљу је „ta mo gde je bio ša tor s maj mu ni-
ma”. Раз у ме се, ме си ја на ме сту мај му на мо же би ти са мо нео ства рен, онај ко ји из не ве ра ва 
и ко ји је из не ве рен од сва ког хте ња: за се бе не тра жи мо гућ ност, већ не мо гућ ност, из дај ство 
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би би ла ап со лут на. Не чи ни ли нам се ег зи стен ци јал на ме ди та ци ја Ива на 
Га ле ба као тро ну тост по сле на по ра ко ји је скр шен у свом под ви гу. Код Ки-
ша су то скр ше ни ти та ни, ти тан чи ћи.4 Без об зи ра на то што је у Ра ним ја
ди ма оче вид но на сто ја ње да се из бег не мо но ло гич ност, нај ви ше уз по моћ 
„гра ма тич ког плу ра ли зма у при по ве да њу” (вучКовић 2013: 541), чи ме се 
ово де ло при бли жа ва нео а ван гард ним оства ре њи ма, а уда ља ва од пру стов-
ског кон цеп та (шуКало 1999: 60–78) лир ско-ево ка тив ног и сен ти мен тал но-
иро нич ног ро ма на (у ве ћи ни оства ре ног у ро ма ну Ба шта, пе пео), Ра ни ја ди 
оста ју де ло ме лан хо лич не ат мос фе ре. Њу ема ни ра ју ли ко ви, али и де скрип-
ци ја: ме лан хо лич но су уоб ли че ни мно ги мо ти ви ко ји гра де кон стан те и 
до ми нан те Ки шо ве по е ти ке, по пут од ла за ка цир ку са на та (Ли ва да, у је сен). 

При ча Ули ца ди вљих ке сте но ва са свим је у зна ку про ла зно сти и ме-
лан хо ли је. Пу но знач на со лар на и ве ге та тив на сим бо ли ка, ко ја по слич но сти 
ве зу је и про жи ма Ан дре а са и Еду ар да, оца и си на, али и ви со ка сен зи бил-
ност/пре о се тљи вост, ар ти стич ка свест и ин те лек ту ал на из у зет ност, мо гу 
се су сре сти у ли ку ме лан хо лич ног би ћа ко је је пре де сти ни ра но и иден ти-
тет ски де фи ни са но смр ћу: „I dok mu maj ka pre bi ra po ko si, puc ke ta ju ći nok-
ti ma, nje ga sa vla da san, na gao kao ne sve sti ca. Do la zi mu, ko zna zaš to, da za
pla če. Ali ne ma sna ge ni za to. Ose ća sa mo mi ris svo je ku će i svog ja stu ka i 
do la zi mu u svest ona cr ve na ru ža što se ras pa la u ru žič nja ku. Ta mu ru ža za 
tre nu tak ble sne u sve sti ta kvom si li nom da, sti snuv ši oči kao od ja ke sve tlo sti, 
mo že da ose ti njen mi ris” (Kiš2014: 49). Ју нак по ве ден опој ним ми ри сом ру-
же, до ди ром но сом, про зро ку је ње ну „биљ ну” смрт („Ru ža se na mah ras pa-
da.”). Ка сни је, на иви ци сна (брат ство хип но са и смр ти) и пла ча („ko zna 
zaš to”) ве ро ват но услед са мо са жа ље ња и ту ге, де ча ку ће иста ру жа у рас-
па да њу си ну ти у све сти по пут иде је о смр ти. У по гла вљу С је се ни, ка да 
поч ну ве тро ви, из два при по ве дач ка ли ца, чи ја сме на по ја ча ва деч ју пер-
спек ти ву, би ће ин фан тил но опи са на ме лан хо лич на смрт (или смрт од ме лан-
хо ли је) и ау то ма ти зо ван об ред са хра не пра ће не жа ло шћу.5 Иа ко је сли ка 

ко смич ких прин ци па. Фи гу ра оца ко ји не успе ва под стак ну та је и ње го вим упа дљи вим 
од су ством у оним при ча ма ко је га не по ми њу (у Ра ним Ја ди ма) и не стан ком и по тра гом за 
њим (у це ло куп ном По ро дич ном ци клу су). Отац оста је без „слав них ре кви зи та” (на о ча ра и 
шта па) и ти ме без све тач ког оре о ла са гро зним за да хом „ње го вих из дај нич ких цре ва”.

4 „Vr hu nac pak okrut no sti ko ja [je titančićima] do de lje na je ste lu cid nost, to sa zna nje sop
stve nih gra ni ca, ta bo le sna moć dis tan ce” (ис ти ца ње на ше; kiš 2014: 102).

5 „Usta su mu pu na ne ke le plji ve gor či ne. De čak se smeš ka. Tre ba lo bi se po pe ti na gra nu, 
iza bra ti je dan grozd i če ka ti. Ne da ti an đe lu sna da te pre va ri. Tre ba lo bi bar tri da na i tri no ći, 
bez je la i pi ća, bez sna i po čin ka, gle da ti plod. Kao ka da se gle da ma la ka zalj ka na sa tu. Bo dlje 
su se stvr dle i pri vr hu ma lo po tam ne le. Ako ih dir neš ne veš to, na pr stu će ti na pra vi ti ru pi cu, pa 
će da po te če tvo ja le pa, cr ve na krv. Mo ra ćeš da si saš svoj pr ljav prst ko jim si ma lo pre pra vio gru-
dve od bla ta i fuš ki je. A mo že da na stu pi i tro va nje kr vi. Ka da se to do go di, on da de ca umi ru. 
Sta ve ih u ma le po zla će ne san du ke i no se ih na gro blje, me đu ru že. Na če lu po vor ke no se krst, a 
za san du kom idu de ča ko va ma ma i ta ta i, na rav no, nje go va se stra, ako je imao se stru. Maj ka je 
sva u cr ni ni, ne vi di joj se li ce. Sa mo ta mo gde su oči, cr na je svi la vla žna od su za” (Кiš2014: 5–6).
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по вор ке да та у тре ћем ли цу, реч је о су бјек тив ном опи су/про јек ци ји соп-
стве не смр ти де ча ка Ан дре а са Са ма.

Да ли су ме лан хо лич на би ћа спо соб на да пру же и у се би при зо ву би ће 
от по ра по ста ће кључ но пи та ње. Сли ка оца по бу ње ни ка ко ји је кло нуо пи јан 
у по сте љу ни је без крај њег, ма да са мо сим бо лич ног, от по ра пре ма сне ва ном 
и ства р ном све ту. У дру гој сце ни ви ди мо оца ко ји пру жа де фан зив ни и крај-
ње фи ло зоф ски от пор с ужа сним стра хом, док је Мај ка та ко ја је од бра ни ла 
по ро ди цу (43, 44) – „са дон ки хо тов ског ста но ви шта, то је хе рој ско пру жа ње 
от по ра; са прак тич ног, ме ђу тим, тај хе рој ски ʻот пор ,̓ не би имао ни ка кав 
зна чај без Мај чи не ин тер вен ци је” (делић 1997: 184). 

Сле де ћи хај де ге ров ску у су шти ни ба нал ну по де лу на ау тен ти чан и 
не а у тен ти чан пред мет, мо же мо ре ћи да Де сни чин ју нак, све стан по дво је-
но сти вре ме на и про сто ра, и Ки шо ви ју на ци, као раз би је ни су бјек ти, пред-
ме те чи не ау тен тич ним, од но сно по у ну тра шњу ју их, обо га ћу ју без бој ним 
афек тив ним зна че њи ма ко ја ко хе зу ју и над жи вља ва ју њи хо ву (ма те ри јал ну) 
при ро ду, а пре де ли по ста ју део ин тим не ге о гра фи је у ко јој тра га мо и за 
вла сти тим би ћем. У књи га ма Да ни ла Ки ша, у пр вом ре ду Ман сар ди и Пе
шча ни ку, при сут ни су „број ни ра бле ов ски по ступ ци на бра ја ња” (27) чи не ћи 
стил ску ве жбу, али ема ни ра ју ћи и ви шак зна че ња (jer koV 1990: 224–262). 
За што стал на де зак ту а ли за ци ја и ре ак ти ви ра ње пред ме та? Да би се за до-
би ла ау тен тич на смрт или да би се за ва ра ла смрт др же ћи се за пред ме те и 
ис пу ња ва ју ћи се њи ма у па сив но сти не де ло ва ња? Упра во за то да се у жи-
во ту ка/у смр ти не би ни шта до га ђа ло, што афир ми ше до ми на ци ју ме лан-
хо лич ног би ћа пре вла да ва ју ћи би ће от по ра. Ме лан хо ли ја – „цр на жуч” 
(stro Bin ski 1985: 50–54), пре ма кла сич ној пси хо а на ли тич кој те о ри ји (К. 
Абра хам, С. Фројд, М. Клајн), раз ли ку је се од жа ло сти по то ме што у жа ло сти 
има смр ти објек та (ко јом је она са ма и по кре ну та), док је у ме лан хо ли ји 
обје кат из ло жен ам би ва лен ци ји (ме лан хо ли ка): или у кон сти ту ци о нал ном 
(на при мер љу бав ном) од но су, или „про ис ти че упра во из оних до жи вља ја 
ко ји са со бом но се прет њу да ће се објект из гу би ти” (Frojd 1985: 132). Те ма-
ти ка тра га ња ли ко ва за сво јом про шло шћу, уз са гле да ва ње лич них пред ме та/
обје ка та на гри же них вре ме ном, ро ма не по ро дич не три ло ги је чи ни „ар хе о-
ло шким ро ма ни ма”. Објек те над ко ји ма се над ви ла „цр на жуч” Киш на зи ва 
„пред ме ти – ис ко пи не”. Пред ме ти, спи ско ви и до ку мен ти не мо гу умре ти, 
за то су они објек ти иден ти фи ка ци је и вра ћа ња вре ме на уна зад, да ље од 
смр ти. У ро ма ну Ба шта, пе пео ка рак те ри стич ни при по вед ни ток ко ји је ве-
зан за пред ме те, осим у на зна че ној си ту и ра но сти и „бе смрт но сти” пред ме та, 
за вр ши ће се уз су ге сти ју да је рас па дљи вост ства ри ме та фо ра оп штег рас-
па да вред но сти (јерКов 1993: 61–85) и да су ства ри „у функ ци ји ме то ни миј-
ске ка рак те ри за ци је лик[ова]” (делић1997: 144), што је још јед на по твр да о 
сим бо лич ком од но су бе смрт них пред ме та и смрт них љу ди, ме лан хо лич ног 
би ћа и би ћа от по ра.

У ам би ва лен ци ји смр ти као чи ни о ца от по ра и кон тра-от по ра, у од но су 
на де ло ва ње ју на ка ро ма на, отва ра се раз ли ка смр ти до жи вље не у де тињ ству 



963

и оне до жи вље не ка сни је, у зре ло сти. Смрт у де тињ ству, као вре ме ну ег зи-
стен ци јал не све жи не, би ва пре вла да на иде ја ма бе смрт но сти, при род ним и 
те ле сним, ма гиј ским, умет нич ким и ерот ским фе но ме ни ма. Смрт још ни је 
по ста ла она ка ко јој ју на ке ро ма на на го ни ме лан хо ли ја.6 У де тињ ству, или 
у пер спек ти ви од ра слог ју на ка ко ји се при се ћа де тињ ства, би ће још ни је 
од у ста ло од ре во лу ци о нар них жи вот них хте ња, упр кос, или упра во, због 
су бјек тив ног ин те зив ног до жи вља ја бли зи не смр ти. Бе смрт ност као моћ да 
се не умре ана лог на је ре во лу ци о ни са њу као мо ћи да се жи ви. Ре во лу ци о-
ни са ње тре ба раз у ме ти као раз ви ја ју ћу ди ја лек тич ку моћ ко ја соп стве ну 
аго нал ну те жњу цр пи из са зна ња да ре во лу ци ја ни ка да ни је го то ва и да је 
она фун да мен тал ни етич ки прин цип. За вр шно по гла вље ро ма на Ба шта 
пе пео по чи ње сле де ћом ре че ни цом: „До ка зи про тив мо је бе смрт но сти по-
ла ко се го ми ла ју”. По што је ве ра у бе смрт ност нај при сут ни ја у де тињ ству 
(„Де тињ ство – пре гршт бе смрт но сти” (desnica1982:49)), смрт, без ко је 
бе смрт но сти и не ма, до жи вља ва се им пре сив но. На го ми ла ва ње до ка за про-
тив бе смрт но сти има ве зе са од у ми ра њем де тињ ства или бар де ти ња стим 
до жи вља јем све та, са ру ше њем иде а ла, ко ји кон сти ту и шу би ће от по ра.

По при по вед ном фраг мен тар ном гла су де ча ка Ан дре а са Са ма, ко ји 
чи та ву про шлост при по ве да на, Ба шта, пе пео нај ви ше ли чи на при по вед ну 
асо ци ја тив ну фор му ро ма на Про ље ћа Ива на Га ле ба. На чин на ко ји Кри сте-
ва од ре ђу је је дан од основ них од но са ме лан хо ли ка у син таг ми „про шлост 
ко ја не про ла зи” чи ни се са свим при мен љив на пи та ње тем по рал но сти и 
пер спек ти ва при по ве да ња у Ки шо вој про зи и Де сни чи ном ро ма ну, оној ко-
јој је асо ци ја тив ност пр вен стве ни фор мал ни мо дел при по ве да ња7: 

Ври је ме у ко јем ми жи ви мо ко је је би ло ври је ме на шег дис кур са, 
стра ног го во ра, успо ре ног или рас пр ше ног, код ме лан хо ли ка, во ди га да 
жи ви у де цен три ра ној тем по рал но сти. [...] Фик си ран у про шло сти, на-
за ду ју ћи у рај или па као не про ла зног ис ку ства, ме лан хо лик је чуд но 
сје ћа ње: све је до вр ше но, из гле да да ће ре ћи, али ја сам вје ран тој до вр-
ше но сти, ја сам тим при ко ван, не по сто ји мо гу ћа ре во лу ци ја, без бу дућ
но сти... Хи пер тро фи ра на хи пер бо лич на про шлост за у зи ма све ди мен-
зи је пси хич ког тра ја ња (ис ти ца ње на ше, Кристевa 1987: 79). 

У оце ни да је од свих Ки шо вих ро ма на Ба шта, пе пео нај ви ше пру стов-
ски ус по ста вља се још јед на ком пре сив на ве за Ки шо вог и Де сни чи ног ро-
ма на. По себ но је уоч љи во ка ко овај тип ин тро спек циј ског при по ве да ња, у 
ко јој оп сто ја ва ју спек три осе ћај но сти од сен ти мен тал ног, па те тич ног, ин-
те лек ту ал ног и лир ског, до иро нич ног, би ва по го дан за раз ви ја ње дис пер-
зив них те ма „ме лан хо лич ног ро ма на” ка кве су: до ча ра ва ње из вор но сти 

6 „Ta ko me lan ko li ja do pi re iz niš ta vi la uza lud no sti, smješ ta bi će u sa mu bli zi nu tog niš ta vi la 
i ti me mu ot kri va Smrt” (jurica1985: 97).

7 Код Ки ша се то нај пре од но си на опус пре но ве ли стич ке фа зе, а за Де сни цу узи ма мо 
да је то ро ман Про ље ћа Ива на Га ле ба.
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до жи вља ја де тињ ства, те ме смр ти, сна и жуд ње за бе смрт но шћу. Са мо ва 
ап со лут на по дат ност ме лан хо ли ји, ко ја умрт вљу је би ће и чи ни га не да лат-
ним, инерт ним, би ћем нео т по ра, ви дљи ва је у бо ле сној пре о се тљи во сти 
ју на ка ко ји раз дра жљи вим ин тен зи те том по је ди нач не да то сти пре тва ра у 
из вор ме лан хо лич них и не ја сних ме ди та ци ја, увек у пре двор ју смр ти „као 
кон сти пи ра на ов ца” (kiš 2014 :77). С дру ге стра не, де ча ко ва „по бу на про тив 
смр ти, али и про тив Бо га и суд би не, ме та фи зич ки ре волт с из ра зом че жње 
за бе смрт но шћу, нај и зра зи ти ји су у Ан ди је вом не при хва та њу оче ве смр ти. 
Отац ни је умро, већ је ʻне стаоʼ” (делић 1997: 156). 

Иван Га леб по ку ша ва од го во ри ти на пи та ња вла сти тог иден ти те та и 
на пи та ња о из у зет но сти умет но сти у ча су ка да га је отво ре ност ка смр ти 
до ве ла у по зи ци ју син гу лар но сти. У тој син гу лар но сти ва жна уло га при па-
да жуд њи за зна че њем ко ја по кре ће Га ле бо во при по ве да ње8, али по тра га 
за вла сти тим иден ти те том ни је при мар на, иа ко „су бјект кроз про јек ци ју (у 
бу дућ ност) при сва ја уда ље ну при сут ност вла сти та зна че ња” (BožićBlanuša 
2011: 49). По тра га раз от кри ва ва жност про це са ства ра ња/при по ве да ња, али 
и скри ве но пи та ње ка квог је уоп ште зна ча ја умет нич ко ства ра ње и шта 
зна чи умет ни ко во ис пу ње ње:

Pri sje ća ju ći se ova ko svo jih gla zbe nih po če ta ka i ne zgo de ko ja je pre-
ki nu la nje go vu vi o li ni stič ku ka ri je ru, zre li Ivan Ga leb kao pri po vje dač pri-
zna je ono što kao ju nak vla sti te ži vot ne pri če ni je mo gao uči ni ti do kra ja. To 
da je slu čaj ko ji mu je osta vio traj nu po vre du ru ke do šao u pra vi čas kao 
ali bi za ne is pu nje na oče ki va nja, svo ja i tu đa. Sa da, to li ko go di na ka sni je, 
pri po vje da če va per spek ti va ras kri va ne is pu nje nog gla zbe ni ka ko je ga je slu čaj 
spa sio su o ča va nja s mo guć noš ću ne u spje ha (52). 

Ко рак да ље у ин тер пре та ци ји мо же мо слу ти ти у че му се огле да не ис-
пу ње ност гла збе ни ка и тра гич ност не у спе ха ар ти стич ког ме лан хо лич ног 
би ћа, или у не га ти ву овог пи та ња – шта би уоп ште био успех умет но сти 
(ко ји би мо гао (и) за Ива на Га ле ба пред ста вља ти „ис пу ње ност”)? Успех 
умет но сти би ла би моћ да оте ло тво ри би ће от по ра, ка ко смо га ов де већ 
кон стру и са ли, да ис ко ра чи у дру штве ну зби љу у пу ном ре во лу ци о нар ном 
ак ти ви те ту, исто вре ме но чу ва ју ћи ме лан хо лич но би ће сво јих ју на ка и при 
то ме оста ја ти што са ма је сте – умет ност. Су прот но то ме оздра вље ње глав-
ног ју на ка Про ље ћа под ра зу ме ва од ре ђе ну вр сту по ра за јер пред ста вља 
по вра так у ствар ност ко ја ни је пре о бра же на, ни по сред ством ње го ве умет-
но сти ни ти без ње. Оздра вље ње и по вра так умет ни ка ме ђу „здра ве” нај пре 
мо гу би ти схва ће ни као чин ма ло гра ђан ске укло пљи во сти и при ста ја ње 
умет ни ка на са у че сни штво са не пра вед ним све том уз сву умет ни ко ву не-

8 „Da bi mo gao go vo ri ti o se bi kao ju na ku, Ga leb se mo ra odvo ji ti od se be, za u ze ti po zi ci-
ju dru go ga. Dok je kao ju nak ob ma nji vao dru ge isti nom o svo jim umjet nič kim spo sob no sti ma, a 
po ma lo la gao i sa mo me se bi, pri po vje dač kao in stan ca od go vor na za pri ču, pred li cem smr ti 
ob ve zu je se na isti nu” (BožićBlanuša 2011: 52).
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вољ ну свест о то ме.9 Иро нич на је опа ска „из ле че ног” Ива на Га ле ба ко ји се 
вра тио у сво је про ле ће у ча су ка да му по здрав ша ље „сло бод ни сви јет на-
по љу”. За ау то мо би лом ко ји га је по ни жа ва ју ће и не мар но по пр скао мо жда 
је се део „син (...) не ка да шњег школ ског дру га, твор ни чар тје сте ни не или 
глав ни ак ци о нар у дру штву за екс пло а та ци ју не знам че га”, да кле ин ду стри-
ја лац, ка пи та ли ста и екс пло а та тор људ ског ко ји се ба ви обр том на ве ли ко. 
Умет ност се ис по ља ва као не са мер љи ва мо гућ ност на су прот твор ни ча ра и 
ак ци о на ра. Сто га ће по вр шна по тра га Ива на Га ле ба за не ким но вим по слом 
(иден ти те том и иде а лом) у Ма лом огла сни ку у одељ ку На ме ште ња и упо
сле ња би ти за вр ше на ко мен та ром да за ње га ни је по сао „пив ни чар ског по-
моћ ни ка” ни ти по сао „ком па њо на с по слов ним ис ку ством и ма њим ка пи-
та лом” ко ји се при ма у ве о ма уно сан по сао (desnica1982: 343). Да кле, за 
умет ни ка не мо же би ти по сао ма ну ел ног ано ним ног рад ни ка ко ји по ште но 
за ра ђу је, али ни по сао „ком па њо на са ка пи та лом” ко ме је циљ уно сна и 
ма ње по ште на за ра да. Је ди ни по сао Ива на Га ле ба, тач ни је по зив, мо гао би 
би ти да по мог не ко ло ни ју за на пу ште ну де цу: „По ми шљам да бих та мо 
мо гао би ти мал ко, мал ко ко ри стан. Сти дљи во га јим још са мо ту ма лу ам-
би цу ју: да, ова кав ка кав сам, и на свој на чин, бар не што со бом до при не сем 
очо вје че њу чо вје ка” (343). На по след њим стра ни ца ма ро ма на по ка зу је се 
умет ник као не по пра вљи ви иде а ли ста, скр шен у свом ве ли ком иде а лу оства-
ре ња умет но сти.

3.дијалогичностиисторијсКанужност. Ка да Иван Га леб да је пра во 
сва ком ди ја ло гич ном гла су и ста ву, ка да за сту па дво стру ку при ро ду би ло 
ког фе но ме на у де мо кра тич ној кон тем пла тив ној шет њи од ста ва до про тив-
ста ва, ти ме за пра во, при пре ма би ће у по рав ња њу ства ри за од суд ни час. Ди-
ја лек ти ку ко јом је ро ман Про ље ћа Ива на Га ле ба спрег нут тре ба раз у ме ти 
као од сту па ње од док три нар ног. А док три нар но је и та мо где тре ба жи ве ти, 
где у јед ном ча су мо ра да се уки ну ди ја ло зи и до не се ак си о ло шки суд, суд 
ко ји је по бе дио дру ги суд, и по стао у-суд. У-суд је бес ком про ми сни став, 
иде о ло шки и у ње му по ли тич ки, па и пре ма смр ти. Он ра ди за смрт из ла жу-
ћи би ће опа сно сти, али је на чел но и мо ти ва ци о но про тив исте те смр ти, ко јој 
би ће хр ли.10 Да кле, Де сни ца не схва та кон тра дик тор ност као про из вољ ност 
чо ве ко вих од лу ка и по сту па ка, као мо рал ну нео д го вор ност и нео ба ве зно 

9 „Ju tros sam iza šao iz bol ni ce. Upu tio sam se u grad, o šta pi ću do du še, ali u jed nom do sta 
le žer nom an dan ti nu. Svje že pro ljet no ju tro. Na ce sti lo kvi ce od no ćaš nje ki še. Ka da sam pre ko-
ra čio pre ko pra ga, mi mo me ne je pro ju rio au to mo bil i zaš ta pao me ko sim bli sta vim ra fa lom ka-
plji ca, rav no is pod ko lje na. To mi je, od mah na pr vom ko ra ku, bio po zdrav „slo bod nog svi je ta 
na po lju”. U ko li ma je mo žda sje dio sin ko jeg mog ne ka daš njeg škol skog dru ga, tvor ni čar tje ste ni ne 
ili glav ni ak ci o nar u druš tvu za eks plo a ta ci ju ne znam če ga. Iz va dio sam iz dže pa či stu ma ra mi cu...” 
(desnica1982: 339–340).

10 Иро нич но овом ре во лу ци о нар ном ела ну мо же мо из вр ну ти Хај де ге ру ва жне сти хо-
ве да та мо „где је опа сност / ра сте и оно спа со но сно” (хајдегер 1999: 32.) у то да та мо где 
је опа сност је – опа сност.
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су прот ста вља ње ра ци о нал ним нор ма ма; спре ман је да све до ве де у пи та ње, 
укљу чу ју ћи и вла сти ту по зи ци ју. То је Де сни ца про тив дог ма ти зма, пра во-
ли ниј ске пси хо ло ги је, са мо у ве ре но сти, и то на суб вер зив ни на чин у та да-
шњем кон тек сту. Ди ја ло гич ност Ива на Га ле ба до би ће срод но али де фор-
ми са но на лич је у епо си пост мо дер ни зма, где ће се ства ри од ви ја ти по свом 
у си ли ја чих, али и где је раз о ру жа ва ју ћи при зна та сва ка исти на. 

Ди ја ло гич ност је оства ре на на пла ну ре флек сив но сти, ка ко је то ов де 
пре до че но о ди ја ло гич ној при ро ди Ива на Га ле ба, и на пла ну по ле мич ких 
про ми шља ња Вла да на Де сни це, али и на при по вед ном пла ну и пла ну фор-
ме, ка ко се у Пе шча ни ку оства ру је. Ју на ко ва свест се пси хо тич ки под ва ја у 
истом те лу и те две све сти се са мо про ду ку ју, ана ли зи ра ју и ства ра ју ди ја-
ло шки спек такл. Фраг мен ти Ис пи ти ва ње све до ка су ди рект ни ди ја лог 
ислед ни ка и све до ка, као и део це ли не Ис тра жни по сту пак. Углав ном, 
по мет ња го вор них ли ца ства ра ди ја ло гич ност. Фор ма до зи ва ња ди ја ло га и 
ви ше гла сја оства ре на је у сло је ви тој фраг мен та ри за ци ји тек ста Пе шча ни ка 
са јед ном вр стом за тво ре но сти у том ви ше гла сном про жи ма њу: „Сло је ви 
тек ста, ма да има ју сво ју ло ги ку, че сто при ча ју исту при чу, про жи ма ју се, 
по ни шта ва ју и па ро ди ра ју” (ис ти ца ње на ше; пијановић, 1992: 143). Упра во 
ди ја ло гич ност у функ ци ји при ча ња исте при че до во ди у сум њу исти ну и 
пра во вер ност ди ја ло гич но сти, па се мо же сма тра ти да је она у та квим усло-
ви ма и фин ги ра на илу зи ја де мо кра тич но сти. С дру ге стра не, на кон ис ку ства 
по смо дер ни зма оста је пи та ње: да ли је мо гућ оп ста нак би ћа от по ра и ме лан-
хо лич ног би ћа у ди ја ло гич но сти ко ја се не за вр ша ва? Киш кроз ме та фи зич ку 
зеб њу сво јих ју на ка до на си ља и смр ти, у Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча 
они су оправ да ни др жав ним и исто риј ским раз ло зи ма, по ка зу је по сле ди цу 
док три нар ног не ди ја лек тич ког де ла ња, да кле, опа сност на дру гом кра ју идео-
ло ги је, из ме ђу по ли тич ког ума и спон та ног до жи вља ја све та. Да ка ко, исто риј-
ски кон текст од Про ље ћа до Гроб ни це, и да ље на кон то га, зна чај но се ме њао и 
већ на ја вљи вао но ву ли бе рал но-де мо крат ску док су. У то ме при зна ње исто риј-
ске ну жно сти по ста је не из бе жно, бар оне се кун дар не ну жно сти ко ја на ста не 
као де фе ти стич ки гест жр тве или оп ту же ног. По-етич ки се из ја шња ва ју ћи, 
Киш ће од ба ци ти исто риј ску ну жност пред по је ди нач ним би ћем, ин ди ви ду ом, 
што ипак не ће раз ре ши ти про блем ка ко де ло ва ти у ну жној ну жно сти. 

4.прозаданилаКишаисКршеноби ће От пО ра. У фо ку су овог ра да није 
про пор ци о нал на ком па ра тив на ана ли за ко ја би опу се два под јед на ко зна-
чај на пи сца са ме ри ла, већ от кри ва ње јед не дру ге иден ти тет ске срод но сти 
ју на ка њи хо ве про зе са мо гућ но шћу са гле да ва ња од но са кон сти ту и са ња 
та квих иден ти те та и док три не ју го сло вен ског дру штве ног окви ра у ко ме 
су на ста ја ли. Због то га се у по след њој це ли ни ра да освр ће мо са мо на Ки шо-
ву про зу, ко ја у књи жев но и сто риј ском по гле ди до ла зи ка сни је (у од но су на 
Де сни чи ну про зу) и пра ти сво је дру штво до ње ног рас па да/смр ти, и са свим 
ре пре зен та тив но по ка зу је це ли ну дру штве но и сто риј ског про це са оли че ног 
у ме лан хо лич ном би ћу и скр ше ном би ћу от по ра сво јих ју на ка.
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О ка квој оно вре ме ној док три ни се ра ди би ће мо гу ће ре ћи тек ка да се 
по гле да круп ни ји план слу ча ја кул ту ре:

Po se ban slu čaj kul tu re SFRJ ne ogle da se ta ko u „tra gič noj” i „kob noj” 
sve zi sa dok tri nom isto rij skog ma te ri ja li zma, (...) već u plo do no snoj sve zi sa 
dok tri nom ko ja je za svoj im pe ra tiv uze la od svih poj mo va naj ka rak te ri stič-
ni ji po jam za pad ne kul tu re – po jam na pret ka, sa svim svo jim ne ga tiv no di ja-
lek tič kim ba rut nim pu nje njem (ĐorĐević 2016: 63). 

Ме ђу тим, овој тврд њи мо же мо про тив ста ви ти на че лан Ки шов ме та-по-
е тич ки став оли чен у то ме да је Ки шу „би ла стра на иде ја на прет ка чо вје чан-
ства и раз во ја кроз исто ри ју” (делић 1992: 80). Пре ма Ки шу, „на пре дак се, 
у нај бо љем слу ча ју, мо же ра зу мје ти као на уч ни и тех нич ки, а ни ка ко као 
ху ма ни стич ки на пре дак”; ни ка ко као на пре дак „у по гле ду ан тро по ло шког 
оства ре ња спе ци фич них ху ма ни стич ких кон цеп ци ја” (80). Та ко ђе, ни ме-
лан хо лич но би ће, о ко ме смо го во ри ли, из ме ђу оста лог и као о об ли ков ном 
по ступ ку ве ћи не Ки шо вих ју на ка, не мо же би ти би ће про гре са. Ме лан хо-
лич но би ће исто вре ме но не мо же до кра ја би ти ни би ће про ме не. Су прот но 
то ме, кон текст у ко ме се на шла ова про за упра во је над истим опу сом па-
ра док сал но мо гао да по ка же иде ју на прет ка као до ми нант ну. У овом сми слу 
сва ки по е тич ки и уну тар тек сту ал ни сми сао по ста је ма ње ва жан на су прот 
ње го вом фи гу ри ра њу/(зл о)упо тре би у сим бо лич ком и иде о ло шком по љу.

У но ве ли Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча по зи ци ја смр ти би ће пре-
суд на. Она се на ла зи уну тар двој но сти11 прет по ста вље не бор бе ау тен тич ног 
би ћа от по ра на су прот сва ке упр ља не ре а ли за ци је „ли ка ре во лу ци о на ра” 
(Нов ски) и оних ко ји спро во де „стро гост и до след ност ре во лу ци о нар не прав де” 
(Фе дју кин)(ki š 1977: 106). Рас по де ла смр ти у тој по зи ци ји де ло ва ће по ме ха-
ни ци „еко но ми је смр ти” и „еко но ми је жр тво ва ња” (der ri da, 1995) у свр ху 
до бро по зна те „репетициј[е] ста рог по рет ка до ми на ци је” (росић 2008: 167, 
155–177). Се ти мо се ли ка Ти тел хај ма, ко ји у за ме ну за обе ћа ње да ће жи вот 
ње го ве кће ри би ти по ште ђен, при ста је на све Фе дју ки но ве усло ве и пот пи-
су је за пи сник ко јим ла жно све до чи про тив ре во лу ци о на ра. Свр ше так овог 
из бо ра је тра гич но-иро нич ног обр та: „ста рац је у јед ном тран зит ном ло го ру 
до знао ско ро слу чај но, од јед не ло го ра ши це (…), да му је кћи уби је на у за-
твор ском по дру му још то ком тра ја ња ње го ве ис тра ге” (kiš 1977: 109). 

Та ко ђе, Нов ски ни је са чу вао „са вр ше ну би о гра фи ју” ко ја би мо гла, 
ка ко се иди о ла триј ски на да, слу жи ти за сим бо ли ку и по лет не ке бу ду ће 
ре во лу ци о нар но сти, иа ко се та ко не чи ни у опи су са вр ше не смр ти у пла ме ну 
на кра ју но ве ле. За ње га не зна „Гра на то ва Ен ци кло пе ди ја” ре во лу ци о на ра. 

11 У сво јој двој но сти лик Нов ског пред ста вља, с јед не стра не, утвар ног и ди ја бо лич-
но-ме та морф ног по бу ње ни ка, а с дру ге стра не, све ца ре во лу ци о на ра, чи ја ми ми кри ја би био 
лик „без пу ко ти не”, ка ко Киш ка же, „do sled ne, za o kru glje ne” би о гра фи је, ко ји би да „no si 
po ten ci jal no se me jed ne bu du će” ре во лу ци је (kiš 1977: 103).
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По твр ђу је се ка ко је бри га о бли жњи ма/се би, на ште ту ети ке дру гог и оп штих 
иде а ла, са мо не до вољ на еко но ми ја жр тво ва ња: „Мо гу да дам цео свој жи вот 
дру гом, мо гу да по ну дим сво ју смрт дру гом, али у то ме ћу са мо за ме ни ти 
или уште де ти не што де ли мич но у од ре ђе ној, по је ди нач ној си ту а ци ји (до ћи 
ће до не за до во ља ва ју ће раз ме не или жр тво ва ња, еко но ми је жр тво ва ња)” 
(пре вод наш, derrida1995: 43). Мо жда Де ри ди не ре чи на ста ле у ди ја ло гу 
са Ле ви на сом мо гу прав да ти Нов ског, ко ји као сва ки ре во лу ци о нар ну жно 
(сво јом и ту ђом) смр ћу из не ве ра ва дух ау тен тич ног от по ра. Нов ски, уце њен 
на исле ђи вач кој сто ли ци, при ну ђен да гле да у ли це још јед не од жр та ва у 
ни зу, мо жда баш у оног што ли чи на ње га – што већ је он сам, мо же ре ћи 
Де ри ди не ре чи: „Сва ко мо ра да пре у зме вла сти ту смрт, од но сно, је ди ну 
ствар у све ту ко ју ни ко дру ги не мо же да ти ни ти узе ти: у то ме по сто ји сло-
бо да и од го во р ност” (44). 

У зе ни ту ар ти стич ке град ње срп ског/ју го сло вен ског, нео а ван гард ног 
и за пад но е вроп ског ро ма на на зи ру се ре флек си је ра ђа ња ли бе рал но-ка пи-
та ли стич ке то тал но сти:

U svo je stva ra laš tvo (pro jekt), ov daš nja „au ten tič na ar ti stič ka svi jest” 
je mo ra la da zna da su ov de na de lu bi li sa mo nje ni po ku ša ji, ko le ba nja, bez 
ika kve mo guć no sti do se za nja ne ke umi ru ju će i na da sve spa so no sne for mu le 
sin te ze umet no sti i re vo lu ci je. A he ro i ka te „au ten tič ne ar ti stič ke sve sti”, ro-
đe ne „u gri je hu pri vi le gi je i u že đi za to tal noš ću”, le ža la je je di no „u mo ći da 
se be pod ne se ta kvom ka kvom je stvo re na i ka kvom se stvo ri la” – kao „kri vac” 
(ĐorĐević 2016: 65). 

Сло же ност раз ма тра ња ар ти стич ке све сти он да шње кул ту ре би ће да 
се раз ре ша ва у ма нич ној по смо дер ни стич ној по тра зи за ин те лек ту ал ним 
крив ци ма и жр тва ма (јерКов 2006: 103–117) ко ји су сво је ју на ке гра ди ли као 
ме лан хо ли ке, ге ни је, све це и, на да све, као крив це и жр тве. Том при ме ре ном 
са ме ра ва њу фик ци је и по ли тич ког кон струк та Еду ард Сам, не сум њи во, 
жр тва и му че ник, по стао би до каз за Ки ша-жр тву, док би Нов ски, и кри вац 
и жр тва, мо гао би ти онај оп ту же ни Киш. „Ју нак то та ли тар ног сви је та на-
шао се у по ло жа ју исто риј ске екс те ри то ри јал но сти, без мо гућ но сти да сту-
пи у ак ци ју и сво јим дје лом по твр ди при су ство у исто ри ји” (Ковач 1986: 
47), али овај по ло жај Ки шо вог ју на ка не зна чи да се за тог ју на ка (али и нас) 
уки ну ла исто риј ска те ри то ри јал ност, те да су те ро ри је и де лат ни ци пре-
ста ли да му/нам ра де о гла ви. 

Тра гич ну осно ву Ки шо вог све та не чи ни тра ге ди ја чо ве ко вог он то ло-
шког ста ту са, ни ти ње го ва свест о смрт но сти би ћа, већ то што Киш по сма-
тра чо ве ка „у спре гу дви ју не по мир љи вих си ла: за хтје ва за људ ском сло бо-
дом и по рет ка ко ји се на ме ће на си љем” (50). При су ству је мо тра ге ди ји кр њег 
па то са ти ме што нам скр ше ни от пор ју на ка све ви ше од у зи ма пра во на 
ме лан хо ли ју и па те ти ку. Упра во на кр ше њу от по ра, сто га што су ју на ци 
ме лан хо лич но у „пре двор ју смр ти” (По ро дич ни ци клус), или што су при ла-
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га ли жр тве не из да ју ћи са мо ре флек ту ју ћу фи гу ру ре во лу ци о на ра (Гроб ни
ца за Бо ри са Да ви до ви ча), или што су (са мо?) са ти рич но до ба ци ли до ме ста 
мо ћи (Ман сар да), за сни ва се дис па рант на по зи ци ја „тријумф[а] ор га ни зо-
ва них сна га без у мља над при род ним и људ ским по рет ком” (54). До осло-
бо ђе ња не мо же до ћи ни на кон (при вре ме ног) пре стан ка „сна га без у мља”, 
сто га што се с дру ге на из глед иде о ло шки аморф не стра не, оче ку је „при-
род ни и људ ски по ре дак” ка кав не по сто ји, бу ду ћи да је увек еко ном ски и 
иде о ло шки по сре до ван. 
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A ME LAN CHOLY BE ING OF RE SI STEN CE  
IN THE PRO SE OF DA NI LO KIŠ ANA VLA DAN DE SNI CA 

S u m  m a r y

In the ir ex ten si ve cri ti cal ma te rial on the li te ra tu re of Da ni lo Kiš and Vla dan De-
sni ca, the ir re la ti on ship is shown in re la tion to many com mon to pics. It has been shown 
that the com mon the mes of two wri ters are typo lo gi cally sub or di na te to the for ma tion 
of a po e ti cally pri vi le ged the me – de ath, which de ci si vely in flu en ces the fact that in di-
vi dual ca ses of de ath aro und the Kiš s̓ and the De sni ca s̓ he ro es be co me a ge ne ral study 
of the phe no me non of de ath. In or der to show one ot her kind of con nec tion bet we en the 
he ro of the pro se of Da ni lo Kiš’s en ti re work and the no vel Pro lje ća Iva na Ga le ba (Vla dan 
De sni ca), we con ce i ved of the con struc tion of two re la ted en ti ti es na med as “me lan choly 
be ing” and “be ing of re si stan ce”. The work will be shown in a num ber of exam ples that 
the he ro es of this li te ra tu re, by na tu re and nar ra ti ve for mu la tion, are me lan choly be ings, 
which ha ve been in tro du ced in to the “la ir of de ath” and in which way they fail to ac hi-
e ve the ir ever-de si red re si stan ce. The key qu e sti on is whet her me lan choly be ings are 
ca pa ble of re si sting. At the end of the work, the po si ti ons of “ar ti stic con sci o u sness” of 
the Yugo slav pro se re flec ted in the works of Da ni lo Ki šo and the pro se it self will be 
phe no me no lo gi cally con si de red aga inst the hi sto ri cal and ide o lo gi cal fi eld of the work 
em bo died in the advent of post mo der nism.
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Мср Ми ло мир М. Га ври ло вић

ОД ЛИ КЕ ЕН ЦИ КЛО ПЕ ДИЈ СКОГ КЊИ ЖЕВ НОГ МО ДУ СА  
У ДЕ ЛУ ДА НИ ЛА КИ ША 

По ла зе ћи од те о риј ских ста во ва Нор тро па Фра ја, Ита ла Кал-
ви на и Сте фа на Ер ко ли на, у ра ду су из ло же не и ана ли зи ра не осо бе-
но сти ен ци кло пе диј ског мо ду са на при ме ру ро ма на Ба шта, пе пео 
и Пе шча ник и при по вет ке Ен ци кло пе ди ја Мр твих Да ни ла Ки ша. 
Ту ма че се ен ци кло пе диј ске тен ден ци је по ме ну тих де ла оспо ље не 
кроз при по вед ни по сту пак, жан ров ску екс пе ри мен тал ну фор му 
или па жљи во иза бра ни мо тив – ко ји мо гу да пред ста вља ју си нег-
до ху за озна ча ва ње то та ли те та иза бра ног оп се га ис ку ства. Нај зна-
чај ни ја од ли ка ен ци кло пе диј ских књи жев них де ла је сте по тре ба 
да се од ре ђе ни ис ку стве ни и се ман тич ки кон текст очу ва, са на ме-
ром да се до сег не (при вид ни) то та ли тет ње го вог ис по ља ва ња што 
ди рект но ко ре спон ди ра са по е тич ким и те мат ским усме ре њи ма 
Ки шо ве про зе, у ко јој су ис ку ство и сам чо век ко ме оно при па да у 
стал ној опа сно сти пред по ти ру ћим ме ха ни зми ма исто ри је и за бо ра ва. 

Кључ не ре чи: то та ли тет, ис ку ство, ен ци кло пе диј ски мо дус, 
Ва ви лон ски син дром.

1. почетнетеоријсКепоставКе. Ен ци кло пе диј ски мо дус1 у књи жев но сти 
не пред ста вља у пот пу но сти ни са мо мо тив ски, ни ис кљу чи во жан ров ски 
мо дел, већ пре вас ход но под ра зу ме ва по ку шај да се у књи жев ном де лу оства-
ри ен ци кло пе диј ска ор га ни за ци ја сли ке све та. Та ква сли ка све та је пред-
ста вље на или иза бра ном књи жев ном фор мом, нај че шће епом или ро ма ном, 
или па жљи во иза бра ним мо ти вом, и, пре ма Нор тро пу Фра ју, са др жи мо-
гућ ност да при ка же це ли ну чо ве ко вог ис ку ства, од но сно, то тал ност пе снич-
ке ви зи је сли ке све та и чо ве ко вог по ло жа ја у ње му (в. фрај 2007: 71–79). 
То та ли тет је зна чај на од ли ка ен ци кло пе диј ских књи жев них по ду хва та и 
под ра зу ме ва на ме ру да се кроз књи жев но де ло из ра зи це ли на чо ве ко вог 

1 Тер мин „ен ци кло пе диј ски мо дус” је пре у зет из тек ста Сте фа на Ер ко ли на „Ен ци кло-
пе диј ски мо дус у мо дер ни стич кој и пост мо дер ни стич кој про зи” (er ko li no 2016: 128–140).
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зна ња, ис ку ства и емо ци је у окви ру јед не обла сти или ви ше њих, или, у ко-
нач ној ис тан ци, у окви ру свих ис ку стве них окви ра. Или, бу ду ћи да је са мо 
до се за ње то та ли те та људ ског ис ку ства не до сти жан по ду хват, да се пред ста-
ви ба рем те жња за до сти за њем тра же ног то та ли те та. Ка над ски те о ре ти чар 
Би бли ју од ре ђу је ујед но и по чет ним2 и нај у спе шни јим ен ци кло пе диј ским 
књи жев ним по ду хва том. Све то пи смо, пре ма Фра ју, пред ста вља сво је вр сну 
на ра тив ну син те зу, је дин стве ну ар хе тип ску струк ту ру, од но сно, ди вов ски 
ци клус ко ји се те мат ски про те же од ства ра ња све та до апо ка лип се (в. фрај 
2007: 380–383). Би бли јом је, да кле, пред ста вљен то та ли тет сли ке све та ко ју 
она, пре вас ход но као ре ли гиј ски, али и као књи жев ни текст, те жи да пред ста-
ви. Фрај ука зу је и на дру га књи жев на де ла ко ја пред ста вља ју на до град њу 
ен ци кло пе диј ске па ра диг ме за сно ва не на по тре би да се при ка же то та ли тет 
ис ку ства, као што су сред њо ве ков ни гра ђан ски епо ви чи ји се ен ци кло пе-
диј ски оп сег оства ру је у при ка зи ва њу сва ко ли ких по јав них ре пре зе на та 
све та, ујед но уз обим не по да т ке и са зна ња ко јим је при ка за но и ту ма че но 
та да шње дру штво; или хри шћан ски сред њо ве ков ни епо ви ко ји су кон цен-
три са ни на при каз ци клич не све у куп но сти би блиј ске сли ке све та са ме ре не 
са ду хом вре ме на у ко јем на ста ју. Сва ко до ба и сва ка ета па у раз во ју књи-
жев но сти те же за ства ра њем цен трал ног ен ци кло пе диј ског об ли ка ко ји се 
че сто оства ру је у ви ду на ци о нал ног епа (в. фрај: 43–84).

Ка ко је још Хе гел при ме тио, уме сто епа, ро ман по ста је цен трал ни жан-
ров ски об лик, те, на жан ров ском ни воу, он мо ра пре у зе ти и учи та ну ен ци-
кло пе диј ску тен ден ци ју епа. Ме ђу тим, ро ман се оти ма од та кве ма три це, 
због то га што се, за раз ли ку од епа, ње го во ис ку ство од ци ви ли за циј ске, 
син те тич ке, ин те грал не усме ра ва ка ин ди ви ду ал ној, фраг мен тар ној, про-
блем ској ви зу ри, и сто га се ен ци кло пе диј ска тен ден ци ја оства ре на у ро ма-
ну ус по ста вља или на ни воу при по вед не стра те ги је и екс пе ри мен та фор ме 
или пре ко ве што ода бра ног мо ти ва, до вољ но прег нант ног да пред ста вља 
си нег до ху то та ли те та ис ку ства. Оба на чи на обликова ња ен ци кло пе диј ског 
ис ку стве ног оп се га су при сут на у де лу Да ни ла Ки ша, и то не са мо у ње го-
вим ро ма ни ма. У Пе шча ни ку је, за хва љу ју ћи са ви тљи вом екс пе ри мен ту 
фор ме, оства ре на на ра тив на стра те ги ја до стат на да из не се по ку шај да се 
то та ли тет ис ку ства до сег не, док ро ман Ба шта, пе пео и при по вет ка Ен ци
кло пе ди ја мр твих са др же прег нант не мо ти ве ко ји та ко ђе омо гу ћу ју да се 
иза бра ни ис ку ствени то та ли тет представи. Сва ка ко, у Ки шо вим про зним 
де ли ма об ли ку је се илу зи ја то та ли те та, од ре ђе на и де цид ном по тре бом за 
успоставља њем иза бра ног то та ли те та и са зна њем да се он не мо же до сег ну-
ти, осим кроз при вид.

2 Ми то ло ги ја, као скуп на ра ти ва ко ји при ку пља мит ску свест и ис ку ство јед не за јед ни-
це, (али и, бу ду ћи да је мит ска ми сао, на шта је Клод Ле ви Строс че сто упу ћи вао, син хро на и 
уни вер зал на, јед не фа зе кул тур ног и идеј ног раз во ја чо ве ка), пред ста вља за ми шље ни то та-
ли тет до сег ну тог и по треб ног зна ња јед ног ступ ња дру ште ног и ре ли гиј ског раз во ја људ ске 
ци ви ли за ци је, и због то га се мо ра сма тра ти пр во бит ном ен ци кло пе диј ском тво ре ви ном.



975

Ита ло Кал ви но, пак, сма тра да се мо дер ни ро ман оства ру је у ви ду ен-
ци кло пе ди је у фор ми ро ма на и то „као ме тод са зна ња и, пре све га, као 
мре жа по ве зи ва ња ра зних зби ва ња, осо ба и ства ри на све ту” (kal Vi no 1989: 
115). Мре жа мно гих ис ку стве них и са знај них од но са, ко ја се улан ча ва у 
не пред ви ди ве ни зо ве, прет по ста вља мо дел ро ма на оства ре ног по пут отво-
ре не, али не до вр ше не ен ци кло пе ди је ко ја са би ра зна ња и ин фор ма ци је. Тај 
тип ро ма на је су про тан и кон цеп ци ји кла сич не ен ци кло пе ди је, ко ја прет-
по ста вља од ре ђе ни и фил три ра ни скуп зна ња, и Фра је вом ен ци кло пе диј ском 
мо де лу у ко јем се тежи ка успостављању структурног приказа то та ли тета 
иску ства. Кал ви но сма тра да „да нас ви ше ни је за ми сли ва све у куп ност, сем 
ако је по тен ци јал на, прет по ста вље на, ви ше стру ка” (kal Vi no 1989: 126). Ен ци-
кло пе диј ска те жња, пре ма ита ли јан ском ро ма но пи сцу, са др жи и по ку шај да 
се об у хва те сва са зна ња, ко ји је у са мом по чет ку од ре ђен као илу зо ран, што 
до во ди до то га да, кроз те жњу да књи жев но де ло „об у хва ти све мо гу ће” (Kal
Vi no 1989: 127), са мо де ло не успе ва „да се би на мет не об лик и да до би је окви-
ре и оста је не до вр ше но” (kal Vi no 1989: 127). То су штин ски зна чи да је ис ку-
ство мо дер ног ро ма на од ре ђе но не у спе хом да се то та ли тет ис ку ства са бе ре 
и пред ста ви, али и упор ном при по вед ном по тре бом да се ипак ма пи ра ју и 
са бе ру ба рем сег мен ти чо ве ко вог ис ку ства и са зна ња, и то они ко ји су од ре ђе-
ни те мат ским, идеј ним, иде о ло шким, или ка квим дру гим оп се гом са мог де ла.3 
Са мим тим, Кал ви но ва кон цеп ци ја ен ци кло пе диј ског ро ма на пред ста вља 
сво је вр сни ме та ко мен тар Фра је вог мо де ла (в. kal Vi no: 111–134). Ита ли јан ски 
књи жев ник сма тра да је Бу вар и Пе ки ше Ги ста ва Фло бе ра нај ен ци кло пе ди
ски ји ро ман ко ји је ика да на пи сан, упра во због по тре бе, али и не мо гућ но сти 
глав них ју на ка да до сег ну сва мо гу ћа са зна ња.

Ипак, ен ци кло пе диј ска тен ден ци ја се не ма ни фе сту је екс клу зив но у 
ро ма ну. То је, пре све га, на шта и ита ли јан ски те о ре ти чар Сте фа но Ер ка-
ли но ука зу је, над жан ров ска ка те го ри ја:

„[...], ен ци кло пе ди зам [се] не мо же по и сто ве ти ти са не ким књи жев-
ним жан ром, ни ти се не ко ме мо же про пи са ти. [...], пред на ма се не на ла зе 
жан ро ви, не го спе ци фич ни мо да ли тет ре пре зен та ци је. Дру гим ре чи ма, 
има мо по сла са ен ци кло пе диј ским мо ду сом, ко ји мо же мо од ре ди ти као 
естет ски и ког ни тив ни став ко ји се са сто ји из ма ње или ви ше уз ви ше не 
и то та ли зу ју ће на ра тив не тен зи је у сме ру син те тич ке ре пре зен та ци је 
ствар но сти и хе те ро ге них до ме на зна ња, [...]” (er ko li no 2016: 135).

Пре ма то ме, ен ци кло пе диј ски мо да ли тет ре пре зен та ци је се оства ру је 
кроз мно го стру кост пер спек ти ва оства ре них на идеј ном (естет ски и ког ни
тив ни став), мо тив ском и стру кур ном ни воу тек ста ко ји су од ре ђе ни, (нај-
че  шће пре ко вр сно иза бра ног мо ти ва, че сто под ра зу ме ва ју ћи и од го ва ра ју ћу 

3 Уп. са: „У ме ри у ко јој је мо гу ће на гла си ти про цес, ди на ми ку или пар ци јал ност усво-
је ног гле ди шта (то та ли за ци ја), а не пред мет ре пре зен та ци је (то тал ност), оста је чи ње ни ца 
да је циљ би ло ка квог ен ци кло пе диј ског на ра ти ва да пру жи нај ши ру мо гу ћу син те тич ку 
ре пре зен та ци ју то тал но сти ствар ног” (er ko li no 2016: 129).
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про по вед ну фор му), по тре бом да се ис так не или пред ста ви же ље ни, али тек 
илу зор но до хва ће ни то та ли тет (уз ви ше на и то та ли зу ју ћа на ра тив на тен
зи ја) – и то то та ли тет ис ку ства, од но сно, иза бра ног ис ку стве ног ре ги стра 
(син те тич ка ре пре зен та ци ја ствар но сти и хе те ро ге ни до ме ни зна ња). 
Да кле, то та ли тет ис ку ства је не мо гуће досегнути у тек сту, у коме се мо же 
оства ри ти тек кроз илу зи ју це ли не – мо дер ну ен ци кло пе диј ску књи жев ну 
фор му не тре ба пр вен стве но тра жи ти само у тек сту ко ји по ку ша ва да ис ка же 
то та ли тет ис ку ства, уз убе ђе ње да се то та ли тет мо же до сег ну ти, већ упра-
во у тек сту ко ји очи та ва ви шу са мо свест ве за ну за про блем очу ва ња ис ку-
ства. Ау то по е тич ка са мо свест та квог тек ста под ра зу ме ва да се то та ли тет 
ис ку ства не мо же до сег ну ти, али ипак по ста вља им пе ра тив да се не ка кво 
ис ку ство, у што ширем спек тру испољавања, да кле у то та ли те ту оног ис ку-
ства ко је се мо гло очу ва ти и са ку пи ти, ипак мо же по хра ни ти у (јед ном) 
тек сту, од но сно, та ква за ми сао је, иа ко све сна илу зор но сти са мог по ку ша ја, 
за сно ва на на по тре би за син те тич ким и си сте ма тич ним од но сом пре ма чо-
ве ко вом ис ку ству.4 Ки шо ви ек ци кло пе диј ски про зни по ду хва ти5 упра во 
под ра зу ме ва ју им пе ра тив да се очу ва од ре ђе ни ис ку стве ни об зор ко ји пре ти 
да бу де из гу бљен – кат кад га је по треб но очу ва ти у оној ме ри ко ја под ра-
зу ме ва же љу за то та ли те том не из гу бље них ис ку ста ва, или ба рем њи хо вим 
фраг мен тар ним очу ва њем. Крај њи до мет ен ци кло пе диј ског мо ду са је упра-
во де ло ко је сво јим са др жа јем, кроз ве што иза бра ни мо тив (Ба шта, пе пео, 
Ен ци кло пе ди ја мр твих), или сво јом фор мом (Пе шча ник) пред ста вља и си нег-
до ху тра же ног ис ку стве ног то та ли те та и ме та ко мен тар о (не)мо гу ћем очу ва њу 
истог. Ен ци кло пе диј ски књи жев ни текст се ба ви очу ва њем ис ку ства у што 
ве ћем оби му ис по ља ва ња (све до по тен ци ра ног и же ље ног, али и не до сти-
жног то та ли те та), и уз са мо свест да је ис ку ство увек угро же но, и да се тек 
фраг мен тар но мо же очу ва ти од не стан ка.

2. ен ци клО пе ди ја Мр твих –сневанареКонструКцијававилона. Би бли о-
те ка из Ки шо ве при по вет ке Ен ци кло пе ди ја мр твих пред ста вља вари јанту 

4 Уп. са: „Што је свет сло же ни ји, ве ћи су и на по ри да се он ре пре зен ту је и зна ње нео п-
ход но за по ку шај син те зе. Са свим је мо гу ће да пи са ње ен ци кло пе диј ске про зе ни ка да не ће 
не ста ти јер је оно удру же но са ду бо ком и не у та жи вом по тре бом да се ши ри илу зи ја мо гућ-
но сти ства ра ња по рет ка, а са мим тим и кон тро ли са ња ха о са ег зи стен ци је” (er ko li no 2016: 129).

5 Киш у есе ју Сви ге ни мо јих лек ти ра, пре све га, ука зу је на сво ју оп чи ње ност ен ци-
кло пе ди ја ма и по сред но сиг на ли зи ра на ме ру да у соп стве ну про зу ин кор по ри ра ен ци кло-
пе диј ску ре пре зен та тив ну те жњу: „Мој иде ал је био, и оста је до да на да на шњег књи га 
ко ја ће се мо ћи чи та ти, осим као књи га при пр вом чи та њу, још и као ен ци кло пе ди ја (Бо-
дле ро ва, и не са мо ње го ва оми ље на лек ти ра), што ће ре ћи: у на глом, у вр то гла вом сме њи-
ва њу пој мо ва, по за ко ни ма слу ча ја и азбуч ног (или не ког дру гог) сле да, где се је дан за 
дру гим ти ска ју име на слав них љу ди све де ни на ме ру ну жно сти, [...], бо гов ски из ме ша на са 
име ни ма би ља, са њи хо вом ла тин ском но мен кла ту ром, с име ни ма пу сти ња и пе шча ра, с 
име ни ма бо го ва ан тич ких, с име ни ма пре де ла, с име ни ма гра до ва, са про зом све та. Ус по-
ста ви ти ме ђу њи ма ана ло ги ју, на ћи за ко не по ду дар но сти” (kiš 2012: 15–16). 
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Ва ви лон ске ку ле, од но сно, Алек сан дриј ске би бли о те ке, са мим тим и фор-
мал ни ен ци кло пе диј ски об лик.6 У за ми шље ном са вр ше ном ва ви лон ском 
про сто ру би ло би по хра ње но це ло куп но ис ку ство људ ско га ро да. Да кле, 
та кав про стор под ра зу ме ва мо гућ ност са бра ног то та ли те та људ ског ис ку ства. 
У чу ве ној Бор хе со вој при по ве ци, иро ниј ски је пред ста вље на мо гућ ност да 
се у про сто ру ко ји по хра њу је то та ли тет са зна ња, уоп ште про на ђе би ло ка-
ква ко ри сна ин фор ма ци ја. Ва ви лон ска би бли о те ка, у исто и ме ној при по ве ци 
ар ген тин ског пи сца, са др жи сва ку мо гу ћу и за ми сли ву ин фор ма ци ју, ме ђу-
тим, је ди но слу чај ност (или пак на ме ра не ке над ре ђе не ис тан це, по пут на ра-
то ра/пи сца, или бо га би бли о те ке), од ре ђу је да ли је до сми сле них по да та ка 
мо гу ће до спе ти. У Ки шо вој би бли о те ци, пак, по да ци су до ступ ни, под ло жни 
ту ма че њу, са мим тим и свр хо ви ти.

У Ен ци кло пе ди ји мр твих, чи ји под на слов ди рект но ука зу је на то да се 
у њој из ла же чи тав жи вот јед не ин ди ви дуе, при сут на су два на ра тив на 
окви ра, спо ља шњи и уну тра шњи, ко ји су, по ступ ком уно са при че у при чу, 
те сно ис пре пле те ни. Оквир ном де лу при че при па да све што се на ра то ру 
до га ђа пре и на кон су сре та са Ен ци кло пе ди јом, укљу чу ју ћи и от кри ће да је 
су срет био тек сан, чи ме се ус по ста вље на струк ту ра при че у при чи, на са-
мом кон цу, уне ко ли ко и де ста би ли зу је, јер се две по ме ну те на ра тив не рав ни, 
(при ча и прича у при чи), пре но се у про стор они рич ког. Ипак, уну тра шњи 
оквир при че пред ста вља би о гра фи ју ЂМ-а, оца глав не ју на ки ње и на ра то ра, 
и оку пља оби ље по да та ка ко је, ли ста ју ћи стра ни це, от кри ва сам на ра тор. 
У, услов но, спо ља шњем окви ру при че, мо гу се уо чи ти ен ци кло пе диј ски еле-
мен ти, пре све га при сут ни у кон цеп ци ји са ме Ен ци кло пе ди је (би бли о те ке), 
док уну тра шњи оквир, би о гра фи ја ЂМ-а, пред ста вља при мер ко ји по твр ђу је 
ен ци кло пе диј ски мо дел.

На ра тор ука зу је на идеј не по став ке ко је су усло ви ле ства ра ње ми сте-
ри о зног про сто ра у ко јем се об рео – је дин стве не би бли о те ке, Ен ци кло пе ди је 
мр твих, у ко јој су са чу ва не би о гра фи је пре ми ну лих љу ди. Циљ са ку пља ња 
по да та ка о мр тви ма је да се за бе ле жи, објек тив но и не при стра сно, „нај ви ше 

6 Мит о Ва ви лон ској ку ли упу ћу је ка је зич ком, са мим тим, ко му ни ка тив ном и ис ку-
стве ном је дин ству људ ско га ро да. Сан о оства ре њу ва ви лон ске људ ске по тре бе у сво јој 
ко нач ној ис тан ци се ис цр пљу је у са бра ном то та ли те ту ис ку ства људ ског ро да. Слич ну 
ма три цу пра ти и ху ма ни стич ки бол због не стан ка Алек сан дриј ске би бли о те ке, чи ја је основ-
на ми си ја да бу де про стор у ко јем се аку му ли ра зна ње на кон спа љи ва ња пре о бли ко ва на у 
че жњу за аку му ла ци јом зна ња и ис ку ста ва. Ва ви лон ска и алек сан дриј ска по тре ба чо ве ка, 
ко је се мо гу, у сво јој основ ној те жни, сва ка ко сма тра ти ком пле мен тар ним, па и си но ним-
ским, пред ста вља ју је дан од чо ве ко вих основ них ху ма ни стич ких све то на зо ра, и увек су 
усме ре не ка аку му ли ра њу и очу ва њу зна ња, ин фор ма ци ја и ис ку ста ва. То та ли тет људ ских 
ис ку ста ва је ко нач ни за ми шље ни и же ље ни ста ди јум ове древ не чо ве ко ве ду хов не по тре бе. 
Ки шо во де ло, у це ли ни узев, усме ре но је ка очу ва њу ис ку ства љу ди не ста лих у исто риј ским 
не ми ри ма, и ка ис ти ца њу вред но сти људ ских ис ку ста ва ко ја не ста ју са исто риј ске по зор-
ни це – и у пу ној је ме ри ускла ђе на са ти хом ва ви лон ском и алек сан дриј ском че жњом чо-
ве чан ства.
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о они ма ко ји су за вр ши ли свој зе маљ ски пут и упу ти ли се ка веч ном тра-
ја њу” (kiš 1990б: 54). По да ци се ску пља ју за тре ну так вас кр сну ћа, чи ме се 
ука зу је на то да је кон цеп ци ја би бли о те ке оства ре на у скла ду са он то ло шком 
и ме та фи зич ком за пи та но шћу ње них ства ра ла ца, и да у њој сва ки чо век 
мо же про на ћи „не са мо сво је бли жње” већ „и сво ју за бо ра вље њу про шлост” 
(kiš 1990б: 55), од но сно, омо гу ће но му је да раз ре ши по тен ци јал ну ег зи-
стен ци јал ну и кри зу иден ти те та. Мо ти ва ци ја за са ку пља ње би о гра фи ја и 
сам рад би бли о те ке от кри ва де мо крат ски од ре ђе ну ви зи ју чо ве чан ства, ко-
ју на ра тор на зи ва „ега ли та ри стич ком ви зи јом све та мр твих” (kiš 1990б: 
56), ко ја је усло вље на „на ме ром да се ис пра ви људ ска не прав да и да се свим 
Бож јим ство ре њи ма да јед на ко ме сто у исто ри ји” (kiš 1990б: 56).7 Функ ци-
ја би бли о те ке је да пред ста ви би о гра фи је, али и огром ну су му по да та ка и 
са зна ња уз по моћ ко јих би мо гла да се кон ци пи ра све оп шта ре ви зи ја већ 
ус по ста вље не и не пот пу не (исто риј ске) сли ке све та. 

По сто је и из у зе ци и огра ни че ња у окви ру по ду хва та: ега ли тар ни про-
грам Ен ци кло пе ди је условљен је тиме што се у ње ним то мо ви ма не мо гу 
про на ћи би о гра фи је љу ди ко је су за бе ле же не по кон вен ци о нал ним ен ци-
кло пе ди ја ма, лек си ко ни ма и реч ни ци ма. У њој се на ла зе би о граф ски по да-
ци о оним љу ди ма ко ји ни су за сту пље ни ни у јед ној дру гој ен ци кло пе диј ској 
фор ми, од но сно, би о гра фи је оних љу ди ко ји ни су оста ви ли тра га у зва нич-
ној вер зи ји исто ри је. Би бли о те ка је огра ни че на до ступ ним по да ци ма, бу-
ду ћи да су би о гра фи је мно гих из гу бље не у про шло сти; про је кат об у хва та 
пе ри од од 1789. го ди не до тре нут ка ка да на ра тор ступи у би бли о те ку. Мре-
жа дис крет них би о гра фа ми ну ци о зно при ку пља број не по дат ке о жи во ту 
по је ди на ца – од но сно, оно ли ку су му по да та ка ко ја ће се учи ни ти це ло куп-
ном, од но сно, то тал ном. У скла ду са под на сло вом при че, у би о гра фи ја ма је 
са бра но оби ље „де та ља од ко јих је са ста вљен људ ски жи вот” (kiš 1990б: 
53). Кон цеп ци ја би бли о те ке је за сно ва на на тру ду да се при ка же све оно 
што је од ре ди ло јед ну ег зи стен ци ју или, ка ко то за пре па шће но кон ста ту је 
на ра тор: „та мо је за пи са но све! Све!” (kiš 1990б: 53). Пред ста вљен је људ ски 
жи вот, при вид но, кроз то та ли тет ис по ља ва ња искуства, што условљава и 
то да се нараторова реакција при сусрету са таквим биографским приказом 

7 На овом ме сту Ки шо ве при по вет ке је иро ниј ска оштри ца нај брит ки ја јер, упр кос 
ис так ну том ал тру и стич ком и ега ли тар ном на че лу, исто ри ја је ипак по све до чи ла су прот но, 
од но сно чи ње ни цу да по је ди нач ни жи вот и по је ди нач но ис ку ство ни су бит ни, већ да су 
зна чај на ис ку ства по је ди на ца ко ја ре зо ни ра ју у ко лек тив ном пам ће њу, чи ме су ис так ну ти 
са мо од ре ђе ни по је дин ци и ис ку ства, а људ ски род ре пре зен то ван кроз из у зет ну ма њи ну 
свог укуп ног ис ку стве ног ис по ља ва ња. Ова ре че ни ца је сва ка ко ме та ко мен тар ко ји усло-
вља ва етич ку усме ре ност Ки шо ве про зе, и ње го ву по е тич ку на ме ру да сва ком људ ском 
ис ку ству, по себ но оном ко је је угро же но на ме ти ма исто ри је, иде о ло ги је, за бо ра ва или зло-
чи на, до пу сти вред ност и ре пре зен та тив ност. Та ко ђе, мо же се раз у ме ти и као ме та ко мен тар 
Бор хе со ве Ва ви лон ске би бли о те ке, у ко јој се ис по ста вља да је чо ве ко во ис ку ство не мо гу ће 
про на ћи и пој ми ти, па и ме та ко мен тар чу ве не Ста љи но ве ре че ни це у ко јој је ра спон вред-
но сти из ме ђу смр ти по је дин ца и ми ли о на по ста вљен на раз ме ђу тра ге ди је и ста ти сти ке.
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развије чак и до сво је вр сног па то са: „Ето, та ко то ра де мај сто ри Ен ци кло пе
ди је” (kiš 1990б: 69).

По сту пак ко ји ко ри сте мај сто ри под ра зу ме ва да су све, па и нај ма ње 
по је ди но сти из чо ве ко вог жи во та на ве де не. Ен ци кло пе ди ја мр твих ује ди-
њу је два по ступ ка: „ен ци кло пе диј ску ла пи дар ност” и „би блиј ску ре чи тост” 
(kiš 1990б: 57), ка ко их де фи ни ше сам на ра тор. По да ци при ку пље ни уз 
ин си сти ра ње на тач но сти и све у куп но сти, ис пу ња ва ју по тре бу „да се све 
за бе ле жи, све што чи ња ше љу ски жи вот” (kiš 1990б: 59), при че му је фил-
тер ин фор ма ци ја под ре ђен по тре би да се при ка же ис ку стве ни то та ли тет 
јед не ег зи стен ци је. На ни воу са мог тек ста (јед ног од мно штва тек сто ва у 
би бли о те ци у ко јој је основ на је ди ни ца пот пу на би о гра фи ја јед на осо бе), 
би о гра фи ја ЂМ-а пред ста вља огром ну, при вид но свеукуп ну ко ли чи ну био-
граф ских по да та ка. По да ци су ор га ни зо ва ни та ко да не пред ста вља ју тек 
пу ки ка та лог у ко јем се сме њу ју жи вот на де ша ва ња. Текст је об ли ко ван са 
на ме ром да не по ну ди са мо ин фор ма ци је о до га ђа ју, већ и ту ма че ње са мог 
до га ђа ја, чи ме је на ра тив на функ ци о нал ност по је ди нач не би о гра фи је у Ен
ци кло пе ди ји мр твих уз диг ну та на ни во ана ли зе. Чо веч ји век се при ка зу је 
у при вид ној пот пу но сти ис по ља ва ња, са ма Ен ци кло пе ди ја је кон ци пи ра на 
као све зна дар, док су аспек ти жи во та јед не осо бе (ми сли, по тре бе, емо ци је, 
мо ти ва ци је...), ту ма че ни са ци љем да се, у окви ру по је ди нач не би о гра фи је, 
раз у ме је дан чо век и ње гов жи вот. Цен трал на мак си ма Ен ци ло пе ди је мр
твих, ка ко фик тив ног про сто ра и би бли о те ке у окви ру са ме при че, та ко и 
са ме при по вет ке, је сте кап су ли ра на у на ра то ро вом са зна њу, ко је је, на рав но, 
ма ло ко ји ту мач ове при по вет ке из о ста вио да ис так не као цен трал но по е
тич ко ис хо ди ште при по вет ке: „Ни кад се ни шта не по на вља у исто ри ји 
људ ских би ћа, све што се на пр ви по глед чи ни да је исто, је два је слич но. 
Сва ки је чо век зве зда за се бе. Све се до га ђа увек и ни кад, све се по на вља 
бес крај но по но вљи во” (kiš 1990б: 65).

Биографски поступак је одређен манипулацијом временских равни, 
заобилажењем хронолошког начела, и не само бележењем, већ и тумачењем 
човекових поступака, као и намера, емоција и жеља. Би о граф ска је ди ни ца 
ЂМ-а не опи су је са мо про сте би о граф ске по дат ке, већ и по дроб ну исто ри ју 
ње го вог емо тив ног и пси хо ло шког ис по ља ва ња, бу ду ћи да на ме ра ва ни при-
каз то та ли те та по сто ја ња јед не осо бе не мо же у пот пу но сти би ти до стиг нут 
без уви да у уну тра шњост чо ве ко вог би ћа. Чин ау то ра Ен ци кло пе ди је пред-
ста вља ме та ко мен тар њи хо вог по ду хва та (као и по ду хва та са мог Да ни ла Ки ша 
при ли ком са ста вља ња Ен ци кло пе ди је мр твих) – жи вот се мо жда и не мо же 
у пот пу но сти пред ста ви ти, осим тек стом и књижевним чи ном. Од но сно, бар 
је мо гу ћа илу зи ја та квог по ду хва та и та кве по е тич ке на ме ре.

Ин те грал на сли ка све та пред ста вље на у Ени кло пе ди ји мр твих ра зу-
мљи ва је због упо тре бе по ступ ка ко ји се мо же озна чи ти као то та ли тет 
фраг мен тар ног: огром на ко ли чи на по да та ка при сут на у за ми шље ној би-
бли о те ци се оства ру је као „ве ли чан ствен спо ме ник раз ли чи то сти”, ко ји 
све до чи о иде ји ау то ра би бли о те ке да је „сва ко људ ско ство ре ње све ти ња” 
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(kiš 1990б: 65), и да је ис ку ство сва ког чо ве ка не по но вљи во, као што је и 
сва ки до га ђај је дин ствен и раз ли чит. Зва нич на кон цеп ци ја исто ри је је до-
ве де на у пи та ње тим ис так ну тим етич ким ста вом. Ен ци кло пе ди ја је од ре-
ђе на упра во по тре бом да се убе ле жи је дин стве на ис ку стве на, емо тив на и 
се ман тич ка вред ност сва ког тре нут ка, јер, без об зи ра на слич но сти и ана-
ло ги је ко је се мо гу ис по ста ви ти, сви до га ђа ји су, са ста но ви шта са ста вља ча, 
не по но вљи ви и не ће се од и гра ти ни кад, ни кад ви ше. Све што је оста ви ло и 
нај ма њи траг у жи во ту ЂМ-а је за бе ле же но јер „не по сто је у жи во ту бе зна-
чај не ства ри и хи је рар хи је до га ђа ја” (kiš 1990б: 71). Исто ри ја за Ен ци кло пе
ди ју је сте „су ма људ ских суд би на, све у куп ност ефе мер них зби ва ња: „Ту је 
убе ле же на сва ка ак тив ност, сва ка ми сао, сва ки де ло твор ни дах, сва ка ко та 
упи сна у ре ги стар” (kiš 1990б: 73). Зва нич на исто ри ја ко ју бе ле же дру ге 
ен ци кло пе ди је, са ци љем да за бе ле же нај зна чај ни је осо бе и до га ђа је, као и 
ис так ну те, пре лом не исто риј ске тре нут ке, са мим тим је у ди рект ној су прот-
но сти са пе р цеп ци јом исто ри је Ен ци кло пе ди је ко ја ве ру је у уни кат ну при-
ро ду сва ког чо ве ко вог ис по ља ва ња. 

То та ли тет ис ку ства, на ни воу тек ста, оства ру је се кроз (при вид ни) то-
та ли тет при ка за жи во та, са мим тим и ис ку ства, по је дин ца. Ме ђу тим, то та-
ли тет се оства ру је и на ни воу на ко јем је ор га ни зо ва на са ма би бли о те ка, кроз 
по тра гу за ис ку стве ним ва ви лон ским то та ли те том са зна ња. Иа ко огра ни-
че на не ком плет ним исто риј ским зна њем, бу ду ћи да се би о гра фи је за ве де не 
у Ен ци кло пе ди ју про те жу, због не до ста та ка по да та ка, тек до 1789. го ди не. 
Ен ци кло пе ди ја мр твих је отво рен про је кат, са на ме ром да се у њу уне су био-
гра фи је свих љу ди не у пи са них у зва нич не, кон вен ци о нал не ен ци кло пе ди је. 
Тај про је кат се, због ја сних не мо гућ но сти, у са мој кон цеп ци ји по ка зу је не-
оствари вим или бар илу зор ним, ме ђу тим, са ма на ме ра по ду хва та упу ћу је 
на то да је ен ци кло пе диј ска фор ма ако не дво стру ко оства ре на, он да ба рем 
дво стру ко за ми шље на и (иде о ло шки и етич ки) фор ми ра на у овој Ки шо вој 
при по ве ци. Пре, све га, то та ли тет се (при вид но) оства ру је на ни воу јед ног 
тек ста, на ни воу при ку пље них по да та ка о јед ној осо би. По том, то та ли тет 
се, кроз за ми шље ни мо дел, оства ру је на ни воу би бли о те ке. Ен ци кло пе ди ја 
мр твих је отво ре ни про је кат ко ји по ку ша ва да са ку пи би о гра фи је свих људи 
ко је исто ри ја ни је за бе ле жи ла, и ако се то по тен ци јал но при ку пље но зна ње 
са гле да уз очу ва не по дат ке кон вен ци о нал них би бли о те ка и ен ци кло пе ди ја, 
ко је су са ку пи ле информације о лич но сти ма ко је су оста ле упам ће не у исто-
ри ји – на зи ре се ис ку стве на су ма по да та ка ко ја под ра зу ме ва да је (привид-
но) исписана све у куп на ис ку стве на би о гра фи ја људ ског ро да, од но сно свих 
љу ди, и оних ко је је исто ри ја очу ва ла од за бо ра ва, и оних ко је ни је. На рав но, 
та ква ви зу ра ра чу на на ком плет ност кон вен ци о нал них из во ра зна ња. Ме-
ђу тим, на зи ре се мо гућ ност са би ра ња огром не ко ли чи не по да та ка ко ја има 
по тен ци јал да за бе ле жи сва ки људ ски жи вот ко ји је по сто јао, у са вр ше ном 
и не до хва тљи вом оп се гу, и да омо гу ћи, у не ком бу ду ћем, али за ми сли вом 
тре нут ку ци ви ли за циј ског раз во ја, оку пља ње по да та ка ко ји садрже све што 
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је чо век икада ре као, за пи сао или по ми слио – дакле, сва ко ис ку ство сваког 
човека, што је, сва ка ко, ви зи ја ко нач не и до сег ну те чо ве ко ве ва ви лон ске 
те жње.

Иа ко се, сва ка ко, у тек сту не на слу ћу је мо гућ крај и ком плет но кон сти-
ту и са ње Ен ци кло пе ди је мр твих, ње на уте ме ље на кон цеп ци ја прет по ста вља 
за ми сао да се у јед ном тре нут ку, на јед ном про сто ру, мо гу за бе ле жи ти сви 
људ ски жи во ти, и, са мим тим, це ло куп но људ ско ис ку ство. Да кле, уни вер-
зум Ки шо ве при по вет ке са др жи при кри ве ну ви зи о нар ску пер спек ти ву ко-
ја ука зу је на то да се као вр хун ско ис хо ди ште при че на слу ћу је ар хе по ду хват 
људ ског ро да, по нов на из град ња Ва ви лон ске ку ле и Алек сан дриј ске би бли-
о те ке. Те жња да се раз у ме је дан чо век, ко ја од ре ђу је при ро ду по је ди нач не 
би о гра фи је, пре ра ста у те жњу да се раз у ме ју сви љу ди, што би пред ста вља-
ло ко нач но идеј но ис хо ди ште ту ма че не при по вет ке. У Ен ци кло пе ди ји мр твих 
је при ка за на, као фраг мент веће целине, јед на је ди на је ди ни ца тог гар ган ту-
ан ског про це са, ко ја уне ко ли ко и упу ћу је на раз ме ре це ло куп ног про јек та. 
Оства ре на је фраг мен тар ност то тал ног, јер се кроз при каз јед не би о гра-
фи је, на слу ћу је је дан ши ри кон текст, усме рен на са би ра ње це ло куп ног људ-
ског ис ку ства, све до са мог са гле да ва ња мо гу ћих обри са са вр шеног и ком-
плет ног ва ви лон ског ар хи ва.8 

Вредновање посебности сваког појединачног искуства и, на ширем 
плану, егзистенције сваког људског бића обликује и дру га чи је схва та ње исто-
ри је као про це са. Би бли о те ка пред ста вља за ми шље ну су му ке но та фа свих 
оних ко ји ни су оси гу ра ли сво је ме сто у исто ри ји, и који, будући незабележе-
ни у архивима званичне историје, као да нису ни по сто ја ли. Ен ци кло пе ди ја 
мр твих пред ста вља ке но таф оних из гу бље них и за бо ра вље них у исто ри ји. 
Та те мат ска ли ни ја се кроз Ки шо во де ло про те же од Псал ма 44, пре ко По ро
дич ног цир ку са, до збир ки при ча Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча и Ен ци
кло пе ди ја мр твих. Ши ро ко при хва ће на, зва нич на кон цеп ци ја исто ри је под-
ра зу ме ва за стра шу ју ће мно штво љу ди ко је је не по врат но не ста ло у мра ку 
ми ну лих вре ме на, а чи је ис ку ство ни је по хра ње но у ци ви ли за циј ски об зор 
људ ског ро да.9 Фор му ла ци ја исто риј ског и ди ја хро ниј ског по рет ка пред ста-

8 Уп. са: „Све се по на вља осим људ ске ин ди ви ду ал но сти. Али, крај њи сми сао те ин-
ди ви ду ал но сти је не раз го ве тан. По ра зан. До шли смо ту са мо за то да нас јед ном ви ше ту 
не би би ло. То је све. Сми сао је, мо жда, у оном што оста вља мо они ма ко ји ће тек до ћи. А 
ти ме што им не што оста вља мо упи су је мо се у Књи гу. Свет је Књи га. Сва ко у њу при ла же 
сво ју по је ди нач ну при чу, свој жи вот ни ро ман. И та ко на ста је све оп шта Ен ци кло пе ди ја. То 
је основ на нит свих Ки шо вих при ча из књи ге Ен ци кло пе ди ја мр твих, на ро чи то на гла ше на 
у исто и ме ној, на слов ној при чи. то да ће се кроз Књи гу, све до Суд њег да на, об на вља ти 
ми сао на оно га ко га ви ше не ма, сла ба је уте ха. Али је ипак уте ха” (пантић 2002: 91–92).

9 У ин тер вјуу Сви ге ни мо јих лек ти ра, Да ни ло Киш при ла же, ујед но ци ти ра ју ћи Жана 
Ри кар дуа, етич ко оправ да ње књи жев нич ког по зи ва: „Че му он да пи са ње, пи та ће се не ко, и 
ја по ку ша вам ов де, на бр зи ну, по ко зна ко ји пут, нај кра ће, та ко ђе по мо ћу ци та та, да дам 
не ког сми сла тој на шој ра бо ти: ̓ Без при су ства ли те ра ту ре смрт јед ног де те та не где у све ту 
не би има ла ве ћи зна чај од смр ти не ке жи во ти ње у кла ни циʼ (Жан Ри кар ду). Ли те ра ту ра 
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вље на у Ен ци кло пе ди ји мр твих ди рект но ра за ра увре же ну сли ку све та за-
сно ва ну на кон вен ци о нал ној исто риј ској по став ци, по себ но ме ња ју ћи и 
уз ди жу ћи чо ве ков ста тус кроз чин ау то ра Ен ци кло пе ди је: „још има на све ту 
љу ди ко ји бе ле же и вред ну ју сва ки жи вот, сва ку пат њу, сва ко тра ја ње” (kiš 
1990б: 83). У овом ставу није тешко препознати Кишов аутопоетички комен-
тар. По зна та исто ри ја по ста је не до вољ на, јер не упу ћу је на це ло куп ност, већ 
на нај ва жни је исто риј ске тре нут ке, ко ји су, за ау то ре Ен ци кло пе ди је, са мо 
ек це си у огром ном исто риј ском про сто ру, ко ји је сте не по зна ни ца, али ко јег 
ау то ри по ку ша ва ју да ис пу не ис ку стве ним са др жа јем.

Да кле, ен ци кло пе диј ска тен ден ци ја при по вет ке Ен ци кло пе ди ја мр твих 
оства ре на је кроз при каз апо криф не и ал тер на тив не кон цеп ци је исто ри је и 
по сто ја ња, кроз на зна че ну мо гућ ност до се за ња ис ку стве ног то та ли те та 
чо ве чанства, и кроз ус по ста вља ње дру га чи јег ста ту са по је дин ца у окви ру 
исто риј ског про це са. Киш би бли о те ку из ана ли зи ра не при по вет ке кон ци-
пи ра као про стор у ко јем се, у фу ко ов ском спо ју фан та зиј ског и еру дит ног,10 
мо гу на слу ти ти од го во ри на ме та фи зич ка и ег зи стен ци јал на пи та ња – са ма 
би бли о те ка, као и ње на кон ци пи ра на де лат ност, чо ве ку пру жа ју ре ле вант на 
са зна ња ко ја упу ћу ју ка раз у ме ва њу ње го вог ег зи стен ци јал ног и ме та фи зич-
ког ста ту са.  На ра тор приповетке до ла зи до са зна ња ко је је под све сно тра же но 
(са зна ња ве за на за ње ног оца), док уједно на слу ћу је пред ста вље ну ме ха ни-
ку исто риј ских и ег зи стен ци јал них по став ки и од но са. Пот пу но дру га чи ја 
и ујед но ху ма ни ја по став ка од но са по је ди нац – свет – исто ри ја у Ки шо вој 
при по ве ци кру ни са на је иде јом о по себ но сти сва ког људ ског би ћа. Чо ве ко во 

да је сми сао тој смр ти, да је јој људ ску те жи ну, и ти ме је убла жа ва, осми шљу је и, у да ле кој 
пер спек ти ви, по бе ђу је” (kiš 2012: 16). Киш ства ра, што се огле да у Псал му 44, По ро дич ном 
цир ку су, Ен ци кло пе ди ји мр твих, и по себ но, у Гроб ни ци за Бо ри са Да ви до ви ча, има ју ћи у 
ви ду по ме ну ти по е тич ки став.

10 Киш је, не би ли ар гу мен то вао сво је ста во ве из не се не у гла со ви тој по ле мич кој 
књи зи Час ана то ми је, уно сио изводе из ра до ва и де ла не ко ли ких пи са ца, фи ло зо фа или 
књи жев них исто ри ча ра. Ми шел Фу ко је ау тор јед ног од тих те сто ва, ко ји је пре ве ден као 
„Фан та сти ка” би бли о те ке, (Un ʼ fan ta sti queʼ de bi bli othèque), (в. kiš 1978: 204–207). У том 
тек сту је фран цу ски фи ло зоф, ко ме та ри шу ћи Фло бе ро во Ис ку ше ње све тог Ан то ни ја, ука-
зао на то да фан та стич но мо же да при па да пре све га фак ти ма, до ку мен ти ма, ег закт ним и 
из мер љи вим са зна њи ма, те да сто га има ги нар но пр вен стве но при па да про сто ру би бли о-
те ке. Би бли о те ка, као ул ти ма тив ни про стор еру ди ци је, са др жи то ли ку ко ли чи ну по да та ка, 
до ку ме на та и фа ка та, да се има ги нар но раз ви ја упра во у гра ни ца ма би бли о те ке, ме ђу не бро-
је ним за ми шље ним књи га ма. Срп ски при по ве дач је си гур но имао ову Фу ко о ву кон цеп ци ју 
на уму док је пи сао Ен ци кло пе ди ју мр твих: про стор Ки шо ве би бли о те ке је сте за сно ван на 
кон вен ци ја ма фан та стич ног сне ва ног пред ста вља ња и упра во је у фан та стич ком об ли ко-
ва њу би бли о те ке по ста вљен три јумф еру дит не фор ме, до ку ме на та, по да та ка, фа ка та ко ји се 
пред ста вља ју ве ро до стој ним. Би бли о те ка и у Ки шо вом де лу по ста је ме сто у ко јем се фак ти 
и фан та зи ја, еру дит но и има ги нар но мо де лу ју у дво гла ву ми ме тич ку по зор ни цу, и тек је 
на раз ме ђи има ги нар ног и ми ме тич ког мо гу ће за ми сли ти Ен ци кло пе ди ју мр твих као про-
је кат ко ји усме рен на ис пу ње ње древ ног чо ве ко вог ва ви лон ског сна.
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ис ку ство, са мим тим, и ис ку ство чо ве чан ства, не у мит но је угро же но,11 а 
исто ри ја је сте ра за ра ју ћа си ла ко ја људ ске суд би не пре да је за бо ра ву. Књи-
жев ност, на шта је Киш упор но, у есе ји ма, ро ма ни ма, при по вет ка ма и дру-
гим ис пи си ма ука зи вао, делује упра во у су прот ном смеру.12

3. кОн дук терКаоапоКрифниенциКлопедијсКиспис. Кон цеп ци ја Кон
дук те ра Еду ар да Са ма, го то во ми сте ри о зног спи са ко ји се по ја вљу је на 
не ко ли ким ме сти ма у Ки шо вом По ро дич ном цир ку су, пред ста вља ен ци кло-
пе диј ски за ми шљен по ку шај да се при ка же то та ли тет про стор ног од ре ђе ња 
све та. Ред во жње ау то бу ског, брод ског, же ле знич ког и ави он ског са о бра ћа ја, 
ка пи тал но и жи вот но Еду ар до во де ло, ви ше стру ко је зна чај но за раз у ме ва-
ње два сре ди шња ли ка По ро дич ног цир ку са, Ан дре а са и Еду ар да Са ма. Пре 
све га, ка ко се у Ра ним ја ди ма и от кри ва, Кон дук тер је део ивен та ра ко фе-
ра Еду ар да Са ма, це ло куп не ње го ве за о став шти не, пре о ста ле на кон ње го вог 
ко нач ног од ла ска, ко ја за Ан дре а са пред ста вља ри зни цу по да та ка о оцу 
ко га ни ка да ни је су штин ски упо знао ни раз у мео. По том, Кон дук тер пред-
ста вља ис так ну ти до ку мент пре ко ко јег мла ди Ан дре ас упо зна је зна чај не 
оче ве иде је и раз ми шља ња. То му омо гу ћа ва да на зре не ја сан очев пор трет, 
у че му се огле да јед на од основ них те мат ских ли ни ја ро ма на Ба шта, пе пео. 
По пут Ве ли ког за ве шта ња, оче вог пи сма се стри Ол ги, и сви дру ги пред ме-
ти из ко фе ра ко ји Ан ди упор но за др жа ва уз се бе, не же ле ћи да од се бе оту-
ђи је ди ну мо гућ ност да на зре обри се оче вог ка рак те ра, пред ста вља ју ар те-
фак те ко ји су чу дом или слу ча јем пре жи ве ли ве ли ки па нон ски по топ, и 
ко ји омо гу ћу ју по ку шај ре кон струк ци је јед ног вре ме на и, што је зна чај ни је, 
јед ног чо ве ка (уп. делић 1997: 227–268).

11 Уп. са: „Сам Џојс је ен ци кло пе диј ске ам би ци је Улик са са жео ело квент ним и по ма-
ло иро нич ним ре чи ма: ʼ[...] да то ли ко пот пу но пред ста ви сли ку Да бли на да се мо же ре кон-
стру и са ти на осно ву мо јих књи га ка да би јед ног да на из не на да био збри сан са зе мље.̓  Ово 
је ен ци кло пе ди зам ко ји се ро дио као од го вор на тре нут ну и не из ве сну прет њу ра за ра њем; 
ен ци кло пе ди зам ко ји се пред ста вља као по след њи бе дем пред апо ка лип сом. Ен ци кло пе-
ди зам ко ји ци ља да кон стру и ше ве ли ки ар хив у ко јем би се пред ка та стро фом са чу ва ло 
зна ње и ко ји би омо гу ћио ре кон струк ци ју све та по сле хи по те тич ке ка та кли зме. Пре ма 
то ме, пи са ње ен ци кло пе диј ског де ла је не са мо мо гу ће, не го је то и ну жност” (er ko li no 
2016: 136). Ки шо ва се би бли о те ка упра во ис по ста вља јед ним та квим ар хи вом, док је апо-
ка лип тич на опа сност ап стра хо ва на кроз ме ха ни зме исто риј ског за бо ра ва.

12 Сво је вр сни про то тип Ен ци кло пе ди је мр твих, што је и за бе ле же но у Post scrip tu mu 
збир ке, пред ста вља по ду хват аме рич ке мор мон ске цр кве, ко ја, у фор ма ту ми кро фил мо ва, 
при ку пља ин фор ма ци је о свим љу ди ма ко ји су на ста њи ва ли пла не ту, са ци љем да омо гу ћи 
сва ком чо ве ку да по кр сти сво је прет ке, спу шта ју ћи се, кроз до ку мен те, низ соп стве но ге-
не а ло шко ста бло (в. kiš 1990б: 231–233). Киш бе ле жи да је текст штам пан у ча со пи су Ду га, 
19–23. ма ја, 1981. го ди не, го то во упо ре до са штам па њем са ме при по вет ке Ене ци кло пе ди ја 
мр твих, у Књи жев но сти, мај –јун, 1981. До ку мен тар ност овог из во ра још јед ном ука зу је 
као се ко рен фан та зиј ског и има ги нар ног (си же Ки шо ве при по вет ке), нај пре про на ла зи у 
до ку мен тар ном и еру дит ном (до ку мент ко ји све до чи о по ду хва ту аме рич ких мор мо на).
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Ве ле леп но за ми шље ни ру ко пис Еду ар да Са ма, Ред во жње, не пред-
ста вља са мо обич ни бе де кер, већ спис ам би ци о зног за хва та и учи та не ме-
та фи зич ке и он то ло шке за пи та но сти. За по чет као де ло са ути ли тар ном и 
прак тич ном уло гом – да по ве же уда ље на ме ста у јед ну је дин стве ну мре жу 
и да чо ве ку омо гу ћи лак ше про стор но из ме шта ње, Кон дук тер по ста је де ло 
ко је на ста је из мој си јев ског на дах ну ћа као од го вор суд бин ско пи та ње: „Како 
от пу то ва ти у Ни ка ра гву?” (kiš 1990а: 53), од но сно, ка ко оти ћи на не ко да-
ле ко, а чо ве ку те шко до ступ но, или, пак, не до ступ но ме сто на зе мљи ном 
ша ру. Сво јом прак тич ном функ ци јом Ред во жње пре тен ду је на то та ли тет 
про стор не по ве за но сти свет ских де сти на ци ја, бу ду ћи да су у Кон дук то ру 
по ве за не све тач ке на све ту и са бра ни „сви гра до ви, сва коп на и сва мо ра, 
сва не бе са, сва под не бља, сви ме ри ди ја ни” (kiš 1990а: 49–50). Ме ђу тим, за 
свог твор ца, Кон дук тер пред ста вља мно го ви ше од по ку ша ја да се у окви-
ру јед ног де ла са бе ру све свет ске ло ка ци је и да се, ма кар на ни воу мо гућ-
но сти, са ве та и упу та, чо ве ку обез бе ди при ступ свим зе маљ ским тач ка ма. 
Ред во жње пред ста вља фи ло зоф ско де ло у на ста ја њу ко је тра га за апо криф-
ном вер зи јом сли ке све та, чи ме се ду бин ски ме ња и основ на тен ден ци ја 
спи са: из по чет не же ље да се у пот пу но сти по ве жу све тач ке јед ног про сто-
ра, кон цеп ци ја де ла се усме ра ва на кон стру и са ње но ве, ан тро по цен трич не 
сли ке све та. Спис по ку ша ва да пру жи од го вор на про стор ну за пи та ност, 
ка ко од тач ке А сти ћи до тач ке Б – али је ње го ва при мар на ме та фи зич ка 
тен ден ци о зност ис так ну та кроз за ми сао да је чо ве ку су ђе но да мо же да се 
сло бод но кре ће кроз зе маљ ске ме ри ди ја не, али да га кон цеп ци ја све та, ре ли-
гиј ска устро је ност и дру штве на и по ли тич ка од ре ђе ност спу та ва ју у то ме. 
У тој ис так ну тој чо ве ко вој спу та но сти, не сна ђе но сти и дез о ри јен ти са но сти 
у зе маљ ским окви ри ма сва ка ко се огле да по сред ни ме та ко мен тар из гу бље-
не рај ске сло бо де, али ва ви лон ског па да, од но сно, ци ви ли за циј ског ме те жа. 
Основ ну ме та фи зич ку кон цеп ци ју Ре да во жње по твр ђу ју и не ко ли ка ме ста из 
Ба ште, пе пе ла, где је Кон дук тер на зван „апо криф ном, са крал ном би бли јом 
у ко јој се по но ви ло чу до по ста ња”, „ар ха ич ним и езо те рич ним Но ви за ве том”, 
у ко јем је „по се ја но се ме но вог брат ства и но ве ре ли ги је”, и, ко нач но, „ис пи-
са ном те о ри јом јед не уни вер зал не ре во лу ци је про тив Бо га и свих ње го вих 
огра ни че ња” (kiš 1990а: 50). 

Пре ма Нор тро пу Фра ју, сва ко де ло ко је је ен ци кло пе диј ског ка рак те ра, 
на кон Би бли је, ко ја пред ста вља ен ци кло пе диј ски ар хе о бра зац, пред ста вља 
апо криф ну вер зи ју ми та и исто ри је, и су штин ски но ву сли ку све та, у окви-
ру ко је је сме штен по ку шај ор ги нал ног ту ма че ња све та и уло ге чо ве ка у 
ње му (в. фрај 2007: 380–383, 392–393). Са мим тим, и Кон дук тер се ука зу је 
спи сом упра во та кве про ви ни јен ци је и он то ло шке за пи та но сти, као и прег-
нант ног ме та фи зич ког оп се га. Основ на кон цеп ци ја Ре да во жње, од ре ђе на 
на ме ром да се свет ске да љи не по ве жу и сма ње, пре ра ста у ме та фи зич ки 
ре волт и на пор да се пр во бит не да љи не, „од ре ђе не Бож јом во љом и људ ским 
гре хом” (kiš 1990а: 50), по но во све ду на „људ ску ме ру” (kiš 1990а: 50). На 
овом ме сту се от кри ва по тре ба Еду ар да Са ма да про ту ма чи, чак и ис пра ви 
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по сле ди це људ ског па да на кон ру ше ња Ва ви лон ске ку ле, да ука же на то да 
се ва ви лон ски сан, ма кар у ви ду кон цеп та, од но сно, по бу ње нич ког спи са 
усме ре ног на про ме ну ег зи стен ци јал ног и он то ло шког по ло жа ја чо ве ка, мо же 
ука за ти до ступ ним.

Ме та фи зич ки оквир Ре да во жње за зи ва но во, по све ан тро по цен трич но 
по и ма ње све та и оства ру је се кроз те жњу да се ис пра ве сви чо веч ји гре хо ви 
и да се све бож је не прав де по ни ште. Еду ард Сам се из да је као про ме теј ска 
фи гу ра ко ја не при зна је за ко не по ко ји ма је ор га ни зо ва на ју део-хри шћан ска 
сли ка све та, а соп стве ну ви зи ју све та за сни ва на мно штву ме то да, при ка-
за них по ду жим ка та ло гом, ко је пред ста вља ју псе у до на уч ни ме ди јум пре ко 
ко јег је Еду ард до шао до соп стве не, до не кле ате и стич ке, а сва ка ко атро по-
цен трич не, сли ке све та. Кон дук тер је на зван про роч ком књи гом, ко ја ни је 
сме ште на у кон крет но вре ме и про стор, чи ме Еду ар до ве иде је до би ја ју уни-
вер зал ни зна чај, иа ко ни су у пу ној ме ри де фи ни са не. Мо ти ва ци ја пи са ња 
ова квог спи са и ње го вих ре во лу ци о нар но за ми шље них на уч них до ме та 
ду бо ко је уко ре ње на у не ко ли ким Еду ар до вим лич ним осо би на ма. Пре све га, 
ње го вим ти хим ре вол том про тив љу ди, све та и ре ли гиј ских и дру штве них 
на ме та – по бу ном, ко ја је би ла мо ти ви са на „не прав дом ко ју су му на не ли 
Бог и љу ди под јед на ко” (kiš 1990а: 59). По бу на, ко ја је че шће ма ни фе сто-
ва на кроз за ми шље ност, лу та ње при ро дом и упор но са мо ва ње, а ре ђе кроз 
кон крет не ак ци је, јед на је од рет ких ак тив но сти у ко ји ма је Еду ард Сам 
про на ла зи сми сао, и ко ја је ње го вој умет нич ко-не у ра сте нич кој при ро ди 
пру жа од ре ђе ну ком пен за ци ју. Ње гов ме та фи зич ки ре волт је по др жан и 
дру гим осо би на ма ње го вог ли ка и по тре ба ма ње го вог ду ха: его и змом, пан-
те и стич ком ви зу ром и пре ми шља њем о ве ри ко је се кре ће од отво ре ног ни-
хи ли зма, пре ко ате и стич ке ти ши не, до по ку ша ја да се раз у ме ју ка ба ли стич ке 
ком би на ци је и дру ге тај не Тал му да. Не стал на, али бри љант на ин те ли ген ци ја 
Еду ар да Са ма, по кре ну та по тре бом да на од сут на ме та фи зич ка пи та ња пру жи 
аде ква тан од го вор, на ла зи свој ко нач ни из раз у Кон дук те ру.

Ме ђу тим, го то во све пред ста вље не ин те лек ту ал не и ме та фи зич ке че жње 
и по тре бе ли ко ва у Ки шо вом де лу, и ме та фи зич ка за сно ва ност Кон дук те ра 
је про же та иро ниј ским. У јед ном од рет ких раз го во ра оца и си на (kiš 1990а: 
142–148), упра во Еду ард Сам ће де фи ни са ти огра ни че ња соп стве не ег зи стен-
ци је. Ан дре а сов отац соп стве ну суд би ну по и сто ве ћу је са ли ком не су ђе ног 
Про ме те ја и жр тве, и при хва та да при па да оним љу ди ма ко ји су ро ђе ни да 
бу ду не срећ ни, са мим тим су и жр тве „не бе ске ме ха ни ке” (kiš 1990а: 151). 
Еду ард се бе од ре ђу је бун тов ни ком „са по се че ним кри ли ма”, „ма лим кр жља-
вим ти тан чи ћем” (kiš 1990а: 151), без сна ге ти та на, ко јем је од ве ли чи не и 
сна ге пре о ста ла са мо го ле ма до за осе тљи во сти, не мо ћи и не са вр ше но сти. 
Еду ард је згро ви то са жи ма соп стве ни суд бин ски пут ка да присваја при пад-
ност они ма ко ји „иду за сво јом зве здом, за сво јом бо ле сном сен зи бил но шћу, 
но ше ни ти тан ским пла но ви ма и на ме ра ма, па се раз би ја ју као та ла си о ка ме-
не хри ди обич но сти” (kiš 1990а: 151). Еду ард Сам је огра ни чен дво стру ко, 
ка ко са зна њем соп стве них гра ни ца, та ко и не мо гућ но шћу да се су про ста ви 
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суд би ни ко ја му је (са мо)од ре ђе на, ко ју је на мет нуо сам се би. Кроз сим бо-
лич но пре по зна ва ње у фи гу ри кр жља вог ти тан чи ћа, Еду ард де фи ни ше 
соп стве ну жи вот ну по зи ци ју и уна пред осу ђе ни по ду хват. Са мим тим, иро-
нич ном ни јан сом су обо је ни сви ње го ви жи вот ни напори, као у стар ту оне мо-
гу ће ни или уна пред осу ђе ни на не успех, а доследно је иро нијом одређена 
сва ка ње го ва на ме ра да над ма ши соп стве ну суд би ну. Кон дук тер, ме та фи зич-
ки трак тат ко јим се пре о бли ку је он то ло шка сли ка све та при зи ла зи из све сти 
јед ног не пот пу ног ге ни ја, осо бе ко јој је од ре ђе но да за по чи ње про ме теј ске 
про јек те, али да их ни ка да у пот пу но сти не уоб ли чи. Ма да вр хов но де ло 
Еду ар до ве ми сли и спо ме ник ње го вог фра гил ног сен зи би ли те та и ме та фи-
зич ких тра га ња, пи са ње Кон дук те ра пред ста вља не мо гу ћи по ку шај ег зи стен-
ци јал ног и ме та фи зич ког оства ре ња јед не осо бе чи ји су људ ски окви ри, иа ко 
бла го сло вље ни те жњом за нај ви шим мо гућ но сти ма, иро нич но огра ни че ни 
не мо гућ но шћу и лич ном и ин те лек ту ал ном нео ства ре но шћу. Са мим тим, 
го то во суд бин ски, и Кон дук тер оста је не за вр шен, бле да сен ка за ми шље ног 
спи са, тек мре жа не ја сних за пи са и скра ће ни ца. Ипак, по чет на те жња ис по-
ље на при за ми шља њу Кон дук те ра, ис цр пље на је у на ме ри да се да пред ста-
ви про стор ни то та ли тет пла не те зе мље, у ви ду све зна дар ског бе де ке ра, чи ји 
са др жај би тре ба ло да омо гу ћи по ве зи ва ње свих та ча ка на зе маљ ској ку гли, 
и мо гућ ност да се ко нач но про стор но осво је чо ве ку не до ступ не да љи не. 
Та ко ђе, Кон дук тер је сте де ло ен ци кло пе диј ске за ми сли, као спис ко ји пред-
ла же но во, али и апо криф но ме та фи зич ко устрој ство све та и чо ве ка у ње му, 
и ко ји екс пли ци ра осно ве по тра жи ва них Еду ар до вих ме та фи зич ких те жњи 
и по тре ба. 

4. археолошКипоступаКпе шча ни ка. Ако сва ко ен ци кло пе диј ско де ло 
на кон Би бли је за и ста пред ста вља апо криф ну вер зи ју ми та и исто ри је, и 
при каз су штин ски дру га чи је сли ке све та, од но сно, по ку шај но вог ту ма че ња 
све та и уло ге чо ве ка у ње му, та ква тен ден ци ја од го ва ра не ко ли ким де ли ма 
Да ни ла Ки ша, пр вен стве но По ро дич ном цир ку су, а пре све га се очи ту је у 
Ба шти, пе пе лу и Пе шча ни ку. У пр вом ро ма ну се по ја вљу је и већ ис так ну ти 
Кон дук тер, мо ну мен тал ни спис Еду ар да Са ма, апо криф ни и са крал ни ру ко-
пис чи ји је оп сег, кроз иро ниј ску дис тан цу, по ста вљен у по ред бу са би блиј-
ским, због на ме ре да окви ре пре по зна тљи ве, али чо ве ку не до вољ не сли ке 
све та, све де на при хва тљи ву, људ ску ме ру. Основ ну те мат ску ли ни ју Пе
шча ни ка, пре ма Јо ва ну Де ли ћу, пред ста вља тра га ње за из гу бље ним све том 
и не ста лим чо ве ком (в. делић 1997: 227–268). У ро ма ну, а нај пре у фраг мен-
ти ма оку пље ним под на сло вом Бе ле шке јед ног лу да ка, пред ста вље не су 
ми сли и иде је ЕС-а, на осно ву ко јих се ре кон стру и ше ка ко ње гов уну тра шњи 
умет нич ки и не у ра сте нич ки пулс, та ко и јед на ду бо ко про жи вље на сли ка 
све та. При по вед ни по сту пак Пе шча ни ка омо гу ћа ва об ли ко ва ње апо криф не 
сли ке све та, а сам по сту пак је де таљ но пред ста вио Јо ван Де лић (делић 1997: 
227–268). За кључ ни про зни сег мент ро ма на, на сло вљен Пи смо или са др жај, 
пред ста вља нај зна чај ни ју тач ку ро ма на, ме сто од ко јег пи сац и за по чи ње 
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пи са ње и са ко јим чи та лац за тва ра књи гу, као и ме сто ко је от кри ва не по-
зна ни це не раз ре ше не у до та да шњем тек сту. Овај по сту пак, од ре ђен као 
по сту пак обр ну те гло се на пла ну струк ту ре (уп. делић 1997: 228, делић 
1995: 115), на идеј но-мо тив ском ни воу оправ да ва Ки шо ву из ја ву у ко јој Пе
шча ник на зи ва ар хе о ло шким ро ма ном.13 Оче во пи смо се стри Ол ги, по пут 
не ко ли ких дру гих ар те фа ка та из оче вог ко фе ра, (ко ји је у Ра ним ја ди ма 
Ан ди но сио не пре ста но са со бом, не же ле ћи да се оту ђи пре о ста лу оче ву 
за о став шти ну), пред ста вља ар хе о ло шку ис ко пи ну на осно ву ко је је мо гу ћа 
ре кон струк ци ја јед ног вре ме на и јед ног жи во та. „Пи смо је та про на ђе на 
ʼљуд ска кост ,̓ из ро ни ла из мор ског дна по сли је по вла че ња коп не ног по то па; 
ар хе о ло шка ис ко пи на на осно ву ко је се ре кон стру и ше људ ска суд би на (делић 
1977: 228–229). По сле ве ли ког по то па па нон ске рав ни це, за пра во све де не 
ме та фо рич ке пред ста ве по гро ма Је вре ја у Дру гом свет ском ра ту, по ја вљу је 
се пи смо ко је пред ста вља дра го цен траг и све до чан ство за ре кон струк ци ју.14 
Пи смо, на зва но Ве ли ким за ве шта њем,15 по пут хер ба ри ју ма, ко фе ра са до ку-
мен ти ма, дру гих пи са ма, фо то гра фи ја, спи са, Кон дук те ра и дру гих ма те-
ри јал них тра го ва за о ста лих за ЕС-ом, пред ста вља сим бо лич ну ва ри ја ци ју 
Но је ве бар ке ко ја је, ако већ ни је мо гла спа си ти чо ве ка, спа сла бар до ку мен те 
и се ћа ње о ње му (в. делић 1997: 227–234). 

Упра во кроз ана ли зу оп се сив не Ки шо ве те ме, смр ти,16 уо ча ва се огро ман 
се ман тич ки по тен ци јал Ве ли ког за ве шта ња: чо век се не мо же из бо ри ти са 

13 „Реч ју ан тро по ло шки, [...], хтео сам да ука жем на струк ту рал ну ви ше слој ност Пе
шча ни ка, на ге о ло шке и па ле он то ло шке сло је ве ко ји се у ње му ука зу ју, на чи ње ни цу, нај зад, 
да је тај ро ман пи сан са из ве сном ква зи на уч ном акри ви јом, на осно ву до ку ме на та, на осно-
ву ис тра жи ва ња ста рих ру ко пи са и ма те ри јал не кул ту ре јед ног ̓ по то ну лог све та .̓ [...] Пред-
ме ти у Пе шча ни ку је су, пак, ис ко пи не. Ето, то зна чи ан тро по ло шки. Ти ме сам хтео да ка жем 
да сам пи сао не са мо о јед ном ʼју че ра шњем све ту ,̓ не го и о јед ном по то ну лом све ту. Па-
нон ско мо ре ту је са мо ме та фо ра, чи ни ми се да ле ко се жна [...]. По ку шао сам, да кле, [...], на 
осно ву јед ног пи сма, ко је као да је из ва ђе но са дна Па нон ског мо ра, да ре кон стру и шем 
чи тав је дан свет...” (kiš 2012: 55; уп. делић 1995: 306–308).

14 „Збио се По топ ко ји је од нио Оца. По сли је По то па је из ро ни ло Оче во пи смо, ʼљуд-
ска кост .̓ Из пот пу не та ме се на но во ре кон стру и ше Отац и ње гов ʼпо ро дич ни цир кус :̓ 
раз ви ја ју се по је ди ност по по је ди ност, епи зо да по епи зо да, лик по лик из Пи сма. Пи смо 
да је на кра ју ʼре зи меʼ ци је лог ро ма на и ба цва на кнад но сви је тло на по је ди но сти ко је су 
чи та о цу мо гле оста ти не ја сне” (делић 1997: 229, уп. делић 1995: 115).

15 Не из не на ђу је Ки шо ва ди рект на ме та тек сту ал на ре фе рен ца исто и ме не чу ве не збир-
ке Фран соа Ви јо на кроз на сло вља ва ње пи сма, бу ду ћи да је те ма ти ка те књи ге пе са ма те сно 
ве за на за раз ми шља ња о смр ти, про ти ца њу вре ме на и про ла зно сти жи во та, че сто уз ак ти-
ви ра ње ubi sunt мо ти ва, што, на те мат ско-мо тив ском пла ну, не дво сми сле но од го ва ра цен-
трал ном те мат ском је згру Пе шча ни ка и Ки шо ве про зе.

16 Уп. са: „Смрт се, као је ди на ствар на те ма, као ау то ри тет и ме ра Ки шо вог при по ве-
да ња, об ру ша ва на ње го ве ју на ке не из бе жно, као је ди на мо гућ ност суд бин ског из бо ра, [...]. 
Реч је о оп се сив ној тач ки, о те жи шту Ки шо ве умет но сти [...]” (пантић 2002: 6–7); „Из у зи-
ма ју ћи лир ске при че из Ра них ја да, [...], све или го то во све по то ње Ки шо ве при че су при че 
о смр ти. [...] То би мо гла би ти мо гу ћа јед на чи на Ки шо вог при по ве да ња” (пантић 2002: 150).
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не у мит но шћу смр ти, ко ја је кат кад убр за на исто риј ским про це си ма над 
ко ји ма по је ди нац не ма ни ка кав ути цај, али ипак мо же да за бе ле жи ма лу 
(ме та фи зич ку) по бе ду оста вив ши за со бом ма те ри јал ни траг ко ји мо же пред-
ста вља ти до каз да је по сто јао на овом све ту:

„Ако не што дру го, оста ће мо жда мој ма те ри јал ни хер ба ри јум или 
мо је бе ле шке, или мо ја пи сма, а шта је то дру го до та згу сну та иде ја ко ја 
се ма те ри ја ли зо ва ла: ма те ри ја ли зо ван жи вот, ма ла, ту жна, ни штав на 
људ ска по бе да над го ле мим, веч ним, бо жан ским ни шта ви лом. Или ће 
оста ти ма кар – ако у ве ли ком по то пу по то не и све то – оста ће мо је лу дило 
и мој сан, као бо ре ал на све тлост и као да лек ехо. Мо жда ће не ко ви де ти 
ту све тлост, мо жда ће чу ти тај да ле ки ехо, сен ку не гда шњег зву ка, и схва-
ти ће зна че ње те све тло сти, тог све тлу ца ња. Мо жда ће то би ти мој син, 
ко ји ће јед ног да на из да ти на свет мо је бе ле шке и мо је хер ба ри ју ме са па-
нон ским би љем (и то не до вр ше но и не са вр ше но, као и све људ ско). А све 
што над жи ви смрт, је сте јед на ма ла ни штав на по бе да над веч но шћу – до каз 
људ ске ве ли чи не и Је хо ви не ми ло сти. Non om nis mo ri ar” (Киш 1990в: 336). 

Ци ти ра ни па сус при па да по след њем про зном па са жу пре Пи сма или 
са др жа ја, за вр шног сег мен та ро ма на, и са мим тим, сво јом по зи ци јом је 
од ре ђен као но си лац ко нач не ме та фи зич ке опо ру ке и фи нал не он то ло шке 
за пи та но сти при по ве дач ке све сти из ко је су из ве де ни на ра тив ни то ко ви 
Пе шча ни ка. „Смрт је по вла шће на те ма Ки шо ве про зе, а Пе шча ник је [...] она 
тач ка пре ла за са уну тра шњих на спо ља шње раз ло ге уми ра ња: ис ко ра че ње 
из се бе у исто ри ју, и де фи ни тив ни од ла зак у ме та фи зи ку” (пантић 2002: 
50). Ефект но и ви ше знач но по ре ђе ње Пе шча ни ка са пу ко ти ном17 мо же ука-
зи ва ти на то да је у огром ном та ло гу па нон ског по то па ко је је при кри ло 
се ћа ња и са зна ња о јед ном вре ме ну, про на ђе на људ ска кост18 ко ја ће омо-
гу ћи ти бу ду ћем ар хе о ло гу, по нај пре Ан дре а су Са му,19 да ре кон стру и ше 

17 „Пе шча ник је, чи ни ми се, са вр шен као tec hne, у ње му не ма пу ко ти не; Пе шча ник је 
цео јед на пу ко ти на, а та пу ко ти на је су ʼте сна вра таʼ кроз ко ја се ула зи у ту књи гу, та пу ко-
ти на је ње на с̓а вр ше ност ,̓ ње на за тво ре ност, ње на не ак ту ел ност, ње на хи брид ност. И са ма 
реч пе шча ник у свим сво јим зна че њи ма је сте за пра во ме та фо ра за пу ко ти ну, пе шча ник као 
сте на од пе ска је сте про из вод ге о ло шких по тре са и на пу кли на, пе шча ник као клеп си дра 
је сте пу ко ти на кроз ко ју про ти че пе сак-вре ме, Пе шча ник је сли ка јед ног на пу клог вре ме на, 
на пу клих би ћа и њи хо вог на пу клог твор ца. Пе шча ник је са вр ше на пу ко ти на!” (kiš 2012: 30). 
Ову Ки шо ву ка те го ри за ци ју се ман тич ких по тен ци ја ла ре чи пе шча ник, по дроб но је ана ли-
зи рао и Јо ван Де лић, ту ма че ћи Ки шо ве ау то по е тич ке ста во ве (делић 1995: 305–306).

18 Уп. са: „Иа ко ће оста ти не по сла то, ʼмр тви ру ко пис у мр твом мо ру вре ме на ,̓ оно ће 
оста ти као мо гућ но све до чан ство за не ку да ле ку бу дућ ност, као ʼљуд ска костʼ из ко је ће 
би ти мо гућ но ре кон стру и са ти чи тав је дан жи вот, чи тав је дан сви јет” (делић 1997: 250–251).

19 Ту ма че ћи илу стра ци ју пе шча ни ка/лам пе/удво је нег ли ца ко ја се на ла зи у Про ло гу 
Пе шча ни ка, Јо ван Де лић та ко ђе алу ди ра на иде ју да је Ан дре ас Сам (удво јен кроз фи гу ру 
са мог пи сца, Да ни ла Ки ша), онај ко ји ће ре кон стру и са ти че ти ри то ка ро ма на, на фо ну при-
ло же ног Пи сма: „Два иден тич на си ме трич на про фи ла, као и два пла ме на пе тро леј ке, мо гу 
сим бо лич ки су ге ри са ти [...] и од нос пи сца и ју на ка, Оца и Си на ко ји се тра же, раз дво је ни 
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јед но про шло вре ме, сли ку све та и пре вас ход но искуство ЕС-а. На тај на чин 
ће би ти оства ре на ни штав на по бе да чо веч ја, и, што је и основа климаве 
ре лигиозне наде ЕС-а, указаће се као вр хун ски до каз бож је ми ло сти, као 
је ди но што је чо ве ку до зво ље но да учи ни да би се из бо рио са ни шта ви лом 
ко је до но си смрт. Чо век не ста је, али је дан део ње га ипак оста је при су тан у 
све ту, кроз ма те ри јал ни траг, и, ко нач но, кроз текст. То тра ја ње је ко нач ни, 
и мо жда и је ди ни, пла мен ан тро по ло шке на де у Пе шча ни ку.

Да кле, Пи смо или са др жај от кри ва зна чај не де та ље и по дат ке за разу-
ме ва ње Пе шча ни ка на те мат ском, струк тур ном, по е тич ком и идеј ном ни воу. 
До ку мент, про на ђен на кон исто риј ског ха о са, по ста је осно ва за ре кон струк-
ци ју, по ред лич но сти ЕС-а, и јед ног вре ме на (Дру гог свет ског ра та) и јед ног 
про сто ра (сред ње Евро пе, па нон ске рав ни це),20 и омо гу ћа ва ин те грал ну 
сли ку све та у ко јем је до шло до све оп штег по гро ма Је вре ја, сим бо лич но 
на зва ног Ве ли ки по топ, и интегралну представу целине искуства човека по-
стављеног у те историјске оквире, који је, као и његово искуство, нестао са 
историјског обзора. До ку мент ти ме пред ста вља по ла зну тач ку, ме то ни миј ску 
ра ван са ко је се са гле да ва чи та ва ре кон струк ци ја. Без пи сма не ма ни ро ма на 
јер се сви на ра тив ни то ко ви до во де у ве зу са за вр шним сег мен том Пе шча
ни ка, од но сно за кључ ни до ку мент омо гу ћа ва ре кон струк ци ју вре ме на Ве ли-
ког по то па и искуства ЕС-а кроз че ти ри раз ли чи та на ра тив на то ка. 

5. пе шча никКаоилузорнаформатоталитетаисКуства. У Пе шча ни ку, 
(ши ре узев, и у По ро дич ном цир ку су), не мо гу се, за раз ли ку од при по вет ке 
Ен ци кло пе ди ја мр твих, жи вот или ис ку ство јед ног чо ве ка пред ста ви ти кроз 
илу зи ју це ли не ис ку ства жи во та. Иза бра ним при по вед ним по ступ ком фо-
кус је усме рен на до ку мент, од но сно, на кон текст ко ји се мо же ре кре и ра ти 
на осно ву Еду ар до вог пи сма се стри Ол ги. Илу зи ја то та ли те та ис ку ства се 
от кри ва при са мом по ступ ку ре кон струк ци је тра же ног ис ку стве ног кон тек-
ста. Пе шча ни к, осим увод ног Про ло га или из вод ног Пи сма или Са др жа ја, 
са др жи 65 фраг ме на та, од но сно, на ра тив них це ли на, ко ји су по де ље ни у 
че ти ри раз ли чи та при по вед на мо ду са (Сли ке са пу то ва ња, Бе ле шке јед ног 
лу да ка, Ис тра жни по сту пак, Ис пи ти ва ње све до ка), од ко јих сва ки функ цио-

вре ме ном, по зајм љу ју ћи је дан дру гом ду шу: Отац си ну Ве ли ко за ве шта ње, а Син Оцу ʼре-
кон струк ци ју ,̓ од но сно ро ман” (делић 1997: 233).

20 Ка ко је и ис та као Јо ван Де лић (делић 1997: 235), у пр вом про зном сег мен ту ко ји 
при па да Сли ка ма са пу то ва ња, и уоп ште пр вом сег мен ту ро ма на на кон Про ло га, за бе ле-
же на је мо ти ва ци ја за пи са ње са мог Пи сма у ви ду по тре бе да се од за бо ра ва исто ри је и 
смр ти очу ва ју и је дан ис ку стве ни и емо тив ни, људ ски, али и дру ги, ши ри, исто риј ски кон-
текст: „Без об зи ра на тре нут ну кло ну лост и сум њу, у ње му се ја ви, на гра ни ци са зна ња, 
слут ња да мо жда тај ма ли исе чак по ро дич не исто ри је, та крат ка хро ни ка, но си у се би сна-
гу оних ле то пи са ко ји ка да изи ђу на све тлост да на, по сле ду гог ни за го ди на, или чак ми-
ле ни ја, по ста ју све до чан ство вре ме на (и ту је не ва жно о ком је чо ве ку би ла реч), по пут 
фраг ме на та ру ко пи са на ђе них у Мр твом мо ру или у раз ва ли на ма хра мо ва или на зи до ви ма 
там ни ца” (kiš 1990в: 20–21). 
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ни ше пре ма раз ли чи тим на ра тив ним узу си ма, али и пред ста вља јед ну од 
мо гу ћих ва ри ја ци ја ре кон стру и са не сли ке све та.

Сва ки од че ти ри раз ли чи то на сло вље на при по вед на мо ду са ро ма на 
при ка зу је кон текст из ве ден из Пи сма или са др жа ја, али пред ста вљен у 
скла ду са ди стинк тив ним при по вед ним по ступ ком од ре ђе ног мо ду са. Бе
ле шке са пу то ва ња ка рак те ри ше хла дан, де пер со на ли зо ван по сту пак, бли-
зак фо то граф ском при ка зу, и де скрип тив ном по ступ ку фран цу ског но вог 
ро ма на. Бе ле шке јед ног лу да ка пред ста вља ју низ днев нич ких уно са ко ји 
са би ра ју раз не лу ди стич ке и псе у до фан та зиј ске пред ста ве, ре ли гиј ске, еру-
дит не и ци ви ли за циј ске па ра бо ле, и дру ге ис по ве сти и ма ни је све сти об је-
ди ње не дисперзивном визуром ЕС-а. Ис тра жни по сту пак и Ис пи ти ва ње 
све до ка су при ка за ни упра во кроз ди ја ло шки по сту пак ис пи ти ва ња, с том 
ди рект ном раз ли ком што пр во по ме ну ти мо дус од ли ку је де пер со нал но ис ка-
зи ва ње уче сни ка, за раз ли ку од пер со на ли зо ва них ис ка за уче сни ка ди ја ло га 
у Ис пи ти ва њу све до ка.

Ипак, сва ки од че ти ри мо ду са под ра зу ме ва дво смер ни ре кон струк циј-
ски про ток ин фор ма ци ја: пи смо, као до ку мент, пру жа по дат ке на осно ву 
ко јих је под у зет сва ки од че ти ри ре кон струк циј ска по ступ ка; та ко ђе, у окви ру 
сва ког од мо ду са, по сте пе но се ре кон стру и ше кон текст по тре бан за си ту и-
ра ње са мог пи сма у исто риј ско вре ме и до га ђа је у којима је учествовао са ста-
вљач пи сма. Дру гим ре чи ма, ро ман пред ста вља ре кон струк ци ју пи сма, али 
и јед ног исто риј ског вре ме на, као и ис ку ства по је дин ца по ста вље ног у ње-
го ве не пра шта ју ће окви ре. 

Да кле, ако је исто риј ско кре та ње од ре ди ло суд би ну ЕС-а, и ако је пи-
смо је ди ни доступни до ку мент, (или је дан од рет ких), ко ји мо же све до чи ти 
о ње му и ње го вом жи во ту – нео п ход но је про на ћи при по вед ну мо гућ ност да 
се ре кре и ра ис ку ство жи во та ЕС-а. Че ти ри при по вед на мо ду са су упра во 
че ти ри ар хе о ло шка на ра тив на то ка, ко ја об у хва та ју ње го во ис ку ство. Илу-
зи ју то та ли те та при ка за ног ис ку ства пред ста вља ју упра во ова ко кон ци пи-
ра на че ти ри про зна про се деа: гра де ћи кон текст, че ти ри мо ду са ком пле мен-
ти ра ју ме ђу соб но, ис пу ња ва ју ћи исто риј ски и ис ку стве ни кон текст на зна чен 
до ку мен том. До ду ше, илу зи ја то та ли те та ис ку ства не при па да ди рект но 
чо ве ку, већ по сред но, бу ду ћи да је за сно ва на на до ку мен ту и ње го вим огра-
ни че њи ма, као и на ограничењима подузетог поступка археолошке рекон-
струкције искуства. У тој ис тан ци, Пе шча ник пред ста вља до стат ни ме та-
ко мен тар при по ве дач ке по тре бе да се од ре ђе ни ис ку стве ни кон текст очу ва, 
упра во пре ко про на ђе ног од го ва ра ју ћег по ступ ка – ар хе о ло шке ре кон струк-
ци је до ку мен та, на осно ву ко је се, да ље, ре кон стру и ше ис ку ство јед ног чо ве-
ка по ста вље ног у окви ре па нон ског по то па сред њо е вроп ских Је вре ја, при че му 
се, та ко ђе, очи та ва и ис так ну то исто риј ско ис ку ство тог вре ме на. Да кле, са ма 
ре кон струк ци ја је ну жно не пот пу на, али упу ћу је на илу зи ју пот пу но сти, 
ко ја се мо же на слу ти ти на осно ву при по вед ног мо за и ка пред ста вље ног са че-
ти ри при по вед на мо ду са ро ма на. Ис ку ство ко је при па да чо ве ку је из гу бље но 
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у исто риј ском про це су, али је ипак до сег ну то ре кон струк ци јом на осно ву 
до ку мен та, ну жног под сет ни ка на чо ве ко ву суд би ну. 

Ипак, ар хе о ло шка ре кон струк ци ја под у зе та на осно ву до ку мен та се 
ука зу је аде кват ним по ступ ком за пред ста вља ње илу зи је то та ли те та ис ку-
ства јед ног чо ве ка уро ње ног у исто риј ски ме теж. Та ква при по вед на на ме ра 
је мо жда ини ци јал но од ре ђе на не до стат ном у сво јој пред ста вљач кој ам би-
ци ји, али је сва ка ко етич ки оправ да на. Са мим тим што је угро же ни ис ку стве-
ни кон текст ко ји при па да чо ве ку и исто риј ском вре ме ну (при вид но) очу ван, 
по ста вља се пи та ње ху ма но сти. Сва ка ко, не само чо ве ко ве или оне ко ја 
при па да ме ха ни зми ма исто ри је, већ оне ху ма но сти ко ја од ре ђу је пи са ње 
као етич ки чин ко јим се ис ку ство чу ва од за бо ра ва. Ако је из гу бље на илу-
зи ја да је чо ве ко во ис ку ство могуће очу ва ти, Ки шо ва књи жев ност гла сно и 
ди рект но све до чи о вред но сти очу ва ног ис ку ства и по е тич ком им пе ра ти ву 
ко ји усло вља ва при по вед ну на ме ру да се оно очу ва. Тај чин је, пре ма Да ни лу 
Ки шу, ап со лут но свр хо вит. У том сми слу, док год књи жев ност де лу је као 
си ла ко ја одр жа ва уни вер зал не до се ге чо ве ко вог ис ку ства над на ме ти ма исто-
риј ског вре ме на, (или га, у би ло ком оп се гу, чу ва од за бо ра ва), мо жда је и 
лак ше под но шљи ва чо ве ко ва по тре ба ко ју ни је мо гу ће ута жи ти ни ти ис пу-
ни ти – по тре ба да до сег не то та ли тет ис ку ства, или ба рем илу зи ја да је ин те-
грал ност људ ског ис ку ства, ко је се кон стант но ра си па над по но ром исто риј-
ског про то ка вре ме на, мо гу ће очу ва ти.

5. завршназапажања. Ен ци кло пе диј ски мо дус у Ки шо вој про зи, пра-
те ћи го ди не об ја вљи ва ња ње го вих де ла, идеј но се за чи ње у Кон дук то ру (...) 
са о бра ћа ја из ро ма на Ба шта, пе пео, у ко јем се ен ци кло пе диј ски кон цепт 
ко јим је пред ста вљен то та ли тет про сто ра пре ме ће у ме та фи зич ку и он то-
ло шку по тку из ван ко је се на зи ре но во устрој ство све та. Ен ци кло пе диј ска 
тен ден ци ја се ре а ли зу је у Пе шча ни ку, пре све га на ни воу фор ме, на основу које 
је обликован, у че ти ри раз ли чи та при по вед на мо ду са, и кроз ди вер гент ни 
при по вед ни и исто вет ни ис ку стве ни кон текст, по ку шај да се до сег не то та-
ли тет ис ку ства ко је се оти ма над усу дом исто ри је, а ипак чу ва у јед ном 
пи сму, фо си лу ми ну лог вре ме на. У при по ве ци Ен ци кло пе ди ја Мр твих пред-
ста вље на је раз ви је на ен ци кло пе диј ска фор ма, оства ре на у оној ме ри у ко јој 
на ја вљу је мо гућ ност оства ре ња Ва ви лон ског сна. Ен ци кло пе диј ска тен ден-
ци ја се, са мим тим, идеј но ле ги ти ми зу је и за сни ва у По ро дич ном цир ку су, а 
у пот пу но сти оства ру је у по зном Ки шо вом ства ра ла штву: од за че та ка ен ци-
кло пе диј ског мо ду са у идејној основици Кон дук тера, пре ко ен ци кло пе диј-
ске фор ме и по е тич ке тен ден ци је Пе шча ни ка, све до фи нал не ва ри ја ци је 
Ва ви лон ског мо де ла енци кло пе диј ске па ра диг ме, оства ре ног у при по ве ци 
Ен ци кло пе ди ја мр твих. 

Енциклопедијска тежња за обједињавањем тоталитета људског иску-
ства се, у Кишовој прози, одређена његовим монолитним (по)етичким на-
челима, преобликује у по тре бу за ис ти ца њем вред но сти и нео п ход но сти 
чо ве ко вог ис ку ства, ко је се мо ра, ма у ком оп се гу, очу ва ти од не у мо љи вих 
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ме ха ни за ма за бо ра ва и исто риј ског хо да. Та по е тич ка по тре ба је ујед но од-
ре ђе на не у пит ном, упр кос свим зло чи ни ма за ко је се чо век упо ка зао ка дрим, 
ве ром у чо ве ка. Ипак, мо гућ ност не стал не, али не у пит не ме та фи зич ке и 
он то ло шке на де ко ју Киш ни ка да ни је ус пео, а ве ро ват но ни је ни же лео, да 
по ти сне из свог де ла, по сто ја на је, пре све га, због при су ства иро ниј ског от кло-
на, као до стат ног про тив те га. Чо век у Ки шо вом де лу је сва ка ко из гу био рај-
ску чи сто ту, мо жда чак и пра во да на њу по ла же би ло ка кав сен ти мент, али 
је, без об зи ра на то што се ње го ви по ду хва ти и те жње увек сен че иро ниј ским 
то но ви ма, а каткад и директном и бритком иронијском оштрином која обли-
кује и индивидуални и колективни план, као и идејну раван дијахронијске 
прогресије и концепта историје, али и човековог друштва и хуманистичке 
мисли – ис ти ца ње чо ве ко ве по тре бе за очу ва ним ис ку ством као етич ким 
ка та ли за то ром ње го вог де ло ва ња и тра ја ња у исто риј ском сми слу ипак је 
од раз Ки шо ве уте ме ље не на де у он то ло шку и ме та фи зич ку оправ да ност чо-
ве ко вог постојања на овом све ту. Са мим тим, Ки шо ва се иро ни ја кон цеп циј-
ски и по е тич ки пре ме ће у чин ве ре ко ји до пу шта да је човек ипак носилац 
и уз ле та ду ха и ху ма но сти. Чо ве ко во ис ку ство, очу ва но пред на ме ти ма за-
бо ра ва исто ри је и иде о ло шког тра ве сти ра ња, за лог је ме та фи зич ке на де и 
мо жда не знат не, али по сто ја не, чо ве ко ве он то ло шке сна ге да су про ста ви 
ме ха ни зми ма за бо ра ва. Чо ве ка упра во ње го во очу ва но ис ку ство спре ча ва 
да се пре пу сти етич ком су но вра ту, и па ду у зло чин и вар вар ство, и у тој и 
им пли цит ној и екс пли цит ној са мо све сти Ки шо вог књи жев ног дела за сно-
ва на је, на не ким ме сти ма у ње го вом опу су го то во при гу ше на, а на дру гим 
не по му ће на, ве ра у чо ве ка. 

Са мим тим, сми сао ен ци кло пе диј ских по ду хва та и екс пе ри ме на та у 
Ки шо вој про зи увек је етич ки и ме та фи зич ки: Да ни ло Киш је ду бо ко све-
стан ла ко ће са ко јом не ста је ис ку ство по јед ни ца са свет ске по зор ни це, и тај 
чин по при ма раз ме ре ци ви ли за циј ског гу бит ка, бу ду ћи да се из гу бље но 
ис ку ство не са би ра са укуп ним ци ви ли за циј ским зна њем људ ског ро да. 
Опа сност да се чо ве ко во ис ку ство из гу би пред сте гом ме ха ни за ма исто риј-
ског за бо ра ва пред ста вља и по е тич ку и етич ку мо ти ва ци ју Ки шо вог пи са ња. 
Да ни ло Киш је уистину био пи сац два де се тог ве ка – ис трај но је пи сао о ку-
ми ри ма про шлог ве ка, из два ја ју ћи на ци стич ке и ста љи ни стич ке ло го ре и 
зло чи не као пре лом ну тач ку у етич ком од ре ђе њу књи жев не про фе си је. Та-
ко ђе, осе тив ши ско ри до ла зак пост мо дер не ми сли, ко ја ће вр ху ни ти у на ме ри 
да се ре ла ти ви зу је сва ки ве ли ки на ра тив, или ис так ну та ци ви ли за циј ска, 
иде о ло шка, по ли тич ка, ре ли гиј ска или књи жев на ис тан ца – Да ни ло Киш 
је сво је ме сто у (по)етич кој исто ри ји срп ске и свет ске књи жев но сти оси гу-
рао ти ме што је сво ју по е ти ку од ре дио по тре бом да пред ста вља, мо жда и 
сен ти мен тал ну, у за ми сли све оп шту, али у из вед би ну жно не пот пу ну и фраг-
мен тар ну, али и неопходну исто ри ју се ћа ња, за сно ва ну са ци љем да ука же 
на не по бит ну вред ност људ ског ис ку ства, али и на то да је оно угро же но 
пред на ме ти ма исто риј ског вре ме на. Ако људ ско ис ку ство ни је спе ци фи кум 
који тре ба очу ва ти, ни је ни исто риј ски ме ха ни зам бри са ња се ћа ња онај који 



993

тре ба од ре ди ти опа сним. А то је, наравно, нетачно, јер би ре ла ти ви зо ва ло 
зна чај сва ког исто риј ског ужа са, сва ка ко и оних ко ји су се од и гра ли у два-
де се том ве ку и о ко ји ма је Киш упор но пи сао. Упра во је то оно што чо век, 
два де се тог, два де сет и пр вог, или би ло код до ла зе ћег ве ка, су о чен са се ћа њи-
ма и ис ку стви ма ко ја упор но не ста ју, ни ка ко не сме до зво ли ти. Заснивајући 
своју књижевну поетику на дубоко хуманистичкој и суштински антропо-
лошки оптимистичкој идејној основи оспољеној у потреби да се искуство 
човека сачува од заборава, Данило Киш је настојао да заштити човека од по-
тирућих механизама историје, и да  успостави очување човековог искуства не 
само као поетички, већ и метафизички и онтолошки императив књижевности.
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Mi lo mir M. Ga vri lo vić

THE CHA RAC TE RI STICS OF THE ENCYCLO PE DIC LI TE RARY MO DUS  
IN THE LI TE RARY WORKS OF DA NI LO KIŠ

Su m  mar y

Star ting with se ve ral in ter pre ti ve vi ews by Nor throp Frye, Ita lo Cal vi no and Ste-
fa no Er co li no, se ve ral fe a tu res of the encyclo pe dic mo dus are bri efly di scus sed in the 
pa per, and then furt her analyzed in de tail on the exam ples of the no vels Gar den, as hes 
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and Ho ur glass and the story The Encyclo pe dia of the Dead by Da ni lo Kiš. The encyclo-
pe dic fe a tu res pre sent in the analyzed li te rary works are re a li zed by using the cho sen 
nar ra ti ve stra tegy, gen re ex pe ri men tal form, or a ca re fully cho sen mo tif, all of which, or 
at le ast one of them pre sent in the li te rary work, may be a va lid re pre sen ta tion of the 
to ta lity of (the cho sen sco pe of) hu man ex pe ri en ce. The most im por tant cha rac te ri stic 
of the encyclo pe dic mo dus fo und in the analyzed li te rary works is the in tent of pre ser ving 
a cer tain ex pe ri en ti al and se man tic con text in or der to ma in tain the to ta lity of its ma ni-
fe sta tion, which di rectly cor re sponds to the et hi cal and the ma tic fra me works of Kiš’s 
pro se, in which the ex pe ri en ti al con text and the man him self to whom the said ex pe ri-
en ce be longs are both in con stant dan ger from the thre a te ning mec ha nisms of the hi story. 
Thus, in Kiš’s pro se, which al ways te sti fi es abo ut the im por tan ce of pre ser ving hu man 
ex pe ri en ce, both on the the ma ti cal and et hi cal le vel, se ve ral encyclo pe dic ten den ci es are 
fo und and ob ser ved. Tho se ten den ci es are of ten a cer tain sign that an ef fort to re ach 
an ci ent Babylo nian, that is, Ale xan dri an dre am of man kind is writ ten in to the po e ti cal 
co re od Kiš’s pro se works.

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
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Од сек за фи ло ло ги ју
Цен тар за про у ча ва ње је зи ка и књи жев но сти
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ВИ ЗАН ТИЈ СКА ДУ ХОВ НОСТ У ПО Е ЗИ ЈИ  
МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА

Ре ин тер пре та ци ју срп ско ви зан тиј ске пе снич ке тра ди ци је, 
по сред ством фор ме и са др жи не, у књи га ма Па лимп се сти, Ме се чев 
ка мен и Ду ше се ку па ју по след њи пут мо гу ће је уо чи ти кроз пе сме 
са по е тич ким на зна ка ма пе сме-мо ли тве. Ви зан тиј ска ду хов ност у 
по е зи ји Ми ло ра да Па ви ћа осве тље на је из пер спек ти ве пе са ма-мо-
ли та ва ко је на во ди Иван В. Ла лић у есе ју Је фи ми јин дух и че ти ри 
пе сме – По е зи ја као мо ли тва као ре пре зен та тив не при ме ре овог 
жан ра. Ана ли за мо ти ва ру ку у све три пе снич ке збир ке от кри ва 
на зна ке овог по е тич ког по ла зи шта, као и дру ге сло је ве ту ма че ња. 
На кра ју ра да на ве де на је пре глед на та бе ла уз по моћ ко је је лак ше 
пра ти ти кре та ње мо ти ва ру ку кроз Па ви ће ве по ет ске књи ге, као 
и ра зно вр сност жан ро ва ко је пе сник узи ма као фор мал ни пред ло-
жак.

Кључ не ре чи: Ми ло рад Па вић, ви зан тиј ска ду хов ност, мо тив 
ру ку, пе сме-мо ли тве, са вре ме но срп ско пе сни штво.

Ми ло рад Па вић сво је по ет ско ства ра ла штво за по чео је об ја вљи ва њем 
збир ке пе са ма не ри мо ва них со не та, ду гог сло бод ног сти ха – Па лимп се сти 
(Но лит, Бе о град, 1967). Дру га Па ви ће ва књи га је про за ид но-про зна тво ре-
ви на Ме се чев ка мен (Но лит, Бе о град, 1971) у ко јој су крат ке при че у функ-
ци ји сво је вр сног про ло шког ан ти у во да у ци клу се пе са ма – реч је о: „ком-
пен ди ју му сти хо ва и укуп но пет фан та стич них при ча, ко је чи не рав но те жу 
и кон тра пункт сти хов ном го во ру” (пантовић 2012: 150). По след ња књи га 
пе са ма и про зе је сте Ду ше се ку па ју по след њи пут (Ма ти ца срп ска, Но ви 
Сад, 1982), где су крат ке при че и пе сме улан ча не у је дин ствен и на пет си-
жеј ни ток. По ред на ве де них де ла, не ко ли ко лир ских фраг ме на та ау тор је 
пу бли ко вао у По ли ти ци, а лир ски за пис Ду бро вач ки фраг ме нат об ја вљен 
је пост хум но (Ле то пис Ма ти це срп ске, мај 2010).

Са гле да ва њем пи шче вог де ла у це ли ни ја сно је уоч љи во да је про зни 
из раз ње го во спи са тељ ско опре де ље ње, али је, по све му су де ћи, по е зи ја 
по ла зна ства ра лач ка нит ко ја ће Ми ло ра да Па ви ћа пра ти ти и у пи са њу про-
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зних де ла. По ста вља се пи та ње на ко јим по е тич ким из во ри шти ма Па вић 
ства ра сво ју по е зи ју и ка ко ће ово усме ре ње вла сти те по е ти ке ути ца ти на 
да љи ток ау то ро вог де ла ња у све ту књи жев но сти. Ви зан тиј ска ду хов ност, 
као јед но по е тич ко из во ри ште, за у зи ма зна чај но ме сто у по е ти ци на ве де них 
књи га, а ње но при су ство мо гу ће је уо чи ти кроз раз ли чи те фор мал не и са-
др жин ске еле мен те: у те мат ско мо тив ској струк ту ри са др жа на су про си ја-
ва ња ви зан тиј ске те о ло шко-фи ло зоф ске про ми сли (мо тив ру ку, мол бе и 
мо ље ња); фор ма пе са ма ко му ни ци ра са си сте мом сред њо ве ков них ли тур-
гиј ских жан ро ва, а цр кве но сло вен ска лек си ка и му зи кал ност ли тур гиј ског 
сти ха ожи вља ва ју се ћа ње на (у да том тре нут ку) за бо ра вље ну ба шти ну срп-
ског пе сни штва.

Књи жев на кри ти ка уче ста ли је се ба ви ла про зним ства ра ла штвом Ми-
ло ра да Па ви ћа, што је ра зу мљи во, јер је у про зном опу су ње го во де ло до-
жи ве ло есен ци јал ни ства ра лач ки вр ху нац, али и пла не тар ни успех. Пу бли-
ко ва ње књи ге Па лимп се сти иза зва ло је по зи тив не ре ак ци је на књи жев ној 
сце ни ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка у бив шој Ју го сла ви ји, а ње на 
по е тич ко-есте тич ка ис хо ди шта ока рак те ри са на су као ау тен тич на и ин кон-
те ста бил на по ја ва у срп ској са вре ме ној по е зи ји.1 На пре до ва њем про зног 
опу са, по е зи ја ве ли ког срп ског пи сца че сто је оста ја ла на ру бо ви ма кри ти-
чар ског фо ку са ин те ре со ва ња, по не кад се ман ти зо ва на као фа за ства ра ла-
штва не у јед на че ног ква ли те та: „И по ред по зи тив не ре цеп ци је, до кра ја се 
по зи тив но мо же оце ни ти са мо збир ка Па лимп се сти, док по то ње две ка рак-
те ри ше не у рав но те же ни естет ски ни во и дис па ран тан склоп це ли не” (потић 
1992). Про блем струк ту ре у књи га ма у ко ји ма су пе сме и крат ке при че 
пот пу но рав но прав ни уче сни ци у гра ђе њу пред мет ног све та де ла уо ча ва и 
Јо ван Де лић: „Не ке Па ви ће ве при по ви јет ке су на ста ле из лир ских пје са ма; 
не ке од њих су об ја вљи ва не као пје сме, у пје снич ким књи га ма. На по чет ку 
Па ви ће вог про зног ства ра ла штва на ла зи се пје снич ка књи га Ме се чев ка мен 
(1971): ʼпри че’ су та да би ле ʼпе сме’ ко је су ка сни је свој жи вот на ста вља ле 
у про зним књи га ма. Гра ни цу из ме ђу по е зи је и про зе, од но сно про зе и сти ха, 
би ће те шко ус по ста ви ти и у збир ци при по ви је да ка Ду ше се ку па ју по след њи 
пут (1982), па и у ро ма ну Ха зар ски реч ник (1984). Као да је у по гле ду по е-
ти за ци је про зе и про за и за ци је сти ха Па вић ба шти нио те ко ви не аван гар де” 
(делић 2010: 21). Уко ли ко се до де та ља ин си сти ра на ука лу пљи ва њу Па ви-

1 О ве ли ком ин те ре со ва њу књи жев не кри ти ке за пр ву Па ви ће ву књи гу све до че књи-
жев но кри тич ки освр ти об ја вље ни у Бе о гра ду, За гре бу и Са ра је ву, убр зо по сле из ла ска 
Па лимп се ста из штам пе: Иван В. Ла лић. Об ја ва пе сни ка, Ле то пис Ма ти це срп ске, CXLIV, 
књ. 401, св. 2, Но ви Сад, 1968, стр. 216‒221. Пре драг Па ла ве стра, Но ви пе снич ки глас, По
ли ти ка, Бе о град, 24. 9. 1967; Ми о драг Ју ри ше вић, По е зи ја као са же то вре ме, Књи жев не 
но ви не, XIX, 313, Бе о град, 1967, стр. 3‒4; Дра ган М. Је ре мић, По е зи ја као ево ка ци ја, НИН, 
XVII, 885, Бе о град, 1967, стр. 91; Ду шко Аре жи на, Моћ тра ди ци је, Ре пу бли ка, XXIV, 6, 
За греб, 1968, стр. 337; Бо жи дар Пе јо вић, По е зи ја ду хов них се о ба, Из раз, 6, Са ра је во, 1968, 
стр. 599‒602.
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ће вог де ла у књи жев но и сто риј ске пој мо ве до са да шњег до ме та на у ке о књи-
жев но сти (што је, пре ма ми шље њу А. Јер ко ва ве о ма те жак по сао; ви ди: 
јерКов 2010: 139) Ду ше се ку па ју по след њи пут мо же би ти и по след ња пи-
шче ва по ет ска књи га.2 Ства ра се ути сак да Ми ло рад Па вић ни је ни пре стао 
да пи ше по е зи ју без об зи ра на пре ста нак пи са ња пе са ма – тј. сти хов но ор-
га ни зо ва не тек стов не струк ту ре.3 Уо ста лом, ни су ли сред њо ве ков ни спи си, 
у свим сло је ви ма пер га ме на та, пи са ни „in con ti nu um”, ка ко би се уште део 
про стор на ску по це ном ма те ри ја лу за пи са ње (пер га мен ту или па пи ру су). 
За што не прет по ста ви ти да је дан са вре ме ни пи сац, ко ји не пре ста но пи ше 
о Ви зан ти ји, по сред но или не по сред но, и се бе на зи ва Ви зан тин цем4 осе ћа 
исту спи са тељ ску по тре бу за је згро ви тим из ра зом, али у јед ном дру гом 
вре ме ну са дру га чи јим ин те лек ту ал ним по бу да ма. Ком би на ци ја по ет ског и 
про зног из ра за, пре та па ње по ет ске про зе и про за и да, је дан је од по сту па ка 
пост мо дер не књи жев но сти. Нај ма њи за јед нич ки са др жа лац за књи жев но-
у мет нич ко и на уч но ства ра ла штво Ми ло ра да Па ви ћа упра во је ау тен тич ни 
по сту пак кон стру и са ња тек ста по мо ћу ко јег је: „на осо бен на чин ре ин тер-
пре ти рао про шлост, афир ми шу ћи оне ње не фе но ме не и то ко ве ко ји су жи-
ви и да нас, тј. ко ји пред ста вља ју про дук тив но на сле ђе за бу ду ће књи жев не 
и кул тур не про це се” (дамјанов 2012: 364). 

Па ви ће ва ре ин тер пре та ци ја ви зан тиј ске ду хов но сти раз ли ку је се од 
ли те рар них по сту па ка ње го вих са вре ме ни ка. Док је у по е зи ји Ива на В. Ла-
ли ћа, Вас ка По пе, Ми о дра га Па вло ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ми ло са ва 
Те ши ћа, Но ви це Та ди ћа, Сло бо да на Ко сти ћа и др. из ра же на те мат ско-мо-
тив ска ве за у слу жби осве тља ва ња овог де ла за бо ра вље не ба шти не, Ми ло рад 
Па вић уте ме ље ње за свој по ет ски про го вор про на ла зи у дру гим жи ла ма 
истог ко ре на – то је фор мал но екс пе ри мен ти са ње са сред њо ве ков ним ли-
тур гиј ским жан ро ви ма и лек сич ко при бли жа ва ње по ет ском је зи ку спи са 
ста ре срп ске књи жев но сти. По вра так „уту ље ној ба шти ни” по сред ством 
фор мал ног ме то да био је не у о би ча јен, мо жда и збу њу ју ћи за гла со ве књи-
жев них де лат ни ка, са вре ме ни ка, ко ји пи шу о по е зи ји Ми ло ра да Па ви ћа у 
го ди на ма ка да она на ста је.5 Па вић о пе снич кој фор ми го во ри као о за по ста-
вље ном фе но ме ну ко ји има ве ли ки по тен ци јал у са мо спо зна ји по ет ског 

2 Ка сни је об ја вље ни лир ски фраг мен ти ипак ни су пу бли ко ва ни као за себ на це ли на, 
ма кар и са крат ким при ча ма у истим ко ри ца ма.

3 По е зи ја Ми ло ра да Па ви ћа ба шти ни це ло куп ну тра ди ци ју срп ског сти ха, од сред њег 
ве ка, пре ко ба ро ка и кла си ци зма, па све до аван гар де и нео а ван гард них екс пе ри мен тал них 
по е тич ких тен ден ци ја.

4 У вре ме ну ка да је овај тер мин у јав ном мње њу имаo не га тив ну ко но та ци ју – уп. Пре-
драг Ма тве је вић, Раз го во ри с Кр ле жом, Бигз, Бе о град, 1987.

5 У го ди ни ка да је об ја вљен Ме се чев ка мен на ста ју књи жев но кри тич ки освр ти ко ји, 
у ве ћој или ма њој ме ри, по ре де две пе снич ке књи ге, где је тру га, ипак, не из ве сни по ет ско-
-про зни ек пе ри мент. Пре драг Па ла ве стра, Об но вље ни пе снич ки је зик, По ли ти ка, Бе о град, 12. 
VI 1971; Бог дан А. По по вић, Кри ти ча ри – пе сни ци, НИН, XXI, 1076, Бе о град, 1971, стр. 44‒45; 
Дра го љуб Јек нић, Ства ра лац пре фи ње ног ду ха, Мо сто ви, III, 11, Пље вља, 1971, стр. 95‒98.
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иден ти те та: „Ука зу ју ћи на про бле ме да на шњег пе сни штва (ми сли на крај 
ше зде се тих и по че так се дам де се тих го ди на 20. ве ка) у по гле ду сло бод ног 
сти ха, Ми ло рад Па вић го во ри о за не ма ри ва њу пе снич ке фор ме и про зо диј-
ских аспе ка та пе сни штва, те по тре би за от кри ва њем ду бљег по ет ског иден-
ти те та срп ског пе сни штва, ко ји би се мо гао про на ћи у ра фи но ва ној вр сти 
ли тур гиј ског сло бод ног сти ха, ста рог пе сни штва” (марићевић 2014: 406). 

Пе сник ко ји је до сти гао нај ви ши до мет у осве тља ва њу ви зан тиј ске 
ду хов но сти и ње ном узгло бља ва њу у свет са вре ме ног срп ског пе сни штва 
не сум њи во је Иван В. Ла лић. Скре ћу ћи па жњу на свеж и ау тен ти чан по ет-
ски го вор Ла лић на гла ша ва Па ви ћев до при нос у ре ин тер пре та ци ји срп ско-
ви зан тиј ског књи жев ног на сле ђа: „Је зик Па ви ће вих пе са ма при мер је... са-
жи вља ва ња са тра ди ци јом схва ће ном као... ар се нал упо треб них вред но сти, 
као жи ва ма те ри ја је зи ка. (...) Тра га ју ћи за соп стве ном пе снич ком фор му лом, 
Па вић је по се гао за не ким ис ку стви ма оне по е зи је ово га је зи ка, ко ја је све 
до не дав но би ла у сен ци по лу за бо ра ва, кла си фи ко ва на са мо као књи жев-
но и сто риј ска, ар хив ска, не ви тал на вред ност” (лалић 1997 IV: 235‒236). 
Не из о став на је чи ње ни ца да је Ла лић до по ја ве Па ви ће вих Па лимп се ста 
до зи вао исто риј ску и мит ску Ви зан ти ју (ка ко их је сам де фи ни сао), на ро-
чи то у пе сма ма из сво је вр сне по ет ске ком пи ла ци је пр вих пет збир ки пе са-
ма – Вре ме, ва тре, вр то ви, нпр: Ви зан ти ја, Ви зан ти ја по но во по се ће на и 
др. На кон Па лимп се ста Иван В. Ла лић 1969. го ди не об ја вљу је ка пи тал но 
де ло, син те зу по ет ског уду бљи ва ња у од сја је ви зан тиј ске кул ту ре у срп ској 
– О де ли ма љу ба ви или Ви зан ти ја. Ја сно је да су два ве ли ка пе сни ка би ли 
не из о став на лек ти ра је дан дру гом, па ин тер тек сту ал не ве зе ни су нео д го-
не тљи ве. Ла ли ће ва пе сма Фре ска из 1958. го ди не са др жи обра ћа ње лир ског 
су бјек та ср ди том ан ђе лу: „Ако ис ко рак неш зид ће се си гур но сру ши ти / 
Тво је див но чу до не ће” (лалић 1997, I: 137). У Па ви ће ву на слов ну пе сму 
Па лимп сест уткан је го вор оно стра ног, из све та пот кож ја па лимп се ста, али 
и из уну тра шњег сло ја ноћ ног или осен че ног цр ке ног зи да: „Из мо је древ не 
смр ти у ме ни то се мо ле ко сле пи хај ду ци по рад ле ко ви тих бо ја / Та ру ћи 
фре ска ма очи. Но ни шта се отр ло ни је...” (павић 1967: 26). У Ла ли ће вој 
пе сми чу до ће тра ја ти иа ко зи да фре ске не бу де, а у Па ви ће вој чу до жи ви и 
са отр тим очи ма на фре ска ма. Гла со ви и сен ке пти ца, код Па ви ћа „под зем-
них и др ве них”, а код Ла ли ћа „про бо де них очи ју” за јед нич ка су по е тич ка 
кон стан та и у по е ти ка ма два пе сни ка сим бо ли зу ју за лог кон ти ну и те та и 
тра ја ња. У пе ва њу пти ца, иза ко јег оста је ехо, али и у ле ту, са сен ком ис под, 
са др жан је про вид не ви дљи вог, на из глед уда ље ног све та, у све ту ви дљи вог, 
да на шњег и пер ма нент ног мит ског вре ме на.

поетичКеназнаКепесмемолитве. Нај по дроб ни ја књи жев но те о риј ска 
де фи ни ци ја пе са ма-мо ли та ва6 ко је се ја вља ју у де ли ма са вре ме них пе сни ка 

6 По лу сло же ни ца пе сма-мо ли тва од но си се на „мо ли тве не пе сме” (ау тор ске лир ске 
пе сме са еле мен ти ма мол бе и мо ље ња) на ста ле у 20. ве ку. По тре ба за тер ми но ло шком ди-
стинк ци јом нео п ход на је ка ко би до шло до одва ја ња пе снич ке тво ре ви не од ли тур гиј ских, 
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од го ва ра тер ми но ло шком од ре ђе њу у ру ској те о ри ји књи жев но сти – „по ет-
ска мо ли тва”: „По ет ска мо ли тва као пред ло жак има цр кве ну ли тур гиј ску 
мо ли тву, мо же оба вља ти исту (ди ја ло шку) функ ци ју, али не из о став но ути-
че на чи та о ца и на естет ску вред ност тек ста. По ет ска мо ли тва раз ли ку је се 
од све тог, али га не ис кљу чу је. Са др жи ре ли гиј ски тра ди ци о нал ни са др-
жин ски обра зац, али пре ла ском на умет нич ко по ље по чи ње да жи ви свој 
жи вот пре ма за ко ни ма по ет ске умет но сти” (аврамовнамаслова 2013: 198).7

Ре ин тер пре та ци ја срп ско ви зан тиј ске пе снич ке тра ди ци је у књи га ма 
Па лимп се сти, Ме се чев ка мен и Ду ше се ку па ју по след њи пут огле да се кроз 
пе сме са по е тич ким на зна ка ма пе сме-мо ли тве ко је ко му ни ци ра ју са кон ти-
ну и те том и из ра жа ва ју мол бу за не за бо рав и тра ја ње. Иван В. Ла лић у есе ју 
Је фи ми јин дух и че ти ри пе сме – По е зи ја и мо ли тва го во ри о ве за ма по е зи-
је и мо ли тве и њи хо вог ста па ња у ко му ни ка циј ском пе снич ком кру гу: „Мо-
ли тва је пре све га по ку шај ус по ста вља ња ин ди ви ду ал не ко му ни ка ци је са 
ап со лу том, по сред ством би ра них и по не ким на слу ће ним (или пак не слу-
ће ним) за ко ни ма сло же них, у од ре ђе ну це ли ну скло пље них ре чи. Као по-
ку шај та кве ко му ни ка ци је, мо ли тва пред ста вља и нај спи ри ту а ли зо ва ни ји 
об лик жр тве. Мо жда не ће мо би ти да ле ко од исти не ако ка же мо да у ис тој 
зо ни мо же мо и тра га ти за су шти ном при ро де пе снич ке ко му ни ка ци је уоп-
ште” (лалић 1997 IV: 135–136). Ла лић ће на ве сти и че ти ри ре пре зен та тив-
не пе сме-мо ли тве у срп ском са вре ме ном пе сни штву: Ру ке бо ла Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, Ноћ Ми о дра га Па вло ви ћа, Нек па да сни јег, Го спо де Рај ка Пе-
тро вог Но га и Де сет обра ћа ња Тро је ру чи ци Хи лан дар ској Љу бо ми ра Си-
мо ви ћа. Си мо ви ће ву пе сму Иван В. Ла лић мар ки рао је као сво је вр сни „про-
стор кра ја јед ног срп ског пе снич ког сто ле ћа”, а пе сму San ta Ma ria del la 
Sa lu te Ла зе Ко сти ћа као ини ци јал ну пе сму-мо ли тву ове епо хе. Пе сму Де сет 
обра ћа ња Тро је ру чи ци Хи лан дар ској Ла лић свр ста ва у под вр сту мо ли тве 
– оне ко је се обра ћа ју Бо го ро ди ци и ти ме је ста вља у ди рект ну ве зу са до 
та да на ру ше ним кон ти ну и те том у срп ској књи жев но сти, ко ји је за стао не-
где у сред њем ве ку у де лу Ди ми три ја Кан та ку зи на, Мо на хи ње Је фи ми је и 
др: „Пе сме-мо ли тве Бо го ро ди ци вр ло су ка рак те ри стич на под вр ста мо ли тве 
као књи жев не вр сте. Нај леп ше и нај су блим ни је при ме ре на ла зи мо у ви зан-
тиј ској и од мах за тим – усу ђу јем се то од луч ни је ре ћи тек по сле ове Си мо-
ви ће ве пе сме – у срп ској по е зи ји” (исто: 138). 

Ру ке су „пра зне” и „по диг ну те у све тло под не” у сво је вр сној пе сми-мо-
ли тви за ре чи – Ру ке бо ла. Ре чи ко је су „гу сте ко смо ла”, на су шне, „стра шне”, 
жи ве и „гор де ко мач то по ла” мо гу отво ри ти пут тра ја ња у вре ме ну без Бо га 
(раичКовић 1997: 30). 

цр кве них ау тор ских мо ли тви ко је, та ко ђе, на ста ју у 20. ве ку. Нпр. у пе ру Вла ди ке Ни ко ла ја 
Ве ли ми ро ви ћа или Ју сти на По по ви ћа. Све о бу хва тан књи жев но и сто риј ски при каз фе но ме на 
мо ли тве у мо дер ној и са вре ме ној срп ској књи жев но сти је сте ди сер та ци ја Та ње Рон че вић: 
Мо ли тва као жа нр у срп ској књи жев но сти 20. ве ка. 

7 Пре вео М. Гро мо вић.
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Мо тив ру ку у пе сми Ноћ Ми о дра га Па вло ви ћа ис ка зан је кроз за зи ва-
ње но ћи ко ја је „по ди гла по кло пац на по греб ном сан ду ку све га” да при хва-
ти оне ко ји јој се мо ле и да их „узме за ру ку” и по ве де у из ба вље ње или 
ни шта ви ло. Рај ко Пе тров Но го у пе сми Нек па да сни јег, Го спо де ис ка зу је 
мо ли тву за мр тве – стра да ле ко ји ма се гроб не зна. Сим бо лич ка пред ста ва 
ру ку на зи ре се у мо ти ву (за гр ља ја) ве тра ко ји има за да так да на не по зна те 
гро бо ве на не се на ме те сне га, за лог бе ли не – тра ја ња у све ту про ла зног и 
про па дљи вог: „Не ка вас вје тар за гр ли / За ви је по кров сни је га” (ного 1984: 
146). И Си мо ви ће ва пе сма Де сет обра ћа ња Тро је ру чи ци Хи лан дар ској, ко ја 
мо тив ру ку – тре ће ру ке са др жи у сва ком од де сет ка тре на, укљу чу је и 
обра ћа ње стра да ли ма без гро ба и обе леж ја: „И уз ви си, тре ћом ру ком, Тро-
је ру чи це, / све оне ко ји су, сто ти на ма ру ку, / сто ти на ма го ди на, из же тве них 
сла ма, / ба ца ни на дно ка за на и ја ма” (симовић 1991: 268).

Ла ли ће ви ре пре зен та тив ни при ме ри пе са ма-мо ли та ва са др же мо тив 
ру ку по диг ну тих пре ма све тлу; ру ку ко је во де и по ка зу ју пут; ру ку ко је 
гр ле и скру ше них ру ку у мо ли тви. Сва ка од на ве де них по зи ци ја ру ку (па и 
ши ре: ша ке, дла на или пр сти ју) има ја сно утвр ђе ну хри шћан ску сим бо ли ку, 
ко ја је је дан од пу то ка за ви зан тиј ске ду хов но сти у са вре ме ном срп ском пе-
сни штву: 
•	Ру ке по диг ну те у вис сим би ли зу ју по кор ност и пре пу ште ност Бож јем 

чу ду и про ми сли ма; 
•	Ру ка ко ја во ди у мрак, ни шта ви ло и ка зну због гре ха је она ста ро за-

вет на ру ка ко ја пи ше за кон на ка ме ној пло чи (Ста ри за вет); 
•	Ру ка ко ја во ди у из ба вље ње и Цар ство не бе ско је ру ка но во за вет на 

(Но ви за вет);
•	Ру ка или ру ке у за гр ља ју ука зу ју на бла го слов или ру ко по ло же ње: 

„За и ста вам ка жем: Ко ји не при ми Цар ства Бо жи је га као ди је те, не ће 
ући у ње га. И за гр лив ши их, ста ви ру ке на њих те их бла го сло ви” (Је
ван ђе ље по Мар ку, 10: 15‒16); 

•	Тре ћа ру ка је од се че на, па за це ље на ру ка ве ли ког ви зан тиј ског пе сни-
ка Јо ва на Да ма ски на, чи ји „Од ла зак у ма на стир је на вод но усле дио 
по сле јед не ин три ге ико но бо рач ког ца ра Ла ва III, ко јом је Да ма скин 
код Ка ли фа Ва ли да окле ве тан као из дај ник, због че га му је за ка зну 
од се че на де сна ша ка...” (жуњић 2012: 31).

мотивруКу,формаи„светијезиК”. По е тич ка ве за или есте тич ка срод-
ност на сем на тич кој и сим бо лич кој рав ни на ве де них пе са ма-мо ли та ва са 
по е зи јом Ми ло ра да Па ви ћа са др жа на је у мо ти ву ру ку (ша ке или пр сти ју) 
ко је отва ра ју про стор за чи та ње хри шћан ске сим бо ли ке и на зна ка ви зан тиј-
ске ду хов но сти. По тра га за овим мо ти вом пред ста вља дво стру ки хер ме не у-
тич ки иза зов. По ред тра га ња по по вр ши ни, у те мат ско-мо тив ској струк ту ри 
нео п ход но је за ро ни ти и у ме ан дре ин тер пре та ци је фор мал ног устрој ства 
по ет ског тек ста, у „све ти” је зик (Де лић), те рас ту ма чи ти или ба рем по ку-
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ша ти од го нет ну ти раз гра на та асо ци ја тив на усме ре ња – ис под ко же пер га-
мен та и под мал те ром фре са ка.8 

1. употКожјупалимпсеста. У по ет ској књи зи Па лимп се сти за сту пље-
не су две пе сме ко је у свом на сло ву има ју лек се му „мо ли тва”: Мо ли тва 
шу ми и Мо ли тва за хлеб по слат низ во ду. Реч је о ау тен тич ним со не ти ма 
ко ји не ма ју ја сно из ди фе рен ци ра на фор мал но-са др жин ска ука лу пље ња у 
мо ли тви као ли тур гиј ском сред њо ве ков ном жан ру.9 У пр вој пе сми са др жа не 
су на зна ке пе сме-мо ли тве ко је је мо гу ће чи та ти нај пре пре ко мо ти ва ру ку.

О сим бо лич ком бо гат ству вре ме на у Па лимп се сти ма Ми ло ра да Па-
ви ћа нај пре је го во рио Иван В. Ла лић: „Мо гли би смо да ка же мо да је ова 
по е зи ја из ра сла, у осно ви, на јед ном сна жном до жи вља ју вре ме на као сво је-
вр сне, пер ма нент не са да шњо сти... (...) ...вре ме је у овој по е зи ји пер ма нент ност 
људ ског ис ку ства ко је се за тва ра у кру го ве од је ка, у си стем ме ђу за ви сно сти, 
где ʼпам ће ње фе ник са и ис ку ство мр ца’ го во ре истим је зи ком о ис тој, људ-
ској суд би ни” (лалић 1997 IV: 235). Из ве сна тран сцен дент на си ла при зва на 
кроз је зик и кроз фор му со не та (без сли ков них по ду да ра ња) про ка зу је се 
по сред ством ру ку, ша ком или пр сти ма и про шлост пред чи та о цем чи ни, 
до слов но, опи пљи вом, у са да шњо сти – „ов де” и „са да”. „Ме та фо ра па лимп-
се ста мо же се чи та ти као осо би то тра га ње за не по сто је ћим, иш че злим, или 
јед на ва ри ја ци ја ме та фо ре не ста ја ња... Тра га ње за из бри са ним ру ко пи си ма, 
за из бри са ним тра го ви ма по сто ја ња, не ка да шњих по сто ја ња што упор но 
на сто је да нам се вра те” (потић 1992).

У пе сми Сим по си он лир ски су бје кат за те чен је пред чу де сном го збом. 
Из вла сти те со бе ко чи јом пу ту је у по сед сна, у ко јем се за тр пе зом сер ви-
ра ју „ме се чи на” и „мла ди вр то ви”. При год но пи ће сим по си о на је зеч ја крв 

8 Ин те ре сан тан је за кљу чак пис ца Алек сан дра Ге ни са (у чи јем на сло ву јед не књи ге 
сто ји син таг ма „шест пр сти ју”) из јед ног ин тер вјуа: „Па ви ће ва про за ни је за сва ки дан: она 
се из ра жа ва је зи ком ци ган ске га та ре. Је ди ни ца ње го вог тек ста је увр ну та бај ка. Он је при-
по ве дач ко шма ра и играч ар хе ти пи ма. У тој уло зи је Па вић је дин ствен” (генис 2009). Па-
ви ће ва про за у јед ном свом де лу има пла не тар ну сла ву, а да о ње го вој по е зи ји го во ри тек 
по не ки за лу та ли чи та лац. Мо жда про за ни је за сва ки дан, али је ипак про на шла пут до 
ре цеп ци је. По е зи ја још увек ту ма ра „мрач ним ход ни ци ма” ту ма че ња и за си гур но ни је „за 
сва ку ноћ”.

9 У пе сма ма Ми ло ра да Па ви ћа не ма схе мат ског устрој ства мо ли тве ко ји пра ти са др-
жи ну са ја сно утвр ђе ном фор му лом, што је слу чај са дру гим са вре ме ним срп ским пе сни-
ци ма ко ји у сво ју по е ти ку при зи ва ју ви зан тиј ску ду хов ност. Ран ко По по вић, по зи ва ју ћи се 
на све о бу хват ну де фи ни ци ју мо ли тве Д. Бог да но ви ћа: „Основ на је схе ма сва ке мо ли тве у 
по гле ду рас по ре да са др жа ја: нај пре за хва љи ва ње, за тим ис по ве да ње сво је гре шно сти у 
осе ћа њу ка ја ња и скру ше но сти, и нај зад – са ма мол ба, екс по зи ци ја ,иска ња’. ...али је (текст 
мо ли тве) и осно ва за раз ви ја ње мо ли тве не имро ви за ци је” (поповић 2013: 31) уви ђа да мо-
ли тва у се би са др жи по сту ла те устро је не жан ром, али и па ра докс ко ји има за да так да спа-
ја на из глед не спо ји во. Па ви ће во лир ско ства ра ла штво ко му ни ци ра са па ра док сом, док је 
књи жев но ли тур гиј ски жа нр на спо ред ном ме сту.
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ко ју у ча шу то че „онӣ” – хтон ски за стра шу ју ћи, сво је вр сни по зи ва ри на 
сим по си он све та ца и де спо та у Ви зан ти ји – зе мљи ко ја тра је „...већ хи ља ду 
го ди на”. На го зби се је де из „не пра них гли не них зде ла”, а пи је из ча ше на-
то че не пр ља вим ру ка ма: „Ле пе, пр ља ве ру ке на то чи ће нам ча шу зеч је кр ви 
пу ну ту ђе га сун ца” (павић 1967: 10). Лир ски су бје кат узе ће са мо зр но гро-
жђа и па у но во пе ро, јер је то је ди ни за лог ње го вог вра ћа ња у ја ву, у вла сти-
ту ствар ност. У овој пе сми не ма скру ше них ру ку у мо ли тви, упр ља не су 
„мра ком” и „вре ме ном”. Гу би так све сти о про шло сти, о тра ја њу и зна ча ју 
мо ли тве ство рио је страх ко ји опо ми ња њем бу ди и ожи вља ва ду хов ни па-
лимп сест срп ског на ро да: „Стра шно зво но љу ба ви од зва ња... / ...стра шни су 
од вре ме на и јер до ла зе из мра ка” (Исто). Мо тив зву ка и уши ју из тре ће 
стро фе ко ре спон ди ра са мо ти вом ру ку из дру ге стро фе. Ру ке до но се звук 
ста ро за вет не опо ме не по сред ством „зво на” (бо жан ске) „љу ба ви”. Ру ке у 
пе сми Сим по си он бли ске су исто и ме ном мо ти ву из ра не по е зи је Ми о дра га 
Па вло ви ћа, где се по ја вљу је пре та па ње ова два мо ти ва: „Не ка ми ру ке / тону 
у зву ке / на ве ли ком ви ди ку” (павловић 1952: 52). 

Пе сма По ку да ре чи или си ла зак у ја бу ку по све ће на је Вас ку По пи, при-
ре ђи ва чу ру ко ве ти на род них умо тво ри на Од зла та ја бу ка, што пред ста вља 
сиг нал за јед но мо гу ће ту ма че ње пе сме – у кљу чу тра ди ци о нал не кул ту ре. 
Из та ме и све при сут ног вре ме на, као у пе сми Сим по си он, у пред мет ни свет 
пе сме упа да ју по се ти о ци из про шло сти. До ла зи шест мо на ха са на ме ром да 
си ђу у ја бу ку и про на ђу оно што су скри ли ис под се дам не бе ских пр сте но-
ва. По ет ске сли ке уо кви ре не су ам би јен том на род не бај ке, у ко јој се рад ња 
од ви ја ко рак по ко рак, са утвр ђе ним функ ци ја ма. Мо тив ру ке ја вља се у 
дру гом сти ху: „Ко ји мо нах на и ђе пр ви, тај ба гре ни цу ја бу ку уз бра, от ки де име 
од ста бла / И у ру ци му оста ра ње на реч. И та ко си ла же ње у ја бу ку поче” 
(павић 1967: 19). На овом ме сту иси ја ва ин тер тек сту ал на по ве за ност са 
Па вло ви ће вом пе смом О ру ка ма, у ко јој су ру ке су ге стив на сна га, по кре тач 
ре чи, оне „ко па ју зе мљу” и „ра ђа ју реч и ми сао” (павловић 1952: 112). При-
су ство мо на ха и цр кве, ја бу ке, као сим бо ла плод но сти, али и ства ра ња уоп-
ште, су ге ри шу при чу о бор би за Цра ство не бе ско, о од ри ца њу и не ми ре њу 
са стра хо ви ма. Не ма ви ше стра ха од та ме и вре ме на, а ру ка че твр тог мо на-
ха ко ји ја бу ку „...у вис (је) хит ну и по сла по њој на не бо очи” уче ству је у 
жр тви за Цар ство не бе ско. Сед ми мо нах у ја бу ци про на ла зи „је дан је ди ни 
по јас” ко ји је „се дло за је зик хо ра”. У тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба (об је-
ди њен па ган ски и хри шћан ски кул ту ро ло шки еле мент) сим бо ли ка по ја са 
је ра зно ли ка: Код кр ште ња по сто ји об ред опа си ва ња; по јас има ви со ку вред-
ност за шти те, што по ка зу је и ње го во ко ри шће ње у об ре ди ма пре ла за, ро-
ђе њу, вен ча њу и др. Мо на си се вра ћа ју у вре ме и та му опа са ни, кр ште ни, 
што је на гра да за аске зу и по све ће ност Бо гу.

По ло жај ру ку у мо ли тви и у за гр ља ју при ка зан је у пе сми Мо ли тва 
шу ми. Ау ди тив на по ет ска сли ка не мих „под зем них др ве них пти ца” у зво ња-
ви „по ко па них зво на” из пр ве стро фе, на до гра ђе на је сво је вр сном мо ли твом 
за умр ле у дру гој стро фи. Од хри шћан ских зво на из пр ве стро фе мо ли тва 



1003

до би ја па ган ски ка рак тер и све до чи о пред хри шћан ском и нео дво ји вом кон-
ти ну и те ту – ду хов ном па лимп се сту: „Ал ко то из међ два дла на као у очи ма 
ки шу свој ма ли до но си жи вот / С ве чи том смр ћу на дну? Ко ме то учи да но-
си ти мр тви ма во ду / Ни је исто што би ти до до ла њи ма...” (павић 1967: 20). 
У тре ћој стро ви лир ски су бје кат го во ри из пер спек ти ве под зе мља и за јед-
нич ке смр ти – вла сти те смр ти и смр ти шу ме: „Чи је ме ру ке гр ле а чво ро ве 
на те ло бу ду ћих осе ћам гра на?”. Ру ке из дру ге стро фе, од но сно дла но ви 
ко ји ишту ки шу, пра те лир ског су бјек та и у про сто ру смр ти: „Пре вас ход но 
бу ду ћих смр ти над про ху ја лим смр ти ма...”. Пр ви по ло жај ру ку у овој пе сми 
– ру ке по диг ну те, раз дво је них дла но ва упу ћу ју на Ра ич ко ви ће ве Ру ке бо ла, 
ко је ишту на су шну реч и ва пе за мо гућ но шћу да оства ре, објек ти ви зу ју 
вла сти то ис ку ство: „Дај ре чи гу сте ко смо ла / И ре чи као крв нео п ход не / 
За на ше пра зне ру ке бо ла / По диг ну те у све тло под не” (раичКовић 1997: 30). 
Као и у дру гим пе сма ма збир ке Па лимп се сти, ода бир лек си ке ка рак те ри-
сти чан је за ре ин тер пре та ци ју ви зан тиј ске ду хов но сти, по сред стом фор ме 
и је зи ка. Лек се ме „при чест”, „ико не”, „ви но”, „дажд” и „про по вед” чи та о цу 
не до зво ља ва ју да свој до жи вљај ре флек сив но сти пе сме за др жи на по вр ши-
ни, у са вре ме ном тре нут ку, већ да се не пре ста но спо ти че о ре чи из ста рог 
пе снич ког је зи ка и ли тур гиј ског сти ха и да не за бо ра ви да је вре ме у Па
лимп се сти ма „пер ма нент на са да шњост” (лалић).

Дру га по зи ци о ни ра ност ру ку у пе сми Мо ли тва шу ми је су ру ке ко је 
гр ле. Ру ке у мо ли тви, мол би и тра же њу из дру ге стро фе при па да ју све ту љу ди, 
док су ру ке из тре ће стро фе усме ре не пре ма лир ском су бјек ту, од но сно пре-
ма све ту мр твих ко јем он при па да – са дру ге стра не тран сцен дент не осе. У 
скла ду са на ве де ном би блиј ском сим бо ли ком, за гр љај и до дир ру ка ма пред-
ста вља бла го слов или ру ко по ло же ње. Ру ке ко је гр ле – бла го си ља ју умр ле 
утка не су у мо тив ве тра у пе сми „Нек па да сни јег, Го спо де”: „Спа вај те мо ји 
умр ли / Без гро ба и без би ље га / Не ка вас вје тар за гр ли, / За ви је по кров 
сни је га” (ного 1984: 146). Пе сма-мо ли тва Рај ка Пе тро вог Но га та ко ђе је 
сво је вр сна мо ли тва шу ми, јер се обра ћа умр ли ма ко ји по чи ва ју у шу ма ма 
„без гро ба и би ље га”. Снег је је ди на из ве сност, пре о ста ли по кров за за бо-
ра вље не смр ти. По ру ка, мол ба упу ће на „шум ским ја го да ма” да спа ва ју и 
„цр кви је ли ки” от кри ва свет на по вр ши ни зе мље, ко ји ко му ни ци ра са се-
ћа њем на умр ле. Пе сма Ми ло ра да Па ви ћа та ко ђе го во ри о шу ми и мр тви ма, 
али са на гла ском на про стор ис под по вр ши не зе мље: „под зем не др ве не пти-
це”; „по ко па на зво на”; „звук у зе мљи”; „ве тар из пе ћи на зе мље”. На из глед 
по но вље ни, ре фре нич ни стих пе сме Мо ли тва шу ми но си су бли ми ра ну по-
ру ку, им пе ра тив чи та о цу да се не сме пре ћу та ти ни за бо ра ви ти ни јед на 
смрт, већ да се о њој мо ра го во ри ти, при по ве да ти и про по ве да ти. Дру ги 
стих пр вог ка тре на пе сме гла си: „Пре вас ход ство бу ду ћих смр ти над про-
ху ја лим смр ти ма веч ним про по ве да те ме ни”, а тре ћи стих дру гог тер це та:10 

10 У овој пе сми то је прет по след њи стих, јер је на фор му со не та у збир ци Па лимп се
сти у осам пе са ма до дат још је дан, пет на е сти стих. У по гле ду фор ме, од су ство ри ме и дуг 
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„Пре вас ход ство бу ду ћих смр ти над про ху ја лим смр ти ма веч ним про по ве-
да се ме ни.” Про ху ја ле смр ти су веч не и не сме се да ва ти пред ност у за пам-
ћи ва њу смр ти ко је су до шле на кон њих. Ова по ру ка је ја сна ако се узме у 
об зир ко је смр ти су пре ћут ки ва не, а ко је при год но сла вље не у вре ме ка да 
Ми ло рад Па вић и Рај ко Пе тров но го пи шу сво је пе сме.

Мо гућ ност гу бит ка ру ке услед де ло ва ња хтон ских си ла као по сле ди це 
ре ин кар на ци је пре да ка при сут на је у пе сми „Ог ње но чи сло”: „Чак иа ко је 
он (злат ни гу штер) са мо ру ка ви ца на тво јој ру ци, би ће као да не маш ру ку” 
(павић 1967: 23). Пред лир ским су бјек том је не моћ и не мо гућ ност да до ђе 
до син те зе са оно стра ним : ово стра ним док се по кор но не пре пу сти смр ти. 
Кри ци пти ца као си мбол при су ства не ви дљи вог у ви дљи вом – кон ти ну и-
те та у са да шњо сти при сут ни су у пе сми О де ли ма љу ба ви Ива на В. Ла ли ћа: 
„Но слу шај кри ко ве пти ца / Над ува лом где мо ре од љу бав ни ка учи / Друк-
чи ју не жност...” (лалић 1997 II: 159). У пе сми Де сет обра ћа ња Бо го ро ди ци 
Тро је ру чи ци Хи лан дар ској Љу бо ми ра Си мо ви ћа пти це су опе ва не као пу то каз 
до спа са и из ба вље ња: „Не ка на ше чам це у бла ге лу ке / из гу стих олу ја с 
пу чи не до ве ду / пти це, из ле те ле из Тво је тре ће ру ке” (симовић 1991: 267). 
Крик пти ца у пе сми Ог ње но чи сло Ми ло ра да Па ви ћа ука зу је се као до ла зак 
пре да ка, ко ји „у смрт се бу де”, до ла зе на зе мљу до но се ћи но ви жи вот: „У но-
вом ка ме ну из во ре отва ра ју чи сте”. Гу би так – пре кри ва ње ру ке ко ју за кла ња 
гу штер, сим бол ре ин кар на ци је у мно гим кул ту ра ма, са мо је при вре ме но, до 
ра ђа ња но вог жи во та и но ве ру ке, по пут Да ма ски но ве. При су ство пре да ка 
у по том ци ма пре то че но је из ме та фи зич ке ди мен зи је до ча ра не кри ком пти-
ца у так тил ну, при ка зом гу ште ра на ру ци оно га ко ји до ла зи у свет жи вих. 
Аван гард но по и гра ва ње ду гим сло бод ним сти хом и об је ди ња ва ње лек си ке 
ста ри не са лек си ком са вре ме ног го во ра и у овој пе сми бу де ау тен ти чан Па-
ви ћев по сту пак при зи ва ња ви зан тиј ске ду хов но сти. Лек сич ки фонд из срп-
ско сло вен ског је зи ка „по кр ште ња”, „зде нац”, „ог ње но чи сло”, „са же же не” 
уз ста ро грч ке лек се ме „ђе рам” (γερανός) и ети мо ли шки на ве де не ελ λεος 
(ми лост) из ме шта ју оквир пе сме и пру жа ју мо гућ ност хер ме не у тич ког по-
ве зи ва ња но вих асо ци ја ци ја.11

Мо тив ру ку нео дво јив је од мо ти ва смр ти и у пе сми Се јач со ли: „Смрт 
је од ра сла са мном и стал но из свих ства ри вра ћа се ме ни / И са мном го до-

сло бо дан стих пе сме из Па лимп се ста одва ја ју од тра ди ци је со не та, док их са др жи на у 
из ве сној ме ри, ко ли ко је то оства ри во, при бли жа ва. 

11 Ин тер пре ти ра ње Па ви ће вог пе сни штва ли ше но фи ло зоф ског, асо ци ја тив ног улан-
ча ва ња по ет ског сми сла, го то во је не мо гу ће. На зна ку из ве сног по ет ско-есте тич ког ис хо ди шта 
из те мат ско-мо тив ског сло ја пе сме да љим раш чла ња ва њем кроз фор мал на и лин гви стич-
ка устрој ства мо гу ће је у из ве сној ме ри од го нет ну ти, или у пост мо дер ном ду ху, до ми сли-
ти и удах ну ти јој це лис ход ни ји сми сао. Нео д ре ђе ност и не до ку чи вост сим бо лич ког сми сла 
у овој по е зи ји за пра во су две ри јед не но ве ко му ни ка ци је са књи жев ним де лом: „Чак иа ко 
је ин ди рект ни сми сао на о ко при су тан... ме ђу соб но при бли жа ва ње оба сми сла, њи хо во 
екви ва лен ти ра ње, мо же да бу де ту ма че но чи та вим бес кра јем на чи на. Нај ек спли цит ни је 
по ре ђе ње, ко је пре ци зи ра мо тив ко ји сје ди њу је оба ње го ва чла на, упр кос све му отва ра увек 
мо гућ ност да се тра жи и не ка дру га асо ци ја ци ја” (тодоров 2010: 71).
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ве сла ви. / Из бро ја но је ко ли ко ћу пу та Зе мљу до та ћи ру ком (...) И по де ли ћу 
ша ку ду шев не но ћи сва ком ко је ку пи ти мо же” (исто: 25). До дир Зе мље 
ру ком мар ки ра мит ски по нов ни по че так жи во та – мо ме нат ка да пре ци поч ну 
да жи ве жи вот по то ма ка или обр ну то.

Фан та стич на сли ка ру ке са свећ ња ком на ка жи пр сту и зве ки ром на 
ма лом пр сту ука зу је на по зив, ку ца ње из пот ко жног тек ста па лимп се ста у 
пе сми Па лимп сест, али и из отра ног сло ја фре са ка: „На ка жи пр сту свећ њак, 
на ма лом зве кир што но сим! (...) И мо је древ не смр ти у ме ни то се мо ле ко 
сле пи хај ду ци по рад ле ко ви тих бо ја / Та ру ћи фре ска ма очи...” (павић 1967: 
26). Сти хо ви на слов не пе сме Па ви ће вог пр вог лир ског оства ре ња са др же 
сна жан су ге стив ни сим бо лич ки на бој. Мо тив ру ку у пе сму је укљу чен си-
нег дот ски, јер су уме сто ру ке или ша ке при сут ни са мо пр сти. Ка жи прст је 
сим бол Ју пи те ра / Зев са – све тлост, му ња, гром; док ма ли прст сим бо ли зу-
је Мер ку ра / Хер ме са – гла сни ка бо го ва.12 Свећ њак на ка жи пр сту ја сно 
упу ћу је на све тлост, али у хри шћан ском кон тек сту, као и зве кир на ма лом 
пр сту ко јим зво ни гла сник. Звук зве ки ра под се ћа и на звук зво на или кле па-
ла, као по зив на ли тур ги ју. На кон хри шћан ског и па ган ског па лимп сест ног 
сло ја, указ грч ке и рим ске ми то ло ги је ства ра на ред ну ка ри ку у асо ци ја тив-
ном лан цу ин тер пре та ци је. Ан тич ка ми то ло ги ја и хе лен ска фи ло зо фи ја свој 
пут на ста ви ле су у Ви зан ти ји, где се ста па њем фи ло зоф ске и те о ло шке 
про ми сли ра ђа ис точ но хри шћан ска ду хов ност.13 Два пр ста мо гу упу ћи ва ти 
на два бо жан ска прин ци па: ка жи прст као прст Бо га из 2. књи ге Мој си је ве, 
да кле прст ста ро за вет ног Бо га-рат ни ка; а ма ли прст као сим бо лич ка пред-
ста ва но во за вет ног Бо га на де, спа се ња и устре мље ња Цар ству не бе ском. 
По ја ва све моћ ног „зи да ра вре ме на” у тре ћој стро фи пе сме Па лимп сест који 
про жди ре име на пре да ка, по то ма ка, па и са мог лир ског су бјек та им пли ци-
ра и уо кви ру је при чу о ста ро за вет ном стра хо по што ва ном Го спо ду, док ће 
мо тив че сми ко је „обо ле ва ју жи во том” у по след њем сти ху ука за ти на тра-
ја ње и но во за вет ну на ду. 

Па ви ће ва по е зи ја у на го ве шта ју су ге ри ше два бо жан ска прин ци па, не 
из ми ру је их у мол би и мо ље њу14, баш као што ода би ром лек си ке и жан ра у 

12 Ma li reč nik sim bo la, La ro us se / La gu na, Be o grad, 2011, str. 469–470; Реч ник сим бо ла, 
при ре ди ли: Кр сто Ми ло ва но вић и То ми слав Га врић, На род но де ло, Бе о град, 1994, стр. 419.

13 Ди ску та бил но је и у ве ћој ме ри утвр ђе но ка да су Ро ме ји из по ли те и зма пре шли у 
мо но те и зам, о че му све до че мно го број не на уч не сту ди је. Је дан од пр вих мо ме на та у исто-
ри ји Ви зан ти је ка да хе лен ска фи ло зоф ска тра ди ци ја по ста је део те о ло шке ар гу мен та ци је 
упра во је ве зан за Јо ва на Да ма ски на, кључ ног ви зан тиј ског пе сни ка и ми сли о ца – по е тич-
ког узо ра са вре ме них срп ских пе сни ка. Ра ди по дроб ни јег уте ме ље ња јав не од бра не ико на: 
„...хе ле ни зо ва ни си ри јац Јо ван Да ма скин, уно се ћи у сво је го во ре у од бра ну ико на чи тав 
низ фи ло зоф ских ар гу ме на та из ан тич ке хе лен ске тра ди ци је. ...слу же ћи се пој мо ви ма из 
пла то нов ске и ари сто те лов ске тра ди ци је ука зи вао је да су ико не ис пу ње не бож јом бла го-
да ти...” (жуњић 2012: 24-25).

14 За сме шта ње ова два прин ци па у по мир љив по е тич ки ток и за при бли жа ва ње хри шћан-
ске те о ло шке про ми сли са вре ме ним стре мље њи ма по е зи је на овим про сто ри ма за слу жан 
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це лом ци клу су Па лимп се сти оста вља про стор чи та о цу, за ин тер ак тив ни 
при ступ (ре цеп ци о ни стич ки до ми шљај), ка кав ће пи сац не го ва ти у сво јим про-
зним оства ре њи ма. Чи та о чев ода бир мо ти ва или фор мал ног устрој ства књи ге 
од ве шће га у сме ру вла сти тог хер ме не у тич ког под ви га, уко ли ко јој се јед ног 
да на вра ти и уо чи но ве на зна ке, тад ће то за ње га би ти не ка но ва књи га.15

2. Ме се чев ка Мен. У збир ци Па лимп се сти ви зан тиј ска ду хов ност про-
си ја ва кроз је зик и стих, али и у еле мен ти ма мол бе, мо ље ња или кроз ге сти-
ку ла ци ју бо жан ске ру ке, за ло га кон ти ну и те та. Ме сто мо ли тве, ма ње као 
жан ра, а ви ше као са др жин ског пред ло шка из пр ве књи ге, у дру гој пе снич-
кој књи зи Ми ло ра да Па ви ћа за у зи ма слу жба.16

Крат ка при ча о Ста ни сла ву Спу ду, ин же ње ру и ви да ру ко ји је са Кон-
стан ти ном Ми ха и ло ви ћем из Остро ви це ко пао ла гум за тур ску вој ску у 
на па ду на Ца ри град, фор мал но је су прот ста вље на по ет ском ци клу су ко ји 
сле ди. У те мат ско-мо тив ском по гле ду, мо тив сна пре ли ва се из крат ке при-
че на пе сме. Сли чан по сту пак за сту пљен је и у крат кој при чи Про ло шко 
жи ти је, где је глас прог на ног Хре ље Дра го во ље укљу чен у пе сме као сим-
бол из гнан ства и не мо гућ ност по врат ка. Про зни фраг мен ти у књи зи освр ћу 
се на исто риј ску Ви зан ти ју и срп ски сред њи век, док лир ски укљу чу ју ону 
мит ску про ис те клу из сред њо ве ко вља. 

Ци клус пе са ма Слу жба Ре љи Кри ла ти ци по сред ством фор ме при зи ва 
цр кве ни ли тур гиј ски жа нр – слу жбу у окви ру ко је је ка нон.17 Мо тив ру ку 

је Иван В. Ла лић: „...пе сник у ка но ним ус по ста вља мо гућ ност и по тре бу за из ми ре њем два 
бо жан ска прин ци па из Ста рог и Но вог за ве та. Овај про тив став Иван В. Ла лић раз ре ша ва 
од по чет ка до кра ја сво је књи ге, и не са мо у за вр шним – бо го ро ди чи ним тро па ри ма” (гро
мовић 2014: 140).

15 На ро чи то је ин те ре сант на на зна ка ин тер тек сту ал не ве зе пе сме Па лимп се сти са 
еле ги јом Про тив др во се ча Га тин ске шу ме фран цу ског ре не сен сног пе сни ка и те о ре ти ча-
ра књи жев но сти Пје ра Рон са ра (Pi er re de Ron sard). У Рон са ро вој пе сми сто је сти хо ви о 
ним фа ма ко је су жи ве ле ис под ко ре др ве ћа, по пут Па ви ће вих ру са ли ја „што по се ко ше са 
ста бли ма се не”. Ова вр ста ана ли зе зах те ва по се бан на уч но и стра жи вач ки рад.

16 „Слу жба је књи жев но-ли тур гиј ска це ли на са ста вље на од ве ћег бро ја ли тур гиј ских 
пе са ма, мо ли та ва и об ред них рад њи по стро го утвр ђе ном по рет ку. (...) Као сло жен жа нр 
ви зан тиј ског и сло вен ског ли тур гиј ског пе сни штва, са др жи цео ре пер то ар пе снич ких жан-
ро ва, ме ђу ко ји ма су при мар ни тро пар, сти хи ра и кон дак (михаиловић 2009: 183‒184). 
Рас по ред пе са ма у Слу жби Ре љи Кри ла ти ци нај бли жи је рас по ре ду пе са ма за: „Ју тар ње 
бо го слу же ње (ју тре ње) ко ји ис пу ња ва ка нон све ти те љу са се дал ним по сле тре ће, кон да ком, 
ико сом и си нак сар ским жи ти јем по сле ше сте и све тил ним по сле де ве те пе сме. (...) На ли-
тур ги ји се обич но по је не ко ли ко тро па ра из ка но на све ти те љу” (трифуновић 1974: 304).

17 „Ка нон је жа нр ви зан тиј ске хим но гра фи је. (...) ...са сто ји се од де вет, од но сно осам 
пе са ма (јер се дру га пе сма обич но ис пу шта у свим ка но ни ма осим у ве ли ко по сним због 
сво је ту жне са др жи не), а сва ка пе сма де ли се на ,ир мос’ (по че так) ...и не ко ли ко тро па ра, 
нај че шће 4, од ко јих је по след њи бо го ро ди чан (михаиловић 2009: 105). У ци клу су Че ти ри 
зво ни ка у Сен тан дре ји из књи ге Па лимп се сти ни је при зи ва на фор ма ка но на, али је да то 8 
пе са ма где не до ста је де ве та, што ша ље сиг нал за ту ма че ње у фор ма ли стич ком кљу чу. 
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са став ни је део те мат ско-мо тив ске струк ту ре пе сме Пе сма пр ва. Лир ски 
су бје кат обра ћа се „спа ва чу с пр стом у уху” и опо ми ње га по ме ра ју ћи фо кус 
на ње гов длан: „За пи сао си на дла ну ода кле и ку да идеш”. Смех спа ва ча у 
узда ма др же ру ке „њи хо ве” – ру ке хтон ске ко је др же тра ја ње и веч ност: „А 
ме ђу зу би ма смех али га пам тиш све те же / Јер узде су ње го ве у ту ђим ру-
ка ма” (павић 1971: 24). Мо тив ру ку ко је во де и по ка зу ју екс пли ци тан смер 
спа се ња ру ке су ста ро за вет ног бо жан ског прин ци па ко ји пи ше за кон на 
ка ме ној пло чи, а у пе сми Пе сма пр ва – на дла ну. 

Дру га пе сма из о ста вље на је због сво је ту жне са др жи не, као у би блиј-
ској пе сми. 

Пе сма тре ћа пред ста вља сво је вр сни од го вор, на ста вак ди ја ло га из 
прет ход не пе сме. Спа вач од го ва ра лир ском су бјек ту из прет ход не пе сме уз 
на по ме ну да у длан, на ко јем је пу то каз, не ко дру ги (онӣ) пљу је и кро ји 
суд би ну: „Али ја сам онај ко ме дру ги пљу ну у длан кад ра ди / И у та њир 
кад је де” (исто: 25). Лу та ју ћи су бје кат (спа вач) ко јем „снег па да у кре вет” 
под се ћа на лир ског су бјек та из пе сме Епи таф (Па лимп се сти), у чи јим очи-
ма „снег се у су зе пре тва ра”. 

У пе сми Се да лан18 ја вља се глас „онӣх” уса ња них по зи ва ра из пот кож ја 
па лимп се ста ко ји има ју „име на тро ру ка” и су ге ри шу спа ва чу да „ста ви шаке 
око уши ју...”, да их „при ми у се ћа ње” и у сно ве: „...окре ни ја стук / Да и ми 
те бе са ња мо” (исто: 26). Ру ке и на овом ме сту у књи зи има ју хтон ски ка рак-
тер и отва ра ју ве зу са без вре ме ним ду би на ма сна. Де ло ва њем ша ка отва ра 
се пут до пре да ка и по то ма ка. Се да лан ко ре спон ди ра са пе смом Hor ror va cui 
из књи ге Па лимп се сти. Сти хо ви: „Мо ји пре ци мо жда већ ша љу на њи не 
не зна не вр хо ве / И мо ја се ћа ња по ста ју од ме не ста ри ја” (павић 1967: 11) 
го во ре о вре ме ну као пер ма нент ној са да шњо сти ка кво је пред ста вље но у 
обе пе сме.

У пе сми Пе сма че твр та опе ва ни су да ни ко ји има ју уши и пр сте, а је де 
их „ку пач из ме ђу две во де”: „Кра деш бо гу да не и је деш их: / Пр вом ко ји 
на и ђе од гри зеш ухо или прст”. Из на ред ног сти ха „онӣ” у пр вом ли цу мно-
жи не огла ша ва ју се као да ни, тј. вре ме – сво је вр сно мит ско без вре ме ње: „До 
ве че ри си сит, а ко сти нам ба циш у ноћ” (исто: 27). 

По мо де лу за сно ва ном у Пе сми тре ћој у Пе сми пе тој по но во се ја вља 
глас спа ва ча у пр вом ли цу јед ни не. Ау то ре фе рен ци јал ни ка рак тер ове пе сме 
од но си се на чи ње ни цу да је „он” тај ко ји је: „...злат ник за бо у хлеб / А хлеб 
низ во ду пу стио”. Оства ре на је по е тич ка ве за са пе смом Мо ли тва за хлеб 
по слат низ во ду из збир ке Па лимп се сти. Пе сма је сат ка на по ступ ком ин-
вер зи је, где је све до де та ља из о кре ну то, па про сјак осим што има пр сте ње, 
он и окре ће „очи” пр сте ња: „Окре нуо сам очи пр сте ња у ша ку па про сим” 
(исто: 28). Пе сма под се ћа на ис по вест гре ха уз од ре ђе не то по се скром но сти, 
а сло бо дан стих ства ра му зич ки до јам пла ча над вла сти том суд би ном. 

18 „Се да лан (ка ти зма) је стро фа за вре ме чи јег се по ја ња у хра му мо же се де ти. Се дал ни 
се на ла зе по сле ка ти зме из ,Псал ти ра’ и иза тре ће пе сме ка но на (трифуновић 1974: 294).
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На кон „тро ру ких име на” из пе сме Се да лан, Те о то ки он отва ра при чу 
о жи вот ној не ми нов но сти у ко јој се не мо же би ра ти из ме ђу све та жи вих 
„ко са на гла ви” и „су зе” и све та мр твих „тра ва на гла ви” и „ки ша”. Пе сма 
Те о то ки он (грч. θεός – Бог; θoκ ος – гр ли) у фор мал ном по гле ду раз ли ку је 
се од прет ход но на ве де них пе са ма ци клу са Слу жба Ре љи Кри ла ти ци. Пе-
сма је ис пе ва на сло бод ним сти хом, али ни је уо кви ре на у је дан стро фо ид. 
Пр вих де сет сти хо ва одво је ни су од по след њих се дам. Пр ви део го во ри о 
не ми нов но сти ис хо да и не мо гућ но сти из бо ра, а по че так дру гог је у зна ку 
мол бе и мо ље ња. Мо тив тре ће ру ке ко ја гр ли ја вља се у сед мом сти ху пр вог 
де ла пе сме: „Две ру ке за ле ђи ма пе реш а тре ћом ме гр лиш” (павић 1971: 
30). За гр љај тре ћом ру ком из пр вог де ла пе сме сим бо лич ки се ута па у мол-
бу ки ши у дру гом де лу, од ко је се тра жи: „Со љу жи во га ду ха рас тво ре на 
ки шо / По са ди ме у тво јој тр но вој ба шти” (исто). Су срет две ру ке, про па-
дљи ве, зе маљ ске, и тре ће, Да ма ски но ве, за сту пљен је и у Си мо ви ће вој пе сми: 
„Две ма ру ка ма са хра ње не, Тро је ру чи це / у ову зе мљу, ис пу ње ну му ком, / 
нек нас из ове цр не зе мље у облак / по не се храст, за са ђен тре ћом ру ком!” 
(симовић 1991: 268).

3. ду ше се ку па ју пО след њи пут. Мо тив ру ку у про зном сег мен ту Па-
ви ће ве књи ге Ду ше се ку па ју по след њи пут на ро чи то је ин те ре сан тан из 
пе спек ти ве пост мо дер не срп ске фан та сти ке19, јер сли ке у про зи про ис те кле 
из по ет ских има ги нар них од бље са ка оста вља ју сна жан ути сак на чи та о ца.20 
Ана ли за мо ти ва ру ку у про зи Ми ло ра да Па ви ћа зах те ва ла би по се бан на-
уч но и стра жи вач ки осврт. 

Мо тив ру ку у по ет ском де лу књи ге ко му ни ци ра са прет ход не две збир-
ке, али до жи вља ва и из ве сну ге не зу. У фор мал ном, је зич ком и те мат ско-
мо тив ском по гле ду пе сме из књи ге Ду ше се ку па ју по след њи пут нај ма ње 
ко му ни ци ра ју са ви зан тиј ском ду хов но шћу. Мо тив ру ку не мо же се по сма-
тра ти кроз при зму пе сме-мо ли тве у овој књи зи, али њи хо во при су ство отва-
ра да ље хер ме не у тич ке иза зо ве.

Пе сма Осе за ни је ко ре пон ди ра ју ћи са Пе смом че твр том – „Кра деш 
бо гу да не и је деш их: / Пр вом ко ји на и ђе од гри зеш ухо или прст” (Ме се чев 
ка мен) уо кви ру је жи ви так тил ни су срет лир ског су бјек та са вре ме ном – 
мит ским без вре ме њем. Осе за ни је (не ве ро ва ње) са др жи при каз ан тро по-
морф не пред ста ве су тра шњег да на: „Сто ји пре да мном мој су тра шњи дан / 
Мо гу да пру жим ру ку и да га узмем”, ко ји је, по све му су де ћи, и суд њи, јер 

19 О Ми ло ра ду Па ви ћу као ро до на чел ни ку пост мо дер не срп ске фан та сти ке ви ди хре-
сто ма ти ју при ча: Са ва Да мја нов, По сто мо дер на срп ска фан та сти ка, Днев ник, Но ви Сад, 
2004.

20 На ро чи то је за ни мљив мо тив ру ке са де вет ша ка у при чи Лов ко ји „пре ти” да од 
по ре ђе ња ство ри сна жну але го риј ску сли ку: „Ру ка ко јом сам јео у то вре ме сте за ла је још 
увек са мо де вет истих та квих, али ма њих ша ка: оне су ле жа ле за ро бље не јед на у дру гој као 
ру ске лут ке” (павић 1982: 7).
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ње го вих са ти не ма мно го „И мо гу се пре про ја ти одав де као ре бра / Са мо да 
пру жим ру ку и прст је у ње го вој ра ни” (павић 1982: 66). Ру ке не ишту ми-
лост, већ са мо у ве ре но де ла ју, осло бо ђе не од свих „бо жан ских сте га”. По е-
тич ка ка рак те ри сти ка ко ја до дат но обо га ћу је Па ви ће во пе сни штво, у од но-
су на прет ход не две књи ге, је сте ра ди кал ни от клон и на пу шта ње јед ног 
лек сич ког кор пу са и скок у дис курс са вре ме ног исто риј ског тре нут ка. Пи-
сац под исти кров ста вља по е зи ју и про зу, али и на из глед не пре мо сти во 
уда ље не по ет ске је зи ке: „Па вић се, ме ђу тим, не за у ста вља са мо на укр шта-
њу пе снич ких је зи ка раз ли чи тих раз до бља. Он је склон и по ве зи ва њу раз-
го вор ног и лир ског дис кур са” (потић 1992). Пе сму Осе за ни је Па вић ће за-
вр ши ти до сет ком, ко ја ће са вре ме ног чи та о ца по бу ди ти да, хтео то или не, 
по ста не део пред мет ног све та де ла.

Пе сма го во ри о ру ка ма про ме ње ним, ко је ви ше и ни су ру ке: „...кад 
спа зих сво је ру ке: Ка ко су се про ме ни ле у ме ђу вре ме ну / На сва ком пр сту 
по сло во ме сто нок та” (исто: 67). Ру ке у овој пе сми по ста ју глав ни мо тив 
– те ма и та ко на пу шта ју сво ју до бро утвр ђе ну по зи ци ју у по е ти ци. Пе сник 
као да их све сно (али не и са на ме ром!) од стра њу је из вла сти те по е ти ке?! 
Пе сма ко ја има на слов Пе сма мо гла би има ти и на слов Ру ке. Ра ди кал на 
про ме на по ло жа ја мо ти ва у пе сми про ме ни ла је и ње гов ка рак тер и се ман-
ти ку. Од ру ку кон струк ци је: бо жан ских прин ци па и ру ку у мо ли тви, до 
ру ку де кон струк ци је, ко је ује да ју чак и пе сни ка и са ме пи шу пе сму: „Као 
две шу ре не гу шћје гла ве / Ви ре ми ру ке сва ка из свог ру ка ва / И ни ка ко да 
про гу та ју нож и ви љу шку / Сад је већ пи та ње вре ме на кад ће ме ује сти / И 
до вр ши ти пе сму” (исто: 67).

Пот пу но но ви мо тив, са ста рим име ном – ру ке, у пе сми Лек ци ја из чи
та ња по е зи је део су сво је вр сног ри ту а ла чи та ња ко јем лир ски су бје кат 
под у ча ва из ве сну жен ску осо бу: „Хај де, на у чи ћу те ка ко се чи та пе сма. / Уђи. 
Та ко, ад скло пи, па ис пру жи ру ке. Да кле? Да ли гу таш? Бра ду” (исто: 68).

У по е ми Пр стен ру ке се по ја вљу ју на че ти ри ме ста. У III пе сми по зи-
ци о ни ра ност ру ку иш чи та ва се из уло ге пр сти ју: „Тво ја ле по та по у чи ла ме 
то ме / Да мр зим ово пе ро и на ње му пр сте / Уза луд пр сти на пе ру се кр сте” 
(исто: 125). Ру ка ви ше ни је у по се ду оно га ко ји пи ше, јер се од ри ца њем од 
пе ра (због љу ба ви) мо ра од ре ћи и ру ке. Над моћ ру ке у од но су на лир ског 
су бјек та про бу дио је од ла зак и дру гих де ло ва те ла, што се ви ди у пе сми VI: 
„Над ни чар ја сам свог ока и ли ца / Сво јих ру ку слу га и свог ко ра ка ста за / 
А они го спо да ре јер су прет ход ни ца / И во де те би што им се при ка за” (128). 
У пе сми VI II ру ке у за гр ља ју по но во при па да ју вре ме ну, али у но вом кон-
тек сту: „Где тво ја вре ме на гр ле се оба” (130), а у пет на е стој пе сми по е ме 
Пр стен ру ке на пу шта ју пред мет ни свет пе сме услед не мо гућ но сти за да љим 
пи са њем оста ју уз спи са тељ ско пе ро ко је ми ру је: „А ја сам ту где пр сти 
пе ро кр сте” (137).

Ви зан тиј ска ду хов ност у по е зи ји Ми ло ра да Па ви ћа про си ја ва у на зна-
ка ма и по сред ством мо ти ва ру ку, лек си ком и пе снич ком фор мом код чи та-
о ца отва ра мо гућ но сти но вих чи та ња. У ра ду је дат осврт на сти хо ве из 
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пр ве три Па ви ће ве књи ге у кон тек сту са вре ме ног срп ског пе сни штва ко је 
сво јом бо га том ба шти ном об у хва та ши рок спек тар мо гућ но сти за ре ин тер-
пре ти ра ње за бо ра вље не тра ди ци је. За да так чи та о ца је да за по чет про цес 
на ста ви, а то је мо гу ће од го не та њем и пост мо дер ни стич ким до ми шља јем 
оста лих по е тич ких ис хо ди шта овог пе сни штва.

ТА БЕ ЛА I

ТабеларниприказвизантијскедуховностиупоезијиМилорадаПавића
По ет ска књи га: Па лимп се сти Ме се чев ка мен Ду ше се ку па ју по след њи пут 

Ци клус: Па лимп се сти Слу жба Ре љи  
Кри ла ти ци 

Лек ци ја из  
чи та ња по е зи је Пр стен 

Фор ма:
Не ри мо ва ни 

со не ти, сло бо дан 
ду ги стих 

Слу жба:
ти хи ра, се да лан, 

кон дак, икос;
Ка нон: 9 пе са ма 
без дру ге пе сме

Сло бо дан  
ду ги стих,  

астро фич на 

По е ма са  
15 одво је них  
фраг ме на та  

– пе са ма 

Ру ке:
1. у мо ли тви Мо ли тва шу ми
2. у за гр ља ју Мо ли тва шуми Теото кион VIII

3. ста ро за вет не Сим по си он Пе сма пр ва
Пе сма тре ћа

4. но во за вет не По ку да ре чи или 
си ла зак у ја бу ку

5. тре ћа ру ка – 
Да ма ски но ва Ог ње но чи сло Те о то ки он 

Ру ке: 
1. у до ди ру  

са мит ским  
без вре ме њем 

Се јач со ли Пе сма че твр та
Седалан Осезаније VIII

2. декон струк ције Песма III / VI / XV
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Mi lan В. Gro mo vić

BYZAN TI NE SPI RI TU A LITY IN THE PO E TRY OF MI LO RAD PA VIĆ

S u m  m a r y

Byzan ti ne spi ri tu a lity in the po e try of Mi lo rad Pa vić is re ve a led thro ugh the hand 
mo tif, the le xis, and the po e tic form that ena bles new re a dings from the stan ce of the 
re a der. The pa per analyses ver ses from Pa vić’s first three bo oks in the con text of mo dern 
Ser bian po e try which rich he ri ta ge en com pas ses a wi de ar ray of pos si bi li ti es to re in ter-
pret long-for got ten tra di ti ons. The re a der’s task is to con ti nue the pro cess that has al ready 
be gun, which is pos si ble by di sco ve ring and thro ugh a post mo dern pon de ring on ot her 
po e tic re sults of this po e try. It is no ti ce a ble thro ugh hints of po em-pr ayer s a re in ter pre-
ta tion of Ser bo-Byzan ti ne po e tic tra di tion in the form and con tent in the bo oks Pa limp se sti, 
Me se čev ka men, and Du še se ku pa ju po sled nji put. Byzan ti ne spi ri tu a lity in the po e try 
of Mi lo rad Pa vić is analyzed from the per spec ti ve of po em-pr ayer s which are li sted by 
Ivan V. La lić in his es say “Je fi mi jin duh i če ti ri pe sme – Po e zi ja kao mo li tva” as re pre-
sen ta ti ve of the gen re. The analysis of the hand mo tif in all three po e try col lec ti ons re-
ve als hints of such a po e tic stan ce, as well as ot her layers of in ter pre ta tion. The pa per 
ends with a ta ble which ea ses the trac king of the hand mo tif thro ugh Pa vić’s bo oks of 
po e try, as well as the di ver sity of gen res which the po et ta kes as the for mal tem pla te.

Фи ло зоф ски фа кул тет 
Но ви Сад
Од сек за срп ску књи жев ност 
Ис тра жи вач са рад ник 
mi lan.grom @gmail.com
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Др Сне жа на С. Ба шча ре вић

СТРУК ТУ РА СА ТИ РИЧ НИХ ТЕК СТО ВА  
ПЕ ТРА ПА ЈИ ЋА

Са ти рич ни тек сто ви Пе тра Па ји ћа у кон тек сту срп ске са вре-
ме не са ти ре још увек су не до вољ но ис тра же ни. У ра ду по ла зи мо 
од хи по те зе да па ји ћев ску са ти ру од ли ку је ин ди ви ду а ли за ци ја и 
су бјек тив ност ко ја је при сут на у до сет ки, ше ре тлу ку, лу кав ству, 
пре пре де но сти и по га ђа у цен тар ства ри, па се као та ква упе ча тљи-
во на ме ће чи та о цу. Рад има за циљ да ана ли тич ко-син те тич ком 
ме то дом раз мо три струк ту ру са ти рич них тек сто ва Днев ник на шег 
са вре ме ни ка. За кљу че но је да су они: 1. про дукт бри ге за ег зи стен-
ци ју и про бле ме са да шњег дру штва, 2. кри тич ки, ин фор ма тив ни, 
со ци јал ни, дво сми сле ни, ре лак си ра ју ћи, 3. са тро стру ком естет ском 
ва ло ри за ци јом (ју нак, ау тор, чи та лац).

Кључ не ре чи: Пе тар Па јић, са ти рич ни текст, дру штво, кри-
тич ност, ау тор/ју нак.

Уло га са ти ре у људ ском жи во ту је не по бит на и пред ста вља ве ли ку 
те му кул ту ре и књи жев но сти, али она ни је че сто и пред мет ду бљих на уч-
них ис тра жи ва ња. Са ти ра је пси хич ка дис по зи ци ја (ства ра лач ка и при јем-
на) ко ја до зво ља ва да се из ра зе раз не по ја ве жи во та и умет но сти у ка те го-
ри ја ма ко мич но сти. Са ти ра мо же би ти и спо соб ност от кри ва ња сме шних 
или ап сурд них еле ме на та у иде ја ма, си ту а ци ја ма, до га ђа ји ма и по ступ ци ма 
или ла ко исме ја ва ње у озбиљ ном об ли ку. Она при па да ка те го ри ја ма ко је су 
обе ле же не ра зним усло ви ма: пси хо ло шким, дру штве ним, исто риј ским, кул-
тур ним; та ко ђе ве за ним за људ ску је дин ку. Сми сао за са ти ру у од но су на 
јед ног чо ве ка зна чи ин те ли ген ци ју и спе ци фич но пер ци пи ра ње ствар но сти, 
та ле нат за опа жа ње кон тра ста или слич но сти у не пред ви ђе ним си ту а ци ја-
ма. За сту пље на је у раз ли чи тим жан ро ви ма као што су: пе сма, при по вет ка, 
афо ри зам, дра ма.

Пе тар Па јић, сход но ак ту ел ном тре нут ку, пи сао је са ти рич не тек сто ве 
но ви је фор ме. Ње го ву књи гу Днев ник на шег са вре ме ни ка са чи ња ва два де сет 
осам са ти рич них тек сто ва, спо је них у јед ну, исто и ме ну це ли ну и че ти ри 
за себ на тек ста: За што сам вра тио Но бе ло ву на гра ду, Од ли ко ва ња, Са мо
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у би ца и Пип. О Па ји ће вој са ти ри кри ти ка је до да нас го во ри ла углав ном 
фраг мен тар но. Ме ђу тим, са мо ма њи број кри ти ча ра (М. Те шић, Р. Ми кић, 
М. Пан тић, М. Не дић, Д. Ха мо вић) по тру дио се да от кри је пра ву при ро ду 
Па ји ће ве са ти ре и да оп се жни јим или кра ћим фор му ла ци ја ма про ник не у 
ње гов текст. Ка ко су ми шље ња по ме ну тих кри ти ча ра углав ном при хва тљи-
ва без об зи ра на спо ра дич ност су до ва о са ти ри или по ку ша је не ког ду бљег 
од ре ђе ња ње не при ро де, то ће мо, са гла ша ва ју ћи се са ми шље њи ма о њој, 
по ку ша ти да је оп се жни је опи ше мо и ши ре са гле да мо. У на ме ри да от кри-
је мо пи шче ве основ не умет нич ке пре о ку па ци је ана ли зи ра ће мо по ме ну те 
са ти рич не тек сто ве тра га ју ћи за основ ним еле мен ти ма њи хо ве струк ту ре. 
То је по ку шај но вог про блем ског ту ма че ња. Дру ги раз лог за усред сре ђи ва-
ње на са ти ру са др жан је у за па же ној окол но сти да се Па ји ћев дар, осим у 
по е зи ји, до бро из ра жа вао и у кра ћим при по ве дач ким це ли на ма.

Ово ис тра жи ва ње мо ти ви са но је же љом и по тре бом да се по ну де не што 
дру га чи ји мо де ли за ту ма че ње и са гле да ва ње струк ту ре са ти рич них тек-
сто ва Пе тра Па ји ћа. Ва жни еле мен ти ње го ве са ти ре оста ли су до да нас 
не ра све тље ни, јер су се опи ра ли стан дард ним ме то да ма чи та ња и ту ма че ња 
ко ја су, ка да је реч о овом пи сцу, по чи ва ла на из ве сним пред ра су да ма. О 
са ти ри по сто је мно ге раз ли чи те те о ри је ко је је увек упут но кон сул то ва ти, 
али спе ци фич ност Па ји ће ве или па ји ћев ске са ти ре из ми че те о риј ским окви-
ри ма. Уплив од ре ђе них те о ри ја обич но је ствар ау то ро ве ин ту и ци је, али 
ње го ва са ти ра је, пре све га, уско про ис те кла из спе ци фич но сти мен та ли те-
та ко јем под јед на ко при па да ју и ау тор и ње го ви ју на ци. 

Идеј на по став ка сва ке од при ча од ре ђе на је сна жном ег зи стен ци јал ном 
упи та но шћу чо ве ка пред мо гућ но сти ма вла сти тог ко ор ди ни са ња и кон тро-
ли са ња усло ва и сми сла тра ја ња, осна же ном са мо све шћу су бјек та ко ји те жи 
да се у то та ли те ту свог ми са о но-емо ци о нал ног из ра жа ва ња оства ри на на-
чин ко ји ће под ра зу ме ва ти до сто јан стве но во ђе ње сва ко днев ног жи во та, 
раз ли чи то од пу ког ве ге ти ра ња, сми са о но и ма те ри јал но оси ро ма ше ног 
ег зи сти ра ња. Ег зи стен ци јал на дра ма људ ске све сти, ов де је обе ло да ње на 
на спе ци фи чан на чин ко ји се огле да у ин тен зи ви ра њу идеј них од но са са-
гле да не ствар но сти, за то им пли ци ра и оства ру је фи ло зоф ску за пи та ност о 
су шти ни тра ја ња ис пи ту ју ћи и тра же ћи у ан тро по ло шкој струк ту ри и, им-
пли цит но, у ме та фи зич кој ди мен зи ји ко ре не и по твр ду свог сми сла. Про цес 
ис пи ти ва ња, про ни ца ња и спо зна ва ња вред но сти у овим при ча ма до би ја 
ка рак тер са мо тра га ла штва и са мо спо зна је, иден ти фи ка ци је вла сти тог би ћа 
у бив ству ге нет ских ко ре на на на чин ко ји под ра зу ме ва ху ма ни стич ку отво-
ре ност ка све ту и жи во ту. У том ху ма ни зму и тој отво ре но сти, ко мич но и 
иро нич но, гро теск но и тра гич но, али увек, у би ти, сет но и са о се ћај но, ра ђа 
низ на из глед без из ла зних си ту а ци ја у ко ји ма су бјек тив ни ути сак пер ма-
нент не ег зи стен ци јал не уса мље но сти и утам ни че но сти чо ве ка, ипак, у ко-
нач ном, пре ва зи ла зи окви ре за да то сти и пре ла зи у апо ло ги ју жи во та, ње-
го ве трај но сти и ис трај но сти чо ве ко вих сна га и мо ћи. 
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По зна то је да раз ви ја ње си сте ма вред но сти пу тем умет но сти са ја сно 
де фи ни са ним устрој стве ним од но си ма у са гле да ва њу ствар но сти, пред ста-
вља ме ди јум очи та ва ња се ман тич ког по ља сва ко днев ног ви ђе ња жи во та и 
по ста је про стор мо гу ћег ис пи си ва ња фи ло зоф ских по став ки у де тер ми ни-
са њу жи во та, а по том и све у куп но сти ег зи стен ци је. Тек сто ви ко ји ула зе у 
ову збир ку од ли ку је пре по зна тљи ва тех ни ка кон сти ту и са ња на ра тив не сли-
ке ко ја је у функ ци ји ин тен зи ви ра ња це ло куп ног се ман тич ког по тен ци ја ла 
сва ке при че по је ди нач но и по тен ци ја ла це лог кор пу са при ча, а у њи хо вом 
ме ђу соб ном сла би је или ви дљи ви је по ме ну том на до гра ђи ва њу, раз ви ја њу 
и ко нач ном усло жња ва њу. Идеј не осно ве тек сто ва се по сте пе но ис ка зу ју 
ефект ним на го ве шта ји ма, да би се, у кулм ни на ци о ном ин тен зи те ту, сна-
жним емо ци о нал ним ак цен том, ре флек си јом, ла мен том, обе ло да ни ле као 
ре френ ски ва пај ег зи стен ци је за то че не у хо ри зон тал ном кре та њу без ви шег 
сми сла. Сва ка при ча за по чи ње уво ђе њем ли ка чи ји се со ци јал ни ста тус, 
ка рак тер не осо би не и те жње ди рект но ка зу ју или осве тља ва ју ка ко би се 
раз об ли чи ла сли ка уто пи стич ких ин ди ви ду ал них и ко лек тив них са ња ре ња, 
али, кри тич ки и им пли цит но, и сли ка дру штве не ствар но сти и ње ног уре-
ђе ња. Лик, пор трет ски оства рен у по те зи ма са ти ре, по ка зу је се као ту жан 
у сво јој ма те ри јал ној ого ље но сти, не сре ћан у ис хо ду сво јих оп ти ми стич ких 
на сто ја ња, осна жен у не при ко сно ве ној ви тал но сти вла сти те во ље за оп ти-
ми стич ким пред у зи ма њем ко ра ка уна пред. На кон што је про фил сли ко ви-
то оства рен, по пра ви лу, пред ју на ком ис кр са ва ју пре пре ке, де мо но ло шки 
гро теск не у сво јој не са вла ди во сти, увек при сут не као опо ме на чо ве ко вој 
мо ћи и ме ри. Си тан и го то во бе зна ча јан пред њи ма а, ипак, сна жног пул са 
уза вре ле кр ви, ју нак од ме ра ва сво је сна ге и мо гућ но сти. Еле мен ти са ти ре 
та да се осна жу ју у пу ној ме ри ко ре ла циј ских ис пи ти ва ња су прот ста вље них 
сна га. И док би на јед ној стра ни са гле да ва ли про сеч ног чо ве ка, круп но ка дри-
ра ног у сво јој не мо ћи, увек би на дру гој, не где у по за ди ни, при ме ћи ва ли 
ла тент но при сут ну али осна же ну и, у де струк тив но сти де ло ва ња, пре те ћу 
си лу. Пре ци зно име но ва ње кон ти ну и ра но из ми че то ком са гле да ва ња ње не 
при ро де, али се, за то, утвр ђе но де ло ва ње ме ха ни зма ње ног функ ци о ни са ња 
из но ва, из при че у при чу, по твр ђу је као не при ко сно ве на чи ње ни ца.

Ства ра лач ки про цес Пе тра Па ји ћа у збир ци са ти рич них тек сто ва Днев
ник на шег са вре ме ни ка по ла зи од ствар ног до жи вља ја и ау тен тич них по да-
та ка. У ње го вим тек сто ви ма исти на је ди рект но пре у зе та из жи во та, ис при-
ча на ла ко и ле жер но. Да ро ви то шћу и при сним ве за ма са љу ди ма са да шњег 
вре ме на, Па јић је од не го вао сво је вр стан тип са ти ре: он је еле мен та ран и 
на род ни, и ву че ко ре не из нај ши рих на род них сло је ва. При ро ду и упу ће ност 
Па ји ће ве са ти ре ин спи ри шу ма ли љу ди, са тла жи вот не јед но став но сти и 
на ив но сти. Оту да се у ње му мо гу от кри ти све осо бе но сти на род ног жи во-
та: си ро ма штво и те жња ка бо љем, људ ска до бро та и сми сао за ша лу. По 
тим осо бе но сти ма, Па јић је пи сац у чи јем је де лу оте ло вље на де фи ни ци ја 
на род не са ти ре. Као чо век из на ро да, са вре ла ње го вог ду ха, Па јић је са ти ру 
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схва тио као олак ша ње жи во та, па ју је као та кву уно сио и у књи жев ност. Али, 
за та кву, де мо крат ску, на род ну са ти ру пи сац мо ра по се до ва ти по себ но чу ло. 

Ана ли зи ра ју ћи по ступ но струк ту ру са ти ре Пе тра Па ји ћа мо гу ће је 
уо чи ти са ти ру пре ли ве ну се том, као при сен ком ту ге. Ова ко уо че на са ти ра 
и ње ни ви до ви и по во ди, из ра же на пре ко број них ни јан си, тра жи од ре ђе но 
раз ја шње ње. За то ће мо се по тру ди ти да све то ар гу мен ту је мо на осно ву 
кон крет них при ме ра. 

По при ро ди сен зи би лан, Па јић је свет око се бе по сма трао за чу ђе ним 
по гле дом, да би све ви ђе но и до жи вље но ка сни је про пу стио кроз емо ци је и 
унео у књи жев ност. Ње го ва са ти рич ност се ја вља не са мо у при ли ка ма де-
скрип ци је не го и у че стим пи шче вим ла мен та ци ја ма и са др жи по не кад 
ни јан се се те. Ова вр ста са ти ре но си у се би то но ве пи шче ве но стал гич не, 
су мор не па и па те тич не ви зи је све та.

У са ти рич ном тек сту, у са же тој жан ров ски од ре ђе ној при чи Па јић је 
до нео по себ не ква ли те те, као што су ва ља но ор га ни зо ва на рад ња, су ге стив-
ност, усме ре ност ка од ре ђе ном ци љу и сна жној по ен ти. У ова квој про зи 
мо гао се до бро из ра зи ти, јер је на ми ни мал ном про сто ру био у ста њу да 
до не се бо гат, мак си ма лан жи вот ни са др жај, ко ји оста вља упе ча тљив ути сак. 
Ту је имао у ви ду и чи ње ни цу да му струк ту ра са ти рич ног тек ста у из ра-
жај ном по гле ду омо гу ћу је да нај бо ље оства ри је дин ство рад ње, за бав ног 
то на, ути са ка и рас по ло же ња, што све ства ра усло ве за до жи вљај и чи та ње 
у јед ном да ху и за ма ху. У крат ком са ти рич ном тек сту, пре ма соп стве ном 
уве ре њу, мо гао је у са др жин ском и те мат ском сми слу да ти мак си мум. При-
том је Па јић имао у ви ду по не што од оног ша љи вог на род ног при по ве да ња 
у ко ме се на ин те ре сан тан и при вла чан на чин го во ри о жи вот ним до го дов-
шти на ма, по ја ва ма и лич но сти ма.

Па јић је до бро по зна вао на род ни жи вот, ње го ву ду шу и оби ча је, при-
ро ду и на чин ми шље ња. Упра во за ње го ву са ти ру ва жно је ин спи ра тив но 
на па ја ње на бо га том и не пре са хлом вре лу на род ног ду ха и жи во та. Спо соб-
ност Пе тра Па ји ћа би ла је у то ме да жи вот ну гра ђу ве што тран спо ну је у 
ли те ра ту ру. Он је не сум њи во на свом те ре ну ка да ре ље фи ра ко мич не ли-
ко ве. Чи ње ни ца је да Па ји ће ви тек сто ви не би мо гли да по стиг ну од ре ђе ну 
пу но ћу и са ти рич ни ефе кат без при су ства ли ко ва, као но си о ца глав них 
рад њи, ко ји по се ду ју осо би не пи шче вог тем пе ра мен та. Са ти ра је са став ни 
део Па ји ће ве при ро де, он жи ви са њом. На ме ра пи сца је да се пу тем ње 
пре вла да ју бол и тра ге ди ја, да се жи вот учи ни све тли јим и да се у све му 
то ме оста не чо век: то пао, отво рен и при сан. 

Пи сци кри ти ку дру штве них по ја ва оства ру ју кроз сво ја де ла нај че шће 
по мо ћу са ти ре, као стил ског сред ства. Са ти ра је ми ли тант на иро ниј ска фор-
ма ко ја има им пли цит не мо рал не стан дар де у свом суб вер зив ном од но су 
пре ма ствар но сти, из ве сну до зу ап сур да и гро те ске, као еле мен те ду хо ви-
то сти ко ји су усме ре ни на обје кат ње ног на па да. Пе тар Па јић ве што је ко-
ри стио мно ге по ступ ке ко ји су во ди ли до иро ни је и ко ји ма је иро ниј ски 
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сми сао био кул ми на ци ја. Он је иро ниј ски кон цепт при ме њи вао као по је ди-
нач ни, али и ко нач ни фа бу лар ни сми сао. На во ди мо при мер:

„У овом вре ме ну пу ном сва ђа и мр жње, ме тод ве зе и по знан ства 
раз ви ја љу бав и сло гу из ме ђу де це и ро ди те ља, ро ђа ка и при ја те ља. За-
хва љу ју ћи ње му, пред у зе ћа по ста ју као ве ли ке по ро ди це. До ка зуј мо и 
да ље ту љу бав и нек нам сви ко ји би хте ли да је уни ште, пљу ну под 
про зор” (пајић 1992: 20).

У осно ви овог при ме ра на ла зи се за ла га ње за етич ки прин цип. Ре а гу-
ју ћи на про блем из ствар но сти, ау тор је кроз књи жев но де ло из ра зио свој 
иде ал о дру штву и ин ди ви дуи. Та ко је по твр дио прет по став ку да књи жев-
ност кроз са ти ру оста ву је ве зу са ре ал ним, ак ту ел ним дру штве ним жи во том. 
Овај при мер са др жи по дру гљив тон ко ји кри ти ку је дру штво и људ ске ма не, 
са ци љем да из вр га ва њем ру глу от кло ни ано ма ли је ко је пи сац сма тра штет-
ним за дру штве ну за јед ни цу (Berg son 1958: 78). 

Па ји ће ва са ти ра ни је усме ре на на укла ња ње ко ре на про бле ма, већ на 
ко ри го ва ње тра ди ци о нал них об ли ка по на ша ња уну тар си сте ма ко јег не 
сма тра у це ли ни при хва тљи вим. Она не под ра зу ме ва са мо под смех ко ји 
чи та о цу до но си ка тар зу, не го има зна чај ну дру штве ну уло гу по што на па да-
ју ћи не га тив не по ја ве у дру штву омо гу ћа ва чи та о цу да их пре по зна, схва ти 
ште ту ко ју на но се по је дин цу и за јед ни ци, а по не кад га на ве де и на де ло ва-
ње про тив њих. То де ло ва ње има за циљ да на пра ви раз ли ку из ме ђу ис прав-
ног и по гре шног, али је пре ци зно до зи ра но.

Циљ са ти ре Пе тра Па ји ћа ни је са мо да кри ти ку је дру штво за ри ва њем 
жа о ка у оно што сма тра со ци јал ним не пра вил но сти ма, ни ти да по је дин ца 
по у чи и вра ти на пра ви пут. Он во ли да се по и гра ва сво јим ци љем и да из-
ра жа ва пре зир. У сле де ћим при ме ри ма из ри че став да је чо век не мо ћан у 
соп стве ној огра ни че но сти:

„Ни ко ни је то ли ко до са дан као љу ди ко ји ис те ру ју прав ду. Тим 
прав до љуп ци ма све сме та, све их нер ви ра, због све га се бу не. На сва ком 
са стан ку ди жу ру ке, узи ма ју реч и ви чу: „То ни је пра вил но”, „Не сла же мо 
се”, „Ни је исти на”, „Не ће мо та ко”! То су је ди не ре чи ко је ови до сад ни 
ство ро ви уме ју да из го во ре” (пајић 1992: 30).

Или:

„Ту жно ли је би ти при пи то мље на до ма ћа жи во ти ња.
Она ра ди за га зду, чу ва га, хра ни га, ву че му те рет, а он је би је и, 

оно што је нај го ре – пре зи ре је.
Кад хо ће не ко га да увре ди, да по ни зи, он га упо ре ди са до ма ћом 

жи во ти њом.
Са свим дру га чи је је са сло бод ним шум ским зве ри ма.
Њих се чо век пла ши и – по шту је их.
Де ци да је њи хо ва име на.
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На при мер, да је се име Вук. За што? По че му је то вук ствар но за-
слу жио? Да ли по то ме што кад на и ђе на чо ве ка, на пад не га и по је де?! 
И сва ко би сад хтео да бу де вук, да има си на ко ји је као вук” (пајић 1992: 
78−79).

Овим Па ји ће вим при ме ри ма пре о вла да ва пре зир, као со ци јал ни осе ћај 
ко ји до жи вља ва мо пре ма дру гој осо би, пра ћен ома ло ва жа ва њем. То је емо-
ци ја ме ђу људ ског од ба ци ва ња. Пре зир је јед но од основ них сред ста ва со-
ци ја ли за ци је, јер у се би са др жи еле мен те ко ји ука зу ју на тон да ће по је ди нац 
ко ји не при хва ти ми ни мум вред но сти ко ји при па да ју же ље ној гру пи би ти 
од ба чен, ис кљу чен или не ће би ти при мљен у ту гру пу. Онај ко ји пре зи ре 
ста вља се бе сво јим пре зи ром на кул тур но ис прав ну стра ну вред но сти. 

Гра ни це Па ји ће ве са ти ре не до се жу до да ле ке бу дућ но сти. Она је окре-
ну та ка су бјек ту и бо љој са да шњо сти. Пи сац са ти рич ни су бје кат по сма тра 
као игра ча ко ји пре ко јав них ма ни фе сто ва ња по вла чи по те зе ко ји ма про во-
ци ра ме ха ни зме дру штве не мо ћи. На по сре дан на чин он се ба ви вр ло зна-
чај ним књи жев ним пи та њи ма, као што су: за што се пи ше, за ко га се пи ше, 
ка кав је по ло жај умет ни ка у дру штву, ка кав је ње гов со ци јал ни ста тус, 
ка ква је уре ђи вач ка по ли ти ка, ка кав је сми сао пи са ња:

„На ша при ват на ствар је да ли чи та мо или не чи та мо књи ге и ни-
ко га то, на кра ју, и не ин те ре су је. Ме ђу тим, ни је са мо на ша ствар да ли 
књи ге ку пу је мо. За то је за ин те ре со ва но це ло дру штво и од нас се оче-
ку је да по ста не мо куп ци књи га. Да ли ће мо их ми по сле про чи та ти, то 
је, као што смо ре кли, на ша лич на ствар. Ва жно је, зна чи, ис так ни мо то 
још је дан пут, да књи гу ку пи мо.

Из да ва чи нас за и ста не му че књи га ма ко је би смо мо ра ли да про-
чи та мо. По гле дај те са мо на сло ве и ау то ре кад се об ја вљу ју из да вач ки 
пла но ви. Рет ко ко ја књи га је за чи та ње, а све су, ме ђу тим, за ку по ви ну. 
Зар са ма та чи ње ни ца не го во ри шта се од нас оче ку је.

Ако озбиљ ни је раз ми сли мо за што из да ва чи об ја вљу ју све и сва шта, 
ви де ће мо да су у пра ву. На овај на чин они до ка зу ју да су пи сци обич ни 
љу ди, да за пи са ње ни је по тре бан ни ка кав по се бан та ле нат. Сви мо же мо 
да бу де мо пи сци, а не са мо они ко ји су та лен то ва ни” (пајић 1992: 21).

Еви дент но је да је овај при мер ве зан за ак ту ел ну про бле ма ти ку и на 
осно ву ње га мо же мо уста но ви ти да су књи жев но-кри тич ке те ме у ли те рар-
ном ства ра ла штву и дру штве ном ан га жо ва њу Пе тра Па ји ћа за у зи ма ле вр ло 
зна чај но ме сто, иа ко не мо же мо ре ћи да се ба вио књи жев но-кри тич ким 
ра дом.

Он ни је за по ста вљао ни пи та ња ве за на за на у ку, шко лу и пе да го шко 
вас пи та ње:

„Код нас је ма сов на по ја ва да де цу по сле за вр ше не основ не шко ле 
и да ље шко лу ју. То ми се ап со лут но не до па да, у то ме ви дим гре шке 
ро ди те ља ко ји из не зна ња упро па шћу ју сво ју де цу. Те ра ју ћи их да уче 
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и да иду у шко лу, они их, у ства ри, те ра ју да гу бе вре ме и не при ја те љи 
су им број је дан” (пајић 1992: 24).

Ов де уо ча ва мо да је Па ји ћев став за сно ван на су прот но сти пре ма пој-
му мо ра ти, у за ла га њу за сло бо ду про све ће ног ми шље ња. На ве де ни при мер 
је ду хо ви та до сет ка, пи шчев ко мен тар и иро ни ја на ло ше ства ри ко је нас 
окру жу ју.

На го ве сти ли смо да је Па јић у де ла пре но сио свој тем пе ра мент. Осли ка-
ва ју ћи ствар ност отва рао је мо рал не ди ле ме и об ра чу на вао се са не прав да ма. 
Ње гов цен трал ни са др жај био је мо рал. Он је сле дио иде ју да се мо рал на 
ду жност на ла зи у ау то ру, а дру штво пред ста вља не га тив ну по ја ву на ко ју 
се кроз са ти ру тре ба ука за ти и ме ња ти. Чи та лац је при пад ник тог дру штва 
и по сред ник ко ји из књи жев ног тек ста при хва та ко мич ку ко рек ци ју мо ра ла 
схва ће ног као по уч но на ра во у че ни је. На во ди мо је дан од при ме ра: 

„Нај бо ље би би ло да се до го во ри мо, али да бу де она ко ка ко ја ка жем.
Не мо же мо се до го во ри ти та ко да бу де и по тво ме и по мо ме.
Ми не ми сли мо ни о јед ној ства ри исто, па ка ко он да мо же би ти и 

по тво ме и по мо ме?
Сва ко па ме тан зна да је то не мо гу ће.
Ја знам шта хо ћу и ти знаш шта хо ћеш.
Ја хо ћу оно што ти не ћеш, а ти, опет, не ћеш оно што ја хо ћу. И сад, 

че му до го вор ако не ће би ти ни по мо ме ни по тво ме? За ко га смо се то 
ми он да до го во ри ли? За не ког тре ћег?” (пајић 1992: 80).

На чин кон сти ту и са ња ау тор ства у Па ји ће вим са ти рич ним тек сто ви ма 
је спе ци фи чан. Сва ки текст, на екс пли цит ном ни воу по се ду је тзв. ау тор ску 
ма ску, ко ја на ра ци ју чи ни без бед ном. Ау тор ска ма ска ни је све зна ју ћа, јер 
чи та о цу оста вља про стор да при ли ком чи та ња по тра жи исти ну. Па јић је 
ви ше пу та у ин тер вју и ма по на вљао да са вре ме ни чи та лац тре ба да бу де 
ко а у тор пи сцу, би ра ју ћи на чин ка ко ће скло пи ти оно што је у књи зи на пи-
са но, и да је бу дућ ност књи жев но сти у то ме да про на ђе нов на чин чи та ња, 
а не нов на чин пи са ња (радисављевић 2010: 10).

Глав на функ ци ја ко ју вр ши Па ји ћев на ра тор са сто ји се у ства ра њу нео-
п ход не књи жев не ко му ни ка тив не си ту а ци је, где се чи та о цу ну ди ства ра-
лач ка ак тив ност у по ступ ку ре цеп ци је де ла. Ко му ни ка ци ја на екс пли цит ном 
ни воу ре а ли зу је се као апе ла ци ја пре ма чи та о цу са ци љем да се ан га жу је 
на ства ра ње (бахтин 1991: 56). Та ква апе ла ци ја обич но има ка рак тер иза-
зо ва, про во ка ци је: „Ду го сам, дра ги при ја те љу, био не сре ћан због свог по-
ре кла, због ло зе од ко је по ти чем” (пајић 1992: 7).

Са вре ме на са ти ра у сво јој те о риј ској су шти ни тру ди се да ак ти ви ра 
цео по тен ци јал чи та лач ке кре а тив но сти. Та ко чи та лац у тек сту има пра во 
на сло бо ду кре та ња и сло бо ду ин тер пре та ци је. Од чи та о ца се оче ку је за-
бав ни по сту пак игре. Код Па ји ћа је та игра под сти цај на и иза зов на. Чи та-
лач ка ма шта тра га за од ре ђе ним ау тор ским на че лом, као оправ да њем за 



1020

под сме хе на ко је на и ла зи то ком ства ра лач ке ко му ни ка ци је. Ово тра га ње се 
спро во ди на дру гом ни воу на ра то ло шке па ра диг ме – им пли цит ном. От кри-
ти не ко га иза ау тор ске ма ске зна чи за ми сли ти га на осно ву ре а ли зо ва ног 
ства ра лач ког по ступ ка у тек сту. Им пли цит ни ау тор ко ји се ја вља у ма шти 
чи та о ца ни је ни шта дру го не го тек сту ал на стра те ги ја, по мо ћу ко је се ор га-
ни зу ју сва сред ства при по ве да ња.

Са ти ра не из ра жа ва са мо рас по ло же ње јед ног чо ве ка, већ зах те ва си-
ту а ци ју ме ђу људ ске ко му ни ка ци је. У књи жев ном де лу ова ко му ни ка ци ја 
по сто ји из ме ђу ау то ра/при по ве да ча и чи та о ца. Пр во пи та ње ко је се од но си 
на са ти ру у Па ји ће вим са ти рич ним тек сто ви ма је: ко исме ва, или: ко хо ће 
да чи та о це уве се ли и на сме је, ко је но си лац са ти рич не ин то на ци је? При по-
ве да чи у ве ћи ни тек сто ва при па да ју сре ди ни ко ју опи су ју. При по ве дач – и 
исто вре ме но књи жев ни ју нак, би ра од ре ђен на чин при по ве да ња. То је ма ње 
или ви ше иро ни чан став пре ма се би и све ту. Са ти ра чи ни ау тен тич ну уну-
тра шњу пер спек ти ву на ра то ра у овим тек сто ви ма из ко је се он ја вља на дах-
нут и нај лич ни је по кре нут. 

Раз ли чи ти на чи ни по сти за ња са ти рич них ефе ка та у Па ји ће вом ства-
ра ла штву су де ли мич но опи са ни, али ана ли за ње го ве збир ке са ти рич них 
тек сто ва Днев ник на шег са вре ме ни ка у кон тек сту на чи на при по ве да ња мо-
же до ка за ти ко је но си лац са ти рич не ин то на ци је, у ко јим си ту а ци ја ма и у 
ко јој ме ри је то сам ау тор. У Па ји ће вом на ра тив ном по ступ ку го вор при по-
ве да ча има две функ ци је: 1. он уоб ли ча ва њем са зна ња отва ра драм ско-пси-
хо ло шко по ље рад ње, 2. ак це нат ста вља на исме ва ње вла сти те не во ље, та-
ко да је обич на де скрип ци ја за ме ње на пси хо ло шким ми ље ом. Са чу вав ши 
лич ни и ис по вед ни тон на ра тор се не од ри че при ви ле ги је ко му ни ка ци је с 
дру гим. 

Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња мо же мо за кљу чи ти да Па ји ће ва 
са ти ра пред ста вља про дукт истин ске бри ге за ег зи стен ци ју и про бле ме са-
да шњег дру штва, ко ја по ти че од не за до вољ ства ствар но шћу. Она је у сво јој 
осно ви: кри тич ка, ин фор ма тив на, со ци јал на, дво сми сле на, ре лак си ра ју ћа. 
Естет ска ва ло ри за ци ја ње го вих са ти рич них тек сто ва је тро стру ка: јед на 
до ла зи од ју на ка, дру га од ау то ра, а тре ћа од чи та о ца. Пе тар Па јић, по во-
ка ци ји, ни је са ти ри чар и не те жи екс трем ним об ли ци ма овог жан ра. Ње гов 
ан га жо ва ни до при нос дру штву са др жи спон та ну ро до љу би вост. Тре ба га 
схва ти ти као на ста вља ча већ за по че тих иде а ла но вог дру штва, у ко ме он 
же ли да ви ди ова пло ће ње етич ких прин ци па. Па ји ће ва са ти ра обо је на је 
ино ва тив ним ка рак те ри сти ка ма, али се он у са ти рич ном по ступ ку слу жи 
и не ким већ уста ље ним ре цеп ти ма кри ти ке свој стве ним на шој са ти рич ној 
тра ди ци ји. Ови ви до ви са др же нај пре уо ча ва ње са ти рич ног про бле ма, за тим 
уво ђе ње ак те ра са ти ре у ду жу илу стра ци ју њи хо вих ка рак те ри стич них 
осо би на. У све му ово ме има па ји ћев ске ин ди ви ду а ли за ци је и су бјек тив но-
сти ко ја је при сут на у до сет ки, ше ре тлу ку, лу кав ству, пре пре де но сти и по-
га ђа у цен тар ства ри, па се као та ква упе ча тљи во на ме ће чи та о цу. За Пе тра 
Па ји ћа са ти рич ност је при ро дан, не у си љен на чин раз ми шља ња и стил жи-
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вље ња. Функ ци ја ње го ве са ти ре је ви ше стру ка: да објек ти ви зи ра са гле да ну 
са да шњи цу, да ука же на ано ма ли је дру штва и да их кри ти ку је по ку ша ва-
ју ћи про ме ни ти не га тив но сти ко је на ру ша ва ју ле по ту жи вље ња. Основ ну 
зна чењ ску мре жу у са ти рич ним тек сто ви ма Пе тра Па ји ћа чи ни смех вла-
сти тој не во љи. Са њим је пи сац сра стао као са жи вот ном ма те ри јом сво је 
ли те рар но сти. Свет књи жев них ју на ка је сте пи шчев свет и по ка зао се као 
глав но ис хо ди ште при че и сме ха. 
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Sne ža na S. Baš ča re vić

STRUC TU RE OF SA TI RI CAL TEXTS PE TAR PA JIĆ

S u m m a r y

The sa ti ri cal texts of Pe tar Pa jić in the con text of Ser bian con tem po rary sa ti re are 
still in suf fi ci ently ex plo red. In the pa per we pro ceed from the hypot he sis that the sa ti ri-
cal pa ji cism is cha rac te ri zed by in di vi du a li za tion and su bjec ti vity that is pre sent in the 
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dic tion, sher lock, craf ti ness, hu mi lity, and hits the cen ter of things, and as such is stri kingly 
im pu ta ble to the re a der. The pa per was ai med at analyzing the struc tu re of sa ti ri cal texts 
The Di ary of Our Con tem per by the analyti cal-synthe tic met hod. It was con clu ded that 
they are a pro duct of con cern for the exi sten ce and pro blems of the pre sent so ci ety, cri-
ti cal, in for ma ti ve, so cial, am bi gu o us, re la xing, with a tri ple aest he tic va lo ri za tion: he ro, 
aut hor, re a der. For Pe tar Pa jić, sa ti re is a na tu ral, unin ter rup ted way of thin king and a 
li festyle . The ba sic me a ning ful net work in his sa ti ri cal texts ma kes la ug hter to his own 
tro u bles. With him, the wri ter grew up li ke the li ving mat ter of his li te rary work. The 
world of li te rary he ro es is the wri ter’s world and has pro ven to be the main so ur ce of the 
story and la ug hter.

Уни вер зи тет у При шти ни – Ко сов ској Ми тро ви ци
Учи тељ ски фа кул тет у При зре ну – Ле по са ви ћу
Не ма њи на бб, 38218 Ле по са вић, Ср би ја
sne za na.ba sca re vic @pr.ac .rs 
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Др Го ран П. Ко ру но вић

ШТА ПЛА ШИ ЛИР СКИ СУ БЈЕКТ: UN CANNY У ПО Е ЗИ ЈИ  
МИ ЛУ ТИ НА ПЕ ТРО ВИ ЋА И НО ВИ ЦЕ ТА ДИ ЋА

У ра ду се ту ма чи ме ђу соб на по ве за ност по сту па ка об ли ко-
ва ња лир ског су бјек та и das Un he i mlic he/un canny ис ку ства у по е-
зи ји Ми лу ти на Пе тро ви ћа и Но ви це Та ди ћа, пу бли ко ва ној то ком 
70-их го ди на 20. ве ка. Нај пре се ука зу је на те о риј ске осно ве при-
сту па фе но ме ни ма лир ског су бјек та и un canny, уз ре фе ри ра ње на 
Фрој до ву и Де Ма но ву ми сао. У на став ку, у окви ру ге не зе Пе тро-
ви ће ве пе снич ке прак се, ана ли зи ра се кон сти ту тив на ва жност das 
Un he i mlic he ис ку ства за ис ка зну ин стан цу збир ке Про ме на, би ло 
да је реч о ди на ми ци сме не двој нич ких пер со на, или о об ли ци ма ире-
вер зи бил но рас це пље не све сти. За тим се ту ма че ва ри ја ци је мо де-
ло ва ња un canny ис ку ства у ра ним збир ка ма Но ви це Та ди ћа, чи је 
је ре флек се мо гу ће пре по зна ти пре вас ход но у осо бе ној кон фи гу-
ра ци ји лир ског су бјек та ко ји Дру гог/свет ви ди као оту ђе не и као 
„из во ре” је зе. Упу ћу је се и на то да у слу ча ју по е зи је оба ау то ра, сам 
ре це пи јент ски про цес мо же до би ти un canny ква ли тет. Ту ма че на 
ве за лир ске су бјек тив но сти и das Un he i mlic he фе но ме на пред ста вља 
ди стинк тив ну од ли ку по е ти ка Пе тро ви ћа и Та ди ћа, пре вас ход но 
у кон тек сту ства ра ла штва 70-их го ди на, ка да до ла зи до епо хал но 
ре ле вант ног „су сре та” ви со ко мо дер ни стич ких и нео а ван гард них 
ства ра лач ких кон це па та. 

Кључ не ре чи: Ми лу тин Пе тро вић, Но ви ца Та дић, лир ски су-
бјект, un canny, двој ни штво, Ре ал но, ре цеп ци ја.

лирсКисубјеКтиun cAnny:тачКедодирадвафеномена. Мно го пу та је у 
кри ти ци осве до че но да пе снич ке по е ти ке Ми лу ти на Пе тро ви ћа и Но ви це 
Та ди ће ни су под ло жне ола ком свр ста ва њу у ши ре по е тич ке гру па ци је. Ме-
ђу тим, да ли њи хо ва лир ска оства ре ња по се ду ју за јед нич ки име ни тељ ко ји 
их исто вре ме но ди фе рен ци ра од оста лих по е тич ких тен ден ци ја? Пе снич ке 
по е ти ке Пе тро ви ћа и Та ди ћа до во ђе не су у ме ђу соб ну ве зу по себ но у окви ру 
на сто ја ња да се пред ста ви по е тич ка „ма па” срп ске по е зи је ак ту ел не 70-их 
и 80-их го ди на, у вре ме ко је су обе ле жи ле раз ли чи те ема на ци је ви со ко мо-
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дер ни стич ке ли ри ке и „бу ђе ње” нео а ван гард них пе снич ких кон це па та. У 
кон тек сту та квог про у ча ва ња срп ске по е зи је, ства ра ла штво Пе тро ви ћа и Та-
ди ћа про ви зор но је од ре ђи ва но као „кри тич ка по е зи ја”, што би под ра зу ме-
ва ло да се „се ман тич ком рав ни је зи ка (рав ни озна че ног, а не озна чи те ља)”, та 
по е зи ја „бу ни про тив људ ске ег зи стен ци је и ње них ма те ри јал них (би о ло шких) 
ну жно сти. У сре ди шту је ин ди ви ду ал ни до жи вљај све та и дру штва у ко јем 
по је ди нац жи ви. Раз об ли ча ва ње ствар но сти чо ве ко вог жи во та по сти же се 
или нео бич ним, че сто из о па че ним и гро теск ним сли ка ма (тра го ви ка сног 
над ре а ли зма), ве ри стич ким и на ту ра ли стич ким сли ка њем ствар но сти, а суб-
вер зив ност кри тич ког дис кур са је нај ра зор ни ја ка да раз об ли ча ва дру штве ни 
по ре дак, струк ту ру дру штва и по ло жај по је дин ца у њој” (ђурић 1993: 1211).1

„Кри тич ка по е зи ја” мо жда ни је баш нај а де кват ни је ода бран тер мин за 
су ге ри са на по е тич ка свој ства, бу ду ћи да мо же да на ве де на ми сао да у пе-
снич ким оства ре њи ма Пе тро ви ћа и Та ди ћа пре о вла ђу је дру штве но-ан га-
жо ва на ин тен ци ја, што ни је слу чај. Ипак, са мим ис ти ца њем тзв. кри тич ке 
по е зи је у ши ро ком спек тру по е тич ких оп ци ја ак ту ел них то ком осме и де ве те 
де це ни је про шлог ве ка, скре ну та је па жња на то да по сто је пе снич ке прак-
се ко је пре и спи ту ју, по не кад чак и суб вер зив но раз гра ђу ју мо дер ни стич ке 
пред ста ве су бјек тив но сти и све та, а да при то ме оне са ме ни су без по ве за-
но сти упра во са мно гим мо дер ни стич ким прин ци пи ма ор га ни за ци је пе снич-
ког тек ста (Konstantinović 1983: 17); са дру ге стра не, пе снич ки по ступ ци 
тзв. кри тич ке по е зи је не мо гу се пот пу но при дру жи ти ни нео а ван гард ним 
по е тич ким стру ја њи ма, иа ко су и са њи ма скоп ча ни, по себ но ка да је реч о 
по је ди ним об ли ко твор ним сред стви ма у по е зи ји Ми лу ти на Пе тро ви ћа. 

Гра нич но по зи ци о ни ра ње, и пре ма мо дер ни стич ким по е ти ка ма, и пре ма 
пе снич ким прак са ма ко је на го ве шта ва ју но ви епо хал ни хо ри зонт, збли жа-
ва ства ра ла штво Пе тро ви ћа и Та ди ћа. Та бли скост пре вас ход но је уоч љи ва 
ка да се узму у об зир њи хо ве збир ке об ја вље не то ком 70-их го ди на,2 а нај а де-

1 Пре драг Па ла ве стра се не ко ли ко пу та у Кри тич кој књи жев но сти (1983) вра ћа пој-
му „кри тич ке по е зи је” и на сто ји да га по дроб ни је опи ше. Ипак, че сто је реч о на чел ним 
де скрип ци ја ма ко је би мо гле да об у хва те мно ге ау то ре/ке ; отуд се твр ди да је кри тич ка 
по е зи ја „ди на мич ног рит ма, из ло мље не фак ту ре и раз ба ру ше не ме ло ди је” (палавестра 
1983а: 68), при че му се на гла ша ва и да се та кав вид умет нич ког из ра за не осла ња „од ви ше 
на тра ди ци ју ни ти на кла сич не фор ме по ет ске ко му ни ка ци је”, јер „мла ди и још не у ки пе-
сни ци чи сто ту кри тич ких им пул са пре но се јед но став ним је зич ким об ли ци ма и не мар ним 
по ет ским фор ма ма, ли ше ним псе у до по ет ске па те ти ке и ис кр за них лир ских сте ре о тип но-
сти” (палавестра 1983а: 68). На во ђе ње име на не до при но си кон кре ти за ци ји по е тич ких 
окви ра „кри тич ке по е зи је”, јер се по ми њу и по је ди на лир ска оства ре ња Де сан ке Мак си мо-
вић, Ма ти је Бећ ко ви ћа, али и Рај ка Пе тро ва Но га и Ра ше Ли ва де (Па ла ве стра 1983б: 157–179). 
Тек по след њи ау тор у на ве де ном ни зу би ва при хва ћен као део знат но све де ни је про ви зор не 
гру па ци је ко јој ће би ти при дру же ни Ми лу тин Пе тро вић и Но ви ца Та дић, услед ре ин тер-
пре та ци је и ре ви та ли за ци је тер ми на „кри тич ка по е зи ја” (в. ђурић 1993: 1205–1214).

2 Осма де це ни ја ХХ ве ка је пе ри од ко ји је ов де у фо ку су, ка да је реч о ту ма че њу лир-
ске су бјек тив но сти у ра ним збир ка ма из дво је них пе сни ка. Ка сни је, то ком 80-их го ди на, 
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кват ни је се ре флек ту је на пла ну ре а ли за ци је лир ског су бјек та. Дру гим ре-
чи ма, то ком осме де це ни је про шлог ве ка, у вре ме из ра зи те ди на ми ке и 
уоч љи вог умно жа ва ња пе снич ко-по е тич ких па ра диг ми у срп ској по е зи ји, 
упра во ви до ви лир ског Ја за сту пље ни у Пе тро ви ће вим и Та ди ће вим пе сма ма 
(раз)от кри ва ју не при па да ње та два ау то ра оп се жни јим по е тич ким гру па-
ци ја ма. Циљ ана ли зе је упра во то – по ка за ти да, и по ред раз ли ка у по ступ-
ци ма об ли ко ва ња лир ске су бјек тив но сти, по сто ји спе ци фич на за јед нич ка 
од ли ка ис ка зних ин стан ци у пе сма ма ова два из дво је на ау то ра, од ли ка ко ја 
ре а ли за ци је лир ског Ја њи хо вих пе са ма, са мим тим и њи хо ве по е ти ке, ме-
ђу соб но збли жа ва и ја сно из два ја из оста лих ши рих по е тич ких гру па ци ја 
у срп ској књи жев но сти то ком 70-их го ди на.

Ка кви ти по ви лир ског Ја да ју по во да да у истом кон тек сту по сма тра мо 
Пе тро ви ће во и Та ди ће во ства ра ла штво? Нај пре, из знат но ши рег по ља тео-
ре ти зо ва ња фе но ме на лир ског су бјек та, ов де функ ци о нал но ис ти че мо ди стинк-
ци ју из ме ђу су бјек та ис ка за и су бјек та ис ка зи ва ња. По и ма ње су бјек та ис ка-
зи ва ња мо ра узе ти у об зир „ка ко фи зич ко и дру штве но окру же ње ко је чи ни 
оквир ак та ис ка зи ва ња, та ко и пред ста ву ко ју о ње му има ју са го вор ни ци, 
њи хов иден ти тет” (di kro, to do roV 1987: 285; ис та као Г. К.). Бу ду ћи да про-
из ла зи из со ци о лин гви стич ке те о ри је, на ве де ни опис су бјек та ис ка зи ва ња 
нала же од ре ђе но при ла го ђа ва ње окви ри ма ту ма че ња по е зи је. На и ме, при 
ана ли зи лир ског Ја вре де ло би обра ти ти па жњу на „фик тив ну си ту а ци ју го-
во ра” (Калер 1990: 248); са ма фик ци ја, пак, угра ђе на је „у сам чин ис ка зи-
ва ња без об зи ра на вр сту или тип ис ка за за ко ји ве ру је мо да у ње му пре по-
зна је мо” (velčić 1987: 54). По ме ну та „фик тив на си ту а ци ја го во ра” сва ка ко 
се мо же по и сто ве ти ти са оним што Ди кро и То до ров на зи ва ју „окви ром ак та 
ис ка зи ва ња”, те за хер ме не у тич ко сти ца ње пред ста ве о лир ском су бјек ту 
по ста ју по себ но ва жни пре по зна ва ње и ин тер пре та ци ја по ме ну тог „окви ра”, 
тј, са мог кон тек ста ис ка зи ва ња. След стве но то ме, лир ски су бјект уо ча ва мо 
као су бјект ис ка зи ва ња, као мо де ло ва ног „ак те ра” фик тив не си ту а ци је го во-
ра и као дис кур зив ни кон структ, јер „то што зо ве мо су бјект, а очи ту је се у 
ис ка зу из ме ђу оста ло га и као лин гви стич ки су бјект, ни је исто што и су бјект 
ис ка зи ва ња. И да ље, су бјект ис ка зи ва ња ко ји је од го во ран за го вор ни акт 
или до га ђај у ци је ло сти ни ка ко не тре ба бр ка ти са су бјек том из ван је зич не 
ем пи риј ске ре ал но сти, тј. с осо бом од кр ви и ме са” (velčić 1987: 45).3

Пе тро вић об ја вљу је са мо Сти хи ју (1983), иза бра не и но ве пе сме, да би збир ком О (1990) 
от по чео фа зу ко ја се уоч љи ви је ра зи ла зи са Та ди ће вом пе снич ком по е ти ком. Та дић, пак, 
то ком де ве те де це ни је 20. ве ка пу бли ку је збир ке ко је су ја сно ди фе рен ци ра ле ње гов пе снич-
ки из раз у окви ри ма срп ске књи жев но сти; реч је сле де ћим пе снич ким књи га ма: Ждре ло 
(1981), Ог ње на ко кош (1982), По га ни је зик (1984), Ру гло (1987), О бра ту, се стри и обла ку (1989), 
Ко бац (1990), Ули ца (1990).

3 Пер со на је чест си но ним за лир ски су бјект, по го то во у ан гло а ме рич кој кри ти ци 
(izen Berg 2012: 1024); тре ти ра ће мо је као про ви зор ни иден ти тет лир ског су бјек та, као скуп 
дис кур зив но уоб ли че них од ли ка лир ског Ја, не, да кле, као иден ти тет у есен ци ја ли стич ком 
сми слу. Упо тре ба тер ми на „пер со на” као си но ни ма за лир ски су бјект ни је оправ да на, на чел но 
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Сам про блем од но са фик ци је и по е зи је ко ји се ука зу је у окви ру на зна-
че них пи та ња, мо же се про ми шља ти на мно го на чи на, али је за ту ма че ње 
лир ског су бјек та у по е зи ји Пе тро ви ћа и Та ди ћа по себ но ре ле вант но Де Ма-
но во уво ђе ње фе но ме на un canny при де кон струк циј ском опи су кру ци јал них 
свој ста ва ли ри ке. Аме рич ки те о ре ти чар, на и ме, ис ти че про зо по пе ју као сто-
жер ну ком по нен ту лир ског го во ра, при че му као ње ну по сле ди цу пре по-
зна је „ха лу ци на тор ни ефе кат” („hal lu ci na tory ef fect”), ко ји се ма ни фе сту је 
у то ме што „про зо по пе ја по ни шта ва раз ли ку из ме ђу ре фе рен ци је и озна ча-
ва ња од ко је сви се ми о тич ки си сте ми (...) за ви се” (de Man 1985: 64). „Ха лу-
ци на тор ни ефе кат” до во ди и до то га да се то ком ре цеп ци је пе снич ког тек ста 
оте жа ва ди стинк ци ја из ме ђу „ви дим и ми слим да ви дим” („I see and I think 
that I see”) (de Man 1985: 64), што се по ве зу је са спе ци фич ним ква ли те том 
ко ји се име ну је озна чи те љем из сфе ре пси хо а на ли зе – un canny (de Man 
1985: 63).

Бу ду ћи да је про зо по пе ја фи гу ра при да ва ња гла са, у овом слу ча ју лир-
ском су бјек ту, та ис ка зна ин стан ца се ис по ста вља као „од го вор на” за ема-
ни ра ње un canny ефек та. Ја сно је да Де Ман ра чу на на од ре ђе но про ши ре ње 
зна че ња тог пој ма ко ји је нај пре уве ден (das Un he i mlic he)4 у Фрој до вом уче-
њу, и обра зло жен кроз ана ли зу при по вет ке Е. Т. А. Хоф ма на The Sand man. 
Фрој до во ту ма че ње је за пра во би ло у слу жби опи са спе ци фич не ди на ми ке 
по ти ски ва ња ко ја се, из угла ро до на чел ни ка пси хо а на ли зе, тре ти ра као цен тар 
ин те ре со ва ња, углав ном ми мо осо бе но сти и сред ста ва књи жев но је зич ког 
„ме ди ју ма” (в. Freud 2010). Са (пост)мо дер ном те о ри јом un canny бу ди па жњу 
у кон тек сту ин тер пре та ци је мно гих књи жев них/умет нич ких де ла, али не 
ну жно уз стро гу ре про дук ци ју Фрој до вог раз у ме ва ња тог фе но ме на (в. 
wrigHt 1999: 18–30; royle 2003: 1–38).5 Дру гим ре чи ма, про у ча ва о ци књи-
жев но сти и умет но сти ко ји, у пост фрој дов ским вре ме ни ма, das Un he i mlic he 
до во де у пр ви план, од Фрој да пре вас ход но пре у зи ма ју де скрип ци ју крај ње 
по сле ди це сло же ног про це са по ти ски ва ња, омо гу ћа ва ју ћи та ко да das 
Un he i mlic he по ста не ши ре при хва ћен и из ра зи ти је за па жен фе но мен у књи-
жев ним/умет нич ким де ли ма. Un canny се у та ко схва ће ној ши рој упо тре би 
по и ма као спој је зе и не до у ми це, стра ха и чу ђе ња пред од ре ђе ним фе но ме-
ном (су бјек том/објек том), ка да „оно при сно, бли ско (das He i mlic he) пре ла зи 

ка за но, са мо у слу ча је ви ма ка да је реч о кон тин гент ној и раз гра ђе ној ис ка зној ин стан ци ра-
ди кал но екс пе ри мен тал них пе снич ких тек сто ва, у ко ји ма план озна чи те ља и ти по граф ске 
игри во сти по ста је по е тич ки ре ле вант ни ји од рав ни озна че ног. И та да је, вре ди на гла си ти, 
реч о од ре ђе ном лир ском су бјек ту, али не под ло жном кон кре ти за ци ји у ви ду пер со не, услед 
дез ин те гри са ног или до не пре по зна тљи во сти дис пер зи ра ног кон тек ста ис ка зи ва ња.

4 Das Un he i mlic he, од но сно un canny (енгл.), је дан је од мо дер них те о риј ских тер ми на 
нај те жих за пре во ђе ње, те ће се у на став ку ана ли зе оста ти при не мач кој, од но сно ен гле ској 
ва ри јан ти. 

5 У на шој кул ту ри фе но мен un canny је та ко ђе до во ђен у фо кус ту ма че ња, и то при ана-
ли зи Ан дри ће ве про зе (в. Đurić 2013), од но сно про сто ра у ар хи тек ту ри (в. cvetić 2011).
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у сво ју су прот ност, у оно је зо ви то, за чуд но (das Un he i mlic he)” (Freud 2010: 35), 
што мо же би ти сен че но и пре те ћим ни јан са ма.

Де Ман, мо же се при ме ти ти, ци ља на ам би ва лент ну при ро ду апо стро-
фи ра ног осе ћа ња – на осци ло ва ње из ме ђу пре по зна ва ња и остра ње ња – чиме 
на ла зи пот по ру за сво ју те зу о ха лу ци на тор ном ефек ту при ре цеп ци ји лир-
ског тек ста. Уко ли ко би се ишло да ље, мо гло би се ре ћи да аме рич ки те о-
ре ти чар, ак цен то ва њем фи гу ре про зо по пе је, по сред но ре пли ци ра јед ној од 
рет ких те о ри ја лир ског су бјек та, ар ти ку ли са ној у Ло ги ци књи жев но сти 
Ке те Хам бур гер. Ста ву да лир ски су бјект по се ду је ха би тус ем пи риј ског 
су бјек та, што „зна чи да лир ски ис каз до жи вља ва мо као ствар но сни ис каз, 
као ис каз пра вог ис ка зног су бјек та” (HaM Bur ger 1976: 260), Де Ма но ва тео-
ри ја су про ста вља не у ста ље ност чи та лач ког уве ре ња пред при ро дом/из во ром 
лир ског гла са. Ти ме се оства ру је и спе ци фич но ме ђу соб но при бли жа ва ње 
до не кле опреч них те о риј ских на че ла уну тар опу са аме рич ког постструк-
ту ра ли сте: с јед не стра не, те зе о лир ском/књи жев ном тек сту као не сво ди вој, 
де су бјек ти ви зо ва ној ди на ми ци/игри озна чи те ља и тро па ко ја раз гра ђу је 
кон вен ци о нал не ре фе рен ци јал не ве зе и ко ју ин тер пре та ци ја не ми нов но 
за у ста вља и ре ду ку је; и, с дру ге стра не, спо ра дич ног, не што „мек шег” ста ва 
ау то ра да је пе снич ки је зик „у исти мах ре пре зен та ти ван и не ре пре зен та-
ти ван” (de Man 1975: 334).

Ми мо те о ре ти за ци ја ко је су усме ре не на опис има нент них свој ста ва 
пе снич ког је зи ка, са мо un canny ис ку ство, као вр ло спе ци фич на од ли ка су-
бјек та, мо же би ти пред мет лир ског об ли ко ва ња, што нас вра ћа фе но ме ну 
лир ског Ја, пер со ни „фик тив не си ту а ци је го во ра” као сре ди шту ана ли зе. 
По ста је за пра во зна чај но ко или шта је по вод un canny ис ку ства и ко јим лир-
ским сред стви ма се охра бру је ин тер пре та тив на од лу ка да је упра во das 
Un he i mlic he од ре ђу ју ћи ква ли тет ис ка зне ин стан це. Мно го је, да кле, раз ло-
га да се ту ма че ње лир ског Ја у пе сма ма Ми лу ти на Пе тро ви ћа и Но ви це 
Та ди ћа, пу бли ко ва ним 70-их го ди на, из ве де у све тлу на зна че них про бле ма 
и да се ис тра жи у ко јој ме ри упра во un canny пред ста вља тач ку пре се ка по-
е тикā та два зна чај на срп ска пе сни ка.

двојништвои/илиподвојенолирсКоја. Ми лу тин Пе тро вић је то ком 
70-их го ди на об ја вио три пе снич ке збир ке: Гла ва на па њу (1971), Про ме на 
(1974) и Свраб (1977), по ка зу ју ћи сва ким но вим оства ре њем скло ност ка 
пре ва зи ла же њу из ра жај ног мо де ла оства ре ног у прет ход ној књи зи. Су ге-
ри са не тран сфор ма ци је од ра жа ва ју се и на кон фи гу ра ци ју лир ске су бјек-
тив но сти. На „пу ту” до Про ме не, кључ ном Пе тро ви ће вом де лу ко је да је 
нај ви ше по во да да се го во ри о un canny фе но ме ну, нео п ход но је обра ти ти 
па жњу на мо де ло ва ње ис ка зне ин стан це у Гла ви на па њу, у ко јој се да ју на-
зна ке у ко јем сме ру ће се раз ви ја ти об ли ко твор ни по ступ ци овог пе сни ка. 

На и ме, у Гла ви на па њу лир ско Ја че сто за по чи ње не стал ни, из ра зи то 
сег мен ти зо ва ни и кат кад дис кон ти ну и ра ни ток ис ка зи ва ња, док исто вре ме но 
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до ла зи до укла ња ња ин те р пунк циј ских зна ка6 и ва ри ра ња ра спо на „бе ли на” 
из ме ђу ре чи, што их исто вре ме но ис ти че и ума њу је њи хо ву пред ви дљи вост. 
Ипак, то не зна чи да су при на ве де ном по ступ ку пот пу но ис ти сну ти „мар-
ке ри” ко ји би син так сич ки/пра во пи сно ре гу ли са ли ре че ни це, већ се еви-
дент но те жи њи хо вој „ре се ман ти за ци ји” (luKić 1985: 65).7 Та ко, на при мер, 
ни је уки ну та раз ли ка из ме ђу ве ли ких и ма лих сло ва, са мим тим ни раз гра-
ни че ње из ме ђу ре че нич них це ли на. Чи ни се, за пра во, да у на зна че ним ти по-
-ор то граф ским ин тер вен ци ја ма ни је у пр вом пла ну аван гар ди стич ки ин спи-
ри са на раз град ња ли те рар них и син так сич ких кон вен ци ја, или пак од јек 
кон кре ти зма и из ра зи ти јег пре но ше ња па жње са рав ни зна че ња на ви зу ел-
ни план ком би на то ри ке гра фич ких је ди ни ца, осло бо ђе них усло вље но сти 
ре че нич ним струк ту ра ма и кон вен ци ја ма од но са озна чи тељ/озна че но. На про-
тив, у Гла ви на па њу, а и у ве ћем де лу Пе тро ви ће вог опу са, бит на је, ако не 
и по е тич ки кру ци јал на, упра во лир ска су бјек тив ност.

Отуд се од су ство ин тер пунк ци је чак мо же раз у ме ва ти као из раз на-
сто ја ња да се одр жи од ре ђе ни кон ти ну и тет у ис ка зи ва њу, и по ред ње го ве 
по ви ше не пар це ли за ци је са сва ком по ја вом ве ли ког сло ва или из ра же ни јим 
раз ма ком из ме ђу ре чи. Тај кон ти ну и тет ис ка зи ва ња лир ског су бјек та до не-
кле је по др жан и од ре ђе ним ми кро на ра ти ви ма, ко ји, упр кос фраг мен ти зо-
ва њу, нај че шће не ода ју ути сак хер ме тич но сти. С дру ге стра не, ва ри ра ње 
оп се га хи ја ту са из ме ђу лек се ма сиг нал је да ли не ар ност и пре глед ност ис ка-
зи ва ња ипак до не кле би ва ју де ста би ли са не. Са ме те „пра зни не” у тек сту су 
„оти сак” елип тич но сти, про ме на, про це па, па у за, из о ста вља ња, ћу та ња, што 
усло вља ва да пе сме Гла ве на па њу ево ци ра ју од ре ђе ни не до ста так, иа ко 
че сто под ра зу ме ва ју јед но си ту а ци о но је зго, иа ко, да кле, ода ју ути сак да је 
из не та од ре ђе на окол ност, „сце на” лир ског Ја.

Ти ме се до дат но су ге ри ше ефе кат ко ји се ука зу је у са мим обр ти ма на-
из глед ре фе рен ци јал но уте ме ље них ми кро на ра ти ва – лир ско Ја у од ре ђе ним 
тач ка ма из ла га ња от кри ва сво ју би зар но-ира ци о на ли зо ва ну пер спек ти ву, 
со лип си стич ко-ало гич ке за кључ ке, па ра но ид ни ха би тус и „кри во сра ста ње” 
из ме ђу Ја и не-Ја, из ме ђу се бе и све та, с тим што се на кон цу мо ра узе ти у 
об зир и то да та ква прет по ста вље на ау ра су бјек та уз врат но ре ла ти ви зу је ре фе-
рен ци јал не им пул се на ко ји ма је пе сма за сно ва на. На тај на чин је већ био 
на го ве штен тип лир ске су бјек тив но сти по ко јој ће Про ме на би ти спе ци фич на.

6 Ин тер пунк циј ски зна ци су за др жа ни са мо у не ко ли ко слу ча је ва: за ре зи у по је ди ним 
на сло ви ма, и цр та као по след њи ти по граф ски траг у пе сма ма ка да се оче ку је да на кон ње 
сле ди из ве сно до вр ша ва ње прет ход них тврд њи. Ипак, Пе тр о вић та кав на ста вак по пра ви лу 
из о ста вља, те су цр те са мо век тор усме рен ка пра зни ни, што се раз ли чи то мо же ту ма чи ти, 
а сва ка ко пред ста вља је дан од упе ча тљи вих зна ко ва елип ти за ци је из ра за у Пе тро ви ће вој по е-
зи ји и по е тич ке про бле ма ти за ци је с њом по ве за них ка те го ри ја пре ки да, ти ши не, це(н)зу ре, 
од су ства и не до вр ши во сти („Ис пљу ва ћу/ те јед ног да на из/ сво је утро бе Гу шиш ме/ По за-
ба ви се дру гим/ лу да ци ма На при мер – ”, „Тек по сле, зна се”, петровић 1971: 50).

7 Чи ни се да су до са да ана ли тич ки нај по све ће ни ји тек сто ви о Пе тро ви ће вој по е зи ји 
кри ти ке и есе ји Ја сми не Лу кић (в. luKić 1985: 57–87; луКић 1993: 41–47).
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Та ко у Ми мо хо ду лир ски су бјект от по чи ње из ла га ње на го то во анег дот-
ски на чин, чак ис ти чу ћи уо би ча је ност и ру ти ну сва ко дне ви це, да би се, на кон 
при мет не бе ли не у тек сту, на го ве сти ла про ме на („Ули ца ме во ди до ку ће/ Као 
и обич но/ трам ва јем  Не што се/ ипак до го ди ло”, петровић 1971: 21). У на ве-
де ном слу ча ју „пра зни на” по јед но став ној ана ло ги ји упу ћу је на пре кид уоби-
ча је ног то ка по врат ка ку ћи, што ће, ка ко се ис по ста вља, под ра зу ме ва ти од-
ре ђе ну ла ку ну у мо де ло ва ној све сти („По не ко бле до/ све тло  Не при мет но/ 
Кре ћем се спо ро/ (...)/ Мо рао сам да бу дем у/ со би око по ла два/ У трам ва ју 
сви дре ма ју/ Сву као сам се и/ по гле дао у ча сов ник/ би ло је про шло че ти ри/ 
Где сам/ скре нуо с пу та/ Ни чег се не се ћам/ Ал слу тим  Не што се/ у за но су 
мо ра ло да/ до го ди”, петровић 1971: 21).

Ис так ну ти дис кон ти ну и тет, ко ји бе ли не уво де у рав ни кон вен ци о нал-
ног ни за ња ти по граф ских озна ка, од раз је су ге сти је ати пич них ста ња све-
сти ко је лир ско Ја на сто ји да ре кон стру и ше из на кнад не пер спек ти ве. При 
то ме је од ре ђе ни „рез” у све сти на зна чен и не ста бил но шћу ди стри бу ци је 
гла гол ских об ли ка – на кон пре зен та при опи су рад њи и окол но сти ко је су 
прет хо ди ле „пра зни ни” у се ћа њу („Кре ћем се спо ро”, „У трам ва ју сви дре-
ма ју”), сле ди пер фект ко јим се опи су је по вра так („Сву као сам се и/ по гле дао 
у ча сов ник/ би ло је про шло че ти ри”), за тим из но ва пре зент у тре нут ку при-
се ћа ња („Ни чег се не се ћам/ Ал слу тим”). Ипак, ни су ми ра ју ћа по зи ци ја 
ни је про же та но вим зна њем лир ског су бјек та о се би, о при ро ди не стал но сти 
сво је све сти и ње них не про зир них пе ри о да. Чак се, на осно ву за кључ ка који 
лир ски су бјект из во ди („Ал слу тим  Не што се/ у за но су мо ра ло да/ до го ди”) 
мо же при ме ти ти да и на из глед ста бил на по зи ци ја/ета па лир ске су бјек тив-
но сти ни је га рант ра ци о нал но-ког ни тив не пер со нал но сти и по у зда не пер-
цеп ци је, по што се ениг ма тич ни про це пи у све сти и ста ње дез о ри јен та ци је 
го то во афир ма тив но вред ну ју и име ну ју као за нос.

То не би мо ра ло да пред ста вља би ло шта вред но чу ђе ња, бу ду ћи да се 
као јед на од се ман тич ких оп ци ја при ту ма че њу на ме ће ме ђу соб но опо ни-
ра ње це ре брал не и ира ци о нал не „стра не” лир ске су бјек тив но сти, те би пре-
по зна ва ње за но са био још је дан при мер, на до ве зан на мно ге у пе снич кој 
тра ди ци ји, дистанцирањa од ра зу ма. Уз то вре ди узе ти у об зир мно ге дру ге 
пе сме Гла ве на па њу у ко ји ма је лир ско Ја од ре ђе но ко ре ла ци јом са Дру гим, 
ука зу ју ћи се као угро же но или као пре те ћа ин стан ца, што је још јед на ан ти-
ци па ци ја лир ске су бјек тив но сти Про ме не („Кад до ђу ки ше/ не мо гу/ а да не 
упа дам/ у ту ђе до мо ве//  Да тра жим/ То плу по сте љу/ Пра зну/ Или пу ну 
ме са/ осо ље ног/ Да ша пу ћем/ Кат кад/ кр ва ве слу зи/ те ку/ Низ бе ле чар ша ве”, 
Пе тро вић 1971: 18; „Из не на дио ме је дан чо век/ Што ис пред мо је ку ће/ ста јао је/ 
Не по ме ра ју ћи се”, петровић 1971: 28). По ста је ја сно да је реч о мо де ло ва њу 
ла тент но ви о лент ног соп ства ко је та кву при ро ду слу ти и у Дру гом.

Бу ду ћи да у за вр шној ми ни ја ту ри лир ски су бјект не по сред но ре фе ри-
ра на сам књи жев ни ар те факт („Уме сто вас ја/ за тва рам ову књи гу/ Скла пам 
ње не ко ри це/ У не ком дру гом све ту”, По след ња пе сма, петровић 1971: 59), уз 
ин те гри са ње тек сту ал ног кон струк та лир ског Ја и ем пи риј ских су бје ка та 
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у за јед ни цу по ве за ну окон ча њем књи ге („Та ко што у истом/ ча су бук не Сви/ 
не ста је мо Ује ди ње ни/ По след њи по ку шај/ био нам је Жи вот/ на до ма ку”, 
петровић 1971: 59), мо же се го во ри ти о ме та лир ској ин стан ци, о пер со ни 
пе сни ка ко ја (раз)от кри ва ар ти фи ци јел ну при ро ду лир ских су бје ка та прет-
ход них пе са ма, ко ји се са да ука зу ју као ра зно вр сне пер со не ис ка зне ин стан це 
По след ње пе сме. Ти ме се осло ба ђа ви ше сми сле ност у за вр шним сти хо ви ма 
– док лир ски су бјект за вр шне пе сме че зне за „жи во том на до ма ку”, бу ду ћи 
да се гра ни ца пре ма ем пи риј ској ствар но сти чи ни не пре мо сти вом, од ре ђе-
ни „жи вот” се окон ча ва и за ем пи риј ски су бјект, не до сег ну ти „жи вот” фик-
ци је ко ја соп стве ним кра јем од но си из ве сну пре ва гу над екс тер ним све том 
(в. luKić 1985: 73).

Ме та по е тич ком све шћу лир ског су бјек та епи ло шке пе сме Пе тро вић 
до не кле убла жа ва ра ди ка ли за ци ју ег зи стен ци ја ли стич ке ма три це ко ја је 
до ми ни ра ла збир ком Гла ва на па њу пре По след ње пе сме. У Про ме ни је екс-
пли цит ност ау то по е тич ких и ме та лир ских аспе ка та ума ње на, али се у тој 
сре ди шњој Пе тро ви ће вој збир ци знат но про бле ма ти зу ју окви ри ег зи стен-
ци ја ли стич ког ето са, фор ми ра њем ком плек сне по е тич ке осно ве пе ва ња 
ко ја се опи ре књи жев но кри тич кој ти по ло ги за ци ји.

На и ме, лир ска су бјек тив ност Про ме не, ка ко је већ при ме ће но у кри ти-
ци, из ра ста на то по су двој ни штва (в. Perišić 1977: 241–254; миКић 1993: 
48–50),8 али и у ко ре спон ден ци ји са фа у стов ским мо ти вом (luKić 1985: 69). 
Ова два мо ти ва на по себ но упе ча тљив на чин сра ста ју у пр ве две пе сме 
збир ке у ко ји ма је лир ско Ја об ли ко ва но као сво је вр сна де мо ни зо ва на ин-
стан ца („Име ну јем те ду жни ком сво јим”, Уго вор, петровић 1974: 8), на из глед 
уни ште на већ у на ред ној пе сми („Угље ни са но те ло на ули ци./ По лу ти на./ 
Оба вио си по сао”, По ни ште ње, петровић 1974: 9). То не са мо да пред ста вља 
ати пич но раз ре ше ње са ве за са Не ча сти вим, већ са мој ху ма но ид ној по зи ци ји 
при да је ква ли тет ко ји се мо же са ме ра ва ти са ди ја бо лич ним мо ћи ма.

За ни јан си ра ни је ту ма че ње лир ске су бјек тив но сти пе са ма Про ме не, 
пот по ру мо же пру жи ти Фрој до во по и ма ње двој ни штва као јед ног од нај ре-
пре зен та тив ни јих при ме ра un canny фе но ме на, „на свим ступ ње ви ма и у 
свим об ли ци ма (...) да кле удва ја ње Ја, раз два ја ње Ја, за мје на Ја – и, ко нач но, 
ста лан по вра так исто га, по на вља ње истих цр та ли ца, ка рак те ра, суд би на, 
зло чи на” (Freud 2010: 27). У скла ду с тим, пе сме у на став ку, на кон увод ног 
Уго во ра и По ни ште ња, мо гу се раз у ме ва ти као об ли ко ва ње ин тер ак ци је 
двој нич ких опо ни ра них ин стан ци (по тен ци јал но ди ја бо лич ног „пред зна-
ка”), али и као ме ђу соб но пре вла да ва ње су про ста вље них сфе ра јед ног по-
дво је ног соп ства, уко ли ко ис ка зи ва ње схва ти мо као ау то ре фе рен ци јал но 
(„Био сам ти у не дри ма. Боц као. Ку пи но вим тр ном./ Чи стио (...)/ Из ло ка ним 

8 У кри ти ци је та ко ђе на гла ша ва но да, де ли мич но од Гла ве на па њу, а по го то во са 
Про ме ном и Свра бом, Пе тро вић по се же за „ра ди кал ним ли ри змом” (Perišić 1977: 245), тј. 
по ста вља лир ски су бјект као сто жер но „ме сто” кон сти ту и са ња пе снич ког об ли ка и по ру ке, 
као нај ди на мич ни је и се ман тич ки нај прег нант ни је „је згро” кон сти ту и са ња пе сме.
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ка на ли ма./ С ру пом у че лу”, петровић 1974: 22). Тој ви ше знач но сти до при-
но си про ли фе ра ци ја и усло жња ва ње по сту па ка ак ту ел них већ у Гла ви на 
па њу – ре ду ко ва ње ин фор ма ци ја о си ту а ци ји ис ка зи ва ња, мно штво елип тич-
них кон струк ци ја, али и из о ста вља ње раз ли чи тих об ли ка гла го ла „би ти” 
и не мо гућ ност да се по у зда но од ре ди да ли су, из пе сме у пе сму, но си о ци 
ин стан ци пр вог и дру гог ли ца јед ни не увек исти ен ти те ти, или се они ме ђу-
соб но сме њу ју. Та кво спе ци фич но „ћу та ње”, ус кра ћи ва ње ши рег кон тек ста 
ис ка зи ва ња, Пе тро ви ће ву по е зи ју при бли жа ва хо ри зон ту по е ти ка ко је упра во 
опи ра њем вер бал ном/дис кур зив ном раз гра ђу ју мо дер ни стич ку пред ста ву 
књи жев но сти и ства ра ла штва (Has san 1992: 28–29).

И ка да се, да кле, пре ни за кон ста та ци ја ли ше них лич них об ли ка гла-
го ла „би ти”, ис ка зна ин стан ца у пр вом ли цу огла си („Скло пио сам очи”, 
„Зло гла сни мој бри јач”, петровић 1974: 29), у на став ку увек оста је отво ре на 
се ман тич ка мо гућ ност да је ин стан ца ди ја бо лич ног Дру гог „од го вор на” за 
од ре ђе ни чин („Пу стио/ ли ти це./ Отво рио ку ти ју. Из ва дио гво зде ни бри јач./ 
Ма ли грч/ над гор њом усном./ При нео се чи во/ гр кља ну./ Сли ка у сен ци. 
Од ла зио./ Од ма хи вао гла вом”, петровић 1974: 29). Ако ре це пи јент при ста не 
на то да је реч о двој нич ком од но су, то је сва ка ко под стак ну то опи са ним 
елип тич ним сред стви ма за там њи ва ња кон тек ста ис ка зи ва ња и по ступ ци ма 
ми ни ма ли зо ва ња раз ли ка из ме ђу по тен ци јал но за ме њи вих ис ка зних ин-
стан ци. Та за ме њи вост се ис по ста вља као при хва тљи во ин тер пре та тив но 
„ре ше ње” са сва ком но вом пе смом, са на зна че ним ујед на че ним и ре пе ти-
тив ним лир ским „стра те ги ја ма”. Са мо ис ка зи ва ње, уко ли ко до ла зи до про-
ме не „но си о ца” гла са, не от кри ва кру ци јал не раз ли ке из ме ђу опо ни ра них 
ен ти те та – они са мо сме њу ју уло ге на сил ни ка и жр тве, или оста ју за ро бље-
ни у обо стра ном на сил нич ком од но су, при че му њи хо во функ ци о ни са ње у 
окви ру (за)да тих уло га не от кри ва ни јан си ра ни је ди стинк ци је. Отуд се лир-
ско Ја мо же у ис тој пе сми нај пре на ћи у до ми нант ној по зи ци ји („Ба цам те 
у плод ну њи ву./ Окре ћем ле ђа”, „Фи јук”, 44), за тим и у по зи ци ји жр тве 
ко ја уз вра ћа („Па лиш ва тру. Оти шао си/ у дим./ И пу цам”, 44), не су спен ду-
ју ћи ни мо гућ ност да је реч о спе ци фич ном дво гла сју ко је, симп то ма тич но, 
ни је син так сич ки на зна че но. Пер со на, као про ви зор ни иден ти тет лир ског Ја, 
од пе сме до пе сме у Про ме ни би ва од ре ђе на пре вас ход но пред зна ком ак тив-
но сти или па сив но сти, што по тен ци јал но им пли ци ра по сто ја ње две пер со не 
ко је сво јим ис ка зи ва њем не по ка зу ју да се, при сме ни по зи ци ја у ди на ми ци 
на сил ник/жр тва или при за чуд ној ви о лент ној ега ли тар но сти, раз ли ку ју од 
су про ста вље ног ен ти те та. 

Ис по ста вља се да лир ски су бјект Дру гог не ви ди зна чај но раз ли чи тим 
од се бе, те му као је ди ну кон сти ту тив ну раз ли ку при да је су про ста вље но, 
од но сно над ре ђе но/под ре ђе но ме сто на „клац ка ли ци” мо ћи. С дру ге стра не, 
из ра зи то ре ду ко ва ни об ли ци кон ста то ва ња и/или при ка зи ва ња ак тив но сти 
Дру гог, од на из глед сва ко днев них, три ви јал них рад њи до би зар них чи но ва, 
им пли ци ра пер спек ти ву ко ја, па ра док сал но, ни је пре по зна тљи ва по спе ци-
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фич ном зна њу о Дру гом, већ по спо ју је зе и оту ђе ња, за зо ра и стреп ње, по 
ста њу ко је упу ћу је на un canny ис ку ство.

Та пер спек ти ва и са мог ре це пи јен та ста вља у срод ну по зи ци ју, оте жа-
ва ју ћи чи та лач ку од лу ку пред тим да ли је ис ка зна ин тан ца син гу лар на, или 
се под ва ја. У тој „ин те лек ту ал ној не си гур но сти” мо же се пре по зна ти је дан 
од пред у сло ва un canny ис ку ства (Freud 2010: 10). Сам ре це пи јент мо же већ 
утвр ђе ну кон фи гу ра ци ју и иден ти тет лир ског су бјек та, са ни за њем сти хо-
ва/пе сма ма и ин тен зи ви ра њем тек сту ал не ди на ми ке, са гле да ва ти у но вом 
све тлу, као стра не, срод не прет ход ним ва ри ја ци ја ма али из но ва за чуд не, те 
се и по зи ци ја чи та о ца ука зу је на по се бан на чин афи ци ра на un canny ис ку ством. 
Де Ман је већ на во дио осци ло ва ње из ме ђу „ви дим” и „ми слим да ви дим” 
ка да је по сред ством un canny фе но ме на упу ћи вао на рас цеп про у зро ко ван 
фи гу ром про зо по пе је, на дис кре пан ци ју из ме ђу ре фе рен ци јал них ин тен-
ци ја и ди на ми ке озна чи те ља и тро па. За ни мљио је да са ма Пе тро ви ће ва 
по е зи ја на во ди да се апро при ја ци ја и пре и на че ње Фрој до вог раз у ме ва ња 
un canny ис ку ства у слу жби де кон струк циј ске те о ри је, из но ва вра ти од ре-
ђе ним ни јан са ма у раз у ме ва њу овог фе но ме на на ко ји ма је ин си сти рао ро-
до на чел ник пси хо а на ли зе. Та но ва ни јан са од но си се упра во на из о ста ја ње 
ре це пи јент ске од лу ке о то ме ко је но си лац лир ског гла са, на не при ста ја ње 
на ин тер пре та тив но за у ста вља ње не у хва тљи ве сме не и ди стри бу ци је двој-
нич ких пер со на. 

На зна че на си ту а ци ја у скла ду је са по себ ним „ру кав цем” те о ри је ре-
цеп ци је у окви ру ко јег се за сту па уве ре ње да су „ме ста нео д ре ђе но сти” 
пред у слов ин тер ак ци је тек ста и чи та о ца, те да ни је увек ну жно оства ри ти 
њи хо ву кон кре ти за ци ју; њи хо ва „до пу на” би за пра во пред ста вља ла очу ва-
ње пред ста ве о хар мо нич ном књи жев ном де лу (в. izer 1978: 100–103), што 
сва ка ко ни је ком пле мен тар но са об ли ко твор ним по ступ ци ма и ко фи гу ра-
ци јом лир ског су бјек та у Про ме ни. Чи та лац ко ји не за у ста вља осци ло ва ње 
оп ци ја на пла ну кон кре ти за ци је лир ске су бјек тив но сти за пра во сти че пот-
пу ни ју пред ста ву о до ме ти ма Пе тро ви ће ве пе снич ке прак се и сам по тен-
ци јал но би ва „за хва ћен” un canny ис ку ством као ди фе рен ци јал ним свој ством 
ре цеп ци је Про ме не. У скла ду с те о риј ским мо да ли те ти ма ко ји сло же но пи-
та ње о при ро ди ре це пи јент ских ре ак ци ја на књи жев ни текст/умет нич ко де ло 
раз ре ша ва ју при хва та њем те зе о то ме да књи жев на/умет нич ка оства ре ња 
мо гу по бу ђи ва ти емо ци је, афек те, „уну тра шња ста ња” ко ја су ина че спе ци-
фич на за ре ак ци је на ван ли те рар не, ем пи риј ске под сти ца је (в. got 2013: 265–
306), ис ка зи ва ње лир ског су бјек та у Пе тро ви ће вој збир ци пре по зна је мо као 
под сти цај за за зор не не до у ми це сен че не је зом пред сми са о но за там ње ним 
си ту а ци ја ма и ам би ва лент ним „ли ци ма”, „из во ри ма” лир ског гла са, да тих 
без ста тич не кон цеп ту а ли за ци је и у опи ра њу пре глед ном дис кур зив ном опи су.

Чи та лач ке ре ак ци је, на рав но, не тре ти ра мо као фе но мен ла ко под ло жан 
уни фи ка ци ји и ни ве ли са њу ин ди ви ду ал них ре це пи јент ских раз ли ка, али од-
су ство ста бил не и пре глед не ло ги ке рас по де ле ис ка зних ин стан ци у Про ме ни 
де ста би ли ше сва ку ко нач ну ин тер пре та тив ну од лу ку. Ре це пи јент ска па жња 
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уз др ма на је још јед ним аспек том лир ске су бјек тив но сти Пе тро ви ће ве збир-
ке. На и ме, опи са на ди на ми ка лир ског Ја и Дру гог не мо ра би ти ин тер пре-
та тив но де ко ди ра на (са мо) као сме на „но си о ца” ис ка зних ин стан ци, у ви ду 
уче сни ка ме та фо рич но-па ра бо лич но пре до че них ви о лент них ин тер пер со-
нал них од но са ак те ра по тен ци јал но ди ја бо лич не при ро де, већ све вре ме 
мо же би ти ре чи о јед ној, дис тор зи ра ној су бјек тив но сти у ра ди кал ном уну тра-
шњем кон флик ту и ире вер зи бил ном рас це пу пси хич ких си ла. Ви о лент не 
сце не, ко је про жи ма ју чи та ву збир ку, мо гу се раз у ме ва ти и као вид рас пр ше-
не и фраг мен ти зо ва не па ра бо ле о су о ча ва њу су бјек та са не све сном сфе ром 
соп стве ног би ћа, те се и из ра зи то гро теск на пред ста ва те ле сног пла на ег зи-
стен ци је, од пр вих сти хо ва на кон про ло шких пе са ма Уго вор и По ни ште ње 
(„Па даш с кро ва./ На дно мо је утро бе”, Фор му ла, петровић 1974: 15; ис та као 
Г. К.), мо же по сма тра ти као ме та фо ри за ци ја „дна” су бјек та, не све сних аспе-
ка та пси хе. Не све сно ко је из ми че дис кур зив ној ар ти ку ла ци ји су ге ри ше се 
по сред ством ана ло ги је са флук ту а ци јом, им пер со на ли за ци јом и „есте ти ком 
ру жног” уну тра шњих ор га на.

У скла ду с тим, сва ки ма њак ин фор ма ци ја – у кон тек сту Про ме не – мо же 
се пре по зна ти као су спен зи ја про до ра не све сног у дис курс, као сво је вр сна 
(ау то)цен зу ра и по ти ски ва ње. Уме сто асо ци ја тив но-ау то мат ске пе снич ке 
прак се ко ја не све сно ус по ста вља као не стал но, не по у зда но ре гу ла тив но-об ли-
ко твор но на че ло, код Пе тро ви ћа је реч о лир ском су бјек ту ко ји у про це су 
ис ка зи ва ња из но си на пе тост из ме ђу из ре че ног и (још увек) по ти ски ва ног, 
ис ка за ног и не ар ти ку ли са ног, на из глед по зна тог и не про зир ног аспек та 
соп стве ног би ћа, из ме ђу са др жа ја ко ји су про би ли цен зу ру све сти и на по на 
ира ци о нал них им пул са. Ин тен зи ви ра њем елип тич но сти и ре ду ко ва њем 
кон тек ста ис ка зи ва ња, Пе тро вић у Про ме ни за пра во про на ла зи на чин да 
су ге ри ше стал но и ла тент но при су ство не све сне сфе ре су бјек та, ко ја иш че-
за ва са мим об зна њи ва њем у би ло ко јем дис кур су и ко ја је у осно ви увек 
при сут на са мо као већ од сут на (в. Fink 2009: 48–49; 52; в. la can 1986: 23–34). 
То усло вља ва и спе ци фич ну упо тре бу тех ни ке мон та же – кон сти ту тив не за 
мно ге (нео)аван гард не по е ти ке – ко ја је у Про ме ни, пак, ге не ри са на ис ка зи-
ма лир ског су бјек та ко ји ода ју ути сак не пот пу но пре до че них и не ли не ар но 
улан ча них си ту а ци ја. Те окол но сти су на зна че не раз ли чи тим „ка дро ви ма” 
ко ји да ју по во да да се вра ти мо то по су двој ни штва, уко ли ко се ме ђу ин тер-
пре та тив ним мо гућ но сти ма опре де ли мо за њи хов ре фе рен ци јал ни план – 
та да го во ри мо о раз ли чи тим про стор но-вре мен ским ко ор ди на та ма ис ка зне 
ин стан це и ње ног двој нич ког опо нен та (нпр. „Уми рио сам те. Усме рио на 
пре да ва ње/ из исто ри је./ Ле жиш на да сци. Прав./ Зми ју/ скри ваш под па зу-
хом./ По ди жем за ве су”, „Тан ким цре вом из вла чим ти мо зак”, петровић 1974: 
34). С дру ге стра не, чи та лач ком опре де ље њу за по дво је ну лир ску су бјек-
тив ност иду у при лог еви дент ни цен три пе тал ни се ман тич ки „им пул си” 
уве де них „ка дро ва” – уко ли ко их схва ти мо ме та фо рич но – као по ка за те љи 
уда ља ва ња од мо дер ни стич ке пред ста ве су бјек тив но сти ко ја би се ре а ли-
зо ва ла са от кри ва њем аде кват них „објек тив них ко ре ла ти ва”. Пре зент као 
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вре ме сва ке од фраг мен тар но на зна че них, раз у ђе них си ту а ци ја, мо же се 
раз у ме ва ти као сиг нал си мул та но сти и де цен три ра но сти „уну тра шњих” 
пре ви ра ња соп ства, као је дан од на чи на су ге сти је на пе то сти и су ко ба ко ји 
ге не ри шу су бјек тив ност ком пул зив но при ну ђе ну на фор ми ра ње пред ста ве 
о двој ни ку, на пер со ни фи ка ци ју уз не ми ру ју ћих по ти сну тих са др жа ја. Дру гим 
ре чи ма, пе сме Про ме не до но се и ту вр ло осо бе ну ни јан су un canny ис ку ства 
– пре по зна ва ње се бе као стра ног Дру гог, као пре те ће ин стан це ко ја се „отр гла” 
из ин те гри са ног, ко хе рент ног соп ства и оте ло тво ру је не мо гућ ност раз ре ше-
ња уну тра шњег кон флик та. Ја/Его, да кле, „ни је го спо дар чак ни у соп стве-
ној ку ћи” (Frojd 2006: 214), на ста ње ној сво јим ап сек ти ма соп ства ко ји се 
по-ка зу ју као оту ђе ни, дру ги, је зо ви ти, не-о-до ма ће ни. 

Са збир ком Свраб Пе тро вић се вра ћа ме та лир ској рав ни и об ли ци ма 
ре а ли за ци је лир ске су бјек тив но сти. Док се у про ло шкој пе сми об ја вљу је 
пер со на пе сни ка („из ва дио сам ма ши ну, из цр не ку ти је,/ ста вио, на сто, од 
ора хо ви не,/ и на у мио, да пи шем, књи гу: свраб”, петровић 1977: 7), лир ски 
су бјект за вр шне пе сме Смрт књи ге об зна њу је сам крај пе снич ке кре а ци је, 
при че му у су про ста вља њу фик ци је и ем пи ри је те гоб ни је осе ћа ње по ве зу је 
са „ја вом” („Ни сам ли слу тио: тек у ја ви по чи ње му ка,/ кад се књи га уде бља,/ 
ма сти ло про ли је,/ скло пе ко ри це, с по штан ским жи гом”, петровић 1977: 63).

Лир ски су бјект се у оста лим пе сма ма збир ке ука зу је као низ ва ри ја ци ја 
пер со не пе сни ка про ло шке и за вр шне пе сме, као ис ка зна ин стан ца ко ја 
апо стро фом „ожи вља ва” из ве стан фе ми ни ни ен ти тет, спе ци фи чан по кри-
зним ег зи стен ци јал ним си ту а ци ја ма ко је не рет ко де ли са лир ским су бјек том. 
Све то пра ти из ра зи то сег мен то ва ње тек ста про бра ним, (ре)се ман ти зо ва ним 
и естет ски ин ве сти ра ним ин тер пунк циј ским зна ци ма, у слу жби на гла ша-
ва ња сва ког чла на ре че нич не фра зе ра ди ис ти ца ња од ре ђе ног чи на или 
свој ства лир ског су бјек та/лир ске ју на ки ње. Тај по сту пак се из во ди уз ви со-
ко фре квент ну при сут ност мо ти ва те ла/ор га ни зма/ко же, че сто уз су ге сти ју 
из ве сног бол ног чул ног ути ска или гро теск ног из об ли че ња те ла („Упра вљаш 
по кре ти ма:/ игли цу у огањ,/ у туш./ Боц каш образ,/ по длак ти цу, ка ле мље-
ну, на два ме ста:/ кру го ви:/ мо ји мла де жи:/ ра су ти, по те лу, уи гра ни,/ а:/ 
ти-туш, у игли ци за уцр та ва ње:/ утр ну ла:/ ду биш, у ме ни,/ гне здо”, Туш, 
гне здо, 17). Спо ра дич но је еви дент но и кон крет ни је ре фе ри ра ње на за ви сност 
од нар ко ти ка („Ста вљаш на пре ци зну ва гу прах, бел каст”, „Ме ра, чин I”, 12; 
„ли зни, шприц,/ обло, хи ља ду стру ко: сти сни:/ гу ме но цре во”, „Во да, при-
прем на”, 13). И у Свра бу, као и прет ход не две ана ли зи ра не збир ке, Пе тро вић 
фор ми ра лир ску су бјек тив ност „су сре том” две сво је ства ра лач ке оп се си је – 
ра ди ка ли за ци је ег зи стен ци ја ли стич ке по е тич ке ма три це и екс пе ри мен ти са-
ња на пла ну са ме син так сич ке ор га ни за ци је ис ка зи ва ња лир ског су бјек та.

лирсКисубјеКтvs.реално. Ства ра лач ки кон цепт ко ји нај у пе ча тљи ви је 
по ве зу је по е ти ке Ми лу ти на Пе тро ви ћа и Но ви це Та ди ћа од но си се упра во на 
по ме ну то свој ство ра ди ка ли за ци је ег зи стен ци ја ли стич ке по е тич ке ма три це. 
За сво је збир ке пу бли ко ва не то ком 70-их го ди на – При су ства (1974) и Смрт 
у сто ли ци (1975) – сам Та дић ка же: „Мо је су ра не пе снич ке збир ке (При су
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ства и Смрт у сто ли ци) за пи си из се но ви тих ен те ри је ра. Со ба, ход ник, 
со би чак и пе снич ки су бјект у њи ма. У угло ви ма, ме ђу пред ме ти ма, из ме ђу 
зи до ва као да се об ли ку ју утва ре са мо сна гом ма ште и сно ви ђе ња. Ту су: 
там ни пе њач, онај ко ји оштри је зик, ке зи ла, ска ку та ни, ке зи ли ћи. Ма ли 
де мо ни во ле соб не про сто ре и упо треб не ства ри” (тадић 2012: 7).

Опи са на тен ден ци ја ви дљи ва је већ у де би тант ским При су стви ма, али 
ће пре по зна тљи во об лич је за до би ти по себ но у Смр ти у сто ли ци. Нај пре, 
лир ска су бјек тив ност При су ста ва пре суд но је кон тек сту а ли зо ва на про ло-
шком и епи ло шком пе смом иден тич ног на сло ва – Там ни пе њач. У увод ној 
пе сми лир ски су бјект го во ри у име не и ме но ва не за јед ни це ко ја се, сход но 
од су ству пре ци зни је атри бу ци је тог про ви зор ног ску па, мо же раз у ме ва ти 
као уни вер за ли зо ва ње са мог ста ња и си ту а ци је лир ског Ја. А сам до жи вљај 
све та лир ског су бјек та сен чен је пред о се ћа њем „там ног пе ња ча” ко ји, чи ни 
се у пр ви мах, пред ста вља из ве сно екс тер но свој ство, пре те ћу осо би ну све та 
(„зна мо то ли ко да до ла зи/ да се ла га но и упор но ус пи ње/ оп на што нас дели 
пре ма на ма се уги ба”, тадић 1974: 7). Ис по ста вља се, ме ђу тим, да „ожи вља-
ва ње” „там ног пе ња ча” апо стро фом под ра зу ме ва и „бу ђе ње” сво је вр сне 
за по сед ну то сти су бјек та („је чи ли то он у ча су по по днев ном/ отва ра ли ми 
то уста/ да на па пир пљу вач ку про спе”; „ка ко би те из гру ди ис ти сли/ груд-
не ко сти при ти ска мо”, тадић 1974: 8), или пак уплив чу до ви шног ен ти те та, 
од но сно мрач не осо би не све та у про стор при ват но сти („та ко си бли зу,/ за-
и ста си у ду ва ру”, тадић 1974: 59). Ре це пи јент је, не сум њи во, у ве ли кој 
ме ри укљу чен у про цес кон фи гу ри са ња лир ског Ја и кон кре ти за ци је се ман-
тич ких пла но ва, бу ду ћи да се мо же по ста ви ти пи та ње да ли су сли ке је зе у 
Там ном пе ња чу тран сфор ма ци ја он то ло шких ква ли те та ствар но сти, за шта 
се да је по во да („опет се/ свом ре пу вра ћа/ за со бом/ оста вља ју ћи свет та ко 
сли чан/ исе ље ном мра ви ња ку/ свет шу паљ и бо бо њав// и ре чи ове пу сте пе-
тељ ке”, тадић 1974: 64), или је пак реч о ра ди кал но де ста би ли са ном су бјек-
ту, о ира ци о нал но и гро теск но-би зар ном ста њу све сти ко ја „ис кри вљу је” 
са мо ра зу ме ва ње и пер цип ци ју окру же ња. На ве де не не до у ми це у мно го чему 
асо ци ра ју на по зи ци ју чи та о ца пред Пе тро ви ће вом Про ме ном. При хва та ње 
нео д луч но сти као има нент ног свој ства ре цеп ци је, и то пред мо гу ћим зна-
че њи ма и пер спек ти ва ма/ви до ви ма ис ка зне ин стан це, ком пле мен тар но је 
са об ли ко твор ним по ступ ци ма и ви зи јом чо ве ка/све та (не са мо) увод не пе-
сме При су ста ва. Un canny сен чи про цес ре цеп ци је Та ди ће ве по е зи је, не само 
као има нент но свој ство по и ма ња лир ског тек ста из де кон струк циј ске пер-
спек ти ве, већ као по тен ци јал ни, спе ци фич ни ква ли тет ре цеп ци је лир ског Ја, 
тј. као мо гућ ност да се већ уо че на и кон стан то ва на од ли ка лир ског су бјек-
та ука же као стра на и као „је згро” ема на ци је је зе и за чуд но сти. Де Ма но ва 
не до у ми ца („ви дим” или „ми слим да ви дим”) у слу ча ју Та ди ће ве по е зи је 
ни је по ве за на са мо с рас це пом из ме ђу ре фе рен ци јал них ве за и са мо до вољ не 
ди на ми ке озна чи те ља/тро па, већ пред ста вља нај а де кват ни ју ре це пи јент ску 
ви зу ру ко ја омо гу ћа ва да се исто вре ме но ува жи и ега ли тар но при су ство раз-
ли чи тих се ман тич ких мо гућ но сти и пер спек тивā у раз у ме ва њу лир ског Ја. 
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Уко ли ко би смо, да кле, ре кли да је у При су стви ма реч о спе ци фич ној 
пси хо ло ги за ци ји лир ског Ја, ти ме би се са мо де ли мич но дао од го вор на 
пи та ње о кон фи гу ра ци ји ис ка зне ин стан це Та ди ће вих пе са ма. Пре је по сре-
ди мо де ло ва ње аспе ка та су бјек тив но сти ко ји се опи ру ре пре зен та ци ји и 
раз гра ђу ју сим бо лич ки по ре дак ко јим су бјект опи су је и об ја шња ва се бе и 
свет. Би ло да те уз не ми ру ју ће са др жа је име ну је мо као не све сно, тра у ма и/или 
ис ку ство су сре та са ла ка нов ским Ре ал ним, еви дент но је да Та ди ћев по сту пак 
естет ску ре ле ван ци ју цр пе из дис тан ци ра ња од би ло ка квог але го риј ско- 
-па ра бо лич ног „кљу ча”, или од дис кур зив но „пре но си вог” по во да „из об ли-
че ња” се бе/ствар но сти. Ка да лир ски су бјект у пе сми Ко кош у со би кон ста ту је 
да је „од ор ма на до вра та/ др ве но (...) ле га ло по пре чио” јер ће под „пр ља вим 
при су ством” ко ко ши „ства ри да уз дрх те”, да са му ко кош не ви ди иа ко „соб ни 
про стор/ кво ца и уз ма ху је”, те да ка да „ци га ре те или пр сте” (ис та као Г. К.) 
па ли, „кре ста се на ши би ци по ја ви” (тадић 1974: 31) – ја сно је да ко но та ци је 
на из глед ре фе рен ци јал но уте ме ље ног опи са, од но сно кон тек ста ис ка зи ва ња, 
не пру жа ју ни при бли жно ја сну сли ку о ини ци јал ном по во ду и при ро ди 
лир ске си ту а ци је. То ме сва ка ко у при лог иде и опи ра ње пре глед ној се ман-
ти за ци ји уве де ног три ви јал ног мо ти ва „пр ља ве ко ко шке”.

На ве де ним пе снич ким сред стви ма об ли ку је се од ре ђе ни до жи вљај 
лир ског су бјек та, али не и узрок тог до жи вља ја, те по ста је уоч љи во да је 
оту ђе ње по зна тог, при ват ног про сто ра лир ског Ја, од раз са мог un canny 
ис ку ства, на ди ра ња ар ти ку ла ци ји не под ло жних им пул са не све сног ко ји се 
от кри ва ју и у тра гу са мо де струк ци је (су бјект по не кад па ли соп стве не пр сте). 
Да то не по ти ре и мо гућ ност по сто ја ња/уво ђе ња од ре ђе не уз не ми ру ју ће 
ме та фи зи ке, све до чи епи ло шка пе сма, у ко јој је упра во „пр ља ва ко кош” 
по ме ну та као је дан од ви до ва „там ног пе ња ча”. Отуд би се мо гло ре ћи да је 
то што лир ски су бјект слу ти од ре ђе ни уни вер зал ни ји по ре дак све та („час 
је онај ко ји оштри је зик/ час ве ве ри ца час пр ља ва ко кош/ час раз ја ре на жен-
ка/ ве ру јем/ да је не ис црп но и да ме је/ са мо не зна тан део на пао”; тадић 
1974: 63; ис та као Г. К.).

У пре по зна ва њу „тач ке пре се ка” на зна че них се ман тич ких оп ци ја и 
пер спек тивā лир ског Ја, мо же по мо ћи ла ка нов ска по став ка Ре ал ног, ко ја 
ко ре спон ди ра са Кан то вом ми шљу и иде јом ства ри-по-се би. Ствар-по-се би 
се, из пост-фрој дов ске пси хо а на ли тич ке ви зу ре, слу ти као чу до ви шна пра-
зни на и од сут ност, а не као не до ступ ни ква ли тет ко ји, услед не до стат но сти 
ког ни тив но-пер цеп циј ских ка па ци те та, из ми че од го не та њу. Дру гим ре чи-
ма, „оно у Ства ри што из ми че на шем схва ћа њу, ни је ви ше су ви шак ње на 
по зи тив ног са др жа ја у од но су на на ше спо знај не мо ћи, не го, на про тив, њен 
ма њак, то јест тра го ви не у спје ха, од су ста ва упи са них у њен по зи ти ван 
са др жај” (žižeK 2006: 79). Све то за пра во не зна чи да је Та ди ће ва по е зи ја 
ису ви ше „фи ло зоф ска”, да не ма пре ви ше по ве за но сти са ево ка ци јом ин ди-
ви ду ал них, лич них „де мо на” по је дин ца; на про тив, упра во на ве де не иде је 
про из ла зе, као што смо су ге ри са ли, из пост-фрој дов ске пси хо а на ли тич ке 
то по ло ги је пар ти ку лар не су бјек тив но сти, из иде је о кон сти ту тив ној уло зи 
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не до стат ка за су бјект и ни ка да пот пу но оства ре ног на сто ја ња да се ма њак 
фан та змат ски на до ме сти.9

На осно ву све га прет ход ног, мо же се ре ћи да лир ска су бјек тив ност у 
по е зи ји Но ви це Та ди ћа уче ству је у де стру и ра њу „ве ли ких на ра ти ва”, али 
не на до не кле пред ви дљив на чин пост мо дер ни стич ке ли те ра ту ре. Лир ска 
су бјек тив ност Та ди ће вих (не са мо) ра них збир ки за пра во по ка зу је нео др жи-
вост и не до вољ ност ка ко ин ди ви ду ал них фан та за ма, та ко и на сто ја ња да 
се свој ства чо ве ка и све та под врг ну дис кур зив но-иде о ло шкој ар ти ку ла ци ји. 
Сто га по ступ ци „пре и ме но ва ња све та” (MiKić 1988: 136) у Смр ти у сто ли ци 
од ра жа ва ју ра ди ка ли за ци ју пе снич ких стра те ги ја об ли ко ва ња лир ске су бјек-
тив но сти, уо че них у де би тант ској збир ци. При ват ни, ин тим ни про сто ри 
лир ског су бјек та по ста ју за по сед ну ти пре по зна тљи вим гро теск ним „би ћи-
ма” Та ди ће ве по е зи је (ке зи ла, гриц ка ло, ска ку тан, те ле точ ци, рас та ка ла), а упо-
треб ни пред ме ти (че шље ви, ма ка зе, фла ша, по су ђе, по слу жав ник, си ја ли ца, 
сла ви на, игла), ра зни ефе мер ни де та љи сва ко днев ног жи во та, до би ја ју из об ли-
че не, гро теск не ви до ве, не ка да пре те ћа, а го то во увек оту ђе на, чу до ви шна 
и/или би зар но-ху мор на свој ства. Да кле, као што смо на по ме ну ли, сам лир-
ски су бјект Та ди ће ве ли ри ке не рет ко по ста је „но си лац” un canny ис ку ства, 
бу ду ћи да му се упра во ње го во нај бли же окру же ње и ру ти на сва ко дне ви це 
ука зу ју у за чуд ном, пре те ћем и (не)по зна том ви ду.

Ско ро сва ка пе сма Смр ти у сто ли ци па ра диг ма тич на је за су ге ри са ну 
пер спек ти ву лир ског Ја, за из ве сно оту ђе ње чак и оних уо би чај них жи вот-
них ак тив но сти („Из ду же на ли ка/ У фла ши кло ко ћеш/ Да виш се мо жда/ 
Во де на тво ја/ Ко са/ У гр лу ми/ Пе ву ши/ опет/ Опет си ту/ О де бе ло у сни/ 
Уо ко ло за нас/ ни ко не зна”, „Фла ша ке зи ло”, тадић 1975: 51). Умно жа ва ње 
„де мо ни зо ва них” озна чи те ља сва ка ко је симп том да озна че на ком по нен та 
из ми че, тј. да је реч о уз не ми ру ју ћем не до стат ку, упра жње ном „ме сту” 
сми сла и/или „је згра” лир ске су бјек тив но сти. Са мо мул ти пли ци ра ње ње го-
вих „име на” и об ли ка, у овој као и у на ред ним збир ка ма, мо же се пре по зна-
ти као „сво је вр сна ства ра лач ка до след ност, ко ја ни ка да ни је пра во ли ниј ског, 
обич но ре про дук тив ног ти па, већ је до след ност не пре ста ног от кри ва ња и 
на до гра ђи ва ња (...) пред о се ћа ног, до са да ре чи ма не на ста ње ног про сто ра” 
(Pantić 1988: 52).

Сти че се ути сак и да у Смр ти у сто ли ци спо ра дич на ху мор на але го-
ри за ци ја и пер со ни фи ка ци ја до не кле раз гра ђу је un canny ефе кат, при да ју ћи 
пред ви дљи во „ли це” чу до ви шној ствар но сти ко ја је над моћ на над па си ви-
зи ра ним лир ским су бјек том („Жи це дрх те јер/ Ке зи ло/ то на њи ма/ На тан-

9 У ла ка нов ској пси хо а на ли зи фан та зма је „на стра ни ствар но сти – то јест она одр жа ва 
су бјек тов ’осје ћај за ствар ност’: ка да се фан та змич ки оквир дез ин те гри ра, су бјект до жи вља ва 
’гу би так ствар но сти’ и по чи ње пер ци пи ра ти ствар ност као ’не ства ран’ ко шмар ни уни вер зум 
без чвр стог он то ло шког те ме ља” (žižeK 2006: 45). Отуд и фи ло зоф ски дис курс по ка зу је не до-
вољ ност у на ме ри да „об у хва ти” ствар ност, све то услед „пред-он то ло шке ди мен зи је са бла сног 
Ствар ног, ко је прет хо ди и из ми че он то ло шком кон сти ту и са њу зби ље” (žižeK 2006: 49).
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ким/ Тра пе зи ма/ Ве жба”, Си ја ли ца ке зи ло, тадић 1975: 54). Ка да је лир ски 
су бјект од ре ђен при мет ни јом ау то ре фе рен ци јал но шћу, ре ги стар ње го вог 
лир ског гла са не рет ко от кри ва un canny ис ку ство, као у пе сми „Та ба ке ра”, 
у ко јој лир ско Ја осе ћа оту ђе ност де ло ва соп стве ног те ла: „По слу жи те љу 
до бри до ђи да ми/ Та ба ке ру отво риш ја пр сти ју// Мо ји су пр сти пре тан ки 
ја пр сти ју/ За и ста ја пр сти ју не мам// Мо жда се жу те мо жда се зла те/ Све-
тач ки мир ни иза по клоп ца”, тадић 1975: 39). Осим мо гућ но сти да пре по-
зна мо још је дан при мер раз град ње све сти, чак суп тил но гра да тив но дат 
иа ко је реч о лир ској ми ни ја ту ри, ту ма че ње да тог од лом ка мо гло би при-
хва ти ти и оп ци ју да је од ре ђе на ди ја бо лич на ау ра свој ство апо стро фи ра ног 
по слу жи те ља, сход но по е тич ко-об ли ко твор ном прин ци пу по ко јем лир ски 
ју на ци Та ди ће вог све та пред ста вља ју ема на ци је „са бла сног Ствар ног”, пре-
дон то ло шких, пред ког ни тив них, сми са о но не про зир них и дис кур зив ној 
ар ти ку ла ци ји не под ло жних „де мон ских” свој ста ва све та. Са ма ис ка зна ин-
стан ца, у још јед ној се ман тич кој ва ри јан ти, мо же се пре по зна ти као пер со на 
упра во та кве – ме та фо рич но ка за но – „де мон ске” при ро де.

Осим то га, „све тач ки мир ни” пр сти, са мо на из глед по зи тив но ко но ти-
ра ни, сен че ни су из ра зи том ам би ва лен ци јом и је зом, бу ду ћи да с јед не стра-
не по сто ји алу зи ја на мо шти, на те ло све ца ко је, сво јом за чуд но шћу, та ко ђе 
пред ста вља на ру ша ва ње сим бо лич ког по рет ка ко јим се опи су је и об ја шња ва 
свет док је, с дру ге стра не, при су тан и мо тив дез ин те гра ци је, рас па да услед 
оту ђе ња пр сти ју од лир ског су бјек та без ње го ве во ље. Оту ђе ном и на из глед 
не ста лом де лу те ла лир ског Ја (ли ше ног пот пу ног зна ња о свом ста њу) при-
пи су је се ква ли тет све тог, ко ји по ста је про ви зор на осо би на „иза” ко је се 
на слу ћу је за стра шу ју ће и не из ре че но свој ство и са мих пр сти ју и при ро де 
са мог ис ку ства лир ског су бјек та. 

 До ко је ме ре је un canny пер спек ти ва лир ског су бјек та при пер ци пи ра-
њу по зна тог окру же ња/Дру гог као „из во ра” је зе и не до у ми ца, за слу жна за 
по себ но по е тич ко „ме сто” Та ди ће ве по е зи је и ње но дис тан ци ра ње и од 
нео а ван гард них пе снич ких прак си и од мо дер ни стич ких ето са, по ста је еви-
дент ни је ка да се са гле да по себ на ре ла ци ја Та ди ће вих лир ских оства ре ња и 
пе снич ке тра ди ци је. На и ме, по сту пак пре о бли ко ва ња три ви јал них де та ља 
сва ко дне ви це, са ма скло ност ре дук ци ји сти ха, по ме ну те але го ри за ци је и 
пер со ни фи ка ци је пра ће не ху мор ним ефек ти ма, трет ман ми кро про сто ра и 
при ват них ам би је на та – не ми нов но „при зи ва ју” по е ти ку Вас ка По пе, што 
под ра зу ме ва укљу че ње и На ста си је ви ћа у тај низ по е тич ко-об ли ко твор них 
ко ре спон ден ци ја, срод но сти и на до ве зи ва ња (в. хамовић 2014: 45–57). Бу ду ћи 
да су мно ге бли ско сти већ на зна че не, па жња се мо же скре ну ти на још је дан 
аспект ко ји по ве зу је по ме ну те ау то ре – реч је о про бле ма ти ци не из бе жног, 
блу мов ског пре вла да ва ња ве ли ког пе снич ког прет ход ни ка, што се по себ но 
од ра жа ва у од но су Та ди ћа и По пе. То је ви дљи во упра во на пла ну лир ске 
су бјек тив но сти – се ти мо се јед не од за вр шних пе са ма Спо ред ног не ба, „Си роте 
од сут но сти”, у ко јој пер со на пе сни ка фе но ме ну из на сло ва, „си ро тој од сут-
но сти”, ну ди уто чи ште у пе снич ком го во ру („Са гни се го ла ако мо жеш/ До 
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мо га по след ње га сло ва/ И по ђи ње го вим тра гом”, попа 2001: 198), што „у 
не ку при сут ност во ди” (попа 2001: 198; ис та као Г. К.), тј. об на вља ме та-
фи зич ке по тен ци ја ле по е зи је, хај де ге ри јан ску ви зи ју пе снич ког је зи ка као 
он то ло шки по вла шће ног ме ди ја ко ји оства ру је „ку ћу би ћа” (в. Haj de ger 
1982). С дру ге стра не, Та ди ћев лир ски су бјект све док је дру га чи је при сут
но сти, тј. При су ста ва, ме та мор фо за не до стат ка, не са оп шти ве од сут но
сти, „за слу жне” за „ис кри вље ње” и „де мо ни зо ва ње” ствар но сти и су бјек та 
и раз град њу ме та фи зич ких об зо ра. За кон тек сту а ли за ци ју са ме лир ске су-
бјек тив но сти зна чај но је то да је Та дић ис ко ра чио пре ко мо дер ни стич ког 
хо ри зон та и до вео до гра ни це одр жи во сти ви зи ју све та ко ја у пе снич ком 
ис ку ству по пут По пи ног би ва на го ве ште на.

лирсКојаКао„уточиште”un cAnnyфеномена. Ја сно је да у Пе тро ви ће вој 
и у Та ди ће вој по е зи ји об ли ко ва ње лир ског су бјек та ре флек ту је ра ди ка ли-
за ци ју ег зи стен ци ја ли стич ке по е тич ке ма три це. Пи та ња о крај њој свр си 
по сто ја ња и кри зна „уну тра шња ста ња”, ина че ка рак те ри стич на за ег зи стен-
ци ја ли стич ку по е тич ку „под ло гу”, мо де ло ва ни су уз дис тан ци ра ње од це ре-
брал но-ре флек сив не пред ста ве су бјек тив но сти, као и од ис по вед но-мо но ло шког 
кон цеп та ис ка зи ва ња ко ји би под ра зу ме вао про ду ко ва ње тзв. објек тив них 
ко ре ла ти ва. Оба пе сни ка у ства ри су ге ри шу аспек те су бјек та ко ји су не под-
ло жни дис кур зив ним опи су и мо гу би ти ево ци ра ни тек ра чва њем и па ра-
лел ним, рав но прав ним при су ством ди вер гент них се ман тич ких мо гућ но сти 
и раз ли чи тих „ли ца”/пер спек ти ва лир ског Ја. Би ло да је реч о Пе тро ви ће вом 
по ступ ку си мул та ног при су ства двој нич ког ви о лент ног од но са и рас це пље-
ног син гу лар ног соп ства, би ло да је по сре ди Та ди ће во об ли ко ва ње лир ског 
Ја као „за ступ ни ка” уз не ми ру ју ће ме та фи зи ке или ира ци о нал них ста ња 
све сти – лир ски су бјект, у мно гим ема на ци ја ма и ва ри ја ци ја ма, се бе и/или 
Дру гог/свет пер ци пи ра исто вре ме но као оту ђе не и као узро ке је зе и за чуд-
но сти. У раз ли чи тим сте пе ни ма ви дљи во сти, оба ау то ра у сво јим пе сма ма 
то ком 70-их го ди на – Пе тро вић пре вас ход но у Про ме ни – об ли ку ју un canny 
ис ку ство као кључ ну од ли ку лир ског Ја, као ње го во ди стинк тив но свој ство 
у ти по ло шком спек тру мо дер ни стич ких и нео а ван гард них пер со на, али и 
као нај у оч љи ви ји сиг нал де ста би ли за ци је ис ка зне ин стан це. По то ње свој-
ство је на раз ли чи те на чи не су ге ри са но: у Про ме ни, ге не зом по сту па ка из 
Гла ве на па њу, елип тич но-дис тор зи ра ним при ка зом се бе/Дру гог, мон та жним 
улан ча ва њем раз ли чи тих про стор них окви ра и укр шта њем по тен ци јал но 
ди стинк тив них „из во ра” ис ка зи ва ња, сен че них уче ста лим сме на ма у ди на-
ми ци на сил ник/жр тва; у Та ди ће вим пе сма ма – оту ђе њем про сто ра при ват но-
сти, ру ти ни ра них сва ко днев них ак тив но сти и са ме те ле сне ег зи стен ци је, те 
ис ка зи ва њем ко је исто вре ме но укљу чу је две се ман тич ке оп ци је: (пост)ме та-
фи зич ко „осло ба ђа ње” Ре ал ног и/или би зар ну пер спек ти ву ира ци о нал них 
ста ња све сти. Сви на ве де ни по ступ ци ре флек ту ју лир ски су бјект ко ји Дру ге/
свет по и ма као по во де је зе, као оту ђе не и исто вре ме но већ по зна те и бли ске. 

Лир ско Ја у пе сма ма оба пе сни ка по ста је, да кле, un canny „жа ри ште”, 
ре зул тат мо де ло ва ња ам би ва лент ног ис ку ства ко је от кри ва дис кур зив но 
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не сво ди ву „стра ну” су бјек тив но сти, ни јан су ње ног вр ло спе ци фич ног руб-
ног ста ња. Ка да се узме у об зир ре це пи јент ски про цес, и он по тен ци јал но 
мо же би ти сен чен un canny ис ку ством, по го то во ка да чи та лац при хва ти као 
има нент но свој ство мно гих Пе тро ви ће вих и Та ди ће вих пе са ма рав но прав-
но, па ра лел но при су ство ви ше се ман тич ких мо гућ но сти и „ли ца” лир ског Ја. 
Та кво од у ста ја ње од кон кре ти за ци је „ме ста нео д ре ђе но сти” – што им пли-
ци ра осци ло ва ње из ме ђу раз ли чи тих пер со на чи ји је за јед нич ки име ни тељ 
не рет ко пер спек ти ва ге не ри са на un canny ис ку ством – ре це пи јент ској по зи-
ци ји мо же при да ти ква ли тет ко ји не до ста је де кон струк циј ској не до у ми ци 
из ме ђу ре фе рен ци јал не функ ци је и озна чи тељ ске ди на ми ке пе снич ког је зи-
ка, иа ко је Де Ма нов опис са ме те не до у ми це ин спи ри сан пси хо а на ли тич ким 
уви дом у фе но мен das Un he i mlic he.

Мо же се, за пра во, на кра ју кон ста то ва ти да Пе тро ви ће ва и Та ди ће ва по-
е ти ка то ком 70-их го ди на сво ју раз ли ку у од но су на по е тич ки спек тар срп ске 
књи жев но сти ду гу је вр ло спе ци фич ној кон фи гу ра ци ји лир ског су бјек та ко ја 
„дик ти ра” и осо бен ре це пи јент ски про цес. Уз под ри ва ње ко нач них чи та лач-
ких/ин те р пре та тив них од лу ка, на ди ла же њем по ве ре ња ег зи стен ци ја ли стич-
ко-ин ти ми стич ких по е ти ка у је зич ко по сре до ва ње кри зних „уну тра шњих 
ста ња”, али још увек да ле ко од екс пе ри мен тал но-де суп стан ци ја ли зо ва ног 
сво ђе ња ис ка зне ин стан це на кон тин гент но огла ша ва ње, по ступ ци об ли ко ва ња 
лир ског су бјек та/un canny ис ку ства у пе сма ма Пе тро ви ћа и Та ди ћа од ра жа ва-
ју у од ре ђе ној ме ри изо ло ва но по е тич ко „ме сто”, до не кле ми мо уже схва ће них 
ви со ко мо дер ни стич ких и нео а ван гард них пе снич ких прак си. Та ква по зи ци ја, 
на епо хал но-по е тич кој гра ни ци 70-их го ди на и у окви ри ма срп ског пе сни штва 
тог вре ме на, пред ста вља по себ ну вред ност по е зи је ова два ау то ра.
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Go ran P. Ko ru no vić

WHAT FRIG HTENS THE LYRI CAL SU BJECT: THE UN CANNY IN  
THE PO E TRY OF MI LU TIN PE TRO VIĆ AND NO VI CA TA DIĆ

 Su m  mar y

In the ar tic le I in ter pret the cor re la tion bet we en the (psycho a nalyti cal) con cept of  das 
Un he i mlic he / the un canny and the con fi gu ra tion of the lyri cal su bject in the po e try of 
Mi lu tin Pe tro vić and No vi ca Ta dić pu blis hed du ring the 1970s. Firstly, I pro vi de the the o-
re ti cal fra me work for the un der stan ding of the con cepts of the un canny and the lyri cal 
su bject. Furt her, I in ter pret the con sti tu ti ve ro le of the un canny ex pe ri en ce for the lyri cal 
su bject in the po e try of M. Pe tro vić, both thro ugh the per so na of the do u ble and the fi gu-
res of ir re ver sibly di vi ded self. The va ri a ti ons of the un canny ex pe ri en ce in the po e try of 
No vi ca Ta dić are fo und in a spe ci fic con fi gu ra tion of the lyri cal su bject who se es the Ot her/
th e world as ali e na ted and as a so ur ce of a de ep exi sten ti al fe ar. I al so pro po se that the 
pro cess of li te rary re cep tion it self might imply the un canny qu a lity. The cor re la tion bet-
we en the lyri cal su bjec ti vity and the un canny ex pe ri en ce is a dis tin cti ve qu a lity of the 
po e tics of Ta dić and Pe tro vić, par ti cu larly in the li te rary con text of the 1970s whe re the 
po e tics of the high mo der nism and the neo a vant-gar de ten den ci es we re con fron ted.

 
Фи ло ло шки фа кул тет
Бе о град
g.ko ru no vic @gmail.co m



ИСТРАЖИВАЊА

UDC 61:929 Jovanović Batut M.
811.163.41’374

Мр Де јан Ми ло ра дов

ГРА ЂА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКИ РЕЧ НИК*

Циљ ис тра жи ва ња је био утвр ди ти где се на ла зи обил на лек-
си ко граф ска за о став шти на Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та. Рад по ла зи 
од мо гућ но сти да Ме ди цин ски реч ник ни је ау тор ско де ло Алек сан-
дра Ко сти ћа и да по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да је Ба ту тов ви ше-
де це ниј ски лек си ко граф ски рад до спео у ру ке ком пи ла то ра. Ово 
је пр ви пут у на шој на у ци да се та ква мо гућ ност пре и спи ту је и 
до ка зу је. Рад та ко ђе по ку ша ва по ста ви ти осно ве за бу ду ћи ме ди-
цин ски реч ник на род них тер ми на за сно ван на Ба ту то вим иде ја ма 
и са вре ме ној лек си ко граф ској об ра ди.

Кључ не ре чи: Ба тут, Алек сан дар Ко стић, ме ди цин ска тер ми-
но ло ги ја, лек си ко гра фи ја, Тер ми но ло шки се ми нар.

Ми лан Јо ва но вић Бàтут (Срем ска Ми тро ви ца 1847 – Бе о град 1940),1 
срп ски ле кар и лек си ко граф, члан Књи жев ног оде ље ња Ма ти це срп ске и 
њен по ча сни члан, је дан од осни ва ча Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду и 
пр ви ње гов де кан, об ја вио је у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1886. и 1887. го ди-
не у че ти ри де ла Гра ђу за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју (јовановић1886‒1887). 
Но во сад ска Срп ска штам па ри ја Све то за ра Ми ле ти ћа пре штам па ла је тај 
ма те ри јал у це ло сти 1887. го ди не2 (јовановић1887). У за пи сни ку са IX сед-
ни це Књи жев ног од бо ра Ма ти це срп ске од 9/21. но вем бра 1885. го ди не, из-
ме ђу оста лог, чи та мо и ово:

„Се кре тар [Антоније Ха џић – прим. аут.] ја вља, да се штам па ње 
144. све ске ’Ле то пи са’ при ми че кра ју и да су за 145. све ску (I. за го ди ну 

* Овај рад на стао је као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Оде ље ња за књи-
жев ност и је зик Ма ти це срп ске – Ми лан Јо ва но вић Ба тут ‒ жи вот и де ло.

1 Кр ште но име би ло му је Ми ха и ло, ка сни је га је про ме нио у Ми лан, ка ко су га ро-
ди те љи од у век зва ли.

2 Иа ко у нул том та ба ку пи ше да је об је ди ње на Гра ђа об ја вље на 1886. го ди не, ипак је 
го ди на об ја вљи ва ња 1887, ка ко за пра во сто ји на ко ри ца ма; че твр ти део (свр ше так) у Ле то
пи су об ја вљен је 1887. го ди не, па је ло гич но да је тад штам пан овај ма ли реч ник.
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1886) спре мље ни ови са став ци: [...]; 4.) Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло-
ги ју, са брао др. Ми лан Јо ва но вић-Ба тут [...]” 

За тим у од лу ци под бро јем 155 К. О. сто ји де таљ ни је:

„Др. Ми лан Јо ва но вић-Ба тут у Н. Са ду под но си за ’Ле то пис’ чла-
нак под на сло вом: ’Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју’.

Се кре тар на по ми ње, да у тој гра ђи има 1700 ре чи,3 а ме ђу њи ма 
пре ко 400 но вих. Сва ка реч про ту ма че на је би ло по свом ко ре ну, би ло 
по свом ту ђем по ре клу, по пра вом на уч ном зна че њу ла тин ском и не мач-
ком. Јед но 7 до 800 ре чи не на ла зе се ниг де у реч ни ци ма, не го их је 
пи сац при брао из раз ли чи тих спи са.

Из да је се на оце ну дру Или ји Ог ња но ви ћу.” 

На X сед ни ци Књи жев ног од бо ра Ма ти це срп ске од 19. но вем бра (1. 
де цем бра) 1885. го ди не Или ја Ог ња но вић4 под нео је из ве штај. О то ме чи та-
мо у за пи сни ку5 с по ме ну те сед ни це у од лу ци под бро јем 166 К. О.:

„Др. Или ја Ог ња но вић у Н. Са ду под 17. (29.) XI. о. г. на од лу ку под 
бр. 155/К. О. о. г. ја вља, да је про чи тао ру ко пис Дра Ми ла на Јо ва но ви-
ћа-Ба ту та под на сло вом ’Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју’ и у сво јој 
по ду жој оце ни на во ди, да ни ко не ће о то ме по сум ња ти, да је ве ли ка и 
пре ве ли ка по тре ба, да се већ јед ном при бе ре и са ста ви реч ник за ме ди-
цин ску тер ми но ло ги ју срп ску, не ра ди на у ке са ме, јер Ср би за са да ни-
су још у при ли ка ма ти ма, да би они мо гли на ста вља ти и ши ри ти обим 
на у ци ме ди цин ској, не го би ну жно би ло има ти срп ску тер ми но ло ги ју 
ра ди по пу ла ри са ња те на у ке, ра ди ши ре ња ди је тет ског и хи ги јен ског 
зна ња у на ро ду на шем, а то ни ка ко не ће ићи ва ља но све до тле, до кле 
пи сци не про у че на род ни је зик и у овој гра ни на у ке, док пи сци не бу ду 
са зна ли ка ко на род сам кр сти ову или ону про ме ну у чо ве чи јем здра вљу 
и по ја ву у те лу чо ве чи јем. Има мо ми и у овој – ме ди цин ској – стру ци 
ва ља них и ро до љу би вих пи са ца, али ако пи сац не зна је зи ка на род ног 
у овој стру ци, не ће ње гов рад би ти при сту па чан они ма, за ко је хо ће да 
пи ше, не ће га раз у ме ти они, ко ји ма је он свој рад по све тио.

Ко је чи тао спи се Дра М. Јо ва но ви ћа-Ба ту та, тај ће у на пред већ 
би ти уве рен, да је ова гра на за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју по сао ва љан 
и са ве стан и да ће се је два на ћи ко год ме ђу на шим пи сци ма, ко ји би тај 
по сао био у ста њу бо ље и пот пу ни је из ра ди ти, не го што га је он оба вио.

Ко пак бу де за и ста за гле дао у овај по сао по бли же, тај ће мо ра ти при-
зна ти, да је овај рад Јо ва но ви ћев за и ста до сто јан по че так са ста вља ња реч-
ни ка ме ди цин ског и уви ди ће, да је пи сац упо тре био на ово го лем труд уз 
оштро у ман рад, по зна ва ње раз ли ко ва ња до брог од рђа вог, пра вог на род ног 
од умет нич ки ско ва ног, и сва ки ће је два до че ка ти да се ова гра ђа штам па 

3 В. на по ме ну бр. 67.
4 Или ја Ог ња но вић (1845–1900), срп ски ле кар и књи жев ник, члан Књи жев ног оде ље ња 

Ма ти це срп ске.
5 За пи сни ци се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске.
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ка ко би се што ско ри је са сви ју стра на ре чи ма и тер ми ни ма из сви ју Кра-
је ва срп ских по че ла до пу ња ва ти, те да већ јед ном до ђе мо до ва ља ног 
срп ског реч ни ка за ме ди цин ску на у ку и за при род не на у ке уоп ште.

Оце њи вач на во де ћи не ке при мед бе за спо ме ну ту ’Гра ђу’, ко је оста-
вља пи сцу на во љу да их усво ји или не, пред ла же, да се рад овај Дра 
Јо ва но ви ћа-Ба ту та на гра ди нај ве ћом на гра дом, ко јом се члан ци за ’Ле-
то пис’ на гра ђу ју, и да се та гра ђа пре штам па у за себ ну књи гу, ка ко би 
се рад овај мо гао што већ ма ра ши ри ти ме ђу струч ња ке, ко ји ће тај реч-
ник по сле до пу ни ти и ис пра ви ти.

На осно ву ове оце не при ма се спо ме ну ти чла нак за ’Ле то пис’, пи сцу 
Дру Ми ла ну Јо ва но ви ћу-Ба ту ту од ре ђу је се на гра да од 40 фор. по штам-
пар ском та ба ку и на ра чун исте из да је му се 200 фор. из фон да На ки ног, 
с тим по зи вом за управ ни од бор, да му ту сво ту ис пла ти.

Ујед но се ре ша ва и то, да се та гра ђа пре штам па из ’Ле то пи са’ у 
300 ко ма да, да се од то га усту пи пи сцу 100 ко ма да, а оста ло да се рас-
по кла ња дру штви ма књи жев ним и струч ња ци ма.

За чи та ње и оце ну то га члан ка од ре ђу је се Дру Или ји Ог ња но ви ћу 
на гра да од 20 фор. из фон да ма ти чи ног, и управ ни се од бор по зи ва, да 
му ту на гра ду ис пла ти.”6

Ова гра ђа је за пра во реч нич ко де ло пар екс е ланс у срп ској лек си ко гра-
фи ји. Рет ко ко ји наш тер ми но ло шки реч ник – ко ји је ра дио струч њак из 
да те обла сти, по је ди нач но и ва нин сти ту ци о нал но – има та кву те жи ну и 
та кву вред ност као што је Ба ту тов. Тај реч ник, пре све га, за сно ван је на 
ма те ри ја лу из на род ног је зи ка, и у том сми слу он је исто вре ме но ди ја ле кат-
ски: „Био сам рад да му [народу – прим. аут.] се при бли жим; же лео сам, да 
се с њи ме спо ра зу мем и спри ја те љим, не бих ли му као ле кар и пи сац што 
бо ље по мо гао” (јовановић1887:iii).7 Удео стра не лек си ке8 знат но је ма њи, 
и уз њу углав ном је да то по ре кло – где год је ау тор „то мо гао”. На осно ву 

6 О по че ци ма при ку пља ња тер ми но ло шке гра ђе у Ма ти ци срп ској у окви ру Ле то пи са, 
о из ве шта ју Или је Ог ња но ви ћа о Ба ту то вој Гра ђи и о са мој Гра ђи де таљ но го во ри Жи ван 
Ми ли са вац (милисавац 2000). На кра ју одељ ка о Ба ту ту он за кљу чу је: „Гра ђа за ме ди цин
ску тер ми но ло ги ју Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та иа ко је, да кле, об ја вљи ва на у че ти ри све ске 
Ле то пи са 1886. и 1887; иа ко је, све у све му, об у хва ти ла око 150 стра на та да шњег Ле то пи
са; иа ко је од лу че но да се штам па у по себ ној књи зи; иа ко је би ла ве о ма за па же на ка ко у 
Ма ти ци та ко и ван ње – ни је уро ди ла оним што је ау тор оче ки вао: ни су се ја ви ли по сле ни-
ци ко ји би по шли ње го вим тра гом, а ни Ма ти ца срп ска, ко ја је ово ме ра ду да ла ши рок 
пу бли ци тет, ни је ни шта пред у зе ла на оства ри ва њу Ба ту то ве за ми сли. Ни је ни по ми шља ла 
на то!” (милисавац 2000: 260).

7 О Ба ту ту се го во ри ло да пи ше до си те јев ским на чи ном и Ву ко вим је зи ком: „Осим 
ка рак те ри стич них про све ти тељ ских ком по не на та ко је под се ћа ју на про све ти тељ ство До-
си те ја Об ра до ви ћа, у Ба ту то вом ра ду до шла је до из ра жа ја и јед на дру га ком по нен та ко ја под-
се ћа на рад Ву ка Ка ра џи ћа. Та је ком по нен та: про у ча ва ње на шег на род ног жи во та, на род-
них оби ча ја, ве ро ва ња, ме ди цин ског фол кло ра, ет но ме ди ци не, да кле, Ву ков ске ма те ри је 
ко јом је био пре бо гат на род ни жи вот, на ро чи то ет но граф ски све же Ср би је” (драгић: 249).

8 Пот пу но при ла го ђе на срп ском је зи ку, на рав но.
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спи ска упо тре бље них скра ће ни ца у реч ни ку дȃ се за кљу чи ти да је М. Ј. 
Ба тут гра ђу при ку пио с це ло куп но га срп ског ет но је зич ког и исто риј ско га 
што кав ског про сто ра те од ау торâ ко ји су се у сво јим де ли ма слу жи ли срп-
ским је зи ком (на при мер: Ба нат, Ба ња ни, Ба ра ња, Бач ка, Бо ка ко тор ска, 
Бо сна, Ва со је ви ћи, Ву ко вар, Гр баљ, Дал ма ци ја, Ду бров ник, Но ви Сад, Хер-
це го ви на, Хр ват ска кра ји на итд.; Ата на си је Стој ко вић, Вид Ву ле тић Ву ка-
со вић, Ва са Пе ла гић, Вук Сте фа но вић Ка ра џић, Ђу ра Да ни чић, Ђор ђе На-
то ше вић, Јо сиф Пан чић, Фран Ку ре лац, Ла за К. Ла за ре вић, Мо јо Ме дић, 
Пе тар Пе тро вић Ње гуш, Си мо Ма та вуљ, Сте ван Ми тров Љу би ша, Сто јан 
Но ва ко вић и др.).

Ка да је са ста вљао Гра ђу за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју, Ба тут је имао 
на уму да „наш је је зик та ко бо гат ре чи ма и об ли ци ма, да баш ни струч ња-
ци не би мо ра ли кр пи ти и тр пи ти. Из тог бо га тог ма те ри ја ла да ла би се 
из ве сти ако не пот пу на на уч на тер ми но ло ги ја, а оно бар та ка, да нам под-
ми ри пр ве по тре бе: да нас осло бо ди, да нас сје ди ни ме ђу со би це, и да нас 
при бли жи на ро ду. Из то га би се по сле мо гла раз ви ти на уч на тер ми но ло ги-
ја до не ких гра ни ца, и ја сам на то по ми шљао” (јовановић1887:iv). Био је 
све стан огром не раз у ђе но сти срп ског на ро да и ве ли ке ди ја ле кат ске ра сло-
је но сти ње го вог је зи ка. Схва тао је да та кав по сао не мо же сȃм за вр шти ти, 
ни ти га мо же је дан чо век при ве сти кра ју,9 да та кав про је кат тре ба да ра ди 
тим струч ња ка. Од у стао је од на ме ре да скла па стал ну ме ди цин ску тер ми-
но ло ги ју: „По ис ку ству из на ро да, по на уч ној спре ми сво јој, а нај по сле и по 
до ја ко шњој лек си ко гра фи ји на шој, уви дио сам, да то не мо же би ти по сао 
јед не ру ке, не го да је то за да ћа мно го за ма шни је вр сте, – за да ћа, ко ја иште 
за дру жна тру да и уза јам на оба ве шта ја. Ле ка ри и при род ња ци из сви ју кра-
је ва на ше га на ро да, а с њи ма фи ло ло зи од стру ке, мо ра ју тај по сао за јед нич-
ки при хва ти ти, ако ће да бу де пра ва успе ха. До год не до ђе до то га, оста ће 
сва ки по ку шај те вр сте ја лов” (јовановић1887:iv).10 На дао се да ће ње гов 

9 Мо же се за кљу чи ти да због то га ни кад ни је об ја вио сву при ку пље ну гра ђу. Пи сао 
је „сту ди о зно, пе дант но и спо ро” (јовић: 10). Ка да је Ма ти ца срп ска од ње га по ру чи ла да 
пи ше на уч но по пу лар на де ла, тра жио је нај ду жи тер мин за пи са ње, јер ни је знао ка да ће 
би ти до ко лан за књи жев ни рад. Но мо жда су ипак не ке дру ге окол но сти ути ца ле на од су-
ство пот пу ног ме ди цин ског реч ни ка с лек си ко граф ске сце не у Ба ту то вој пред ста ви.

10 По тре ба за овим по слом ме ђу срп ским ле ка ри ма ја ви ла се на са стан ку Срп ског 
ле кар ског дру штва у Бе о гра ду још 19. ав гу ста 1872. го ди не (та да је осно ван ча со пис Срп ски 
ар хив). Тог да на се на дру гом ре дов ном са стан ку по ве ла де ба та о упо тре би ре чи гру му љи ца, 
те је за кљу че но да чла но ви Дру штва при ку пе у на ро ду што ви ше си но ни ма (САЦЛ бр. 1 
1874: 12). На че твр том са стан ку СЛД 16. сеп тем бра 1872. го ди не пр ви пред сед ник Дру штва 
Аћим Ме до вић (1815–1893), по сле ду же де ба те о ме ди цин ској тер ми но ло ги ји у срп ском 
је зи ку, за кљу чу је: „а) да се дру штво слу жи оним тер ми ни ма, ко ји ма се слу жи на род, па у 
ко ли ко још ни су при бра ни, да их оно за сво ју по тре бу и у на пре дак при би ра у на ро ду; б) 
тер ми ни но во ско ва ни да се не пре да ју штам пи, до кле у дру штву не из др же кри ти ку у ме-
ђа ма на пред озна че не сло бо де пи са ња, а в) ме сто оста лих на род них тер ми на, до кле дру штво 
не са зна и ме сто но во ско ва них тер ми на, ко ји се не усво је, да се и у на пре дак за др жа ва ју 
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по ку шај („си ро ва гра ђа”) за ин те ре со ва ти струч ња ке и утр ти пут бу ду ћим 
на ра шта ји ма ко ји се тим по слом на ва љан на чин бу ду ба ви ли.

Иа ко ни је био фи ло лог, имао је ис тан чан осе ћај за лек си ко граф ски за-
нат, пре све га у оним де та љи ма ко ји се ти чу об ра де тзв. сло же них лек се ма. 
Та кве је тер ми не об ра дио под пр вом ре чи и сме стио их на њи хо во азбуч но 
ме сто,11 има ју ћи на уму, пре све га, крај њег ко ри сни ка и ње го ву (не)мо гућ-
ност у сна ла же њу у реч ни ку – да кле ин вен тар пре све га. Све сно је при ме нио 
тај прин цип, зна ју ћи да је мо жда мо гао и мо рао бо ље: „Од мах упа да у очи, 
да се у по ре да њу ре чи и фра за ни сам др жао пра ви ла лек си ко гра фи је и фи-
ло ло ги је. [...] Ја знам, да се то мо гло си сте ма тич ни је уде си ти, али ни сам хтео 
ква ри ти пра во га скло па, не го из не ти све она ко си ро во, ка ко ће га и дру ги 
чу ти, а мо же би ти и при бе ле жи ти” (јовановић1887:V–VI).

У ве зи са зна че њем ме ди цин ских из ра за Ба тут ка же да га је, пре ма 
по тре би, да вао не кад и на ви ше је зи ка и да је по не ки пут оно не пот пу но. 
Де фи ни ци је су да те по ње го вом ис ку ству, а сум њи ве де та ље ни је раз ра ђи-
вао, не го са мо при бе ле жио. За по ко ји тер мин на по ми ње да мо жда не при-
па да овом реч ни ку, ако се ме ди ци на схва та у ње ном ужем зна че њу, а увр стио 
их је да по мог не „обич ној, прак тич ној по тре би”. Ак це нат у реч ни ку ни је 
бе ле жио јер ни је би ло тех нич ких мо гућ но сти за то. При ка за не су основ не 
гра ма тич ке ин фор ма ци је лек се ма (род, па де жни на ста вак ге ни ти ва, при-
пад ност вр сти, пр во ли це пре зен та гла го ла, гла гол ски вид итд.). На кра ју 
реч ни ка на ла зи се До да так, об у хва та оне ре чи ко је је Ба тут ка сни је на шао. 
Бе ле жи их ов де да се са свим не из гу бе.

Жи во јин Ђор ђе вић (По жа ре вац 1872 – Бе о град 1957), срп ски зо о лог, 
та ко ђе је дан од осни ва ча Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, у сво јој књи зи 
Ам фи би је и реп ти ли је у Ср би ји за хва љу је се М. Ј. Ба ту ту што „је био до бар, 
те ми из свог бо га тог, још не об ја вље ног реч ни ка на род них име на при род-
них и ме ди цин ских обје ка та, ис пи сао на род на име на зми ја, а на ро чи то она 
ка рак те ри стич на из Цр не Го ре и Хер це го ви не” (ђорђевић 1900: 44).12 У 

грч ки и ла тин ски тер ми ни, као што то чи не нај ве ћи на у че ња ци у дру гих на ро да. На овај 
на чин дру штво ће срп ских ле ка ра са чу ва ти је зик од ква ра, стра не тер ми не за ме ни ти ма ло 
по ма ло срп ским ре чи ма и вре ме ном учи ни ти, да ће му спи си угод но про же ти и са ме мир-
јан ске кру го ве. А то је управ крај ња свр ха дру штву, по чем су ре зул та ти ње го вог ра да пре 
све га на ме ње ни на ро ду срп ском” (САЦЛ бр. 1 1874: 20–21). 

11 На при мер, бе ли на на нок ту и бе ло на нок ту уа збу че не су под ре чи ма бе ли на и 
бе ло. Об ја шње ње се на ла зи под пр вом син таг мом, док се дру га у окви ру пр вог зна че ња (има 
их два) упу ћу је на пр ву.

12 По ма ло чу ди кон ста та ци ја Ж. Ђор ђе ви ћа да је реч ник нео бја вљен, иа ко зна мо да 
је Ба тут сво ју гра ђу пр ви пут об ја вио 1886/1887. го ди не, а књи га Ж. Ђор ђе ви ћа иза шла је 
1900, да кле 13 го ди на ка сни је. Ка да је Ба тут об ја вио свој ма ли реч ник, Ж. Ђор ђе вић је имао 
све га 15 го ди на: не мо гу ће је да је Ж. Ђор ђе вић пи сао књи гу знат но ра ни је – пре об ја вљи ва ња 
Гра ђе за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју. Очи то су са ра ђи ва ли и пре осни ва ња Ме ди цин ског 
фа кул те та 1919/1920. го ди не. Пре ће би ти да је под „нео бја вљи ва њем” ми слио на це ло куп ну 
Ба ту то ву гра ђу, од но сно на ме ди цин ски реч ник. О то ме ка сни је.
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пи та њу су сле де ћи хер пе то ни ми: оп шти на зи ви за отров ни це – црн ка, цр но
стрел и љу ти ца; оп шти на зи ви за нео тров ни це – ка ча и со пу ља; Vi pe ra 
am modyte s – ро жа ни ца, кру на ши ца, ку ку ља ча, пе пе љу ша, цр но круг, цр но
пе чи ца, ср ти ца, ку си ца, цр но стрел, ка ме њар ка, гра бар ка, на пр ке, ша ран, 
по скок, бр зо скок, ср пи на, ша рац и ша ру ља; Na trix na trix – со пу ља, сми ча ли на 
и пла во круг; Pse u do pus apus (зми јо ли ки гу штер) – гла вор, ко њу ха, кра во ши ца 
и кра во сац; Mal po lon – зло тро трис; Vi pe ra be rus – црн ка.

У ча со пи су Срп ски ар хив, у вре ме док га је уре ђи вао М. Ј. Ба тут, по сто-
ја ла је ру бри ка Ков че жић (ка сни је на зва на Ков че жић за при би ра ње ме ди
цин ске гра ђе) у окви ру ко је је об ја вљи ва на ди ја ле кат ска ме ди цин ска тер-
ми но ло ги ја с над ре ђе ним пи та њем Ко би мо гао про ту ма чи ти и при ме ри ма 
об ја сни ти ове ре чи?. Ту је не у мор ни са ку пљач13 на род ног ме ди цин ског 
на зи вља да вао у об ли ку реч ни ка – у де вет де ло ва – спи сак ре чи (од сло ва 
А /агатка мен/ до сло ва O /очо бо ља/)14 ко је је ве ро ват но на кнад но за бе ле жио 

За ни мљи ва је и мо гу ћа са рад ња у ве зи с на род ним на зи ви ма зми ја из ме ђу Ба ту та и 
Ми ро сла ва Хир ца, хр ват ског зо о ло га, ау то ра тро дел ног Рјеч ни ка на род них зо о ло гич ких 
на зи ва: „Упо ре до са сво јом ужом рад ном об ла шћу и ин те ре со ва њем, Ба тут је раз ви јао и 
ши ре уза јам не ве зе и од но се ве за не за стру ку и на у ку. За то се и мо гло де си ти да се ње му 
12. ма ја 1922. обра ћа из Цри кве ни це др Ми ро слав Хирц, про фе сор Шу мар ске ака де ми је и 
чу вар Зе маљ ског му зе ја у том ме сту. Он је та да оба ве стио Ба ту та о свом пет на е сто го ди-
шњем ра ду на де лу ʼХер пе то ло гиј ски рјеч ник хр ват ског или срп ског је зи ка ,̓ где се ба ви 
на род ном хер пе то ло гиј ском но мен кла ту ром, тер ми но ло ги јом и фра зе о ло ги јом о гми зав-
ци ма. У ту свр ху Хирц је про пу то вао мно ге кра је ве ’у ко ји ма оби та ва наш слав ни и да ро-
ви ти на род’. Из ве шта ва ју ћи о сво јим пре о ку па ци ја ма овај при род њак мо лио је да му Ба тут 
усту пи сво ју гра ђу, ко ју би ко ри стио и на во дио као ау то ра. По го то ву оно што је Ба тут 
ску пио у Цр ној Го ри мо гло би нео бич но до бро до ћи” (грујић 1975: 53). У Hirtz 1928 на 
спи ску из во ра за реч ник не по ми ње се Ба тут. Гра ђа из Цр не Го ре при па да ма хом Ву ку Ка-
ра џи ћу. На зи ве зми ја ко је Ж. Ђор ђе вић да је као Ба ту то ве на ла зи мо и код Хир ца, али ни за 
је дан се не на во ди да је из Цр не Го ре.

13 М. Ј. Ба тут је као уред ник имао ви зи ју са вре ме ног ме ди цин ског ча со пи са ко ји ће, 
из ме ђу оста лог, во ди ти ра чу на и о је зи ку: „Осо би ту па жњу обра тио сам у ре дак ци ји на 
чи сто ту и уса вр ша ва ње је зи ка у ци љу ства ра ња ме ди цин ске тер ми но ло ги је и фра зе о ло ги-
је. Јер, ва ља зна ти да је ме ди цин ски реч ник, да је уоп ште уо би ча је на ме ди цин ска фра зе о-
ло ги ја, у то вре ме, би ла у вр ло ло шем ста њу, та ко да се кат-кад ни ле ка ри ме ђу соб но ни су 
раз у ме ва ли. [...] Нај по сле не го вао сам са на ро чи том во љом и ме ди цин ску тер ми но ло ги ју 
ста вља ју ћи по је ди на пи та ња пу бли ци и ле ка ри ма” (зелић 1940: 72).

14 САЦЛ бр. 1 и 2, 39–41, бр. 3 и 4, 89–91, бр. 5 и 6, 135–137, бр. 11 и 12, 342–346, бр. 
15 и 16, 509–512, бр. 19 и 20, 692–696 (1895) и св. 1, 65–67, св. 4, 254–257, св. 6, 358 (1896). 
Од 6. све ске за 1896. го ди ну уред ник је био др Јо ван Да нић (1854–1924), пр ви срп ски не у-
роп си хи ја тар. У тој све сци Ба тут је по след њи пут об ја вио гра ђу из овог ни за, ко ја де лу је 
не за вр ше но. Об ја вљи ва ње ме ди цин ске тер ми но ло ги је пре ки ну то је због не сла га ња с но вом 
кон цеп ци јом ча со пи са: „Ни је по тра ја ло ду го вре ме на од из ла же ња пр вих бро је ва ова ко 
уре ђи ва ног ча со пи са кад се по че ше ја вља ти пре ба ци ва ња ре дак ци ји и ме ни: да ја са мо вољ-
но при мам и од ба цу јем при ло ге по је ди них ко ле га... Про те ство ва ло се и на во ди ло да за 
тач ност из ве сних на уч них по да та ка пи сци јам че сво јим пот пи си ма. Ре дак ци ји је ус кра ћи-
ва на би ла сло бод на упо тре ба ру ко пи са као и пра во ис прав ке. Ово ста ње вре ме ном по ста је 
не из др жљи во, па сам се, као ре дак тор, већ на кра ју пр ве го ди не, за хва лио на по ве ре њу и 
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у на ро ду а ни је об ја вио у Гра ђи, та ко ђе и ре чи ко јих има у Гра ђи али дру-
га чи јег зна че ња. За све ове ре чи Ба тут ни је био си гу ран ко је је њи хо во пра-
во зна че ње те их да је ов де оче ку ју ћи од чи та ла ца ча со пи са да их пра вил но 
про ту ма че. Као у Гра ђи – сва ка реч има сво је гра ма тич ке ин фор ма ци је, у 
ве ћи ни слу ча је ва илу стро ва на при ме ром, по не кад је да то упит но зна че ње 
ре чи на срп ском, по не кад са мо на ла тин ском или не мач ком. На два ме ста 
овај срп ски реч нич ки низ у по ме ну тој ру бри ци пре ки нут је ла тин ским тер-
ми ни ма (у пр вом на вра ту од А до N, у дру гом од P до Z) с над ре ђе ним пи-
та њем Има ли у на ро ду из ра за за об ли ке, про ме не и бо ле сти на ко жи, ко је 
се у на у ци озна ча ва ју овим име ни ма.

Го ди не 1925. у Гла сни ку Ми ни стар ства на род ног здра вља Ба тут об ја-
вљу је чла нак под истим на зи вом као у Ле то пи су Ма ти це срп ске – Гра ђа 
за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју (јовановић 1925). Овај чла нак, у ства ри, пред-
ста вља на ста вак по сло ва на ме ди цин ском реч ни ку: 

„Про шло је већ ви ше од 50 го ди на, ка ко сам по чео са би ра ти гра ђу 
за на шу ме ди цин ску тер ми но ло ги ју. Учи ни ло ми се од мах [...] да у жи-
вом је зи ку на ше га на ро да и ње го вим умо тво ри на ма, па он да у на шој 
књи жев но сти и на шим струч ним спи си ма има мно го ре чи и из ра за, 
ко је би Ме ди ци на као на у ка мо гла, а прак тич на стру ка упра во мо ра ла 
при хва ти ти и у сво ју тер ми но ло ги ју увр сти ти. [...] – Ва ља ло је, да кле, 
из те ри зни це то бла го нај пре са бра ти, па тек он да на си сте мат ску ре-
дак ци ју ме ди цин ског реч ни ка [курзив мој – Д. М.] по ми шља ти. И ја сам 
по чео са са би ра њем” (јовановић 1925: 291).

Ба тут је већ 1875, у Бе чу, на сед ни ца ма Срп ског ака дем ског дру штва 
„Зо ра” чи тао сво ју зби р ку на род них ме ди цин ских ре чи и из ра за. У уво ду 
он да ље ка же да је „при би ра ње гра ђе” на ста вио као на род ни ле кар у ра зним 
кра је ви ма и као уред ник ли ста Здра вље.15

На кон об ја вљи ва ња Ма ти чи не Гра ђе Ба тут је по чео „још ин тен зив ни-
је ра ди ти на то ме, да што пре до ђе мо до бо га тог а по у зда ног ’Ме ди цин ског 

пре дао ре дак ци ју Др. Јо ва ну Да ни ћу. Од то га до ба из ла зи ’Ар хив’ у но вом об ли ку са из ме-
ње ним про гра мом. Мој про грам ни је био одр жан, лист ни је до био на ро чи ти пра вац, а ре-
дак ци ја је об ја вљи ва ла члан ке ка ко их је при ма ла, без пра ва при мед бе и на уч не кри ти ке” 
(зелић 1940: 72–73).

15 Ме ди цин ски ча со пис Здра вље, чи ји је уред ник Ба тут био, пр ве го ди не из ла зио је у 
Сом бо ру (1880), дру ге на Це ти њу (1882). Чи та о ци ма је у фор ми упит ни ка по ста вљао пи та ња 
(ру бри ка се зва ла Пи та ња, на ла зи ла се на кра ју ча со пи са) ка ко се ко ја бо лест љу ди зо ве, 
ка ко се на зи ва ју де ло ви те ла и сл. (на при мер: Ка ква је то бо лест, што је на род зо ве „вр лед”? 
Чи ме хра не у вас де цу, кад их не мо же мај ка да по до ји? Шта у ва шим кра је ви ма зо ву „жва ле”? 
За спо ља шње ухо на ла зи се по на ро ду и по књи га ма ви ше име на. Не ки то зо ву „ушка”, не ки 
„шкри пац”, не ки „ки ри ца”, не ки „шкољ ка”, не ки „ло пар”, а не ки опет „ухаљ”. Ка ко у ва шим 
кра је ви ма зо ве на род тај део те ла? Шта зо ву у Вас „ди је те у сни јет”? итд.). Био је то пра ви 
на чин да се за бе ле жи бо га та ди ја ле кат ска лек си ка. Тре ба ре ћи и то да је на ко њу об и шао 
це лу Цр ну Го ру на пу ту од 64 да на, ле че ћи љу де и ис пи ту ју ћи на род ни жи вот.
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реч ни ка’” (јовановић 1925: 292). Екс цер пи рао је гра ђу и из Ака де ми ји ног 
бу ду ћег реч ни ка,16 та ко да је до 1912. го ди не за „де фи ни тив ну ре дак ци ју 
реч ни ка имао већ пре ко 26.000 ре чи, из ра за, фра за и т. д. За вре ме свет ског 
ра та Бу га ри су сав тај ру ко пи сни ма те ри јал у Ни шу за пле ни ли и у Со фи ју 
пре не ли, ода кле сам га (не ко ли ко го ди на ка сни је) јед ним слу ча јем је два 
на траг до био” (јовановић 1925: 292).17 По сле Пр вог свет ског ра та за Ба ту-
то ву гра ђу за ин те ре со ва ло се Ју го сло вен ско ле кар ско дру штво и би ли су 
вољ ни да се ме ди цин ски реч ник об ја ви. Та ко је пред у зе та оп се жна ак ци ја 
оку пља ња он да шњих ис так ну тих ин сти ту ци ја (ака де мијâ на укâ, ле кар ских 
дру шта ва, ра зних ми ни стар ста ва итд.) ка ко би се при ку пио но вац за штам-
па ње овог лек си ко граф ског ди вов ског по ду хва та. У фонд за реч ник сли ло 
се не до вољ но нов ца, та ко да је, уз не по вољ не окол но сти ко је су та да вла да-
ле у штам пар ству, цео по сао за бо ра вљен. Кра јем 1922. го ди не ми ни стар 
на род ног здра вља18 одо брио је но вац за из да ва ње Ба ту то ве Гра ђе за ме ди
цин ску тер ми но ло ги ју и од ре дио му при сто јан хо но рар, но он је од то га 
од у стао „сма тра ју ћи да нам је за овај мах мно го по треб ни ји де фи ни ти ван 
ме ди цин ски реч ник не го са ма гра ђа” (јовановић 1925: 293).19

Осни ва њем ме ди цин ских фа кул те та у Ју го сла ви ји ја ви ла се по тре ба 
за ускла ђе ном ме ди цин ском тер ми но ло ги јом.20 Вла да ла је је зич ка си ту а ци-
ја у ко јој се ни сту ден ти, ни на став ни ци, ни ле ка ри, ни пи сци о ме ди ци ни 
ни су мо гли сна ћи. За је дан исти по јам упо тре бља ва ло се ви ше из ра за, ве о ма 
че сто нео д го ва ра ју ћих. Ка ко би та кав ха ос пред у пре дио, М. Ј. Ба тут је на 
Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду – по ње го вом осни ва њу – пред ло жио 

16 Био је и вр стан оце њи вач гра ђе Ака де ми ји ног реч ни ка.
17 „А за вре ме оку па ци је Ба тут је 1915/1916. го ди не био ин тер ни ран у Бу гар ску, ка да 

је рас ту ре на ње го ва би бли о те ка, ру ко пи си, имо ви на” (грујић 1975: 36). Не зна мо, на жа лост, 
де та ље овог до га ђа ја.

18 У Вла ди Ни ко ле Па ши ћа (од 24. де цем бра 1921. до 16. де цем бра 1922) ми ни стар 
на род ног здра вља до 15. ју на 1922. го ди не био је Хам ди ја Ка ра мех ме до вић, а по сле тог 
да ту ма Дер виш Оме ро вић (в. љушић и др., 2005].

19 „В[ојислав] Су бо тић у књи зи ’Пе де се то го ди шња исто ри ја С Л Д’ [...] пи ше да је 
Срп ско ле кар ско дру штво на сед ни ци одр жа ној 16. IV 1920. год. би ло ре ши ло да се Ба ту
ту по мог не да се ње го ва при ку пље на гра ђа штам па. По моћ је тра же на од Ми ни стар ства 
здра вља, Ми ни стар ства про све те, Срп ске ака де ми је на у ка у Бе о гра ду и Ју го сла вен ске 
ака де ми је зна но сти у За гре бу. Ми ни стар ство здра вља је те го ди не за штам па ње Ба ту то вог 
реч ни ка би ло одо бри ло 40 000 дин.” (Ђор ђе вић 1988: 137–138).

По во дом Ба ту то вог ста ва да је по треб ни ји реч ник не го гра ђа С. Ђор ђе вић ка же: „Како 
ово да про ту ма чи мо? Да ли је ствар но би ло при ку пље но до вољ но нов ца да се штам па реч ник? 
Да ли је за и ста Ба ту ту био од ре ђен при сто јан хо но рар? За што он пи ше да не же ли да се 
штам па гра ђа, већ реч ник? Да ли је Ба тут био при пре мио и об ра дио ка ко тре ба ма те ри јал 
гра ђе за реч ник?” (Ђор ђе вић 1988: 140).

20 Франц Дер ганц, при ма ри јус из Љу бља не, до био је за да так на III кон гре су ле ка ра 
Кра ље ви не СХС да се из ра ди је дин стве на тер ми но ло ги ја. О то ме он пи ше Ба ту ту и мо ли 
га да бу де пр ви чо век тог по сла.
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Про фе сор ском са ве ту да се отво ри тер ми но ло шки се ми нар, „где би на став-
ни ци и сту ден ти ме ди цин ског фа кул те та (уз при по моћ и кон тро лу струч ног 
фи ло ло га [курзив мој – Д. М.] са фи ло соф ског фа кул те та) ра ди ли на то ме, 
да се што ви ше ску пи по у зда на реч нич ког ма те ри ја ла из по је ди них гра на 
Ме ди ци не; да се тај ма те ри јал стро го про ве ри, струч но пре ра ди и за згод не 
флек си је спре ми; да се из про ве ре ног ма те ри ја ла ода бе ре оно, што је за де-
фи ни тив ну тер ми но ло ги ју на на шем је зи ку по де сно и упо тре бљи во. [...] Из 
ма те ри ја ла то га се ми на ра и из струч но про ве ре них и сре ђе них зби ра ка 
по је ди них ску пља ча мо гло би се он да ве о ма ла ко и бр зо при сту пи ти де фи-
ни тив ној из ра ди ’Ме ди цин ског реч ни ка’.

На жа лост до та ке уста но ве на на шем ме ди цин ском фа кул те ту још 
ни је до шло. Про фе сор ски Са вет је, исти на, тај мој пред лог од мах усво јио, 
на црт ра да у се ми на ру одо брио и не ко ли ко пу та ту ствар по кре тао, али је 
(бар до са да) на то ме оста ло. Пи та ње је – ре као бих још отво ре но: хо ће ли 
се, кад ће се, и ка ко ће се тај се ми нар на на шем ме ди цин ском фа кул те ту 
отво ри ти?” (јовановић 1925: 293).

Ба ту тов став пре ма струч ној тер ми но ло ги ји уоп ште – по сма тран из 
угла прак тич ног ле ка ра и чо ве ка из на ро да – и да нас сто ји као чврст основ 
за ова кав тип лек си ко граф ског ис тра жи ва ња: 

„На уч на и струч на тер ми но ло ги ја свих вр ста људ ског зна ња и уме-
ња мо ра, исти на, би ти тач на, пре ци зна, па до не кле и стро го ло гич на и 
кон се квент на, али ипак за то не сме те сво је вр ли не пла ћа ти дра го це ним 
осо би на ма и осо бе но сти ма на род ног ду ха и је зи ка оне сре ди не, оног 
на ро да, у ко ме тре ба да за хва ти ко ре на. С дру ге стра не опет не сме она 
у сво јим фи ло ло шким и на ци о нал ним пре тен зи ја ма за стро гом чи сто ћом 
– упра во за ап со лут ним пу ри змом – ићи та ко да ле ко, да за љу бав ка ког 
те шког, нео д ре ђе ног или баш не при лич ног, не спрет ног до ма ћег тер ми-
на жр тву је оно, што су сви про све ће ни на ро ди у ме ђу соб ном струч ном 
са о бра ћа ју као нај по де сни је огла си ли и у сво ју тер ми но ло ги ју већ дав но 
уве ли” (јовановић 1925: 294).

У сво јој дру гој Гра ђи за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју Ба тут ис ти че да 
из но си „је дан ма ли део мог лек си ко граф ског ма те ри ја ла на јав ност. Рад 
сам, да на тај на чин и опет по кре нем то пи та ње са мр тве тач ке, и да за ње га 
иза зо вем оно ин те ре со ва ње у над ле жним кру го ви ма, ко је оно по сво јој ва-
жно сти за  слу жу је. Уве рен сам, да ће ми и та пу бли ка ци ја, као и она пр ва, 
до не ти дра го це не са ве те, на по ме не, до пу не и ко рек ци је од стра не ко ле га са 
уни вер си те та, и ко ле га ле ка ра и дру гих струч ња ка из на ро да, ка ко бих их 
мо гао упо тре би ти при де фи ни тив ној ре дак ци ји са мо га реч ни ка, ко ју сам 
рад да што ско ри је за вр шим. ’Ars lon ga, vi ta bre vis’ – на ро чи то за чо ве ка 
мо га до ба... Зар да не ви дим до вр ше ну згра ду ко ју сам це ло га ве ка гра дио?...” 
(јовановић 1925: 294).21

21 Све ука зу је на то да је ру ко пис ме ди цин ског реч ни ка у на че лу већ био при пре мљен.
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За ни мљив је тај „ма ли део лек си ко граф ског ма те ри ја ла” ко ји Ба тут 
пред ста вља у овој дру гој Гра ђи. За раз ли ку од Ма ти чи не Гра ђе, где су срп-
ске на род не ре чи лек си ко граф ски об ра ђе не од сло ва А до сло ва Ш, у Гра ђи 
Гла сни ка да те су са мо ре чи на А и на Б, и то под А не мач ке (ве ћи ном), ла-
тин ске, фран цу ске и је дан ен гле ски тер мин, а под Б срп ске ре чи – и то не 
све. У за вр шном па су су увод ног тек ста Ба тут ка же: 

„Из одељ ка стра них на зи ва из но сим под ’А’ ре чи до ’Ad’,22 а из 
одељ ка с на шим тек стом под ’Б’ ре чи до ’Баз’. По след њи оде љак ни сам 
по чео са ’А’ с то га, што је у на шем је зи ку вр ло ма ло ре чи, ко је се по чи-
њу са ’a’. Ма хом су то ре чи стра ног по ре кла” (јовановић 1925: 294).

Ту ма че ња стра не лек си ке да та су на срп ском је зи ку, углав ном уз упо-
тре бу што ви ше на ших си но ни ма, у че му Ба тут, очи то, ни је оску де вао (нпр. 
Abgängling. – Из ме че, из ме так, по мет, по ме че, по ме так, по вр шче, из ја лов-
че). Че сто за те си но ни ме да је илу стра тив не при ме ре при ку пље не у срп ском 
на ро ду (нпр. Abor tus. – 4. Abor tus ha bi tu a lis [...]. – Же на, ко ја че сто по ме ће: 
по мет ки ња /„Ја ти, бра те, по мет ки ње не ћу”. – Нар. пе сма/. – По ме тљи ва 
утро ба: „Дај им, Бо же, по ме тљи ве утро бе и су хе дој ке”), али и на не мач ком 
је зи ку итд. Зна че ња срп ских лек се ма да та су ма хом на не мач ком и ла тин-
ском је зи ку (из у зет но на ру ском, бу гар ском, фран цу ском или ен гле ском), 
уз на во ђе ње срп ских си но ни ма и ода бра них при ме ра (нпр. Бабињемлеко. 
– 1. Die Bi est milch, co lo strum. – Syn. пр во мле ко /труд не же не или по ро ди-
ље/, гру ша ви на, гру ша ли на. Или Бадрљак. f.23 – Ein kur zer /Am pu ta ti ons/ 
Stumpf, das Stümpfchen, trun cus. „Остао му са мо ба др љак од ру ке” /Срем/. 
– Ви ди: ба та љак, ба тић, ба др љи ца, ба тр љак, ба ту љак, ба це љак.) итд. По сто-
ји до ста ни јан си ра ња зна че ња у окви ру лек се ма. Та ко, на при мер, од ред ни ца 
Баба има чак 16 зна че ња, Бабице 6, Бадље 4 итд.

Алек сан дар Ђ. Ко стић (Бе о град 1893 – Бе о град 1983), срп ски ле кар, 
хи сто лог и сек со лог, осни вач Хи сто ло шког ин сти ту та24 при Ме ди цин ском 

22 По след ња реч, за пра во, у пр вом де лу на А је сте Ab zwin ken, да кле Ба тут је при ка зао 
гра ђу до Аc а не до Ad. Ја сно је да је већ 1925. го ди не (ве ро ват но и ра ни је, по што је текст 
си гур но пи сан пре те го ди не) имао бо гат ма те ри јал при ку пљен из ви ше је зи ка, те да је 
кон ци пи рао бу ду ћи реч ник као ви ше је зич ки (ве ро ват но ла тин ско-не мач ко-фран цу ско-ен-
гле ско?-срп ски). Го во рио је не ко ли ко стра них је зи ка: до бро је знао не мач ки и фран цу ски, 
вла дао је ен гле ским, ма ђар ским, че шким, бу гар ским и ру ским је зи ком.

23 Гре шка – тре ба да сто ји m. (од ma scu li num ʻму шки род’).
24 Да нас се ова уста но ва зо ве Ин сти тут за хи сто ло ги ју и ем бри о ло ги ју „Алек сан дар 

Ђ. Ко стић”. А. Ко стић је као про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та и управ ник Хи сто ло шког 
ин сти ту та био пен зи о ни сан и раз ре шен свих ду жно сти 1942. го ди не, да би био вра ћен на 
по сао кра јем 1944. По сле ра та су ко бља ва се с ко му ни стич ком вла шћу и 1952. по дру ги пут 
би ва пен зи о ни сан и раз ре шен ду жно сти на Фа кул те ту. Го ди не 1955. ски нут је с плат ног 
спи ска Ме ди цин ског фа кул те та по што ни је ре гу ли сао ста ро сну пен зи ју. Мо рал но је ре ха-
би ли то ван пост хум но 2001. го ди не.
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фа кул те ту у Бе о гра ду, де кан 1936–1939, пот пи сник Ме ди цин ског реч ни ка, 
20-их и 30-их го ди на XX ве ка по кре ће рад на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји. 
Тим по слом оства ре на је Ба ту то ва за ми сао и ње го ва кон цеп ци ја ства ра ња 
осно ве за ме ди цин ски реч ник, али без ње го вог уче шћа. 

„За тер ми но ло шки рад Ин сти тут је при ку пио ова де ла: Ве ли ки 
реч ник ју го сло вен ске Ака де ми је [...], Срп ски Рјеч ник В. Ка ра џи ћа, Реч-
ник хр ват ског је зи ка од Иве ко ви ћа и Бро за, за тим спе ци јал не ме ди цин-
ске реч ни ке као што су реч ни ци: М. Не ми чи ћа, Пе ри чи ћа, Арам ба ши на, 
Де жма на, Гли ка, гра ђу за мед. тер ми но ло ги ју д-р Ба ту та и мно ге дру ге 
ста ри је и но ве пу бли ка ци је из обла сти ме ди ци не и би о ло ги је, у ко ји ма 
се мо гу на ћи тер ми но ло шки по да ци. Сви ма ко ји би же ле ли да до би ју 
ка кво оба ве ште ње, сва ова де ла сто је на рас по ло же њу. Сем то га из ра ђу-
је се азбуч на кар то те ка у ко јој се за је дан на уч ни ла тин ски на зив, мо гу 
на ћи сви на ши пред ло же ни из ра зи. И ова се кар то те ка мо же увек пре-
гле да ти” (Костић 1931а: 365).25

А. Ко стић про грам ски да је смер ни це за рад тер ми но ло шког се ми на ра, 
ко је су нам већ по зна те од ра ни је, и из но си не ке ве о ма сум њи ве тврд ње: 

„Тре ба ле ћи на по сао. Из до са да при ку пље не гра ђе, мо же мо, уз 
при по моћ фи ло ло га (а ни ка ко без њих!), ода бра ти по треб не из ра зе и 
до го вор но их пред ло жи ти за де фи ни тив не тер ми не. Та кав по сао зах те ва 
ор га ни зо ван рад, скон цен три сан у јед ној спе ци јал ној уста но ви. Сто га је 
пре не ко ли ко го ди на Ме ди цин ски фа кул тет вр ло ра до при хва тио пред-
лог г. Ба ту та и осно вао Т е р м и н о л о ш к и  с е м и н а р, за чи јег је 
ше фа иза бран г. М. Ба тут. На жа лост тај се ми нар ни до да нас ни је про-
ра дио. Ме ђу тим, по тре ба за јед ном та квом уста но вом сва ким да ном је 
све ве ћа. Сто га је сва ки на став ник упу ћен да на том по љу ра ди за се бе 
и ко ли ко мо же. Већ ско ро 10 го ди на на Хи сто ло шком ин сти ту ту на шег 
фа кул те та при ку пља се тер ми но ло шка гра ђа и сва она ли те ра ту ра ко ја 
је с тим по слом у ве зи. Да нас је тер ми но ло шки рад на том ин сти ту ту 
већ то ли ко ор га ни зо ван, да се њи ме мо гу ко ри сти ти и сви они ле ка ри 
ван фа кул те та ко ји се за на шу тер ми но ло ги ју ин те ре су ју” (Костић 1931а: 
364–365).

25 У овом ра ду ау тор рас пра вља о не у јед на че но сти до ма ћих тер ми на код раз ли чи тих 
ме ди цин ских пи са ца, те та ко на јед ном ме сту, што је по себ но за ни мљи во, по ми ње Ба ту та 
у не баш ле пом све тлу: „Оста вља мо на стра ну, из об зи ра при стој но сти из раз ко ји Б а т у т 
спо ми ње ка да го во ри о му шкој пол ној жле зди и ко ји је је дан од нај вул гар ни јих” (Костић 
1931а: 362). Чуд но је да се је дан сек со лог згра жа ва над на род ним име ном за део људ ског 
те ла (у пи та њу је лек се ма му до). Да ли ово зна чи да је А. Ко стић сма трао Ба ту та вул гар ним 
чо ве ком из на ро да? Да је ипак имао по што ва ња пре ма Ба ту ту, све до че ове ре чи: „Из гле да 
ми да смо да нас на сва ки на чин иза шли из до ба при би ра ња тер ми но ло шке гра ђе, за шта је 
то ли ко за слу га сте као ува же ни г. Б а т у т. При ку пље на је огром на гра ђа, са бра но је не-
схва тљи во бла го ре чи и из ра за и сад је по треб но при сту пи ти пре тре са њу, ода би ра њу и утвр-
ђи ва њу по је ди них тер ми на” (Костић 1931а: 364).
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„Као ре зул тат ра да Се ми на ра, по ја вио се, пре овог ве ли ког тер ми но-
ло шког реч ни ка, ма ли Ко сти ћев ’Реч ник хи сто ло шких из ра за’ (На пре дак, 
Бе о град, 1924), као прет ход ни ца” (ђорђевић 1987: 90).26 Овај реч ник пред-
ста вља, у ства ри, пр во лек си ко граф ско де ло из пе ра А. Ко сти ћа и уоп ште 
ње гов пр ви рад ове вр сте на том по љу. У пред го во ру реч ни ку ау тор ка же 
да је на пи сан пре све га да по мог не сту ден ти ма ме ди ци не да раз у ме ју хи-
сто ло шке, ана том ске и би о ло шке пој мо ве. 

„Осем то га [...] на кра ју овог реч ни ка до дао сам и је дан кључ, ко ји 
по ред ме ђу на род не ла тин ске но мен кла ту ре са др жи и на зи ве на фран-
цу ском и не мач ком је зи ку иза ко јих или од мах сто ји срп ски из раз или 
упут на срп ску тран скрип ци ју у пред њем де лу реч ни ка. У том де лу опет 
код по дроб ни јег об ја шње ња по је ди них из ра за, би ло чи сто срп ских или 
са мо по ср бље них, увек сам се тру дио да озна чим на кра ју и на зи ве на 
ла тин ском, фран цу ском и не мач ком” (Костић 1924: 5). 

Што се срп ског де ла реч ни ка и да тих тер ми на ти че, је дан део „мо је су 
ко ва ни це. Ве ћи део су из ра зи ко ји у на шем је зи ку по сто је, али ко ји ма сам 
дао и јед но хи сто ло шко зна че ње. Ина че оста ли из ра зи су већ и ра ни је усво-
је ни и они се од но се нај че шће на би о ло шке и ана том ске пој мо ве” (Костић 
1924: 6). Зна че ња у реч ни ку да та су ен ци кло пе диј ски а не је зич ки, без основ-
них гра ма тич ких по да та ка. Ау тор не по ми ње ни је дан из вор ода кле је екс-
цер пи ра на гра ђа за реч ник ни ти по ми ње ка ко је до ње до шао, али за то ка же 
да му је ви ше го ди шње ис ку ство у ра ду на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји по-
ка за ло ко ли ко је овај по сао те жак. Не зна мо от кад да ти ра ње гов по че так 
ра да на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји, ко ли ко то ис ку ство тра је и ка ко га је 
сти цао. На осно ву то га што је по ср био мно ге стра не тер ми не и на пра вио 
срп ске ко ва ни це за кљу чу јем да у тре нут ку пи са ња овог реч ни ка ни је имао 
од го ва ра ју ће срп ске ре чи за те тер ми не, а ка мо ли на род ну реч. Сȃм ка же да 
оста ли тер ми ни већ по сто је, та ко да је и за овај део реч ни ка мо гао црп сти 
гра ђу из већ по сто је ће срп ске ме ди цин ске ли те ра ту ре.27 У по чет ке лек си-
ко граф ског ра да А. Ко сти ћа мо же се сма тра ти и Реч ник стра них и на уч них 
ре чи на кра ју дру гог срп ског из да ња пре во да Фо ре ло ве књи ге Пол но пи та ње 

26 Ве ро ват но го ди ну по ја вљи ва ња овог реч ни ка А. Ко стић ка сни је узи ма као го ди ну 
осни ва ња Тер ми но ло шког се ми на ра. С. Ђор ђе вић пре ра но по ве зу је по ја вљи ва ње овог реч-
ни ка с ра дом Се ми на ра. Пре ви ше ве ру је у оно што А. Ко стић пи ше, не про ве ра ва ју ћи тач ност 
по да та ка.

27 А. Ко стић је 1921. го ди не у Фран цу ској од бра нио док тор ску те зу Екс пе ри мен тал
но деј ство ал ко хо ла на те сти се – хи сто ло шка и хе миј ска сту ди ја. То су по че ци ње го вог 
ба вље ња хи сто ло ги јом. Пред го вор Реч ни ку хи сто ло шких из ра за на пи сао је у де цем бру 
1923. го ди не. Да кле мо гао је по сле док то ри ра ња за две го ди не да ис пи ше (ве ро ват но из 
не ког ста ри јег узо ра) и са ста ви овај не ве ли ки реч ник, без ства ра ња ве ће кар то теч ке гра ђе, 
по го то во ако се има на уму да је 1923. го ди не об ја вио књи гу Осно ви хи сто ло шке тех ни ке 
код истог из да ва ча.
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(форел 1924),28 ко је је иза шло исте го ди не кад и Реч ник хи сто ло шких из ра
за. Овај реч ник са др жи пој мо ве из оп ште кул ту ре и ме ди ци не. Све ре чи 
ма хом су стра не, осим не ко ли ко срп ских (нпр. блуд, врв ца пуп на, ма те ри ца, 
пра ње итд.).

Рас пра вом А. Ко сти ћа о про бле му на ше ме ди цин ске тер ми но ло ги је 
прак тич но је по кре ну та ру бри ка у Срп ском ар хи ву ко ја се зва ла На ша тер
ми но ло ги ја: 

„По чев од 1931. год., ка да је уред ник био М и л а н  П е т р о в и ћ , 
стра ни це ’Срп ског ар хи ва за це ло куп но ле кар ство’ су би ле отво ре не у 
ру бри ци ’На ша тер ми но ло ги ја’ за на пи се о ме ди цин ском је зи ку и тер-
ми но ло ги ји, и би ли су у ства ри штам па ни ре зул та ти и за кључ ци по сле 
до го во ра на са стан ци ма Тер ми но ло шког се ми на ра [...]” (ђорђевић 1981: 
1676).29 

Пре пр ве ана ли зе (ute rus) на ла зи се овај текст у ру бри ци На ша тер ми
но ло ги ја: 

„Ре дак ци ја Срп ског ар хи ва је, ини ци ја ти вом г. проф. Алек сан дра 
Ко сти ћа, отво ри ла стал ну ру бри ку за нај ак ту ел ни ју по тре бу на ше ме-
ди цин ске књи жев но сти и ме ди цин ске на у ке, за на шу ме ди цин ску тер-
ми но ло ги ју. Мно ги на ши [...] ау то ри [...] че сто гра бе ко ва ни це, је зи ко-
слов но не мо гу ће [...]. Aли оно што се нај че шће до га ђа то је да се за бо ра-
вља ју и за по ста вља ју на род ни на зи ви ко ји су на ши је зи ко слов ци уво-
ди ли у књи жев ност од Ву ка и Да ни чи ћа на ова мо. Та ко смо већ оти шли 
да ле ко у то ме да го то во сва ки ау тор има сво ју за себ ну тер ми но ло ги ју али 
се бар сва ки сма тра да је он по зван да је из гра ди. На про тив! [...] Ра ди 
то га Ар хив отва ра сво ју ру бри ку и мо ли љу би те ље ле пог је зи ка и струч-
ња ке да узму уче шћа у овом за јед нич ком по слу” (САЦЛ св. 5 1931: 441).

А. Ко стић је де таљ но ана ли зи рао срп ске ре чи из при ку пље них из во ра 
за по је ди не ме ди цин ске пој мо ве ко ји су пред ста вље ни ла тин ском но мен-
кла ту ром (да је зна че ња и по ре кло ре чи, ва ди при ме ре из Ву ко вог Рјеч ни ка, 
Ба ту то ве пр ве Гра ђе и мно гих дру гих реч ни ка). Из мно штва ме ди цин ских 
на род них тер ми на на кра ју сва ке ана ли зе он из два ја нај по де сни ји за упо-
тре бу у ме ди цин ском књи жев ном је зи ку. У 1931. го ди ни А. Ко стић је об ра дио 
сле де ће пој мо ве: ute rus (ма те ри ца), pla cen ta (по сте љи ца), ova ri um ( јај ник), 
co lo strum (гру ша ли на), me co ni um (му тље зи на), ab sces sus (гној ник и за гној), 
thymus (груд на жле зда). Сле де ће го ди не А. Ко стић је об ра дио ове пој мо ве: 

28 Књи га је до жи ве ла још два срп ска из да ња: Ге ца Кон, Бе о град 1939. и Ме ди цин ска 
књи га, Бе о град – За греб 1958. У оба та из да ња та ко ђе се на ла зи по ме ну ти реч ник.

29 Ниг де, ме ђу тим, не по сто је по да ци о тим са стан ци ма ни ти о осо ба ма ко је су би ле 
укљу че не у рад. На по је ди ним ме сти ма ру бри ке по сто је вр ло кри тич ка ре а го ва ња и при-
мед бе Јо са Арам ба ши на, ау то ра Ли јеч нич ког рјеч ни ка (Сплит, 1912), чи је при ме ре да је А. 
Ко стић у сво јим ана ли за ма.
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te stis (сем ник),30 спер ма то зо ид (се ме гла вац) и lympha (лим фа), док је 1933. 
го ди не да та са мо va gi na (усми на). Пре ана ли зе срп ских ре чи за ва ги ну на-
ла зи се кра так текст ко ји је пот пи сао Ре дак ци о ни од бор Срп ског ар хи ва: 

„На ша ме ди цин ска тер ми но ло ги ја још ни је из ра ђе на иа ко се на њој 
озбиљ но де ла. Про фе сор г. А. Ко стић све срд но је пред у зео овај те жак и 
мо жда не баш увек за хва лан по сао и до са да об ја вио пре ко на шег Ар хи-
ва при ли чан број тер ми на. Ода зи ва ју ћи се мол би ре дак ци о ног Од бо ра 
г. Ко стић ће и у бу ду ће ис пу ња ва ти ову ру бри ку Ар хи ва. Али овај по сао, 
да би био што успе шни ји, из и ску је ши ро ку и обил ну са рад њу свих струч-
ња ка ме ди цин ске на у ке и то не са мо јед не не го и ви ше ге не ра ци ја. За то 
се умо ља ва ју г. г. ко ле ге да у бу ду ће узму што ак тив ни је уче шће пред ла-
жу ћи за ову вр ло ва жну ру бри ку Ар хи ва но ве тер ми не, тра же ћи об ја-
шње ња или пак ста вља ју ћи при мед бе на већ об ја вље не тер ми не” (САЦЛ 
св. 3 1933: 182).

По сле Ва ги не ни је об ја вљен ви ше ни је дан рад у ру бри ци На ша тер
ми но ло ги ја.31

При кра ју лек сич ке ана ли зе за по јам ab sces sus А. Ко стић ка же: „У сво-
ју Ме ди цин ску ен ци кло пе ди ју унео сам за ab sces sus ко ва ни цу за гној (хлад ни 
и то пли за гној)” (Костић 1931б: 837).32 У пи та њу је Ве ли ка ме ди цин ска ен ци
кло пе ди ја за на род (на род ни здрав стве ни учи тељ). Ову је дин стве ну ен ци-
кло пе ди ју у нас об ја ви ло је Из да вач ко пред у зе ће На род на про све та из Бео-
гра да. Ен ци кло пе ди ја је пр во бит но об ја вље на у че тр на ест све за ка, да би 
ка сни је би ла по ве за на у два то ма без из ме на. Као уред ник пот пи сан је Алек-
сан дар Ђ. Ко стић. Не по сто ји, на жа лост, по да так о го ди ни из да ња ни у 
све ска ма ни у то мо ви ма. На кра ју дру гог то ма сто ји сле де ћа при мед ба: 
„Ру ко пис за ово де ло са др жи по дат ке до 1930 го ди не за кључ но.” У би о граф-
ској књи зи о А. Ко сти ћу на ла зи се струч но ура ђе на про фе со ро ва пот пу на 
би бли о гра фи ја, где пи ше (у де лу о се кун дар ној од го вор но сти) да су све ске 
об ја вље не 1931, а то мо ви 1933. го ди не (станКовић – смречниК 2004). Не ја сно 
је ода кле су пре у зе ти ови по да ци. У Би бли о гра фи ји срп ских ен ци кло пе ди ја 
и лек си ко на и све ске и то мо ви ове ен ци кло пе ди је ста вље ни су под упит ну 
го ди ну на по че так ХХ ве ка ‒ „19--?” (вуКићевић 2014: 16–17). Ова ко је ура-
ђе но у свим би бли о теч ким за пи си ма у Ср би ји. Ве ли ка ме ди цин ска ен ци кло
пе ди ја за на род ура ђе на је – и тех нич ки и кон цеп циј ски – по угле ду на Ла ру
со ву илу стро ва ну ме ди цин ску ен ци кло пе ди ју, при ла го ђе ну срп ској кул ту ри 

30 „Код ве ћи не на ших лек си ко гра фа спо ми ње се реч му до ста ро сло вен ског по ре кла. 
Од мах мо ра мо ре ћи да се овај из раз ни ка ко не мо же при ми ти у књи жев ном је зи ку, јер је 
по стао вул га ран, па чак и не при сто јан. [...] У ци љу да има мо за te stis из раз ко ји би од го ва рао 
из ра зу за ova ri um пред ло жио сам на зив сем ник (као јај ник за ova ri um)” (Костић 1932а: 56). 
Пред лог за сем ник уме сто му до А. Ко стић дао је у Реч ни ку стра них и на уч них ре чи уз дру го 
срп ско из да ње Пол ног пи та ња.

31 Ру бри ка је об но вље на тек по сле ра та – 1948. го ди не.
32 Тре ба ов де сва ка ко ис та ћи Ко сти ће во сво ја та ње ен ци кло пе ди је.
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и је зи ку (LMI).33 У пред го во ру, ко ји је пот пи сао А. Ко стић, из ме ђу оста лог, 
сто ји: 

„Ма ло је на ро да ко ји не ма ју на свом је зи ку јед ну књи гу, ко ја би свим 
сло је ви ма мо гла пру жи ти по треб на зна ња из ме ди ци не, о здра вом и бо-
ле сном чо ве ку, и да ти им при год на и ра зу мљи ва оба ве ште ња о мно го-
број ним пи та њи ма из обла сти ме ди цин ских на у ка, ко ја се да нас сва ком 
чо ве ку све ви ше по ста вља ју. На не ким је зи ци ма има чак и вр ло ве ли ки 
број та квих књи га, исти на са свим ра зно ли ке вред но сти. Јед на та ква 
књи га на не мач ком је зи ку рас ту ре на је у 3 ми ли о на при ме ра ка. Сма тра-
ли смо да ни наш на род не сме да да ље оста не без јед не ова кве књи ге, 
из ра ђе не од стра не нај по зва ни јих струч ња ка, а на осно ву по след њих 
те ко ви на ме ди цин ске на у ке. Али те шко ће на ко је смо на и шли у свом 
ра ду ни су би ле ма ле. То ме има ви ше узро ка” (ВМЕН: VI –VII).

Сва ка од ред ни ца пот пи са на је на кра ју ини ци ја ли ма ау то ра (нпр. С. 
Ив, А. К.,34 С. К., Б. К., М. М., С. Б., М. Б., Ж. Ж, М. А., Д. Ј., С. С., Љ. В., Д. 
М., К. Т., А. Шч. итд.), али ниг де се не на во де пу на име на, та ко да се не зна 
ко сто ји иза тих ини ци ја ла и ко су струч ња ци ко ји су ра ди ли на ен ци кло-
пе ди ји. Та ко ђе, ни је об ја шње но ни где ни ка ко је ра ђе на ова из у зет на књи га. 
Очи то је На род на про све та оку пи ла ве ли ки тим љу ди ко ји су под уред нич-
ком па ли цом А. Ко сти ћа пра ви ли овај из да вач ки по ду хват. (Да ли се овај 
про је кат од ви јао при Хи сто ло шком ин сти ту ту?) Да ље А. Ко стић на во ди 
је дан од узроч ни ка про бле ма ра да на књи зи: „Озбиљ ну те шко ћу у свом ра-
ду на и шли смо и у не сре ђе ној ме ди цин ској тер ми но ло ги ји. У то ме по гле ду 
по ку ша ли смо да на чин из ра жа ва ња ујед на чи мо што ви ше мо же мо ма да, 
при зна је мо, то зах те ва мно го ви ше тру да и прет ход ног до го во ра, што увек 
ни је ла ко по сти ћи” (ВМЕН: VII). Тер ми но ло шко-лек сич ке ана ли зе у Срп
ском ар хи ву у ру бри ци На ша тер ми но ло ги ја ко је је А. Ко стић об ја вљи вао 
од 1931. до 1933. го ди не би ле су плод ра да на овој ен ци кло пе ди ји и про ис-
те кле с овог про јек та као пр ви ње гов озбиљ ни ји рад на ме ди цин ској тер ми-
но ло ги ји. Си гур но је у то вре ме (крај два де се тих и по че так три де се тих 
го ди на ХХ ве ка) био пре за зу зет овим по слом, не раз ми шља ју ћи још о ме-
ди цин ском реч ни ку, те је ка сни је осно вао Тер ми но ло шки се ми нар с ци љем 
да се у ње му раз ре ше мно ги тер ми но ло шки про бле ми на ко је је на и ла зио 

33 По је ди ни де ло ви су бу квал но пре у зе ти из из да ња из 1929. го ди не (нпр. фор мат 
књи ге, рас по ред и бо ја сло ва на сло ва на „нул том” та ба ку, Рем бран то ва сли ка Час ана то
ми је и под на слов Илу стро ва на ме ди цин ска ен ци кло пе ди ја на по чет ку ен ци кло пе диј ске 
об ра де, од ред ни це, по ко је сли ке, цр те жи, фо то гра фи је па чак и ре љеф ни при каз те ла итд.). 
Ве ћи на ен ци кло пе диј ског ма те ри ја ла је пре у зе та из не ких дру гих књи га, али има и фо то-
гра фи ја из Ср би је и Ју го сла ви је. Умет ну ти де ло ви са сли ка ма у бо ји де ло су сли ка ра и 
ар хи тек те Гри го ри ја Ива но ви ча Са мој ло ва (Та ган рог 1904 – Бе о град 1989), ру ског еми гран-
та, ко ји је жи вео у Бе о гра ду и био ве о ма про фе си о нал но ак ти ван три де се тих го ди на. Ње-
го ве сли ке су пот пи са не у ен ци кло пе ди ји.

34 Ве ро ват но Алек сан дар Ко стић.
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ра де ћи на ме ди цин ској ен ци кло пе ди ји.35 Да Ве ли ка ме ди цин ска ен ци кло пе ди ја 
за на род ни је са свим ори ги нал но де ло, по твр ђу ју и ове ре чи из пред го во ра: 

„Иа ко ова књи га по са др жа ју и рас по ре ду гра ди ва углав ном ли чи 
на не ке стра не књи ге ове вр сте (што је не ми нов но код де ла ове при ро де 
и ове на ме не) ипак се у мно гом че му од њих и раз ли ку је. [...] На ро чи то 
су ис ти ца ни и об ра ђи ва ни они по да ци ко ји се од но се на наш на род и 
на шу зе мљу. [...] Што се ти че тех нич ке стра не Ме ди цин ске Ен ци кло пе
ди је без пре те ри ва ња мо же мо ре ћи да она сто ји из над нај ве ћег бро ја 
слич них де ла на стра ним је зи ци ма” (ВМЕН: VII).

Из да вач На род на про све та штам пао је у истом фор ма ту ре клам ну по-
руџ бе ни цу (пре са ви је ну на че ти ри стра не) за Ве ли ку ме ди цин ску ен ци кло
пе ди ју за на род. Ово је за пра во по зив на прет пла ту: 

„’Ме ди цин ска Ен ци кло пе ди ја за На род’ штам па се у оно ли ком бро-
ју при ме ра ка, ко ли ко се при ја ви прет плат ни ка; она об у хва та пре ко 1000 
стра на фор ма та 20 х 27 т. ј. ве ли чи не овог про спек та. Сва ког 15. у ме се-
цу из ла зи по јед на све ска од 80 стра на [...].” 

У по руџ бе ни ци у ру бри ци за да тум сто ји пра зно ме сто за го ди ну: 193_, 
што по ка зу је да је ова ен ци кло пе ди ја штам па на три де се тих го ди на. На це-
лој јед ној стра ни пи ше да је уред ник Алек сан дар Ђ. Ко стић, док је ис под 
дат спи сак са рад ни ка: „Др. Жи во јин Ђор ђе вић, проф. Уни вер си те та, члан 
Кр. Срп. Ака де ми је на у ка, Др. Не дељ ко Ко ша нин, проф. Уни вер си те та, члан 
Кр. Срп. Ака де ми је на у ка, Др. Ар нолд Хол сте, про фе сор Уни вер си те та, Др. 
Ди ми три је Ан тић, про фе сор Уни вер си те та [...]” итд., укуп но 36 име на, с 
тим што по сле по след њег име на пи ше „и др.” , што зна чи да је број љу ди 
ко ји су ра ди ли Ве ли ку ме ди цин ску ен ци кло пе ди ју за на род био мно го ве ћи. 
По је ди ни ини ци ја ли из ен ци кло пе ди је не сла жу се са спи ском са рад ни ка 
ве ро ват но из тог раз ло га што ов де ни су по ме ну ти. 

Го ди не 1940. А. Ко стић је под сво јим име ном и у свом из да њу об ја вио 
књи гу Мој ле кар (на род ни здрав стве ни учи тељ) (Костић 1940). Ово је за пра-
во ен ци кло пе ди ја, и то из ме ње на и до пу ње на Ве ли ка ме ди цин ска ен ци кло
пе ди ја за на род, дру га чи јег на сло ва и фор ма та али истог под на сло ва, ко ју 
је А. Ко стић о свом тро шку штам пао и ста вио се бе као ау то ра. Од ред ни це 
из Ен ци кло пе ди је ко је су пот пи са не с А. К. пре не те су ско ро не про ме ње не, 
док су оста ле пре ра ђе не и уне те у књи гу. На кра ју сто ји по го вор, где пи ше: 

35 Сви тер ми ни ко је је А. Ко стић об ра дио у Срп ском ар хи ву од 1931. до 1933. го ди не 
на ла зе се и у Ве ли кој ме ди цин ској ен ци кло пе ди ји. Та мо су – на кон гла ве од ред ни це – у за-
гра ди по бро ја ни срп ски си но ни ми ко је А. Ко стић на во ди у тим ана ли за ма. Ме ђу њи ма, 
на рав но, пред ња че они ко је је у пр вој Гра ђи при ку пио М. Ј. Ба тут. За раз ли ку од ра до ва у 
Срп ском ар хи ву, у ен ци кло пе ди ји се не на во де из во ри ода кле су пре у зе ти ти на род ни ме-
ди цин ски на зи ви, ни ти се по ми ње ије дан из вор ко јим су се ау то ри слу жи ли, а без ко јих је 
би ло не мо гу ће са ста ви ти ова кву књи гу.
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„За илу стра ци ју тек ста у овој књи зи по слу жио сам се сли ка ма (би-
ло њи хо вом до слов ном ре про дук ци јом, би ло пре ра дом) из ту ђих де ла 
[следи спи сак цр те жа и књи га – прим. аут.].” 

Ме ди цин ска књи га је 1961. го ди не об ја ви ла дру го из да ње ове књи ге (Ко
стић 1961). На са мом по чет ку са да сто ји спи сак од 23 са рад ни ка и 4 ре дак то ра 
(А. Ко стић та ко ђе), ме ђу ко ји ма чи та мо ова име на: др Ста ни слав Бу ку ров, др 
Сло бо дан Ђор ђе вић, др Сми ља Ко стић Јок сић, др Зден ко Лев нтал, др Јо ван 
Ту ца ков итд. А. Ко стић се ни је ли био да у дру го из да ње ове ен ци кло пе ди је 
пре не се сли ке, цр те же и фо то гра фи је из Ве ли ке ме ди цин ске ен ци кло пе ди је за 
на род, без ика кве на по ме не о то ме.36 Од ред ни це ни су пот пи са не. Ја сно је да 
је ово де ло за пра во опет ре зул тат тим ског ра да, за сно ва но на пр вој на шој ме-
ди цин ској ен ци кло пе ди ји, ко ју је уре ђи вао А. Ко стић. Мој ле кар је 1972. го-
ди не до жи вео и тре ће из да ње, ово га пу та са мо пре штам па но (Костић 1972).

Алек сан дар Ар на у то вић (Пи рот 1888 – Бе о град 1982), исто ри чар књи-
жев но сти, књи жев ни кри ти чар, сарад ник Тер ми но ло шког се ми на ра, пи ше 
ова ко о Ба ту ту као ме ди цин ском тер ми но ло гу: 

„Та да се по ја вио и др. Ми лан Јо ва но вић Ба тут, и од мах ука зао као 
го ро стас ме ђу срп ским ме ди цин ским тер ми но ло зи ма. Он је тер ми но ло-
шки по сао схва тио као сво ју жи вот ну ми си ју и по ста вио га на вр ло 
ши ро ку осно ву. Он ко ри сти Ву ка и ње гов Р ј е ч н и к , и ску пље не на-
род не пе сме, и бај ке, за го нет ке, по сло ви це, из све га из вла че ћи ме ди цин-
ску реч, гра ђу. Оп ко ра чу ју ћи два ве ка, и крај XIX ве ка и по че так на шег 
XX сто ле ћа, он је и сво је прет ход ни ке и сво је са вре ме ни ке ко ри стио 
без об зир но, че сто не на во де ћи њи хо ва име на.37 Ши ро ке кул ту ре, он 
чи та пи сце свих књи жев них ро до ва, чи та на ро чи то се о ске при по вет ке 
и ча со пис Т е ж а к , као и ро ма не из на род ног жи во та, до хва тио се Љу-
би ше, Јан ка Ве се ли но ви ћа, Све то за ра Ћо ро ви ћа и Хер це гов ца Ра до ва на 
Пе ро ви ћа Не ве сињ ског, па из њих ва ди жи во пи сне из ра зе о фи зи о ло шким 
осо би на ма по је ди них лич но сти. Све то Пи смо, оба за ве та, му је увек при 
ру ци. Ње го шев Г о р с к и  в и ј е н а ц  је знао на па мет ско ро од сти ха до 
сти ха, и дар ви нов ски из ра зи и фи ло зоф ске ми сли са ре чи ма су сед ним 
ме ди ци ни пре ла зе на ње го ве ли сти ће. Ба тут је, ус то, мо би ли сао све 
сво је при ја те ље и по зна ни ке и про сто им ста вљао у им пе ра тив ну ду-
жност да бе ле же ту озна ку у ње ном нај ши рем зна че њу. Бра ни слав Ну шић, 
док је био са слу жбом по кон зу ла ти ма на Ко со ву, ни је имао ми ра од 
Ба ту то вог на ва љи ва ња да му ша ље та мо шње на род не ре чи у ве зи са 
ме ди ци ном и здрав стве ним схва та њи ма. У Ба ту то вој при ват ној ар хи ви, 
чи ји је је дан део на жа лост про пао38 а дру ги ра се јан на све стра не, на шао 

36 Сли ке Гри го ри ја Са мој ло ва ни је унео.
37 При зна јем да ми је не ра зу мљи ва ова опа ска А. Ар на у то ви ћа. Ба тут је у свим сво јим 

лек си ко граф ским де ли ма да вао по дат ке о из во ру. Не знам, на жа лост, ка кве је при ро де била 
ње го ва кар то те ка.

38 Не ја сно је на шта тач но ми сли А. Ар на у то вић.
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сам ње го ва ’цир ку лар на’ пи сма упу ће на учи те љи ма, апо те ка ри ма, ве-
те ри на ри ма, све ште ни ци ма, по љо при вред ни ци ма, по зна ва о ци ма ро бе, 
чак и ба ка ли ма, у ко ји ма бо го ра ди за на род ним, по пу лар ним и у сва ко-
днев ном, прак тич ном жи во ту упо тре бље ним на зи ви ма сва ко вр сних 
бо ле сти, де ло ва чо веч јег или жи во тињ ског те ла, би ља ка, ми не ра ла, хе-
ми ских еле ме на та, спра ва ко ји ма се слу же ле ка ри, па и на дри ле ка ри и 
ба би це. Ме ди цин ски ча со пи си ко је је он уре ђи вао, би ло сам би ло са 
од бо ри ма, пу ни су ње го вих пи та ња упу ће них чи та о ци ма и пу ни су за-
ни мљи вих од го во ра из на ро да. У по след ње вре ме сво га жи во та – то нам 
је са оп штио прет сед ник Ака де ми је проф. Бе лић – Ба тут је био ре до ван 
гост Ин сти ту та за срп ски је зик, где је пре пи си вао ли сти ће са ме ди цин-
ским или слич ним из ра зи ма. Сву да је тра жио ’здра ву је згру’ ме ди цин ске 
тер ми но ло ги је.

Ба тут је имао свој ’це тел си стем’, сво је ли сти ће, бо ље ре ћи ма ле, 
сит не, че сто ис кр за не це ду љи це на ко ји ма је бе ле жио, да но ноћ но, срп ске, 
не мач ке, ла тин ске, тур ске, укра јин ске, ру ске, сло ве нач ке, фран цу ске, 
та ли јан ске, ен гле ске ре чи. Ус пео је за жи во та да пре не се из ве стан број на 
ле пе, ско ро ка ли граф ски пи са не ли сти ће (17,5 x 10,5 цм). Од њих је по-
ста ла Г р а ђ а  з а  м е д и ц и н с к у  т е р м и н о л о г и ј у, упра во ма ли 
оглед ни реч ник, ко ја је из и шла као за себ на књи га у Но вом Са ду 1887. 
го ди не.

Ве ли ки део тих ли сти ћа и по себ но це ду љи ца остао је у ру ди мен-
тар ном ста њу. На пред лог свог Тер ми но ло шког се ми на ра, Ме ди цин ски 
фа кул тет у Бе о гра ду от ку пио је ту гра ђу, угро же ну, оште ће ну и ис пре-
ту ра ну бом бар до ва њем за вре ме ра та. Она је да нас сре ђе на, об ра ђу је се 
и сто ји на рас по ло же њу за ин те ре со ва них” (арнаутовић 1960: 227–228).39

Сло бо дан П. Ђор ђе вић (Ва ље во 1921 – Бе о град 2012), про фе сор Ме ди-
цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, до бро вољ ни се кре тар Тер ми но ло шког се ми-
на ра до ње го вог га ше ња,40 ка же да се Ба ту то ва гра ђа „са сто ја ла из збир ке 
тер ми на сло же них на прин ци пу кар то теч них ли сти ћа. [...] То [сабирање 
на род них ме ди цин ских из ра за – прим. аут.] је чи нио у об ли ку ли сти ћа, на 
ко ји ма је ис пи си вао на род не из ра зе у ве зи са здра вљем и ле че њем” (ђорђевић 
1988: 132).41 С. Ђор ђе вић до бро за кљу чу је да је Ба ту тов став да се ме ди цин ски 

39 За ни мљи во је да у овом де таљ ном и сјај ном ра ду о љу ди ма ко ји су се ба ви ли срп ском 
ме ди цин ском тер ми но ло ги јом, у ко ме има за и ста чи тав низ ве ли ких лич но сти и на уч ни ка, 
и где су спо ме ну ти мно ги на ши реч ни ци – не ма по ме на о А. Ко сти ћу као чо ве ку из тог ми љеа 
или о Ме ди цин ском реч ни ку.

40 У би о гра фи ји ко ју је пот пи сао С. Ђор ђе вић и на пи сао за по тре бе Сек ци је за умет-
ност Срп ског ле кар ског дру штва (15. март 1995) сто ји да је био се кре тар Тер ми но ло шког 
се ми на ра Ме ди цин ског фа кул те та „1941–1945–1956”. Тре ба има ти на уму да је то ком ра та 
на ста ва на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду би ла пре ки ну та.

41 У овом ра ду ау тор по дроб но ана ли зи ра Ба ту то ву дру гу Гра ђу. Пр ви је – ко ли ко 
знам, и је ди ни – ко ји се ти ме ба вио. У свом прет ход ном ра ду о Ба ту ту (ђорђевић 1987) ау тор 
је де таљ но пред ста вио Ма ти чи ну Гра ђу. Оба ра да о Ба ту ту, с ис црп ним при ка зом Ба ту то-
вих реч ни ка, уз по ми ња ње не ра дог пре да ва ња Ба ту то вог ма те ри ја ла од стра не на след ни ка 
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реч ник ра ди тим ски и у са рад њи с љу ди ма из стру ке (фи ло ло зи ма) – ис пра-
ван, али из ра жа ва сум њу у Ба ту то ве ствар не по ступ ке: 

„[...] чи ни нам се да је он лич но остао са мо на де кла ра тив ним по-
зи ци ја ма, и да ни је ни та да, ни ика да ка сни је, ко ри стио са рад њу. Мо жда 
су га у та квом пла ни ра њу ра да на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји та да оме ли 
пре ме шта ји, а ка сни је за по сле ност. Од А. Ко сти ћа смо чу ли, а он је о 
то ме и пи сао, да је Ба ту ту ну дио сво ју са рад њу, и на кон крет ном ра ду, 
и при обра зо ва њу Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди цин ског фа кул те та, 
али да Ба тут са рад њу ни је при хва тио. Раз ло ге не зна мо” (ђорђевић 
1988: 135).42 

и с освр том на мо гућ су коб из ме ђу Ба ту та и А. Ко сти ћа, С. Ђор ђе вић об ја вљу је тек по сле 
смр ти осни ва ча Тер ми но ло шког се ми на ра и пот пи сни ка Ме ди цин ског реч ни ка.

За ни мљи во је да С. Ђор ђе вић као се кре тар Тер ми но ло шког се ми на ра ни је знао за 
Ба ту то ву дру гу Гра ђу, ни ти је знао где је она об ја вље на. Ма ло је чуд но да он јав но го во ри 
о то ме као да тра га за ар хив ском а не об ја вље ном гра ђом: „Сви на по ри да се тај реч ник про-
на ђе оста ли су без успе ха” (ђорђевић 1988: 137) или „[...] пи сац овог ра да је по сум њао да 
је реч ник мо жда из дат од стра не овог Ми ни стар ства [...]. Та сум ња је до ве ла на иде ју да се 
[...] пре гле да и ’Гла сник Ми ни стар ства на род ног здра вља’ ” (ђорђевић 1988: 137). То зна чи 
да се С. Ђо р ђе вић при ли ком пи са ња овог ра да пр ви пут упо знао с Ба ту то вом кон цеп ци јом 
реч ни ка и ње го вом иде јом осни ва ња Тер ми но ло шког се ми на ра („Пред го вор овог реч ни ка, 
ко ји је на пи сао Ба тут, ра све тлио нам је не ка пи та ња око Ба ту то ве гра ђе, ра да на ме ди-
цин ској тер ми но ло ги ји у нас, и ра да Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди цин ског фа кул те та”) 
и да је оба вљао ду жност се кре та ра Тер ми но ло шког се ми на ра без тих са зна ња, ви де ћи је-
ди но А. Ко сти ћа као пр ву и је ди ну фи гу ру про јек та. Ако он ни је знао за то и ако он пред-
ста вља Ба ту то ву дру гу Гра ђу у овом свом ра ду, то зна чи да ни оста ли (са рад ни ци, ко ле ге, 
ра до знал ци итд.) до 1987. го ди не ни су зна ли. Не мо гу ће је да је је ди но А. Ко стић знао.

42 Не ве ру јем да су „пре ме шта ји и „за по сле ност” би ли раз ло зи нео ства ре ња Ба-
ту то вих за ми сли. Ба тут ка те го рич но и ја сно ис по ља ва сво ју же љу, го то во ва пај, да Тер ми-
но ло шки се ми нар за поч не с ра дом. Ми слим да су нај бли жи са рад ни ци А. Ко сти ћа зна ли 
за што је Ба тут од био ту са рад њу с њим (ако је до кон так та уоп ште до шло). Пре ће би ти да 
је из ме ђу њих дво ји це по сто јао лич ни су коб и не тр пе љи вост, по го то во што је А. Ко стић 
оства рио Ба ту то ву кон цеп ци ју. Мо гу ће је да је Ба тут сма трао А. Ко сти ћа не струч ним но-
си о цем тог по сла. Три де се тих го ди на XX ве ка Ба тут се при бли жа вао де ве де се тој го ди ни 
жи во та и имао је огром но лек си ко граф ско ис ку ство иза се бе (пен зи о ни сан је 1925. го ди не), 
док се А. Ко стић бли жио че тр де се тој и тек за га зио у лек си ко гра фи ју, и то не лин гви стич ку.

С. Ђор ђе вић се освр ће и на обра ћа ње М. Хир ца Ба ту ту и пра ви не сва ки да шњу гре-
шку: „Год. 1922. хер пе то лог М. Хирц, у вре ме ка да је при пре мао реч ник ли ша је ва, мо лио 
је Ба ту та да му усту пи сво ју гра ђу (ве ро ват но ово у сми слу да му је усту пи ра ди кон сул та-
ци је о на зи ви ма за ли ша је ве), али је Ба ту тов од го вор био не га ти ван” (ђорђевић 1988: 135). 
Хер пе то ло ги ја је на уч на ди сци пли на зо о ло ги је ко ја се ба ви про у ча ва њем гми за ва ца (у оно 
вре ме и во до зе ма ца). М. Хирц је при пре мао реч ник дво жи ва ца и гма зо ва, а не ли ша је ва, 
те је од Ба ту та за пра во тра жио на зи ве зми ја за сво ју збир ку, јер је знао да их Ба тут има по-
до ста из Цр не Го ре. Не ве ро ват но је да је ме ди цин ски рад ник и по зна ва лац тер ми но ло шких 
при ли ка ка кав је био С. Ђор ђе вић по бр као хер пе то ло ги ју и ли хе но ло ги ју. Ми за пра во не 
зна мо ка кав је био Ба ту тов од го вор Хир цу. То не по ми ње ни В. Гру јић, на чи ју се књи гу о 
Ба ту ту по зи ва С. Ђор ђе вић ка да го во ри о овом до га ђа ју.
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„Ме ђу тим, ми не зна мо у ка квом је об ли ку и на ко ји на чин Ко стић 
Ба ту ту ну дио сво ју са рад њу. Ба тут је у то вре ме имао пре ко 30 го ди на 
ста жа у ра ду на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји, и био по знат да је са ку пио 
ве ли ку збир ку ме ди цин ских тер ми на. Ко стић не ка же да ли му је ну дио, 
по што му се та иде ја већ та да би ла ја ви ла, да се осну је Тер ми но ло шки 
се ми нар, и да ли је пред ла гао да Ба тут тим Се ми на ром ру ко во ди. Мо же 
се прет по ста ви ти да је Ко стић же лео да ви ди Ба ту то ву гра ђу, за ко ју се 
зна ло да је ве ли ка и ин те ре сант на, мо жда и да је ко ри сти” (ђорђевић 
1987: 83).43 

Чу ди се С. Ђор ђе вић што Ба тут, иа ко стал но по ми ње тим ски рад на ме-
ди цин ској тер ми но ло ги ји, „ни је у свом да љем ра ду [...] ко ри стио са рад нич-
ки рад, као вид бо љег на чи на да се је дан оби ман и ком плек сан по сао ура ди. 
Ни је нам по знат ни је дан ле кар, ни фи ло лог, ко га је Ба тут ка сни је по звао у 
са рад њу на по слу да љег при ку пља ња, сре ђи ва ња, об ра ђи ва ња, и об ја вљи ва-
ња ме ди цин ске тер ми но ло ги је. [...] То, на рав но, не ума њу је зна чај Ба ту то вог 
ра да у овој обла сти, не го са мо ука зу је на јед ну ско ро уоп ште ну сли ку на-
чи на ра да не ких на ших струч ња ка ста ри јег ко ва. Мо жда ова квих има и 
са да и ме ђу мла ди ма?” (ђорђевић 1987: 76).44 

Де лу је да ни нај бли жи Ко сти ће ви са рад ни ци ни су ни шта зна ли о од-
но су из ме ђу Ба ту та и са мог Ко сти ћа, не го су мо гли тек од ње га да чу ју или 
да про чи та ју из по је ди них ра до ва те да са ми за кључ ју:

„Мо жда је опет до шла до из ра жа ја по ја ва [...] да Ба тут ни је же лео 
да тај по сао ра ди уз не чи ју по моћ, не го да ра ди сȃм. [...] Не зна мо ни шта 
о од но си ма из ме ђу Ба ту та и Ко сти ћа, ко ји су, мо жда, би ли ком пли ко ва ни 
чи ње ни цом што је Ба тут био ру ко во ди лац Фа кул те та, а Ко стић кан ди-
дат за на став ни ка. У сва ком слу ча ју, до са рад ње ни је до шло, и Ко стић је 
без Ба ту та во дио Тер ми но ло шки се ми нар од 1924” (ђорђевић 1987: 83). 

43 За ни мљи во је оно што 1923. го ди не пи ше че шки ле кар Ста ни слав Во ме ла (1892–1958), 
ко ји је сма трао Ба ту та за ве ли ког при ја те ља: „Ви ше од 40 го ди на ску пља М. Ј. Ба тут ма те-
ри јал за ве ли ко тер ми но ло шко де ло ко је ће са др жа ва ти око 25 000 ре чи. За вр шет ком свет-
ског ра та на шло се де ло у по след њој фа зи сво је об ра де: ау тор је осно вао при уни вер зи те ту 
по се бан се ми нар чи ји уче сни ци су се ис кљу чи во по све ти ли об ра ди обим ног тер ми но ло шког 
ма те ри ја ла. За слу гу за слу жу је рад ни по сту пак се ми на ра: уче сни ци ску пља ју ма те ри јал, 
ка ко у на ро ду та ко и у ста рој и но вој ју жно сло вен ској ли те ра ту ри. О ко нач ном пре у зи ма њу 
овог или оног из ра за утвр ђу је ко ми си ја струч ња ка. Ни је по треб но на по ми ња ти да је по-
себ на па жња по све ће на тер ми но ло шким при руч ни ци ма сло вен ским” (Vo me la 1923: 4; сло-
бо дан пре вод др Ми ро сла ва Је ри ни ћа из Ли бе ре ца). Мо же би ти да је че шки ле кар са мо био 
упо знат с Ба ту то вом иде јом о се ми на ру, али не и с ње го вом суд би ном. На овом ме сту та-
ко ђе на слу ћу је мо да је Ба ту тов реч ник при кра ју.

44 Те шко је из во ди ти ова кве за кључ ке без свих ва ља них ин фор ма ци ја. Про сто је не-
ве ро ват но да чо век ко ји је имао ве о ма са вре ме на схва та ња са ста но ви шта да на шње лек си-
ко гра фи је, ко ји је ја сно раз у ме вао по тре бу са рад ње струч ња ка раз ли чи тих обла сти и ко ји 
је об ја вио проб ну све ску реч ни ка тра же ћи од је ка и вред но ва ња свог ра да бу де ова ко кон зер-
ва тив но ока рак те ри сан.
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А. Ко стић је пр ви пут про го во рио о свом од но су с Ба ту том у го ди ни 
об ја вљи ва ња дру гог из да ња Ме ди цин ског реч ни ка – 1971, и то све га на две 
стра не опи са ра да Тер ми но ло шког се ми на ра (Костић 1971б). На по чет ку 
тог скром ног освр та на рад на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји А. Ко стић ка же: 

„Пр ви ко ра ци за ства ра ње јед ног ме ди цин ског тер ми но ло шког се-
ми на ра у нас по ти чу, не сум њи во, још од на сто ја ња Ива на Де жма на (’Реч-
ник леч нич ког на зи вља’, За греб, 1868) и др Ми ла на Јо ва но ви ћа – Ба ту та 
(’Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју’, Н. Сад, 1886). Ба тут је по сле I 
свет ског ра та об ја вио де фи ни тив ну об ра ду сло ва ’А’ из сво је бо га те тер-
ми но ло шке гра ђе и на то ме је стао.45 Ја сам по чео да ра дим на ме ди цин ској 
тер ми но ло ги ји од 1913. го ди не и ус пео сам да тер ми не, са бра не у то ку 
го ди на, об ја вим као пе то је зич ки ’Ме ди цин ски реч ник’ 1956. го ди не, а као 
II из да ње на 1500 стр. око 125.000 на 7 је зи ка 1971. г.” (Костић 1971б: 34).46

Да ље А. Ко стић – у ма ни ру ис ку сног ре кла ме ра – об ја шња ва сво је за-
слу ге у ра ду на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји, чи не ћи то на исти на чин као 
у пред го во ру Ме ди цин ског реч ни ка:47 

„Тер ми но ло шки рад у са ста ву Хи сто ло шког ин сти ту та про ду жа ван 
је, стал но и вр ло ак тив но, још од пр вог да на осни ва ња то га Ин сти ту та 
(1921. г.).48 У ства ри он пред ста вља на ста вља ње вр ло ин тен зив ног ра да 
на из град њи на ше ме ди цин ске тер ми но ло ги је у то ку 1917. и 1918. г. на 
Со лун ском фрон ту, где ми се пру жи ла из ван ред на, не у о би ча је на и при-
сна са рад ња с бор ци ма из свих кра је ва на ше зе мље” (Костић 1971б: 34).49

45 Не ве ро ват на је ова тврд ња А. Ко сти ћа. Ни је у пи та њу би ла де фи ни тив на об ра да 
сло ва А. Ба тут је 1925. го ди не, ка ко смо ви де ли, об ра дио стра не ре чи до Ac [латиница, sic!], 
a срп ске до Баз. И ни је на то ме стао. Ра дио је ин тен зив но и да ље, али ни је об ја вљи вао. Овај 
об ја вље ни ма те ри јал био је проб ни, же лео је да об но ви те му, да иза зо ве ре ак ци ју ко ле га и 
је зич ких струч ња ка ка ко би имао што ви ше са ве та за ко нач ну вер зи ју реч ни ка. Ба тут је 
си гур но имао об ра ђен оста так реч ни ка у ру ко пи су. Ње го ва дру га Гра ђа мо же се сло бод но 
сма тра ти проб ном све ском ме ди цин ског реч ни ка.

46 У дру гом из да њу пи ше да реч ник са др жи пре ко 100.000 ре чи. 
47 В. о то ме не што ка сни је.
48 У књи зи 50 го ди на Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду сто ји овај 

по да так: „На став ну ба зу Ме ди цин ског фа кул те та са чи ња ва ле су сле де ће кли ни ке и ин сти-
ту ти: [...] Хи сто ло шки ин сти тут – осно ван 1922. год. – управ. ред. проф. др Алек сан дар 
Ко стић” (17). А. Ко стић је 1921. го ди не иза бран за хо но рар ног про фе со ра хи сто ло ги је и 
име но ван за управ ни ка Хи сто ло шког ин сти ту та (29. ок то бра 1921; тај да тум се на чел но 
узи ма за дан осни ва ња Ин сти ту та), 1922. го ди не је по чео с пре да ва њи ма и опре ма њем Ин-
сти ту та, за ван ред ног про фе со ра иза бран је 1924, а за ре дов ног 1936. го ди не.

49 За и ста не у о би ча јен и је дин ствен на чин при ку пља ња ди ја ле кат ске гра ђе. „У то ку 
тих бор би и при пре ма за офан зи ву ра дио је, сем на ме ди цин ској слу жби, на из град њи ку-
хи ња, ку па ти ла и кло зе та, и на дру гим по сло ви ма кул тур не де лат но сти: ор га ни зо вао је кур-
се ве за вој ни ке за пр ву по моћ, кур се ве фран цу ског је зи ка за офи ци ре, обра зо вао хор од 120 
пе ва ча, дао ини ци ја ти ву за при пре ма ње из ло жбе ру ко тво ри на ко је су из ра ди ли вој ни ци, и др.” 
(ђорђевић 1983: 522).
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С об зи ром на то да да ље да је де ло ве из пред го во ра дру гог из да ња Ме ди цин
ског реч ни ка, за кљу чу јем да је овај рад А. Ко стић пи сао по сле тог тек ста. 
Ко нач но се ау тор освр ће и на свој од нос с Ба ту том и раз ло ге осни ва ња Тер-
ми но ло шког се ми на ра:

„Ра зу мљи во је за то што ми је, до ла ском за на став ни ка Ме ди цин ског 
фа кул те та, да та мо гућ ност за рад на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји, све у 
окви ру Хи сто ло шког ин сти ти у та, про ду жим и про ши рим у ви ду успе-
лих са ста на ка, ди ску си ја и осни ва ња спе ци јал не ру бри ке у ’Срп ском 
ар хи ву за цел. ле кар ство’.50 Же ле ћи да та квом ра ду дам што ор га ни зо-
ва ни ји и ме ри тор ни ји ка рак тер, обра тио сам се у не ко ли ко ма хо ва проф. 
Ба ту ту с мол бом да ме упо зна са сво јом бо га том тер ми но ло шком гра ђом, 
ну де ћи да му по мог нем у сре ђи ва њу и об ра ди тер ми на. Он ме је увек од-
би вао.51 По сле та квог ста ва, ус пео сам да Фа кул тет ски са вет до не се од лу-
ку о осни ва њу Тер ми но ло шког се ми на ра, ко ме би управ ник био, на рав но, 
проф. Ба тут. Он се. ме ђу тим, то га ни ка да ни је при мио, што ми је оста-
ло не ра зу мљи во. Рад на тер ми но ло ги ји од ви јао се, раз у ме се, на мо ме 
Ин сти ту ту и под мо јим ру ко вод ством. По сле смр ти проф. Ба ту та 1940. 
го ди не кар то те ку ње го ве ме ди цин ске гра ђе на сле дио је др Љу бо мир Не-
дељ ко вић, пси хи ја тар. При ли ком бом бар до ва ња Бе о гра да 1944. го ди не 
гра ђа је пу ким слу ча јем оста ла по ште ђе на у ку па ти лу ње го ва ста на у 
ули ци кња за Ми ло ша” (Костић 1971б: 35).52 

С. Ђор ђе вић се пи та за што је Ба тут од био са рад њу: 

„За што Ба тут ни је хтео да сво ју са ку пље ну гра ђу по ка же Ко сти ћу, 
за што је од био да во ди Тер ми но ло шки се ми нар, ка кви су би ли од но си 
(мо жда ком пли ко ва ни) из ме ђу мла дог на став ни ка А. Ко сти ћа и ру ко-
во ди о ца (де ка на)53 Ме ди цин ског фа кул те та Ба ту та, ни је нам по зна то” 
(ђорђевић 1988: 136).

Ов де тре ба на пра ви ти ма лу ди гре си ју и освр ну ти се на та чан да тум 
осни ва ња Терминoлошк ог се ми на ра. Го ди ну осни ва ња Се ми на ра А. Ко стић 

50 Ова ре че ни ца је по све не ја сна и пот пу но за ма гљу је ра зу мљи вост о ко јој А. Ко стић 
за пра во го во ри.

51 Ве ро ват но с раз ло гом. Мо жда тај по сту пак ви ше го во ри о оно ме ко ји је од би јен 
не го о оно ме ко ји је од био.

52 Ба ту тов би о граф В. Гру јић у сво јој књи зи (грујић 1975), на осно ву ка зи ва ња Ба ту-
то вог уну ка Љ. Не дељ ко ви ћа, пи ше да је гра ђа са чу ва на при ли ком бом бар до ва ња 1941. а 
не 1944. го ди не. Ово ми је у усме ном раз го вору по твр ди ла и Ба ту то ва пра у ну ка Бра ни сла-
ва Ар се ни је вић из Срем ских Кар ло ва ца. Она све до чи да се у Ули ци кне за Ми ло ша, у јед ном 
ста ну, на ла зи ла ор ди на ци ја ње ног уја ка Љ. Не дељ ко ви ћа. За ни мљи во је да се С. Ђор ђе вић 
по себ но освр ће на овај де таљ и го ди не не сла га ња бом бар до ва ња: „[...] го ди на оште ће ња 
ста на бом бар до ва њем се не сла же с по да ци ма Гру ји ћа ко је му је дао Не дељ ко вић, јер он 
пи ше да је то би ло 1941. год [...]” (ђорђевић 1988: 136).

53 Под се ћам, Ба тут је био де кан са мо пр ве на став не го ди не 1920/1921. го ди не. Тре ба ло 
би ипак узе ти с ре зер вом Ко сти ће ве тврд ње о по тен ци јал ној са рад њи.
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пр ви пут по ми ње у јед ном ра ду из 1951. го ди не: „Тер ми но ло шки се ми нар 
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, осно ван пре 14 го ди на,54 по ста вио је 
да нас свој рад на ши ро ку осно ву, у же љи да што ви ше до при не се пра вил ној 
из град њи на шег ме ди цин ског је зи ка и ства ра њу на ше струч не тер ми но ло-
ги је” (Костић 1951: 983),55 а дру ги пут у дру гом из да њу Ме ди цин ског реч ни ка 
из 1971. го ди не: „Та ко умно гом до те ра ну и об ра ђе ну кар то те ку опет сам 
вра тио 1921. год. у отаџ би ну и, по мо ме из бо ру за на став ни ка, од мах сам 
по чео ко нач но сре ђи ва ње гра ђе, на ро чи то по сле осни ва ња Тер ми но ло шког 
се ми на ра (1924. год.) при мо ме Ин сти ту ту” (Костић 1971а: VI).56 У Костић 
1931а ау тор ка же да је Ме ди цин ски фа кул тет осно вао се ми нар и иза брао Ба-
ту та за ше фа, те ка же да тај се ми нар ни до да нас (1931) ни је про ра дио. Ово 
су за пра во по да ци и ин фор ма ци је ко је је сам Ба тут дао у сво јој дру гој Гра ђи 
1925. го ди не и с ко ји ма је А. Ко стић на тај на чин био упо знат али их је кри-
во и по вр шно пред ста вио. Да ље у ис тој рас пра ви А. Ко стић твр ди да се на 
Хи сто ло шком ин сти ту ту „већ ско ро 10 го ди на” при ку пља тер ми но ло шка 
гра ђа,57 да кле не ма ре чи о то ме да је он осно вао се ми нар, ни ти да он упра-
вља њи ме. Го ди ну да на пред смрт А. Ко стић ова ко ка зу је: 

„Са ова квим сво јим оправ да ним схва та њем ми је проф. др Бу ри јан 
дао по др шку да на ста вим сво је ин те ре со ва ње и рад на на шој ме ди цин-
ској тер ми но ло ги ји, и на ства ра њу на шег ме ди цин ског реч ни ка. Тај ње-
гов став ме је по др жао и ка да сам 1924. год. осно вао ’Тер ми но ло шки се-
ми нар Ме ди цин ског фа кул те та’” (Костић 1982, 394). 

У књи зи 50 го ди на Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра
ду сто ји: „Осим ових уста но ва Фа кул тет је за на став не свр хе рас по ла гао још 

54 Ја сно се ука зу је на то да је ствар на го ди на осни ва ња Тер ми но ло шког се ми на ра – 1937.
55 Овај рад штам пан је та ко ђе у На шем је зи ку, Ме ди цин ском пре гле ду, Ме ди цин ском 

гла сни ку и у На род ном здра вљу. Ов де А. Ко стић го во ри и о Ба ту то вој гра ђи: „У сва ком 
слу ча ју, про блем не ле жи у си ро ма штву не го у бо гат ству на шег је зи ка, у ода би ра њу ме ђу 
мно го број ним из ра зи ма оног ко ји нај ви ше од го ва ра пој му. Од ве ли ке ко ри сти за тај рад 
би ће и бо га та тер ми но ло шка гра ђа проф. Ба ту та, ко ја се на ла зи у Тер ми но ло шком се ми на ру 
и ко ја сто ји сви ма за ин те ре со ва ним на рас по ло же њу” (Костић 1951: 984).

56 Овим по да ци ма из 1971. ве ру је С. Ђор ђе вић: „Ва жну уло гу је играо Тер ми но ло шки 
се ми нар Ме ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, по чев од за че та ка још у по чет ним го ди на ма ра да 
но во о сно ва ног Фа кул те та, ка сни је ин сти ту ци о на ли зо ван (1924. год.), ко ји је ра дио го ди-
на ма плод но окре нут по тре ба ма на шег ме ди цин ског је зи ка и тер ми но ло ги је ко ја се ства-
ра ла, во ђен од А л е к с а н д р а  К о с т и ћ а  и ње го вих са рад ни ка” (ђорђевић, 1981: 1676).

57 Ка да ка же да се ско ро де сет го ди на при ку пља ме ди цин ска гра ђа, А. Ко стић ми сли, 
пре све га, на по че так ра да на свом Реч ни ку хи сто ло шких на зи ва (Бе о град 1924), што за-
пра во пред ста вља по ла зну тач ку Ко сти ће вог ба вље ња ме ди цин ском тер ми но ло ги јом уоп-
ште, и – ве ро ват но – на рад на Ве ли кој ме ди цин ској ен ци кло пе ди ји. Ако је 1921. го ди не 
док то ри рао и по чео да се ба ви хи сто ло ги јом, имао је око две го ди не (пред го вор Хи сто ло шког 
реч ни ка пи сан је де цем бра 1923. го ди не) да са ста ви ово лек си ко граф ско де ло. Тај пе ри од се 
по кла па с по ме ну тих де сет го ди на ба вље ња тим по слом (рад у ко ме из но си ове по дат ке 
об ја вљен је 1931. го ди не). О по сло ви ма на ен ци кло пе ди ји го то во да ни шта не зна мо.
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сле де ћим ин сти ту ци ја ма: Тер ми но ло шким се ми на ром осно ва ним 1937. го-
ди не – управ ник ред. проф. др Алек сан дар Ко стић [...]” (17). На спи ску 
уста но ва Ме ди цин ског фа кул те та школ ске 1940/41. го ди не, ко ји се на ла зи 
у вељКовић 2010, чи та мо сле де ће: „[под ред ним бро јем – прим. аут.] 28. Тер-
ми но ло шки се ми нар осно ван 1937. Управ ник: ре до ван про фе сор др Алек-
сан дар Ко стић” (вељКовић 2010: 282). Ови по да ци пре у зе ти су из Пре гле да 
пре да ва ња за зим ски се ме стар школ ске 1940–1941 го ди не. Та мо сто ји да је 
Тер ми но ло шки се ми нар осно ван 1937, да се на ла зи у згра ди Хи сто ло шког 
ин сти ту та и да је управ ник ред. проф. др Алек сан дар Ко стић. Не по ми ње 
се ни јед но дру го име.58 Ви ше је не го ја сно да је Тер ми но ло шки се ми нар био 
Ба ту то ва иде ја, да он за пра во ни је за жи вео у том вре ме ну, да се А. Ко стић 
на Хи сто ло шком ин сти ту ту59 по вре ме но ба вио ме ди цин ском тер ми но ло-
ги јом (мо жда сȃм, мо жда с не ким са рад ни ци ма),60 те да је 1937. го ди не – у 
вре ме ка да је био де кан Ме ди цин ског фа кул те та – тај рад озва ни чио у окри-
љу фа кул те та под име ном Тер ми но ло шки се ми нар, при пре ма ју ћи те рен за 
по сао с Ба ту то вом кон цеп ци јом.61 Ве о ма је ла ко мо гу ће да А. Ко стић ни је 

58 Овај Пре глед да је спи сак свих за по сле них по фа кул те ти ма и ин сти ту ти ма Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду. За Хи сто ло шки ин сти тут пи ше да је управ ник ред. проф. др Алек сан дар 
Ко стић, он је је ди ни ре до ван про фе сор.

59 Хи сто ло шки ин сти тут је 1924. го ди не из при вре ме них про сто ри ја пре се љен у нову 
шко лу за ну ди ље на тре ћи спрат. Три го ди не ка сни је (1927) се ли се по но во у но ву згра ду 
на ме ње ну Хи сто ло шком и Фи зи о ло шком ин сти ту ту (по јед но кри ло за обе уста но ве). Да на 
6. апри ла 1941. у бом бар до ва њу Бе о гра да це ла згра да је го то во сру ше на. Са чу ван је са мо 
зад њи део кри ла Хи сто ло шког ин сти ту та и ода тле је спа се но Фо то граф ско оде ље ње и ско ро 
це ла би бли о те ка.

60 „У истом спра ту, где се на ла зи са ла за прак тич не ве жбе, на ла зи се још и ла бо ра то-
ри јум I аси стен та и пре па ра то ра, за тим тер ми но ло шки се ми нар и цен трал ни ка та лог књи га 
и ча со пи са свих уста но ва Ме ди цин ског фа кул те та, ла бо ра то ри јум управ ни ка пи сар ни ца и 
би бли о те ка. Би бли о те ка са др жи 1.300 бро је ва у ин вен та ру књи га са ви ше од 2.000 све за ка 
ве ћи ном на стра ним је зи ци ма (не мач ком и фран цу ском). Осим то га са др жи и 850 се па ра та” 
(Ме ди цин ски фа кул тет... 1935: 34). Ка да сам био у Ин сти ту ту за хи сто ло ги ју и ем бри о ло-
ги ју „Алек сан дар Ђ. Ко стић”, омо гу ће но ми је да пре гле дам огром ну не сре ђе ну би бли о те ку 
Ин сти ту та (не по сто ји ка та лог). По твр ђу јем да сам ви део не ве ро ват но оби ље ме ди цин ских 
књи га и ча со пи са на фран цу ском, не мач ком, срп ском и ен гле ском је зи ку. У јед ном тре нут ку 
сам, у пла ка ру до њег де ла ор ма ра за књи ге, слу чај но про на шао имен ски ка та лог у че ти ри 
цр не ме тал не ку ти је. Те шко је да ти ра ти ка та лог, али ре кло би се да је ве о ма стар. Овом при-
ли ком се за хва љу јем проф. др Бра ти сла ву Сте фа но ви ћу с Ин сти ту та што ми је омо гу ћио 
при ступ би бли о те ци. „Јед на од де лат но сти на Ин сти ту ту је сте и она ко ја се од но си на на шу 
ме ди цин ску тер ми но ло ги ју. За тај рад на Ин сти ту ту по сто ји на ро чи то оде ље ње (се ми нар), 
и до ста обил на на ша и стра на лек си ко граф ска би бли о те ка. Тер ми ни, при ку пље ни из на шег 
је зи ка за по је ди не ме ди цин ске пој мо ве, ис пи су ју се на на ро чи те кар то не и сла жу у на ро-
чи те кар то те ке. Из тог ма те ри ја ла ће се доц ни је ла ко мо ћи ство ри ти наш ме ди цин ски 
реч ник” (Ме ди цин ски фа кул тет... 1935: 36). Овај текст о Хи сто ло шком ин сти ту ту си гур но 
је пи сао ње гов управ ник.

61 „Тер ми но ло шки се ми нар је осно ван 1921. год. ини ци ја ти вом А. Ко сти ћа, и пр ви 
управ ник је био Ба тут. Ме ђу тим, Ба тут ни је да ље са ра ђи вао са Се ми на ром, и за управ ни ка 
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ни кад ни ну дио са рад њу Ба ту ту, не го да му је је ди ни циљ био да се до мог-
не Ба ту то ве гра ђе. То је ја сно по ка зао 1931. го ди не, ка да стра сно го во ри о 
Ба ту то вом при би ра њу тер ми но ло шке гра ђе: „При ку пље на је огром на гра ђа, 
са бра но је не схва тљи во бла го ре чи и из ра за и сад је по треб но при сту пи ти 
пре тре са њу, ода би ра њу и утвр ђи ва њу по је ди них тер ми на” (Костић 1950: 
364). (Пи та ње је за што је Ко стић обез ли чио ове ре че ни це.) Мно го го ди на 
ка сни је, у дру гом из да њу Ме ди цин ског реч ни ка, то бож под пла штом не ка-
квог ју би ле ја, А. Ко стић из но си чи тав низ при по ве дач ких до жи вља ја у које 
је – да нас – не мо гу ће по ве ро ва ти.

Го ди не 1932. проф. А. Ко стић об ја вио је књи гу Пол ни жи вот чо ве ка 
(Костић 1932б).62 Ова књи га „под ста кла је ве ли ке рас пра ве и пре пир ке у 
јав но сти, днев ним ли сто ви ма, Уни вер зи те ту, На род ној скуп шти ни, нај зад 
и у Срп ском ле кар ском дру штву. Глав не те зе би ле су да је књи га пор но граф-
ска, пла ги јат Ван де Вел де о вог де ла Са вр шен брак63 и да је ре кла ми ра на на 
на чин не до сто јан јед ног уни вер зи тет ског про фе со ра. Мно го кри тич ких 
на пи са би ло је об ја вље но у ли сту Ле кар чи ме се уз бур ка ла ме ди цин ска 
јав ност у зе мљи. Де ба те по во дом те књи ге, иза зва ле су јед ну од нај о па сни-
јих кри за на Ме ди цин ском фа кул те ту ко ја се пре не ла и на Уни вер зи тет. 
Фор ми ра на је би ла ко ми си ја да ис пи та да ли би тре ба ло про фе со ра Ко сти-
ћа из ве сти пред ди сци плин ски суд. И сту ден ти Ме ди цин ског фа кул те та 
ди гли су глас про тив про фе со ра Ко сти ћа и ње го ве књи ге. О књи зи се, 1933. 
го ди не, рас пра вља ло и у На род ној скуп шти ни” (антић 2013: 295). Лист Ле кар 
је у ви ше на вра та то ком 1932. и 1933. го ди не (а и ка сни је) оштро на па дао по ме-
ну ту књи гу и „ство ре ни мит у јав но сти о ви со кој струч но сти ау то ра” (антић 
2013: 298).

Сту ден ти су же сто ко ди гли глас про тив про фе со ра: тра жи ли су да дȃ 
остав ку, из ме ђу оста лог – и због аро гант ног по на ша ња пре ма њи ма, због 
на пла ћи ва ња так се за прак тич не ра до ве си ро ма шним сту ден ти ма ко ји су 
би ли из у зе ти од пла ћа ња шко ла ри не, због ста но ва ња у слу жбе ним про сто-
ри ја ма итд.64 А. Ко стић ни је од го ва рао на ове оп ту жбе ни ти их је по ку шао 

је по ста вљен Ко стић 1924. год. Пр ве про сто ри је Се ми на ра [...] би ле су у згра ди Уни вер зи-
те та [...]. По том је пре се љен 1926. год. у згра ду Шко ле за ну ди ље [...] a ода тле у но ву згра ду 
Хи сто ло шког и Фи зи о ло шког ин сти ту та [...]. Ка сни је, Се ми нар је 1945. год. по стао ин сти-
ту ци ја Ме ди цин ског фа кул те та и ра дио у истим про сто ри ја ма у ко ји ма је и осно ван, на 
Хи сто ло шком ин сти ту ту, све док ни је пре се љен 1954. год у згра ду Де ка на та на II спрат 
[...]” (ђорђевић 1987: 86). Очи то је С. Ђор ђе вић чвр сто ве ро вао у оно што је А. Ко стић при-
чао и ка сни је пи сао о исто ри ји Се ми на ра.

62 Та је књи га до жи ве ла укуп но пет из да ња (дру го 1933, тре ће 1934, че твр то 1937. и 
пе то 1938).

63 Van de Vel de 1926. У Не мач кој је ова књи га би ла за бра ње на и спа ље на.
64 Гнев про тив се бе мо гао је на ву ћи и об ја вљи ва њем тек ста у По ли ти ци 1933. го ди не, 

у ко ме је „Ко стић по здра вио до но ше ње За ко на о сте ри ли за ци ји у Не мач кој и по хва лио 
про ниц љи вост и му дрост Адол фа Хи тле ра” (антић 2013: 296). За јед но с пред сед ни ком 
Срп ског ле кар ског дру штва др Све ти сла вом Сте фа но ви ћем био је нај гла сни ји при ста ли ца 
еу ге ни ке и ра сне те о ри је ме ђу срп ским ле ка ри ма.
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опо врг ну ти. Упра ве Фа кул те та и Уни вер зи те та све зах те ве су од би ли, на кон 
че га су усле ди ли не ми ри ко ји су на не ко ли ко да на бло ки ра ли рад Фа кул те та.

Срп ско ле кар ско дру штво је 1934. го ди не чак до не ло ре зо лу ци ју о овој 
књи зи. Три ме се ца по сле ре зо лу ци је одр жа на је 18. ре дов на сед ни ца Срп ског 
ле кар ског дру штва, чи ји је пред сед ник Све ти слав Сте фа но вић пот кре пио 
„ста во ве удру же ња ко јим је пред се да вао и ми шље њем он да шњег, не сум-
њи во, нај ве ћег ме ди цин ског ау то ри те та: ’Проф. М. Ба тут је ка зао, да је то 
чи ста пор но гра фи ја и да не ма ве зе са на у ком’” (антић 2013: 304). Сви ови 
апе ли и по ви ци ни су ипак би ли по губ ни по ка ри је ру А. Ко сти ћа,65 што због 
ње го вог угле да (по го то во ме ђу ко ле га ма на Фа кул те ту), што због угле да 
са мог Ме ди цин ског фа кул те та. По врх све га ту жио је су ду лист Ле кар и 
ње го вог глав ног уред ни ка и вла сни ка др Дра го љу ба Сре те но ви ћа упра во 
због име но ва ња књи ге пор но граф ском. По сле те ту жбе Ле кар је до но сио 
низ чла на ка у ру бри ци На уч нич ке скру пу ле, где је пре пи си ма из ори ги на ла 
и пла ги ја та по ку шао по ка за ти да је А. Ко стић „оби чан ком пи ла тор ко ји 
по сле ду го го ди шњег сту ди ра ња пол ног пи та ња под се ћа на ону при чу о 
пти ци ко ја се ки ти ту ђим пер јем” (антић 2013: 305).

М. Ј. Ба тут дао је ин тер вју осам ме се ци пред сво ју смрт но ви на ру ли ста 
Прав да – Рат ку Фи ли по ви ћу (филиповић 1940; борјановић 2013). Из овог 
раз го во ра са зна је мо (оно што већ зна мо 1925. го ди не) да је Ба ту то ва гра ђа 
за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју бро ја ла око 26 000 тер ми на (ма ли део то га 
об ја вио је 1886/1887. го ди не – ско ро 2200 од ред ни ца)66 и да је тај рад за по чео 
још као сту дент 1875. го ди не.67 Но ви нар је имао ве о ма ма ло вре ме на за овај 
ин тер вју, све га пет на ест ми ну та, али за то вре ме ви део је мно го: 

„Ша ље ме за тим у би бли о те ку,68 где ће ми ње го ва до ма ћи ца по ка за ти 
ру ко пи се и ње гов пор тре, рад и по клон Уро ша Пре ди ћа за 70-го ди шњи цу. 

А. Ко стић је за јед но с још јед ним про фе со ром цео спрат За во да за хи сто ло ги ју упо тре-
бља вао за ста но ва ње. У ви ше на вра та су „до но ше не од лу ке о њи хо вом исе ље њу, али су они 
ипак сва ки пут успе ва ли, пре ко сво јих ве за, да осу је те из вр ше ње те од лу ке (Ан тић 2013: 305).

65 Иза бран је 1936. го ди не за ре дов ног про фе со ра Ме ди цин ског фа кул те та, а од 1936. 
до 1939. чак три пу та за де ка на.

66 „Иду ће го ди не [1886 – прим. аут.] пр ви пут из да је у Но вом Са ду: ’Гра ђу за ме ди цин-
ску тер ми но ло ги ју’ са око 3.000 ре чи” (иванић 1932: 212).

67 О ово ме чи та мо у Здра вљу 1932. го ди не: „[...] и још као ме ди ци нар по чео је 1875 
го ди не са сво јим нај ве ћим ра дом на ко ме још да нас ра ди: ’Гра ђа за ме ди цин ску тер ми но-
ло ги ју’” (иванић 1932: 211) и „Це ло вре ме про ду жу је рад на ме ди цин ском реч ни ку што 
ра ди и дан да њи, та ко да ску пље на гра ђа са др жи ви ше од 26.000 ре чи. Ма те ри јал, ко ји је 
ску пљен огро ман је и дај Бо же да тај рад за вр ши још проф. Ба тут сам, што ће би ти од не-
про це њи ве вред но сти” (иванић 1932: 212). На дру гом ме сту на ла зим и ово: „Сам, у свом 
скром ном ста ну, окру жен књи га ма у мно гим пу ним ра фо ви ма у ко ји ма је и мно го ње го вих 
из да тих, а још ви ше не из да тих и нај бо љих де ла (Ме ди цин ска тер ми но ло ги ја са 26.000 тер-
ми на и ре чи на ко јој је ра дио од сво јих сту дент ских да на до да нас)” (зелић 1937: 686).

68 „Окру жен те шким ра фо ви ма сво је би бли о те ке, у ко јој је још мно го ње го вих не из-
да тих де ла [...], осла бе лог ви да и слу ха, про во ди по зну је сен сво га плод ног ро до љу би вог 
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– Не мој те пре пи си ва ти на сло ве ру ко пи са, мо лим вас! Хо ди те ова мо!
Он је не по вер љив. Не ма во љу да да ни сво ју фо то гра фи ју из мла дих 

да на. Ста рац од де ве де сет две го ди не ка же:
– Зна те, имам рђа во ис ку ство у том по гле ду...” (филиповић 1940).

У де ло вод ном про то ко лу Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти за 1942. 
го ди ну69 пи ше да је Хен рик Ба рић као пред сед ник Ре дак ци о ног од бо ра Реч-
ни ка СКА упу тио зва ни чан зах тев Пред сед ни шту Ака де ми је. Пре но сим то 
пи смо у це ло сти: 

„Прет сед ни штву Срп ске кра љев ске ака де ми је
Бе о град

По во дом ре ви зи је из во ра при ку пље них за об ра ду Ака де ми ји ног 
реч ни ка у Ре дак ци о ном од бо ру па ла је у ви ше ма хо ва реч о то ме, да је 
пок. Ба тут оста вио Ака де ми ји из ра ђе ни тер ми но ло шки реч ник на род них 
ме ди цин ских на зи ва. Те збир ке у Лек си ко граф ском от се ку не ма.

Пре ма по да ци ма ко ји се на ла зе у кар то те ци под вла че них де ла од 
г. Јо ва но ви ћа-Ба ту та екс цер пи ра на су де лом са мо ње го ва штам па на де ла 
и то: Здра вље, го ди не I, II и III, па он да Књи га о здра вљу (35 књ. С.К.З.), 
Се љач ки хлеб и за дру жне пе ћи и јед на рас пра ва из С.К.Гл. 1903 год.

Ме ђу тим у Лек си ко граф ском от се ку не ма тра га о не кој ру ко пи сној 
остав шти ни не ког струч ног реч ни ка пок. Ба ту та.

За то ми је част умо ли ти Прет сед ни штво за оба ве ште ње да ли је 
тач но да је Ака де ми ја при ми ла не ку ру ко пи сну остав шти ну Др. Ми ла-
на Јо ва но ви ћа-Ба ту та и да ли исту усту па Лек си ко граф ском от се ку као 
гра ђу за об ра ду Ака де ми ји на реч ни ка.

13-VII-1942 год. За Ре дак ци о ни од бор
Бе о град Б. Хен рик.”70

На тај зах тев ни ко из Ака де ми је ни је од го во рио. Пре ма ми шље њу Не на да 
Ива но ви ћа, ис тра жи ва ча-са рад ни ка у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ, 
ко ји се у сво јим ра до ви ма ба вио исто ри јом срп ске лек си ко гра фи је, Ба ту то ва 
гра ђа ни је про шла кроз Лек си ко граф ски од сек СКА и ве ро ват но тај реч ник 
ни ко у Ака де ми ји ни је ви део, јер би му ина че од го во ри ли (би ли су оба ве зни 
то да учи не).

жи во та, за до во љан са сво је ис пу ње не со ци јал не ду жно сти. По вре ме но, сва ка ко у се ћа њу 
на сво ју бес при ме ре ну жи во то дав ну вред но ћу, ко ју је увек сма трао за из вор сво је фи зич ке 
све жи не и здра вља, до бри учи тељ да је из ра за сво јој уз не ми ре но сти и не за до вољ ству што 
ви ше не мо же да ра ди. – Не ра дан жи вот је ра на смрт – ве ли, уве рен да би са мо по сао мо гао 
да ис пу ни за до вољ ством оста так ње го ве зе маљ ске ста зе” (зелић 1940: 71).

69 За пис од 13. ју ла 1942: Х(ен рик) Ба рић мо ли за из ве штај да ли је Ака де ми ја при ми
ла ру ко пи сну остав шти ну Дра Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та.

70 Из овог пи сма мо же се за кљу чи ти да је Ба тут же лео да свој реч ник оста ви СКА, 
чи ји је са рад ник био. Сво је вре ме но је оце њи вао гра ђу Ака де ми ји ног реч ни ка и из те гра ђе 
ску пљао, из ме ђу оста лог, ма те ри јал за свој реч ник.
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У Срп ском ар хи ву је 1948. го ди не об но вље на ру бри ка о ме ди цин ској 
тер ми но ло ги ји: „Овај ча со пис је по сле за вр шет ка II свет ског ра та, под уред-
ни штвом И л и ј е  Ђ у р и ч и ћ а , на ста вио да штам па на пи се у ру бри ци 
’На ша тер ми но ло ги ја’ 1948. год.” (ђорђевић 1981: 1676).71 Ов де је А. Ко стић 
дао сво је по гле де о ме ди цин ском књи жев ном је зи ку и ис та као же љу да код 
на ших ле ка ра про бу ди за ни ма ње за је зик и ства ра ње ста бил не ме ди цин ске 
тер ми но ло ги је. Ис та као је сву ле по ту на род ног је зи ка и ње го во бо гат ство 
у по гле ду ме ди цин ских пој мо ва. Да би се ода брао нај бо љи на зив, по треб но 
је про у чи ти лек си ко граф ску гра ђу и из ње ода бра ти оно што је нај по год ни-
је. У том сми слу у Срп ском ар хи ву у под ру бри ци Тер ми но ло шка ана ли за 
пред ста вљан је тај по сао: 

„Док ће у ’Тер ми но ло шкој ана ли зи’ би ти при ка зи ва на и пре тре са-
на лек си ко граф ска гра ђа и из ра зи ко је ре дак тор ове ру бри ке ода бе ре 
(ве ро ват но у ве зи с ра дом Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди цин ског фа-
кул те та и она ко ка ко је то већ ра ђе но у ’Срп ском ар хи ву’ пре 12 го ди на),72 
до тле ће дру ги део ове ру бри ке [...] би ти на рас по ло же њу пре те жно са мих 
ле ка ра ко ји се за про бле ме ме ди цин ске тер ми но ло ги је и на шег је зи ка 
ин те ре су ју” (Костић 1948а: 80).

Та ко је ана ли зи ра на срп ска гра ђа у ве зи с тер ми ни ма за pan cre as (гу ште
ра ча), pa na ri ti um (бе ли пришт), dysen te ria (ср до бо ља), pe ri na e um (ме ђи ца) 
итд.73 На кон пет све за ка ова квог ра да А. Ко стић пи ше: 

„Про те кло је по ла го ди не жи во та ове ко ри сне ру бри ке. Али, на 
жа лост, не ко на ро чи то ин те ре со ва ње на ших ле ка ра за про бле ме ме ди-
цин ске тер ми но ло ги је и пра во пи са ни је се ис по љи ло, ни ти у упу ћи ва њу 
пи та ња, ни ти у по ве ћа ној бри зи за чи сто том је зи ка [...]. По ред утвр ђи-
ва ња на ше ме ди цин ске тер ми но ло ги је, же ле ли смо да на ши ле ка ри пођу 
и у бор бу за укла ња ње ту ђих ре чи уоп ште, за чи шће ње је зи ка, за пра вил-
но пи са ње. Они су има ли при ли ке да са зна ду мно га пра во пи сна пра ви ла 
од на шег струч ног са рад ни ка Љ. Ма ти ћа. [...] За то мо ра мо у ово ме по слу 

71 Срп ски ар хив је нај ак тив ни је са ра ђи вао са Се ми на ром јер су сви ње го ви уред ни ци 
и лек то ри уче ство ва ли у ње го вом ра ду. Се ми нар је та ко ђе са ра ђи вао и с ча со пи сом Ин сти-
ту та за срп ско хр ват ски је зик СА НУ – Наш је зик, с Фо не тич ким ин сти ту том СА НУ, Ко ми-
си јом за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју СА НУ, Удру же њем ана то ма Ју го сла ви је, Срп ским ле-
кар ским дру штвом, Од бо ром за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју На уч ног дру штва за исто ри ју 
здрав стве не кул ту ре Ср би је, Би бли о те ком СР Ср би је итд. Одр жа ва на је ве за с ме ђу на род-
ним ме ди цин ским дру штви ма и ме ди цин ским ча со пи си ма. Из Се ми на ра је про ис те као и 
Ма ли ме ди цин ски лек си кон (Бе о град – За греб: Ме ди цин ска књи га, 1957, 1968, 1981). Мно го 
го ди на ка сни је, под ути ца јем Се ми на ра, по ја вио се низ тер ми но ло шких књи га и ра до ва 
дру гих ау то ра.

72 Ако је по след њи рад иза шао 1933. го ди не, он да је у пи та њу 15 го ди на. Не ја сно је 
за што А. Ко стић ка же „ве ро ват но у ве зи с ра дом Тер ми но ло шког се ми на ра”.

73 Ме ђу мно штвом ау то ра на во ди се и Ба тут са сво јом Ма ти чи ном Гра ђом. Не по ми ње 
се ње го ва за о став шти на.
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удво ји ти сво је сна ге и по ја ча ти сво ју бор бу. [...] У бор бу за чи сто ту и пра-
вил ност на шег ме ди цин ског књи жев нох је зи ка!” (Костић 1948б: 614–615). 

У 1949. го ди ни ру бри ка ви ше ни је из ла зи ла.74

А. Ко стић у свом освр ту на Тер ми но ло шки се ми нар от кри ва ка ко је до-
шао до Ба ту то ве гра ђе: 

„По сле осло бо ђе ња на мо ју ини ци ја ти ву и пред лог Ме ди цин ски 
фа кул тет је гра ђу от ку пио те ми је тек та да омо гу ће но да гра ђу пр ви пут 
ви дим и пре гле дам.75 Гра ђа је пре не се на у про сто ри је Тер ми но ло шког 
се ми на ра ко ји је био сме штен у згра ди Хи сто ло шког ин сти ту та, као 
са мо стал на уста но ва. За рад на сре ђи ва њу гра ђе проф. Ба ту та ан га жо ван 
је проф. др Алек сан дар Ар на у то вић. Пре ма нај о бјек тив ни јој про це ни 
мо же се ре ћи да је пр во бит но ста ње те гра ђе зах те ва ло ве ли ки труд око 
сре ђи ва ња. Тре ба ло је не ко ли ко го ди на да се тај по сао при ве де кра ју, 
што је ве ли ка за слу га др Ар на у то ви ћа. За то вре ме рад на при пре ма њу 
ру ко пи са мог пе то је зич ког Реч ни ка бли жио се кра ју, по ред то га што је 
Тер ми но ло шки се ми нар, чи ји сам управ ник био ја, а се кре тар Сло бо дан 
Ђор ђе вић, ор га ни зо вао вр ло ко ри сне ди ску си о не са стан ке са на став ним 
осо бљем фа кул те та уз уче шће је зич ких струч ња ка (ме ђу ко ји ма А. Бе лић, 
Љ. Ма тић, М. Ла ле вић и др.). Та кав рад Се ми на ра и мо ја са рад ња у ’На-
шем је зи ку’, ча со пи су Срп ске ака де ми је на у ка, по ка за ли су ко ли ко је 
ве ли ки зна чај и по тре ба по сто ја ња и ра да Тер ми но ло шког се ми на ра. 
Пр во из да ње мог Ме ди цин ског реч ни ка би ло је за не ко ли ко го ди на рас-
про да то. Уве ли ко сам спре мао ње го во II из да ње, знат но про ши ре но и 
до пу ње но [...]. И он да је нео че ки ва но до шло – уки да ње Се ми на ра, као 
’не по треб ног’ и то од стра не та да шњег од го вор ног про де ка на, од лу ка 
ко ја пред ста вља, сум ње не ма, вр ху нац по гре шног схва та ња управ них 
вла сти Ме ди цин ског фа кул те та. Се ми нар је та ко, на ве ли ку жа лост, у 
пу ном је ку сво је афир ма ци је пре не сен у јед ну про сто ри ју фа кул тет ске 
Би бли о те ке, где се и са да на ла зи, оче ку ју ћи, ве ру је мо, бо ље да не да опет 
про ра ди на ко рист Ме ди цин ског фа кул те та” (Костић 1971б: 35–36).

Пре ма на во ди ма М. Ода ви ћа (1930), пу ков ни ка и про фе со ра ВМА у 
пен зи ји, ау то ра Ен ци кло пе диј ског ла тин скосрп ског ме ди цин ског реч ни ка 

74 А. Ко стић 1950. го ди не, из ме ђу оста лог, пи ше о бо гат ству на ше на род не ме ди цин-
ске тер ми но ло ги је те за по је ди не ме ди цин ске тер ми не да је оп ши ран срп ски лек сич ки ре пер-
то ар: „Про у ча ва ју ћи на шу ме ди цин ску лек си ко граф ску гра ђу на шао сам на зи ве чак и за 
оне пој мо ве, за ко је мно ги ле кар ни је ни слу тио да по сто је” (Костић 1950: 190). Не по ми ње 
рад у Тер ми но ло шком се ми на ру, али за то ја сно пот цр та ва ње го ве ци ље ве: „Ва ља за то, по-
ред оста лог, под вр ћи оп штој је зич кој кон тро ли и тер ми но ло шком про ве ра ва њу све на ше 
ме ди цин ске пу бли ка ци је по след њих го ди на, ка ко би се рад на ства ра њу на ше ме ди цин ске 
тер ми но ло ги је још за вре ме на упу тио пра вим пу тем и до вео до ко ри сних ре зул та та” (Ко
стић 1950: 190).

75 На чин на ко ји А. Ко стић ово са оп шта ва го во ри да је он био ми слио да је пред о дре ђен 
да ту гра ђу ви ди и пре гле да и да је Хи сто ло шки ин сти тут, од но сно Ме ди цин ски фа кул тет, 
је ди на по зва на ин сти ту ци ја за тај по сао.
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(одавић 1972), тим са рад ни ка у Тер ми но ло шком се ми на ру био је мно го 
ве ћи: 

„Од по чет ка у рад се ми на ра укљу чу је све сво је са рад ни ке, мно ге 
про фе со ре и са рад ни ке Фа кул те та ко ји пре ра ста у са мо стал ну уста но ву 
Ме ди цин ског фа кул те та. Се ми нар је имао сво је уну тра шње са рад ни ке 
(проф. Сми љу Јок сић Ко стић, аси стен те Јо ва на Чан ко ви ћа, др Дра го љу-
ба Мр ше ви ћа), као и спољ не са рад ни ке: проф. Ри хар да Бу ри ја на, др Ми-
лу ти на Не шко ви ћа, др Или ју Ђу ри ши ћа, проф. др Не дељ ка Ди ва ца, др 
Си ме у на Гро зда ни ћа, др Мар ка Ана фа са Би о ло шког ин сти ту та, проф. 
Сте ва на Ја ко вље ви ћа, про фе со ра би о ло ги је Фар ма це ут ског фа кул те та, 
про фе со ра фар ма ког но зи је Јо ва на Ту ца ко ви ћа (хе ми чар) са Фар ма ко ло-
шког ин сти ту та, уз уче шће је зич ких струч ња ка А. Бе ли ћа, Љ. Ма ти ћа, 
М. Ла ле ви ћа и мно гих дру гих” (одавић 2005: 147–148). 

Он ка же да је по сле осло бо ђе ња „ожи вео [...] рад Тер ми но ло шког се-
ми на ра као ин сти ту ци је под упра вом др Ко сти ћа ко ји се сад ба вио са мо 
пи та њи ма и про бле ми ма ме ди цин ске тер ми но ло ги је и лек си ко гра фи је. У 
по чет ку се у Се ми на ру пр во ра ди ло на сре ђи ва њу би бли о гра фи је Пе тра II 
Пе тро ви ћа Ње го ша, до ку мен та ци ји про фе со ра Ба ту та, та да већ обим ној 
лек сич кој гра ђи проф. др Алек сан дра Ко сти ћа, као и свих по сто је ћих ме-
ди цин ских пу бли ка ци ја из свих гра на ме ди ци не. Оп се жна и ра зно вр сна 
ак ти вост Се ми на ра од ви ја ла се у ви ду са ста на ка, ди ску си ја или три би на 
(’Пе тар Ко чић’), фор ми ра њем ру бри ка у Срп ском ар хи ву за це ло куп но ле-
кар ство (’Ме ди цин ска тер ми но ло ги ја’, ’На ша тер ми но ло ги ја’)” (одавић 
2005: 148). С. Ђор ђе вић ипак да је нај де таљ ни ји спи сак са рад ни ка, ко је би 
овом при ли ком тре ба ло сва ка ко по ме ну ти: 

„Стал ни спољ ни са рад ни ци су би ли број ни, углав ном на став ни ци 
и са рад ни ци са Ме ди цин ског фа кул те та: Р. Бу ри јан, И. Ди ми три је вић, 
С. Бог да но вић, Ж. Иг ња чев, М. Ма га ра ше вић, Ј. Ри стић, С. Сте фа но вић, 
С. Бу ку ров, В. Та сић, Л. Ста но је вић, З. Ле вен тал, С. Гар зи чић, Ђ. Пу љо, 
П. Ву ка со вић, П. Тр пи нац, Б. Влат ко вић, И. Ђу ри чић, М. Не шко вић, Ђ. 
Шке ро вић, Ј. Чан ко вић. Д. Мр ше вић, Н. Мир ја но вић, А. Те ле ба ко вић, 
Ј. Ту ца ков, М. Сол да то вић, и др. По вре ме ни спољ ни са рад ни ци су би ли 
углав ном лин гви сти, са А. Бе ли ћем на че лу, за тим М. Ла ле вић, М. Мо-
ско вље вић, Б. То мић, уз већ спо ме ну те Љ. Ма ти ћа и А. Ар на у то ви ћа. 
Њи ма тре ба до да ти је зич ке струч ња ке, лек то ре ме ди цин ских из да вач ких 
пред у зе ћа (по себ но ’Ме ди цин ске књи ге’), и ча со пи са (во де ћи је у ово ме 
био ’Срп ски ар хив’), ко ји су ве о ма ак тив но и ко ри сно уче ство ва ли у твор-
би на шег пра вил ног ме ди цин ског је зи ка, усва ја ју ћи и осла ња ју ћи се на 
ми шље ња и ста во ве усво је не у Тер ми но ло шком се ми на ру: С. Ми ло вић, 
П. Це ро вић, П. Сте ва но вић, У. Џо нић, С. Бе лић, а ка сни је А. Да па че вић, 
В. Ри стић, Ј. Ба рић-Је ре мић, М. Ме дић и др.” (ђорђевић 1987: 87).

За да ци Тер ми но ло шког се ми на ра су „би ли одр жа ва ње ди ску сиј ских 
са ста на ка, ве о ма по се ће них, на ко ме су ме ди цин ски струч ња ци и тер ми но-
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ло зи у за јед ни ци с лин гви сти ма, рас пра вља ли о про бле ми ма на шег ме ди-
цин ског је зи ка и ме ди цин ским тер ми ни ма. Плод не ди ску си је и за кључ ци 
су по том пре та ка ни у наш пи са ни и го вор ни ме ди цин ски је зик, по сред ством 
лек то ра, ре дак то ра и пи са ца књи га и ра до ва, на став ни ка и њи хо вих са рад-
ни ка, и уред ни ка ме ди цин ских ча со пи са” (ђорђевић 1987: 87). Се ми нар је 
у ве зи с ме ди цин ском тер ми но ло ги јом да вао са ве те ме ди цин ским пи сци ма, 
на став ни ци ма и аси стен ти ма, по сред но и сту ден ти ма ме ди ци не.

С. Ђор ђе вић у два на вра та све до чи о при спе ћу Ба ту то ве гра ђе у Тер-
ми но ло шки се ми нар: 

„Сви ми ко ји смо ра ди ли у Тер ми но ло шком се ми на ру, ви де ли смо 
та да ку ти је. Би ло је очи глед но да су би ле до не те из про сто ри је ко ја је 
пре тр пе ла бом бар до ва ње: би ле су пре кри ве не пра ши ном од мал те ра, 
иа ко се мо гло прет по ста ви ти да су би ле де ли мич но очи шће не од мах по 
из но ше њу из про сто ри је где су би ле. Ко стић нам је об ја снио да су оне 
оста ле нео ште ће не у ста ну проф. др Ба ту та одн. др Не дељ ко ви ћа, да је стан 
био оште ћен бом бом (или гра на том, ни сам са да си гу ран). Сем што су 
оста ле нео ште ће не, оне су оста ле за кло ње не, да им ки ша ни снег ни су 
на не ли оште ће ња. Би ле су прак тич ки у не при сту пач ном ме сту у ру ше-
ви ни. Стан од но сно згра да се ни су од мах опра вља ли, па је њи хо ва не за-
шти ће ност ду го тра ја ла. Сма трао је чу дом да су ре ла тив но до бро са чу ва-
не ку ти је и у њи ма ли сти ћи. Не ке ку ти је су би ле до бре, не ке до тра ја ле, 
од кар то на. Ли сти ћа је би ло ра зних ве ли чи на и од раз не хар ти је. Се ћам 
се да су не ке би ле ис пи са не на ли сти ћи ма до би је них се че њем но ви на. 
Очи глед но је би ло да је би ло нео п ход но од мах при сту пи ти ра ду на сре-
ђи ва њу.76 На рав но, пр во чи шће њу од пра ши не мал те ра, а за тим хит ној 
ре ста у ра ци ји оних ли сти ћа ко ји су оста вља ли ути сак да не мо гу тра ја ти. 
Уко ли ко је Ба тут по чео да их пи ше 1879. год., би ло их је за и ста ста рих, 
ве ро ват но и из тог до ба, јер ни смо до би ли ути сак да су ста ри ли сти ћи 
гра ђе би ли об на вља ни. Би ло је очи глед но да су би ли пи са ни у ра зна 
вре ме на” (ђорђевић 1987: 84). 

И го ди ну да на ка сни је: 

„Сви ко ји су би ли са рад ни ци у Тер ми но ло шком се ми на ру, ме ђу ко-
ји ма и пи сац овог ра да, мо гли су та да ви де ти до не се не ку ти је. Би ле су 
још пра шња ве од мал те ра, иа ко су ве ро ват но већ прет ход но би ле чи-
шће не. Не ке су кар тон ске ку ти је би ле до бре, не ке до тра ја ле. Ли сти ћа је 
би ло пи са них на ра зним вр ста ма хар ти је и раз ли чи тих ве ли чи на, не ких 
на чи ње них од хар ти је од но ви на” (ђорђевић 1988: 136–137).

Пр ви са ста нак Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди цин ског фа кул те та „одр жан 
[је] 3-XI-1951 год. и на ње му је управ ник Се ми на ра проф. др Алек сан дар 

76 „Док се све стра но не об ра ди це ло куп на тер ми но ло шка гра ђа по кој ног др Ба ту та, 
ми не мо же мо да про дре мо ни у сву тај ну ње го вих на че ла, ни ти сме мо при бе ћи не на уч ним 
уоп шта ва њи ма ње го вог де ла” (арнаутовић 1961: 155).
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Ко стић го во рио о за да ци ма Тер ми но ло шког се ми на ра. Он је из дво јио три 
обла сти ње го ве де лат но сти: рад на ме ђу на род ној (ла тин ској) ме ди цин ској 
тер ми но ло ги ји, рад на пра вил ном тран скри бо ва њу стра них тер ми на на наш 
је зик и рад на ства ра њу на ше на род не ме ди цин ске тер ми но ло ги је. [...] У 
тре ћем де лу свог из ла га ња проф. др Ко стић је под ву као ва жност ра да на 
ства ра њу на ше на род не ме ди цин ске тер ми но ло ги је. Он је на ро чи то ука зао 
на ве ли ко бо гат ство на шег је зи ка и на вео при ме ре ка ко у на шем је зи ку за 
је дан ме ди цин ски по јам не кад има два де сет и ви ше из ра за. Као нај ва жни ји 
по сао тре ба сма тра ти из ра ду на шег зва нич ног ме ди цин ског реч ни ка” (Из 
Тер ми но ло шког се ми на ра... 1952: 83).77 На че твр том са стан ку Се ми на ра, 
ко ји је одр жан 9. фе бру а ра 1952. го ди не, „А л е к с а н д а р  А р н а у т о в и ћ 
из ло жио је исто ри јат на ста ја ња лек си ко ло шке гра ђе проф. др Ми ла на Јо ва-
но ви ћа-Ба ту та. Гра ђа се на ла зи де ли мич но сре ђе на у про сто ри ја ма Тер ми-
но ло шког се ми на ра и сто ји на рас по ло же њу за ин те ре со ва ни ма. Из ло жен је 
прин цип до са да шњег сре ђи ва ња и из нет план за на ста вља ње овог по сла. 
Под ву чен је зна чај ко ји ова гра ђа има за на шу ме ди цин ску тер ми но ло ги ју. 
Проф. др А л е к с а н д а р  Б е л и ћ  је из ло жио сво је по гле де на ову реч нич-
ку гра ђу. Сма тра да гра ђу тре ба нај пре сре ди ти, за тим про ве ри ти па гру-
пи са ти у не ко ли ко ра зних пра ва ца. По ред то га ми шље ња је да тре ба и да ље 
ра ди ти на са ку пља њу на род них ме ди цин ских тер ми на, и на упот пу ња ва њу 
по сто је ћих збир ки” (Из Тер ми но ло шког се ми на ра... 1952: 199).78

С. Ђор ђе вић у из ве шта ју о ра ду Тер ми но ло шког се ми на ра из 1951. го-
ди не ка же: 

„1. При пре мље но је из да ње Ме ди цин ског реч ни ка проф. др Алек-
сан дра Ко сти ћа, ко ји ће об у хва ти ти тер ми не на на шем, ла тин ском, фран-
цу ском, ен гле ском, не мач ком и ру ском је зи ку. Ра до ви су у за вр шној фа зи 
и реч ник се на ла зи не по сред но пред штам пом. 2. Убр за ни су ра до ви на 
сре ђи ва њу огром не тер ми но ло шке остав шти не проф. др Ми ла на Јо ва-
но ви ћа-Ба ту та, и по сао око сре ђи ва ња тих тер ми на је већ по од ма као, 
та ко да се гра ђом већ мо гу слу жи ти за ин те ре со ва ни. [...] Нео бич но је 
био пло дан је дан од по след њих са ста на ка, на ко ме је ак тив но уче шће, 
по ред еми нент них тер ми но ло шких струч ња ка, узео прет сед ник Срп ске 
ака де ми је на у ка проф. др Алек сан дар Бе лић” (ђорђевић 1951: 315).79 

77 Ка ко ће мо ка сни је ви де ти у из ве шта ју Тер ми но ло шког се ми на ра, Ме ди цин ски реч
ник је био већ при пре мљен за штам пу 1951. го ди не.

У ве зи са срп ском ме ди цин ском тер ми но ло ги јом на са стан ку је пред ста вљен чи тав 
низ ди ја лек ти за ма за по јам di ap hrag ma. Из ме ђу оста лих лек си ко граф ских из да ња по ми ње 
се и Ба тут са сво јом Ма ти чи ном Гра ђом и при ме ри ма из тог реч ни ка. За да ти по јам усво-
је на је реч пре ча га. „Ра ди обез бе ђе ња ску пља ња и про ве ра ва ња на ших ме ди цин ских тер-
ми на у са мом на ро ду Тер ми но ло шки се ми нар је за мо лио не ке ко ле ге, ко ји су са слу жбом 
у уну тра шњо сти на ше зе мље, да се при ме за до пи сни ке. [...] Moле се и дру ге ко ле ге из 
уну тра шњо сти да се ја ве Тер ми но ло шком се ми на ру, ако же ле да на овом по слу ра де” (Из 
Тер ми но ло шког се ми на ра... 1952: 87).

78 По след њи са ста нак (пе ти) одр жан је 1. ма р та 1952. го ди не.
79 А. Бе лић је при су ство вао не ким са стан ци ма Тер ми но ло шког се ми на ра.
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На дру гом ме сту по ја шња ва ста ње гра ђе у Се ми на ру: 

„Та ко су се у Се ми на ру на шле, сем дру гих тер ми но ло шких ма те-
ри ја ла (из Ње го ша, Ву ка, књи га на ших ста рих при ро до сло ва ца), и две 
гра ђе у ли сти ћи ма. Ко сти ће ва гра ђа је би ла већ до бро сре ђе на, по сло-
ви ма, на пет је зи ка, и Ба ту то ва гра ђа, још у си ро вом ста њу, об ја шње на 
ла тин ским и не мач ким тер ми ни ма. Ми смо сву Ко сти ће ву гра ђу у Се ми-
на ру би ли при пре ми ли и об ра ди ли, та ко да је он мо гао од мах ко ри сти-
ти за ње гов ’Ме ди цин ски реч ник’, чи је се I из да ње по ја ви ло 1956. год.” 
(ђорђевић 1987: 85).80 

С. Ђор ђе вић да је ве о ма за ни мљи ве опа ске, мо жда кључ не у раз ре ше њу 
суд би не Ба ту то вог ма те ри ја ла: 

„Ка да је сре ђи ва ње гра ђе би ло за вр ше но, по ста ви ло се пи та ње да 
ли да се ма те ри јал из да у ви ду Ба ту то ве гра ђе, или да се гра ђа уне се у 
но во из да ње ’Ме ди цин ског реч ни ка’ А. Ко сти ћа и на пи ше да је за до-
пу ну ко ри шће на Ба ту то ва гра ђа” (ђорђевић 1988: 137). 

И ово: 

„По ста вља ло се пи та ње, да ли да Ба ту то ва гра ђа оста не у ста њу 
ка ква је, тј. као си ро ва гра ђа, и да се та ква, са да сре ђе на, у ли сти ћи ма, 
ста вља на рас по ла га ње сви ма ко је ин те ре су је ме ди цин ска тер ми но ло-
ги ја, у пр вом ре ду на ша. Или да се, ако се овај реч ник не из да, гра ђа 
уне се и ис ко ри сти за но во из да ње Ко сти ће вог реч ни ка, да се оно знат но 
про ши ри и до пу ни, и да се у ње му на пи ше да је за до пу ну ис ко ри шће на 
Ба ту то ва гра ђа” (ђорђевић 1987: 85).81

Ка да је А. Ко стић пен зи о ни сан 1952. го ди не,82 за вр ши о ца ду жно сти 
управ ни ка Тер ми но ло шког се ми на ра по ста вљен је Алек сан дар Ар на у то вић. 
С. Ђор ђе вић твр ди да је од лу ком де ка на 1965. го ди не83 уга шен Тер ми но ло-
шки се ми нар, док М. Ода вић ка же да про де кан „проф. др Иван Стан ко вић 
пот пи су је ње го во ре ше ње о пре стан ку ра да Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди-
цин ског фа кул те та” (одавић 2005: 148).84 

80 Ви ше је не го ја сно да је Ме ди цин ски реч ник ра дио тим љу ди а не А. Ко стић сȃм.
81 Зву чи не ло гич но да су две гра ђе би ле одво је не и да је по сто ја ла ди ле ма око уно ше ња 

Ба ту то ве гра ђе у Реч ник (мо гле су би ти одво је не је ди но је зич ки, не и реч нич ки), по го то во 
што је ту ди ле му пре ки ну ло га ше ње Се ми на ра. Ако је реч ник био спре ман за штам пу већ 
1951. го ди не, он је кон цеп циј ски био уре ђен та ко да об у хва ти обил ну срп ску ди ја ле кат ску 
лек си ку ко ју је Ба тут био при ку пио.

82 „Ја ни сам уда љен с фа кул те та, не го сам ис пу нио усло ве за ста ро сну пен зи ју и због 
то га ми је пре ста ла слу жба” (Костић 1954).

83 Ово је гре шка. У ре зи меу ра да пи ше да је Се ми нар уга шен 1955. го ди не. На дру гом 
ме сту С. Ђор ђе вић ка же: „Тер ми но ло шки се ми нар је, на жа лост, пре стао да ра ди 1956. год.” 
(ђорђевић 1981: 1677). А. Ко стић та ко ђе твр ди да је Се ми нар уки нут 1956.

84 С. Ђор ђе вић ка же да је про де кан И. Стан ко вић пот пи сао ре ше ње уме сто де ка на.
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„Де кан Спу жић85 пи сме но по зи ва проф. А. Ко сти ћа 24. апри ла 1952. 
да исто га да на пре да Тер ми но ло шки се ми нар, и да од мах укло ни не ко-
ли ко сто ти на хи ља да це ду ља са ме ди цин ским тер ми ни ма, ко је је проф. 
Ко стић за пи си вао при пре ма ју ћи Ме ди цин ски реч ник. Проф. А. Ко стић 
пи сме но про те сту је Де ка ну Спу жи ћу, да је дан ра ни је (25. IV 1952) спре-
чен да уђе у Ин сти тут да узме лич не ства ри и ру ко пи се. Су тра дан (26. 
IV 1952) до зво ље но је др Ко сти ћу да из не се лич не ства ри, уз при су ство 
слу жбе ни ка Ме ди цин ског фа кул те та, ко ји су кон тро ли са ли и за пи си-
ва ли шта из но си, уз из ви ње ње, да спи сак мо ра ју пре да ти Де ка ну Спу-
жи ћу” (Костић В. 2004: 84–85).86 

„Це ло куп ну гра ђу, до ку мен та ци ју и пе ча те узи ма Би бли о те ка Ме ди-
цин ског фа кул те та, чи ји је пред сед ник Од бо ра та да био проф. др Ма ти ја 
Ам бро жић, а управ ник гђа Ле ла Ме во рах” (одавић 2005: 148). Слич но твр-
ди и С. Ђор ђе вић: „а све што се у ње му [у Се ми на ру – прим. аут.] на ла зи ло, 
и Ба ту то ва гра ђа, сме ште но под над зор у Би бли о те ку Ме ди цин ског фа-
кул те та ра ди чу ва ња” (ђорђевић 1988: 137). За ни мљи во је да у ре зи меу 
ра да ова тврд ња сто ји ма ло дру га чи је фор му ли са на: „све што се у ње му 
на ла зи ло, па и Ба ту то ва гра ђа, пре да ни су на чу ва ње Би бли о те ци Ме ди цин-
ског фа кул те та, где се на ла зе и да нас.” Да ли је под вре мен ском од ред ни цом 
да нас С. Ђор ђе вић ми слио на тре ну так у ко ме пи ше рад (1987. го ди на) или 
се са мо по звао на тврд њу А. Ко сти ћа – „где се и са да на ла зи” (1971. го ди на) 
– не мо же мо зна ти. Го ди ну да на ра ни је С. Ђор ђе вић ка же да је ди ле му око 
(не)уно ше ња Ба ту то ве гра ђе у Ме ди цин ски реч ник „пре ки ну ла од лу ка Де-
ка на та да се Тер ми но ло шки се ми нар уки да. То је би ло 1956. год. Све што 
се на ла зи ло у Тер ми но ло шком се ми на ру, и Ба ту то ва гра ђа, исе ље но је из 
про сто ри ја где се на ла зио Се ми нар, и сме ште но ра ди чу ва ња под над зор 
Би бли о те ке Ме ди цин ског фа кул те та” (ђорђевић 1987: 85).87 Тре ба ис та ћи 

85 Вла ди мир М. Спу жић (1893–1982), ле кар, ре дов ни про фе сор Ме ди цин ског фа ку-
ле та у Бе о гра ду, ре дов ни члан СА НУ. Био је са рад ник А. Ко сти ћу на Ве ли кој ме ди цин ској 
ен ци кло пе ди ји.

86 „Ја сам пи тао Ми тру Ми тро вић, ми ни стар ку, за што су то ура ди ли, она је Ужи чан-
ка, ’вје шта’. На рав но, са знао сам ка ко је то ура ђе но, пре ма вер зи ји по што ва ног и дра гог, 
бес крај но да ро ви тог про фе со ра Алек сан дра Ђ. Ко сти ћа: по зван је био у ми ни стар ску кан-
це ла ри ју, ли је по до че кан и, чак, био за до во љан!” (Калезић 2005: 159). Ми тра Ми тро вић 
(1912–2001), но си лац Пар ти зан ске спо ме ни це, би ла је пред сед ник Са ве та за про све ту и 
кул ту ру Вла де НР Ср би је и ди рек тор Са ве зног за во да за школ ство; ина че су пру га Ми ло-
ва на Ђи ла са. Ве ро ват но је А. Ко стић по сти гао од ре ђен до го вор с вла сти ма – пре све га 
ми слим на рад на Ме ди цин ском реч ни ку и лек си ко граф ски ма те ри јал – ина че не би иза шао 
за до во љан с тог са стан ка.

87 А. Ко стић не би мо гао за вр ши ти реч ник да је сва гра ђа за вр ши ла у Цен трал ној 
би бли о те ци Ме ди цин ског фа кул те та. Без то га је би ло не мо гу ће ура ди ти по сао. Сав реч-
нич ки ма те ри јал мо рао је би ти не где скло њен за на ста вак по сла, а би бли о те ци су мо жда 
би ле пре да те не ке књи ге, пе ча ти и дру га до ку мен та ци ја Се ми на ра, али не и до ку мен та ци-
ја Ме ди цин ског реч ни ка. Иа ко је Се ми нар зва нич но био уга шен, по сло ви си гур но ни су 
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да С. Ђор ђе вић, из ме ђу оста лог ма те ри ја ла и до ку мен та ци је Тер ми но ло шког 
се ми на ра ко ји су за при мље ни у Би бли о те ку Ме ди цин ског фа кул те та, је ди-
ни по ми ње Ба ту то ву гра ђу. То не чи не ни А. Ко стић, ни М. Ода вић.

Сво је ми шље ње о Ба ту то вим раз ло зи ма за нео бја вљи ва ње реч ни ка 
да је де таљ но С. Ђор ђе вић, све док зби ва ња у Тер ми но ло шком се ми на ру: 

„При ли ком јед не ди ску си је у Тер ми но ло шком се ми на ру 1954. год. 
о раз ло зи ма за што Ба тут ни је об ја вио свој реч ник, по ја ви ло се пи та ње 
да ли му мо жда ни је би ла по ну ђе на за до во ља ва ју ћа ма те ри јал на ком-
пен за ци ја (А. Ар на у то вић). Ре пли ка на ово пи та ње (А. Ко стић) је би ла 
да ве ро ват но то ни је био раз лог, јер је по ну ђе на сво та од стра не Ми ни-
стар ства на род ног здра вља (ко ју је био обез бе дио С. Ива нић) би ла при-
лич на, јер се на сва ки на чин же ле ло да се реч ник об ја ви, али да по свој 
при ли ци Ба ту то ва гра ђа ни је би ла још при пре мље на та ко да би мо гла 
би ти штам па на као реч ник, већ је би ла са мо у об ли ку не до вољ но при-
ре ђе не и си ро ве гра ђе. То је до ка за ло и ста ње Ба ту то ве гра ђе ко ју је 
до био Тер ми но ло шки се ми нар по што је би ла од ку пље на од Ба ту то вих 
на след ни ка од стра не Ме ди цин ског фа кул те та. Ово об ја шње ње је та да 
би ло при хва ће но као пла у зи бил но,88 а ве ро ват но да је и би ло са свим 
тач но. Сре ђи ва ње Ба ту то ве гра ђе од стра не А. Ар на у то ви ћа се кре та ло 
у сме ру ста вља ња кар то теч них ли сти ћа у упо треб но ста ње за по тре бе 
за ин те ре со ва них, а не и с ци љем да се то об ја ви као реч ник (мо гла је да 
бу де об ја вље на у об ли ку гра ђе, не као реч ник)” (ђорђевић 1988: 140).89

С. Ђор ђе вић се по но во освр ће на на вод но Ба ту то во од би ја ње са рад ње 
с А. Ко сти ћем и Тер ми но ло шким се ми на ром и из но си јед ну тврд њу ко ја 
при лич но бу ни: 

„Али, А. Ко стић нас је оба ве стио да је Ба тут од био са рад њу са Се-
ми на ром, иа ко је био иза бран за ру ко во ди о ца. Шта се од и гра ло? За што 

пре ста ли тек та ко: „Проф. Ко стић је на про бле ми ма ме ди цин ске тер ми но ло ги је и је зи ка 
ра дио да ље и по сле уки да ња Тер ми но ло шког се ми на ра (1956), са ра ђу ју ћи све до сво је смр ти 
са сво јим са рад ни ци ма из Тер ми но ло шког се ми на ра” (ђорђевић 1983: 526). Без об зи ра на 
су коб с ко му ни стич ком вла шћу и пен зи о ни са ње, А. Ко стић ипак ни је био из гу био све кон-
так те и углед: „Проф. др Ко стић је био пред сед ник Ко ми си је за ме ди цин ску тер ми но ло ги-
ју Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, пред сед ник Од бо ра за на уч ну ме ди цин ску и би о-
ло шку тер ми но ло ги ју На уч ног дру штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Ср би је, стал ни 
са рад ник ча со пи са ’Срп ски ар хив за це ло куп но ле кар ство’ Срп ског ле кар ског дру штва, а 
са ра ђи вао је по пи та њу ме ди цин ске тер ми но ло ги је с ме ђу на род ним фо ру ми ма, дру штви ма 
и ча со пи си ма” (ђорђевић 1983: 527).

88 Пла у зи би лан ʻувер љив, при хва тљив’.
89 Ово до ка зу је да је А. Ко стић био при су тан у Се ми на ру и по сле 1952. го ди не, ка да 

је зва нич но пен зи о ни сан. С. Ђор ђе вић у том тре нут ку (1954. го ди не) ни је знао за Ба ту то ву 
дру гу Гра ђу (у ко јој је сам Ба тут го во рио о тој те ми). Си гур но је био из не на ђен по сто ја њем 
и ка сни јим от кри ћем Ба ту то ве дру ге Гра ђе као под ло ге за ње гов реч ник, а ов де на во ди 
са мо рас пра ву о гра ђи, за ко ју се зна ло да ју је Ба тут по се до вао и стал но про ши ри вао.
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у овом свом тек сту Ба тут сма тра, да Се ми нар не по сто ји и не ра ди, а А. 
Ко стић нас оба ве шта ва да је Са вет та да до нео од лу ку о обра зо ва њу 
Тер ми но ло шког се ми на ра, да је иза брао Ба ту та за управ ни ка, али да се 
Ба тут овог ни је при хва тио, та ко да се ’Рад на тер ми но ло ги ји од ви јао на 
мом ин сти ту ту и под мо јим ру ко вод ством’ [цитира А. Ко сти ћа – прим. 
аут.]?” (ђорђевић 1988: 142). 

Од го во ри на ова пи та ња ве о ма су јед но став ни, чуд но је да их ау тор не 
ви ди. Пре све га, Ба тут ни је ни кад иза бран за ру ко во ди о ца Тер ми но ло шког 
се ми на ра ни ти А. Ко стић то ов де твр ди. Он је, ка ко ка же, осно вао Се ми нар 
(али не го во ри да је то би ло тек 1937. го ди не), „ко ме би управ ник био, на рав-
но, Ба тут”. Да кле он га је, на вод но, же лео на тој функ ци ји. Ба тут је сво ју 
дру гу Гра ђу пи сао пре да ту ма об ја вљи ва ња – пре 1925. го ди не, а Про фе-
сор ском са ве ту пред ло жио је у по чет ку ра да Ме ди цин ског фа кул те та (1920. 
го ди не, у вре ме ка да је био де кан) осни ва ње тер ми но ло шког се ми на ра. Сто-
га је ло гич но да Ба тут твр ди (не сма тра) да та кве уста но ве на Ме ди цин ском 
фа кул те ту још не ма, јер у тре нут ку пи са ња пред го во ра дру гој Гра ђи то 
те ло за и ста не по сто ји. За ма гљу је се ствар на исти на – а то је да је А. Ко стић 
пре о тео Ба ту ту иде ју о осни ва њу Се ми на ра и ње го вој уло зи, упо тре бив ши 
сво ју по зи ци ју и ста тус, и тек мно го го ди на ка сни је по ку шао да оправ да 
Ба ту то во од су ство с про јек та. С. Ђор ђе вић ни је по ста вио пра ва пи та ња.

На кра ју свог дру гог ра да о Ба ту ту С. Ђор ђе вић ло гич но за кљу чу је: 

„Ана ли за ра да Ба ту та на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји [...] ука зу је 
да је он овом по слу при шао као на уч ник по ста вив ши прин ци пе ко ји ма 
се он сȃм слу жио, али ко ји су би ли и осно ва фор ми ра ња и прин ци пи 
ра да Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди цин ског фа кул те та [...]. Ба тут је 
ужи вао глас струч ња ка и на уч ни ка ко ји се ба ви ме ди цин ском тер ми но-
ло ги јом, има ју ћи ве ли ки углед, ма да по сао ни је до вео до кра ја, не за вр-
шив ши при ку пља ње гра ђе и штам па ње ’Ме ди цин ског реч ни ка’, што је 
сва ка ко од ве ли ке ште те” (ђорђевић 1988: 144).

Бак те ри о лог у пен зи ји Сла ви ца Жи жић Бор ја но вић (ра ди ла је у Ин сти-
ту ту за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” и ба ви ла се Ба ту-
том у сво јим ра до ви ма) љу ба зно ми је по ка за ла ру ком пи са не па пи ре из 
Ба ту то ве за о став шти не.90 Па пи ре је ру ком ис пи сао и пот пи сао Љу бо мир 
Не дељ ко вић (Срем ски Кар лов ци 1898 – Бе о град 1983), унук Ба ту то ве се стре, 

90 Ка ко ка зу је С. Жи жић Бор ја но вић, те па пи ре је на шао ба че не код ста ре вој не бол-
ни це у Бе о гра ду др Бу ди мир Па вло вић (1929–2015), не ка да шњи ку стос Му зе ја срп ске ме-
ди ци не у Срп ском ле кар ском дру штву, у ко ри ци с до ку мен ти ма с на сло вом Жи вот и де ло 
(да ти ра но 1. ја ну ар 1941). Ту до ку мен та ци ју уре дио је Љ. Не дељ ко вић, а од но си ла се на 
Ба ту то ву за о став шти ну. Б. Па вло вић је чуваo тај ма те ри јал у Му зе ју до ње го вог при па ја ња 
Му зе ју на у ке и тех ни ке, он да га је по кло нио С. Жи жић Бор ја но вић, ко ја је мно го о Ба ту ту 
пи са ла и сни ми ла крат ки филм о ње му. Овом при ли ком за хва љу јем јој се на све срд ној по-
мо ћи ко ју ми је пру жи ла то ком пи са ња овог ра да.
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ина че спе ци ја ли ста не у ро лог, ко ји му је по ма гао око сре ђи ва ња ра до ва, об-
ја вље них и нео бја вље них. Ов де да јем пре пис тих па пи ра.

Па пир 1:

„На св. Са ву 27. I. 1930. г. мој де да проф. др Ми лан Јо ва но вић-Ба тут 
ис при ча ми сле де ће: ок то бра 1867. про фе сор (Hyrtl) ме ди цин ског фа-
кул те та у Бе чу при ка зи вао је при пре да ва њу из ана то ми је сту ден ти ма 
ска пу лу (sca pu la). Ба тут се при то ме за пи тао ’а ка ко се срп ски ка же ска-
пу ла’? То му је да ло по во да за са ку пља ње ме ди цин ских ре чи и из ра за 
из свих кра је ва срп ског на ро да. Та ко је он за вре ме сво га ду гог жи во та 
(93 год.) са ку пио огро ман ма те ри јал срп ских ме ди цин ских ре чи и из ра-
за, од пре ко 81.000 ли сти ћа, је зич но и ме ди цин ски ком плет но об ра ђе них 
и спре мље них за штам пу.

[напомена на дну стра не – прим. аут.]
1971 г. при ок то бар ској ре публ. на гра ди у ’Но во сти ма’ – ве чер њим 

др [Александар – прим аут.] Ко стић је ре као да је као ме ди ци нар – кроз 
Ал ба ни ју по чео са ску пља њем.”91

Па пир 2:

„На пр вим ча со ви ма нор мал не ана то ми је код проф. Хир тла у Бе чу, 
22. X. 1867. та да њи ме ди ци нар Ми лан Јо ва но вић-Ба тут узео је у ру ку 
’sca pu lu’ (плећ ну кост) и за пи тао се ка ко би се не мач ки на зив ’Schul ter-
blatt’ за ту реч из ра зио на срп ском је зи ку. Од то га до ба па све до смр ти 
ску пљао је и об ра ђи вао све срп ске ме ди цин ске ре чи и из ра зе, т. ј. тер-
ми но ло ги ју и у пот пу но сти при пре мио за штам пу ’Срп ског ме ди цин ског 
реч ни ка’. 1933. г. др Алек сан дар Бе лић ни је ус пео да тај ма те ри јал пре-
у зме за Срп. Ак. На у ка за упо тре бу при из ра ди ’Срп ског Реч ни ка’,92 али 
је то зло у по тре био др Алекс. Ко стић за штам па ње сво га ме ди цин ског 

91 Проф. др Алек сан дар Ђ. Ко стић до био је – из обла сти би о ло шко-ме ди цин ских на-
у ка – Ок то бар ску на гра ду 21. ок то бра 1971. го ди не за дру го из да ње Ме ди цин ског реч ни ка. 
Као труп ни ле кар III ба та љо на VI пу ка Дрин ске ди ви зи је са срп ском вој ском пре шао је 
пре ко Ал ба ни је до Кр фа. У Ве чер њим но во сти ма од 28. ок то бра 1971. го ди не иза шао је 
чла нак под на зи вом Скуп шти на „не ди ра” од лу ке жи ри ја. Ов де се пре но си из ја ва Јо си па 
Па пи ћа, се кре та ра Скуп шти не Бе о гра да: „По је ди ни гра ђа ни, не за до вољ ни од лу ка ма од-
ре ђе них жи ри ја, обра ти ли су се пи сми ма или пре ко но ви на Скуп шти ни гра да, да се не 
до де ле на гра де из ве сним ау то ри ма или да се ис пи та рад жи ри ја и утвр ди сте пен од го вор-
но сти ње го вих чла но ва” (4).

Ве чер ње но во сти од 16. ок то бра 1971. на це лој 11. стра ни до не ле су оба ве ште ње о 
на гра ђе ним на уч ни ци ма – до бит ни ци ма Ок то бар ске на гра де. Де ве то ри ца су пред ста вље-
на фо то гра фи јом и кра ћим раз го во ром. Пр ви је про фе сор др Алек сан дар Ко стић: „Реч ник 
је кру на пе де се то смо го ди шњег ра да. Пр ву кар ти цу сам на пи сао као сту дент ме ди ци не. 
Не ке де ло ве сам но сио са со бом на пу ту кроз Ал ба ни ју, за вре ме пр вог свет ског ра та на 
Крф, па у Со лун. Њи ме сам хтео у ме ђу на род ној тер ми но ло ги ји да из вр шим ре ге не ра ци ју 
тер ми на...”

92 А. Бе лић и М. Ј. Ба тут већ су пре би ли са ра ђи ва ли. Као се кре тар Срп ске кра љев ске 
ака де ми је А. Бе лић је 1929. го ди не био ан га жо вао Ба ту та да за по тре бе Ака де ми је уче ству је 
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реч ни ка, а да Ба ту та ни је ни спо ме нуо.93 То ми је све по зна то, јер сам у 
мно го ма хо ва по ма гао сво ме де ди – Ба ту ту при сре ђи ва њу те гра ђе, од 
ко је је би ло 1933. г. не што пре ко 73.000 ре чи и из ре ка, сре ђе них и ре ди-
го ва них за штам пу, а сем то га би ло је још пре ко 20.000 ли сти ћа ко је је 
тре ба ло по азбуч ном ре ду уба ци ти.94 Сав тај ма те ри јал пре ко мин. ра да 
(на чал ник Џу ве ро вић)95 а под ве ли ким при ти ском пре у зео је проф. др 
Ал. Ко стић за Срп. Акад. На у ка. Ту је углав но ме био је дан цр ни ор ма рић 
са по 4 фи о ке, сва ка у два ре да а ду жи не око 70 cm., а по ред то га је дан 
сан ду чић око 40 х 80 cm. a ви си не око 30 cm, као и не ко ли ко ку ти ја (две 
и од коц ки ше ће ра) све пу но тог об ра ђе ног ма те ри ја ла, што је у ства ри 
би ло Ба ту то во ’Жи вот но де ло’

Бе о град, 14. I. 1972. др Љу бо мир Не дељ ко вић.”96

А. Ђ. Ко стић 1956. го ди не об ја вљу је пр во из да ње мо ну мен тал ног ви-
ше је зич ког Ме ди цин ског реч ни ка (Костић 1956).97 Цео реч ник има укуп но 
41 000 ре чи,98 по де љен је на ви ше це ли на: ла тин ске ре чи об је ди ње не су у 
ла тин ском реч ни ку (15 000 ре чи), иза ла тин ске ре чи да је се грч ка одн. ла-
тин ска ети мо ло ги ја, за тим до ла зе на зи ви на ен гле ском, не мач ком и фран-
цу ском, по сле то га срп ска тран скрип ци ја, а на кон ње „на ла зи се тер мин на 
на шем је зи ку, тер мин, ко ји, по на шем ми шље њу, нај бо ље од го ва ра то ме 
пој му. Има слу ча је ва где та кав тер мин за са да ни смо ус пе ли да про на ђе мо, 

у ре цен зи ји за два на ест де ла ко ја су до спе ла на кон курс за на гра ду из За ду жби не Ди ми-
три ја Ста мен ко ви ћа, тр гов ца и ве ли ког про свет ног до бро тво ра.

93 Ба тут је ипак, као што ће мо ви де ти ка сни је, по ме нут у пр вом и дру гом из да њу Ме
ди цин ског реч ни ка.

94 Прет по ста вљам да ове број ке о ко ли чи ни ли сти ћа и за пи са, као и оне с прет ход ног 
па пи ра, пред ста вља ју уку пан број ре чи и из ра за ко је је Ба тут при ку пио не са мо на срп ском 
је зи ку не го и на стра ним је зи ци ма. Тај збир да ле ко пре ма шу је број од 26 000 ре чи, ко ји се 
– мо жда – од но сио са мо на срп ску на род ну гра ђу. Зна мо да је Ба тут имао и тзв. оде љак 
стра них на зи ва.

95 На чел ник Џу ве ро вић је мо жда Ни ко ла Џу ве ро вић (1917–1999), ис так ну ти по сле-
рат ни по ли ти чар (уче сник НОБ-а, но си лац Пар ти зан ске спо ме ни це, члан ЦК СК Ср би је, 
на род ни по сла ник, члан Из вр шног ве ћа НР Ср би је, пред сед ник Са ве зне ин ду стриј ске ко-
мо ре, са ве зни се кре тар за спољ ну тр го ви ну).

96 „Рђа во ис ку ство” ко је Ба тут по ми ње у ин тер вјуу Прав ди ве ро ват но се од но си ло на 
пред рат не по ку ша је оту ђи ва ња („от ку па”) гра ђе и мо гу ће по ку ша је упли ва А. Ко сти ћа у те 
по сло ве, ко ји су ка сни је мо гли би ти пред ста вље ни као од би ја ње са рад ње од стра не Ба ту та.

97 Овај реч ник сво јом об ра дом и кор пу сом при па да, сва ка ко, вр сној срп ској ме ди цин-
ској лек си ко гра фи ји. О ње му С. Ђор ђе вић ка же: „[...] наш нај и ску сни ји ме ди цин ски тер ми-
но лог А л е к с а н д а р  К о с т и ћ , при хва тив ши низ усво је них ста во ва у ме ди цин ском 
је зи ку, унео је нај ва жни је ре зул та те из ра да Тер ми но ло шког се ми на ра, у свој ве ли ки ’Ви
ше је зич ки ме ди цин ски реч ник’ 1956. год., ко ји је реч ник био у ства ри је дан од нај вид ни јих 
и нај ко ри сни јих ре зул та та ра да Терминолoшк ог се ми на ра. [...] У нај ва жни ји део овог реч-
ни ка спа да пре ко 40 стра ни ца уво да, у ко је су утка ни ста во ви утвр ђе ни ду го го ди шњим 
ра дом и ди ску си ја ма у Тер ми но ло шком се ми на ру” (ђорђевић 1981: 1677‒1678).

98 У по го во ру А. Ко стић ка же да број ре чи знат но пре ла зи ци фру од 41 000 и да се број 
стра них ре чи пе ње пре ко 65 000.
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ни ти да га ство ри мо” (Костић 1956: 8), за тим сле ди (на срп ском) кра так опис 
зна че ња тер ми на, те спи сак срп ских си но ни ма: „Где год по ред на ве де ног 
на шег на зи ва, има још и дру гих, си но ним них, ми их на во ди мо на кра ју (под 
озна ком син). Њи хов број је не кад вр ло ве лик и ми смо их на ве ли чак и кад 
су про вин ци ја ли зми, да би чи та лац из сва ког кра ја мо гао да на ђе реч ко ја се 
за тај по јам у од ре ђе ном је зич ком под руч ју упо тре бљу је” (Костић 1956: 8);99 
ен гле ске ре чи об у хва ће не су у ен гле ском ре ги стру – реч ни ку (5000 ре чи); 
не мач ке ре чи у не мач ком ре ги стру – реч ни ку (7000); фран цу ске ре чи у фран-
цу ском ре ги стру – реч ни ку (4200) – стра на лек си ка са мо се упу ћу је на ла тин-
ску (или на ен гле ску, ако ла тин ске не ма; уз срп ско по ја шње ње), чи ме ови 
де ло ви има ју обе леж ја ре ги стра; и на кра ју срп ске ре чи у окви ру срп ског 
ре ги стра – реч ни ка (6000), где се „на ла зе [...] са мо чи сто на ше ре чи, јер смо 
сма тра ли за из ли шно да у ње му на во ди мо и на ше тран скрип ци је стра них 
ре чи, по што би то мно го уве ћа ло обим реч ни ка” (Костић 1956: 8), упу ћу је 
се на ла тин ску реч; реч ник са др жи и епо ним ни реч ник, тј. реч ник тер ми на 
ко ји су ве за ни за име на од ре ђе них ау то ра (3800).

У не ве ли ком пред го во ру реч ни ка, у пр ва два (ве ћа) па су са, текст је 
ис пи сан у пр вом ли цу мно жи не, док су по след ња два па су са (сит ни ја) пи са на 
у пр вом ли цу јед ни не.100 Ка сни је, ка да го во ри о скло пу реч ни ка и о ње го вој 
упо тре би, о тран скрип ци ји и из го вору ме ди цин ских ре чи итд., та ко ђе се 
слу жи пр вим ли цем мно жи не. Ово опет на во ди на по ми сао да је Ме ди цин ски 
реч ник ра дио тим ау то ра, а не А. Ко стић сȃм. Ниг де се у реч ни ку, ме ђу тим, 
не спо ми ње ни јед но име са рад ни ка. Ка да го во ри о свом ра ду, А. Ко стић ка же: 

„Про бле мом ме ди цин ске тер ми но ло ги је ба вим се већ 40 го ди на. 
За то вре ме сам, по ред са ку пља ња и ана ли зе до ма ће тер ми но ло шке гра-
ђе, имао при ли ке да упо знам са свих стра на про бле ма ти ку ме ди цин ског 
лек си ко граф ског ра да уоп ште, уо ча ва ју ћи мно ге не до стат ке и у ме ђу на-
род ној, ла тин ској тер ми но ло ги ји, као и у дру гим, стра ним тер ми но ло-
ги ја ма, што је за пра вил ну из град њу на ше тер ми но ло ги је од нај ве ће 
ко ри сти” (Костић 1956: V).

Пре срп ског де ла реч ни ка/ре ги стра сто ји кра так текст и по ја шње ње 
(опет у пр вом ли цу мно жи не) ка ко је би ра на на ша на род на ме ди цин ска тер-
ми но ло ги ја: 

99 Тер мин про вин ци ја ли зам ов де сва ка ко тре ба схва ти ти као д и ј а л е к т и з а м. Па-
жљи вим чи та њем на ла зи мо бо га ту срп ску ди ја ле кат ску лек си ку (ни је уа збу че на), по ма ло 
скри ве ну: на при мер, за hymen ʻде вич њак’ – де во јач ки за ли стак, ве нац, пер де и кру на; за 
pe nis ̓ му шки уд’ – пут, вр сник, стид, те ло, сра мот ник, чун, ли сак, ћу ла, ре са, ки та (у де це), 
ћу ма, жу жња, љу љак (у де це), на бо жда рац, на рав, сик; за va gi na ̓ усми на’ – род ни ца, ро ду ља, 
ја жа, ко ри ца, про вод, ка пи ја, за гри ја, са ра, кр ња, ру кав итд. Са ста но ви шта са вре ме ног 
тер ми но ло шког реч ни ка и ње го ве на ме не, од но сно упо тре бе, не по тре бан је ово ли ки број 
ди ја лек ти за ма.

100 Пра ви се ја сна раз ли ка из ме ђу ау тор ског ми и ја.
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„[...] да је се, као пр ва, она на ша реч ко ја се на ма чи ни као нај по де-
сни ја и нај тач ни ја, али се, за њом, да ју и сви они си но ни ми ко ји у нас за 
тај по јам по сто је. То не зна чи да смо учи ни ли нај бо љи из бор: то ком 
вре ме на и упо тре бе он ће се или по твр ди ти и уста ли ти, или ће се из ме-
ни ти и за ме ни ти. У том по гле ду прет сто ји за на ше тер ми но ло ге ве ли ки 
и оби ман по сао.” 

За тим у сле де ћем па су су А. Ко стић ко нач но по ми ње оно што нȃс ов де 
нај ви ше за ни ма:

„По ред мно го број них лич них по да та ка о на шим на род ним тер ми-
ни ма, вр ло ко ри сно нам је по слу жи ла и обил на тер ми но ло шка гра ђа 
проф. М. Јо ва но ви ћа-Ба ту та. Али се тек из ње мо же ви де ти ко ли ко је 
ко ле ба ње у упо тре би по је ди них тер ми на и ка ко је по треб но тач но про-
ве ра ва ње пред ло же них тер ми на на са мом те ре ну, уз њи хо ву бли жу је-
зич ку ана ли зу, пре не го што би се ко нач но уве ли у на шу ме ди цин ску 
тер ми но ло ги ју” (Костић 1956: из ме ђу 612. и 613). 

На кра ју књи ге, пре по го во ра, А. Ко стић да је спи сак ли те ра ту ре и кра-
так текст, где опет по ми ње Ба ту то ву гра ђу: 

„При из ра ди ово га реч ни ка слу жио сам се, сем лич но са ку пље них 
по да та ка, по да та ка из обил не ру ко пи сне тер ми но ло шке гра ђе Проф. М. 
Јо ва но ви ћа Ба ту та, и по да та ка из мно го број них ста ри јих и но ви јих ме-
ди цин ских пу бли ка ци ја на на шем је зи ку (на ро чи то из ча со пи са, уџ бе ни-
ка, на уч них и по пу лар них ме ди цин ских књи га), још и овим реч ни ци ма 
[следи спи сак реч ни ка – прим. аут.]” (Костић 1956: 759).101

Дру го из да ње Ме ди цин ског реч ни ка из 1971. го ди не (Костић 1971а) као 
но ви ну до но си ита ли јан ски и ру ски реч ник (не по ми њу се ви ше ре ги стри 
не го са мо реч ни ци). Са да Реч ник има пре ко 100 000 ре чи (ла тин ски реч ник 
15 800, не ма чи реч ник 18 000, ен гле ски реч ник 13 700, фран цу ски реч ник 
15 000, ита ли јан ски реч ник 15 500, ру ски реч ник 14 700, срп ски реч ник 
6000, епо ним ни реч ник 4200). У обим ни јем пред го во ру (пи сан је 1970. го-
ди не) не го у пр вом из да њу А. Ко стић да је не ке по дат ке ко ји ве о ма збу њу ју: 

„Ка ко се из ме ђу I и II из да ња овог реч ни ка на вр ши ло 50 го ди на 
(1963) – [овде сто ји сле де ћа на по ме на, прим. аут.]: У тре нут ку об ја вљи-
ва ња II из да ња на вр ши ло се 57 го ди на102 – од по чет ка ра да на ово ме 

101 А. Ко стић – на оба ме ста где по ми ње Ба ту то ву гра ђу – пр во ис ти че сво је лич не 
по дат ке о на шим на род ним тер ми ни ма (ко ји су пре у зе ти из из во ра ко је 1931. го ди не на во-
ди у Срп ском ар хи ву, св. 4), па тек он да Ба ту то ву обил ну ру ко пи сну тер ми но ло шку гра ђу. 
За ни мљи во је да ни на јед ном ме сту не об ја шња ва ка ко је до шао до те гра ђе, ко ја је по сле 
Ба ту то ве смр ти по ста ла вла сни штво Ба ту то вог уну ка Љ. Не дељ ко ви ћа.

102 Ови по да ци су ве о ма збу њу ју ћи и чуд ни. Као да тум пр вог из да ња А. Ко стић про-
из вољ но узи ма 1913. го ди ну, а као да тум дру гог из да ња – не ја сно је за што – 1963. го ди ну, 
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реч ни ку, не ка нам је до пу ште но да се с не ко ли ко ре чи освр нем на тај 
ма ли ју би леј, а на ро чи то на ма ло нео би чан ток до га ђа ја ко ји су прет хо-
ди ли I из да њу” (Костић 1971а: V). 

За тим ау тор из но си чи тав низ не ве ро ват них до га ђа ја, ко ји има ју при-
звук мит ског пре да ња: 

„Пр ву кар ти цу за овај реч ник ис пи сао сам 1913. год., као сту дент 
ме ди ци не, ка да сам по ло жио пр ве ис пи те из ана то ми је.103 И, та ко, чим 
бих што на у чио из ме ди ци не на стра ном је зи ку, у ме ни се ја вља ла по-
тре ба да од мах про на ђем при клад ну реч на на шем је зи ку. Ка да бих је 
про на шао, од мах бих је ис пи си вао на кар ти цу.104 Кар ти це су се за то бр зо 
умно жа ва ле. Ка да сам 1914. год. мо би ли сан, кар то те ка је већ са др жа ва-
ла при ли чан број тер ми на. По нео сам је у рат. Исти на, сре ди на за рад 
се од јед ном бит но из ме ни ла: уме сто мир них слу ша о ни ца и по ре ђа них 
школ ских клу па, ла бо ра то ри ја и кли ни ка – рат на вре ва, буч не вој не 
бол ни це, са ни тет ски во зо ви, по кре ти тру па, бој но по ље. Уме сто уна пред 
пред ви ђе них школ ских про гра ма – не пред ви ђе на зби ва ња шко ле жи во-
та и лек ци је смр ти. Од нет и но шен рат ним ви хо ром, су о ча ван сам пу них 
5 го ди на, из да на у дан, са сна гом жи во та и с не у мит но сти смр ти, у рат ном 
ме те жу, у на пре до ва њу и од сту па њу, и ди за њу и па да њу. До жи вља ва ње 
ме ди ци не је без пре стан ка би ло ау тен тич но и не по сред но, у нај сна жни-
јем ви ду, и тра жи ло је за свој пу ни из ра жај по се бан је зик. Зов за људ ском 
ре чи ни кад ни је то ли ко ва пио. Мо ја кар то те ка се бо га ти ла и се ли ла с 
кра ја на крај зе мље у пла ме ну и у епи де ми ја ма. А он да је до шла те шка 
1915. го ди на и по вла че ње кроз Ал ба ни ју.105 На ста ле су не за пам ће не пат-
ње за по је дин ца и за цео на род. На пу шта ло се ро ђе но тло и по шло се у 
не из ве сност, у бес пу ће и кроз гу ду ре. Спа са ва ла се го ла ду ша. Би ра ло 
се пре че од пре че га. Ни је се ба ца ло са мо оно без че га се за и ста ни је мо гло. 

ко ју на по ме ном ко ри гу је у 1970. Не по ми ње се го ди на пр вог из да ња (1956). Ау тор ове го-
ди не очи то сма тра по чет ком ра да на тим из да њи ма.

103 Слу чај но или не, ова при ча нео до љи во под се ћа на Ба ту то ву би о гра фи ју, ко ји је 
имао са мо 20 го ди на ка да се као сту дент ме ди ци не на ча со ви ма ана то ми је код про фе со ра 
Хир тла по чео за ни ма ти за на шу на род ну ме ди цин ску тер ми но ло ги ју. А. Ко стић је 1913. 
го ди не та ко ђе имао све га 20 го ди на. За ни мљи во је да А. Ко стић с овом при чом из ла зи тек 
1971. го ди не у јав ност, а текст је пи сао прет ход не го ди не.

104 По ма ло на ив но зву че ове ре чи А. Ко сти ћа. Про сто је не ве ро ват но да је сту дент ме-
ди ци не с 20 го ди на без ис ку ства (је зич ког, ме ди цин ског и жи вот ног) умео да про на ђе срп ску 
„при клад ну реч” без уви да у ста ње на те ре ну и без кон сул та ци је с реч ни ци ма. Зна се ка ко 
је и ко ли ко ду го Ба тут ску пљао сво ју ди ја ле кат ску гра ђу.

105 Те шко је по ве ро ва ти да је у рат ним усло ви ма и стра хо та ма млад чо век са за вр ше-
ним кур сом за труп ног ле ка ра имао вре ме на и мо гућ но сти да за пи су је гра ђу, бо га ти кар-
то те ку и во ди ра чу на о њој, по го то во што је у епи де ми ји тр бу шног ти фу са 1915. го ди не и 
сȃм бо ло вао од те бо ле сти. Овај део при че опет под се ћа на Ба ту та: зна се да је Ба тут сво ју 
би бли о те ку, гра ђу и ру ко пи се но сио у рат и да је 1915/1916. од ве ден у Бу гар ску, ка да је ње-
го ва имо ви на рас ту ре на.
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Као та кву сво ји ну про гла сио сам кар то те ку сво га реч ни ка.106 У јед ном 
сан ду че ту, ко је и са да чу вам, пре но сио сам је са сво јим нај ну жни јим 
ства ри ма. Кроз Ал ба ни ју кар то те ку је пре но си ло јед но до бро ћуд но ма-
га ре.107 Ка да је и оно по су ста ло, пре ко фа ши на на пу ту за Драч, и за у век 
оста ло у мо чва ри, тај дра го це ни то вар сам брат ски по де лио са сво јим 
бол ни ча ри ма. Та ко је гра ђа за Реч ник, уз на ше нај ве ће му ке и стал не 
стреп ње, до спе ла до Ја дран ског мо ра, а за тим уз бур ка ним мо рем на Крф 
и, нај зад, с вас кр се њем на ше ве ре у по бе ду, на Со лун ски фронт. Та мо је 
би ла све док нај те жих и нај слав ни јих бор би, па је пре ко Кај мак ча ла на 
до спе ла под Со ко лац и Ро вов ску ко су, где је оста ла све до про бо ја фрон та. 
Це лу 1917. год. и до бар део 1918. год. про вео сам, без об зи ра на штек та ње 
ми тра ље за и фи ју ка ње гра на та, у нај ин тен зив ни јем, ско ро ис по снич ком 
ра ду. Ме ђу до бро вољ ци ма из свих кра је ва Ју го сла ви је на ла зио сам не-
ис црп ну је зич ку ри зни цу, у пра шум ском цр но го рич ком гор ју на ви си ни 
од 1800 м или у ка њо ну Бе лих во да. У ве че ри, по ред ва тре, про во дио сам 
вре ме у ско ро ри ту ал ном про на ла же њу, про ве ра ва њу и ода би ра њу ре чи, 
окру жен сво јим по ма га чи ма. Ре зул та ти су би ли пло до но сни. По про бо ју 
Со лун ског фрон та та ко обо га ћен ру ко пис Реч ни ка108 по но ва сам вра тио 
у осло бо ђе ну зе мљу, а ода тле у Фран цу ску, ка мо сам оти шао да за вр шим 
сту ди је.109 Раз у ме се, та мо је реч нич ка кар то те ка обил но до пу ња ва на, 
на ро чи то из ра зи ма из дру гих је зи ка: реч ник је узи мао све ви ше по ли-
глот ски ка рак тер.110 Та ко умно гом до те ра ну и об ра ђе ну кар то те ку опет 
сам вра тио 1921. год. у отаџ би ну и, по мо ме из бо ру за на став ни ка, од мах 
сам по чео ко нач но сре ђи ва ње гра ђе, на ро чи то по сле осни ва ња Тер ми но-
ло шког се ми на ра (1924. год.) при мо ме Ин сти ту ту.111 За вре ме оку па ци је 

106 Ов де А. Ко стић пр ви пут на зи ва ту кар то те ку реч нич ком, што зна чи да је већ тада, 
1915. го ди не, у 22. го ди ни жи во та и у „рат ном ме те жу”, док се „спа са ва ла го ла ду ша”, с 
ра ње ним и бо ле сним вој ни ци ма, за две го ди не при ку пио гра ђу за бу ду ћи реч ник. Да је 
сва ки дан две го ди не у мир но доп ским усло ви ма ра дио са мо лек си ко граф ске по сло ве, у ери 
ин тер не та, и да је имао до ступ ност ве ћој би бли о те ци, с ти мом са рад ни ка око се бе, ко ји би 
при ку пља ли ма те ри јал и на те ре ну – ни је мо гао ску пи ти гра ђу за та кав реч ник.

107 Ову ле ген ду о ма га ре ту А. Ко стић је опи сао у јед ној сво јој при по ве ци с ра ти шта. 
О то ме и о сан ду че ту не што ви ше ре чи би ће ка сни је.

108 Ов де је ма те ри јал већ пре ра стао у ру ко пис реч ни ка.
109 О А. Ко сти ћу као сту ден ту у Ле ка ру се, из ме ђу оста лог, мо гло чи та ти и ово: „Г. Алек-

сан дар Ђ. Ко стић је ван ред ни про фе сор хи сто ло ги је на бе о град ском ме ди цин ском фа кул те-
ту. До ду ше, за вре ме ме ди цин ских сту ди ја у Мон пе љеу био је у стал ном не при ја тељ ству са 
овом мо жда нај до сад ни јом гра ном ме ди ци не, јер га је про фе сор мо рао да за мо ли да се по 
дру ги пут ја ви за ис пит из хи сто ло ги је” [антић 2013: 298]. За тим и ово: „Овај је пред мет то-
ли ко из у чио и – за во лео, да је по по врат ку у зе мљу убр зо по стао – ње гов на став ник ју го сло-
вен ском ме ди цин ском под млат ку. За што да не? Кад мно ги без основ не шко ле мо гу да ле че 
бо ле шћу ис тро ше не људ ске ор га ни зме, от ку да не би би ло ло гич но да не ка да шњи рђав ђак 
јед ног пред ме та из ме ди ци не не по ста не ње гов нај бо љи по зна ва лац?” (антић 2013: 298).

110 Иде ја ко ју је М. Ј. Ба тут био јав но из нео 1925. го ди не, иза шав ши с ја сном кон цеп-
ци јом ме ди цин ског реч ни ка.

111 Опет Ба ту то ва за ми сао по осни ва њу Ме ди цин ског фа кул те та. За ни мљи во је да А. 
Ко стић сво ја та ин сти тут ко ји је осно вао.
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од 1941. до 1945. год., уда љен с Фа кул те та и пен зи о ни сан, ин тен зив но 
сам се по све тио ра ду на Реч ни ку. Од мах по осло бо ђе њу рад на Тер ми но-
ло шком се ми на ру ожи вео је још у ве ћој ме ри. У то ме су ме до бро вољ но 
по ма га ли ме ди ци на ри Сло бо дан Ђор ђе вић и Или ја Ма рин ко вић. Доц-
ни је се др Сло бо дан Ђор ђе вић при мио и за до бро вољ ног се кре та ра Тер-
ми но ло шког се ми на ра. От ку пље на је и тер ми но ло шка гра ђа проф. дра 
М. Јо ва но ви ћа-Ба ту та,112 чи јег се сре ђи ва ња при мио др Алек сан дар Ар-
на у то вић. Нај зад, 1956. год. об ја вље но је I из да ње овог реч ни ка, као плод 
ду го го ди шњег ра да, а, ево, са да, 14 го ди на ка сни је, по ја вљу је се и ње го во 
II, знат но про ши ре но и до пу ње но из да ње” (Ко стић 1971а: V–VI).113

Је дан од са рад ни ка А. Ко сти ћа на дру гом из да њу Ме ди цин ског реч ни
ка Ми ле Ме дић (1933),114 срп ски књи жев ник, ко ји се ина че ба ви и срп ским 
је зи ком у ме ди ци ни, ка же да је ди ја ле кат ска лек си ка у Реч ни ку за сно ва на 
„де ли мич но на вла сти тој [А. Ко сти ћа – прим. аут.] гра ђи и пре те жно на 
гра ђи ко ју је при ку пио Ба тут” (медић 2000: 80). М. Ме дић је био лек тор, 
ка сни је и уред ник у Ме ди цин ској књи зи, из да ва чу пр ва два из да ња овог 
реч ни ка. Пот пи сан је као лек тор дру гог из да ња. За про фе со ра Ко сти ћа он 
пи ше: „Уво де ћи наш је зик у про сто ре ме ди цин ских на у ка, проф. др Ко стић 
је тра гао за по сто је ћим, жи вим на род ним ре чи ма, ства рао ре чи ако их ни је 
мо гао на ћи, про ши ри вао зна че ње мно гих ре чи из сва ко днев ног на род ног 
жи во та на ме ди цин ске пој мо ве. У то ме је он без прем ца, по то ме се он мо же 
на зва ти Ву ком на шег ме ди цин ског је зи ка” (медић 2000: 92). Раз го ва рао сам 
с њим, ра до се при се ћа са рад ње с Ко сти ћем, сма тра то ве ли ким и за ни мљи-
вим ис ку ством, али по сле то ли ко го ди на у жи вом раз го во ру ни је, ме ђу тим, 
имао ле пих ре чи за про фе со ра. Ка же да је био са мо жив чо век склон ком пи-
ла ци ја ма, да ни је ма рио за ту ђе са ве те и ми шље ња, да је при чао ле ген де о 
се би, да је био оби чан тр го вац, да је знао до бро се бе да про мо ви ше итд.

По не сен ис ку ством у ра ду с А. Ко сти ћем и соп стве ним за ни ма њем за 
до ма ћу реч у до ма ћој ме ди ци ни, М. Ме дић је об ја вио свој Ме ди цин ски реч
ник (медић 2006). У увод ном тек сту Срп ски је зик у срп ској ме ди ци ни (уме-
сто пред го во ра) ау тор се ве о ма кри тич ки освр ће на са вре ме но ста ње срп ског 
је зи ка у на шој ме ди ци ни.115 

112 Ов де А. Ко стић пр ви пут про го ва ра о по ре клу Ба ту то ве гра ђе, да кле тек у дру гом 
из да њу – 15 го ди на ка сни је. Ово ме сто у пред го во ру је сте је ди ни по мен о Ба ту ту у це лом 
реч ни ку. Не по сто је ви ше она два де та ља о упо тре би обил не Ба ту то ве гра ђе из 1956. го ди не. 
За ни мљи во је што А. Ко стић го во ри о от ку пу те гра ђе. Ви де ли смо, на осно ву све до че ња 
Љ. Не дељ ко ви ћа, ка ко је на гра ђе ни ау тор Ме ди цин ског реч ни ка – нај ве ро ват ни је – до шао 
до те гра ђе.

113 Мо тив за пи са ње ова кве ис по ве сти А. Ко сти ћа ве ро ват но тре ба тра жи ти у ње го вој 
по тре би да оправ да по ре кло гра ђе (да ли са мо гра ђе?) и на ђе али би за сво је по ступ ке опо-
на ша ња лек си ко граф ског ра да М. Ј. Ба ту та.

114 М. Ме дић је као лек тор и уред ник са ра ђи вао с А. Ко сти ћем још и на из ра ди Ме ди
цин ског лек си ко на (1968, 1981).

115 На кон смр ти А. Ко сти ћа ни ко се ни је ба вио је зи ком у срп ској ме ди ци ни.
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„Од је зи ка срп ске ме ди ци не сви су ди гли ру ке, и ле ка ри, и је зи ко-
слов ци. Сва ко пи ше и го во ри ка ко зна и уме, или ка ко не зна и не уме. 
Да нас не по сто је ни ка кве за ко ни то сти ни на че ла, а да и не го во ри мо о 
пра ви ли ма у је зи ку срп ске ме ди ци не” (Ме дић 2006: VII).

Уво де ћи чи та о ца у ства ра ње на ше ме ди ци не и, при род но, раз вој срп-
ског на род ног је зи ка у њој – с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка, М. Ме дић по-
хвал но го во ри о на шим нај бо љим ле ка ри ма тог до ба: 

„На ши ста ри ле ка ри, осни ва чи но ви је срп ске ме ди ци не, тру ди ли 
су се да за сва ку ла тин ску реч или из раз про на ђу у на шем је зи ку, у на-
ро ду, од го ва ра ју ћу срп ску реч. Ако ни су на и шли на та кву срп ску реч, 
они су по ку ша ва ли и че сто успе ва ли да са ми ство ре та кву реч у ду ху 
срп ског је зи ка. Тек кад ни су мо гли про на ћи или ство ри ти срп ску реч, 
при хва та ли су стра не ре чи. Ла тин ску ме ди цин ску тер ми но ло ги ју при-
хва ти ли су за уну тра шњу упо тре бу, као на чин ме ђу соб ног спо ра зу ме-
ва ња ле ка ра у окви ри ма ме ди цин ске стру ке. У јав ној упо тре би, у свим 
уџ бе ни ци ма и књи га ма, на пр вом ме сту био је срп ски је зик, а тек на 
дру гом ме сту, ис под на сло ва, у за гра ди, пи са ли су ла тин ске ре чи. По ред 
ме ди цин ске тер ми но ло ги је би ло је оба ве зно и по зна ва ње срп ског ме ди-
цин ског на зи вља” (медић 2006: VI I I –IX).

За тим се оштро об ру ша ва на пре и ме но ва ње на зи ва ме ди цин ских уста-
но ва, на нео прав дан уплив стра не лек си ке116 на на шу ме ди ци ну и из ра жа ва 
гле ди ште ко ли ко то по губ но мо же би ти по на род но би ће:

116 Ни је про бле ма ти чан са мо овај слој уве зе не лек си ке. Упо тре бља ва ју се чак не пра-
вил ни срп ски об ли ци, не при хва тљи ви са ста но ви шта са вре ме не лин гив сти ке. Је дан од 
та квих при ме ра је сте при дев кост ни у од ре ђе ном ви ду уме сто ко сни ʼко ји се од но си на 
кост’, па ће мо та ко чи та ти у уџ бе ни ци ма ме ди ци не (па и код М. Ме ди ћа у ње го вом Ме ди
цин ском реч ни ку) кост на срж, а не је ди но ис прав но ко шта на срж. Иа ко Пра во пис срп ско
га је зи ка до пу шта (без об ја шње ња) рав но прав но по сто ја ње ду бле та кост ни/ко сни (под 
ути ца јем ме ди цин ске ли те ра ту ре и због не ме ша ња с дру гим при де вом истог об ли ка ко сни 
ʼко ји се од но си на ко су1 и ко су2’) и ко шта ни – то ни је до бро ре ше ње, јер по сто ји пра ви ло 
(упро шћа ва ње су гла снич ких гру па) у срп ском је зи ку: ма станма сни (не маст ни), ча стан
ча сни (не част ни), по станпо сни (не пост ни) итд., али прст ни < прст (не пр сни; због ме-
ша ња с пр сни од пр са) ‒ Пра во пис срп ско га је зи ка, т. 26в(4), гру па стн: ниг де се не по ми ње 
кост ни, је ди но у Реч ни ку уз Пра во пис. У Реч ни ку СА НУ по сто је оба об ли ка (кост ни и 
ко сни; ко сна је ту бер ку ло за, али срж је ко шта на). Нај ста ри ји из вор је сте Је сте ство сло ви је 
Јо а ки ма Ву ји ћа (пре вод с не мач ког) из 1809. Та је књи га пре пу на ру си за ма и сла ве но срп ских 
об ли ка, сла бо пре ве де них ре чи, па та ко има мо раз не об ли ке не свој стве них са да шњем срп-
ском је зи ку (на при мер, на зи ви пти ца: тер скопо дорж ник, ма ли стр вин кро шун, јат ноку лик, 
сне гопо до ро жник, вну тре на до ма ћа ла ста, пол ска бре гу ни ца итд.). Сва је при ли ка да су 
об лик са стн пре у зе ли ода тле не ки реч ни ци и ау то ри те да се ка сни је твр до гла во за др жао 
у ме ди цин ској тер ми но ло ги ји. У ше сто том ном Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је
зи ка Ма ти ца срп ске има са мо ко сни (не ма ко стан/кост ни) и ко штан. У јед но том ном Реч
ни ку срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске – ко ји је уса гла шен с Пра во пи сом – не ма ни ко сни ни 
кост ни, са мо ко штан, а та ко је и у Нор ма тив ној гра ма ти ци срп ског је зи ка Ма ти це срп ске. 
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„Срп ски је зик у ме ди ци ни за ра жен је стра ним ре чи ма. Је зи ком 
ме ди ци не ре че но, он је те шко обо лео од пре те ра не упо тре бе стра них 
ре чи. Та за ра за уни шти ла је нај леп ше срп ске ре чи у ме ди ци ни, срж срп-
ског је зи ка и ње го ве кул ту ре. Но ви мла ди на ра шта ји срп ских ле ка ра 
има ће пред со бом ве ли ки за да так да по ред ле че ња сво јих бо ле сни ка 
от поч ну са ле че њем, не го ва њем и уна пре ђе њем срп ског је зи ка у срп ској 
ме ди ци ни” (медић 2006: XI II).

Тре ће из да ње Ме ди цин ског реч ни ка по ја ви ло се пет го ди на ка сни је (Ко
стић 1976). У овом из да њу срп ски део реч ни ка уве ћан је че ти ри пу та (23 000 
ре чи; број ре чи у оста лим је зи ци ма остао је исти), чи ме је ау тор ука зао „ја сно 
на пре шну по тре бу да се за мно ге тран скри бо ва не тер ми не што пре на ђу на 
на шем је зи ку при клад ни из ра зи, што зах те ва про на ла же ње та квих об ли ка 
у на шој бо га тој на род ној лек сич кој ри зни ци (на жа лост, не до вољ но по зна тој 
на шим ме ди цин ским пи сци ма)” (Костић 1976: V). Пред срп ски реч ник А. 
Ко стић се ја сно и ис прав но освр ће на на ше ди ја лек ти зме: 

„Наш на род ни је зик оби лу је из у зет но ве ли ким бро јем из ра за за 
исти по јам. Мно ге су ре чи уски про вин ци ја ли зми, па их ва ља под врг-
ну ти стро гој се ман тич кој ана ли зи. Ме ђу њи ма тре ба ода бра ти нај по год-
ни је, вр ло оби ман по сао бу дућ но сти, ка да ће би ти мо гућ но да се утвр ди 
на ша ко нач на ме ди цин ска но мен кла ту ра. До тле је не из бе жно да се упо-
тре бља ва ју и пра вил но тран скри бо ва ни ла тин ски тер ми ни” (Костић 
1976: из ме ђу 1400. и 1401).

По след ња три из да ња Ме ди цин ског реч ни ка по ја ви ла су се по сле ау то-
ро ве смр ти без из ме на и до пу на. Че твр то из да ње би ло је са мо ис пра вље но 
тре ће, об ја вље но пр ви и је ди ни пут у два то ма (Костић 1987). О суд би ни 
овог из да ња С. Ђор ђе вић пи ше: 

„Јед на од по след њих же ља, оста вље них ње го вом си ну В. Ко сти ћу и 
пи сцу, би ла је да се при пре ми но во IV из да ње ње го вог реч ни ка, с тим да 
ау тор ска пра ва ко ри сти син, а да ре дак ци ју и пре ра ду ’Реч ни ка’ (с об зи ром 
да ни је био ак ту а ли зо ван; ни су ду го вре ме на у ње га уно ше ни но ви тер ми-
ни; би ло је у ње му до ста ау тор ских и штам пар ских гре ша ка; тре ба ло је 
об но ви ти и срп ски реч ник, сем стра них, итд.) ор га ни зу је и спро ве де ње-
гов уче ник и 40-го ди шњи са рад ник на по слу ме ди цин ског је зи ка, тер ми-
но ло ги је и лек си ко гра фи је, пи сац ових ре до ва” (ђорђевић 1987: 85).117

У Ско ко вом Ети мо ло гиј ском рјеч ни ку срп ско га или хр ват ско га је зи ка има је ди но ко стан, 
а у Рјеч ни ку хр ват ско га или срп ско га је зи ка ЈА ЗУ – исто ко стан-ко сна (по ред ко штан). 
Код Ву ка има са мо ко штан. О овом про бле му Иван Клајн ка же: „По себ ни слу ча је ви су 
прст ни [...] и кост ни (< кост, при хва ће но јер је ко сни на вод но од ко са; за ко сни, ме ђу тим, 
не ма ствар не по твр де у тек сто ви ма, а као од но сни при дев од кост мо же се увек упо тре би ти 
ко штан, та ко да за об лик кост ни не ма оправ да ња)” (Клајн 2003: 260).

117 Као уред ник IV из да ња Ме ди цин ског реч ни ка пот пи сан је Сло бо дан Ђор ђе вић. 
Овим се не дво сми сле но по ка зу је да је С. Ђор ђе вић је дан од ау то ра Ме ди цин ског реч ни ка.
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Пе то из да ње Реч ни ка (Костић 1996) до но си за ни мљив ко мен тар са мог 
из да ва ча:

„Рад на Ме ди цин ском реч ни ку за по чет је то ком Пр вог свет ског рата, 
ка да је про фе сор др Алек сан дар Ђ. Ко стић био ба та љон ски ле кар. Са чу-
ва на је са мо III све ска Реч ни ка срп ских ме ди цин ских из ра за, чи ји фак-
си мил по кла ња мо ко ри сни ци ма Реч ни ка” (Костић 1996: IX).

На са мом по чет ку књи ге, пре пред го во ра, на ла зи се јед на стра ни ца 
фак си ми ла на ко јој је не га тив фо то гра фи је А. Ко сти ћа и ис под то га ру ком 
пи сан текст с на сло вом Зна чај је зи ка.118 Ових пет ре че ни ца пред ста вља ју, 
у ства ри, увод у текст Је зик на ше ме ди цин ске ли те ра ту ре (Костић 1974).119 
Не ја сно је шта је из да вач имао на уму ка да је ре као да по кла ња фак си мил 
тре ће све ске реч ни ка срп ских ме ди цин ских из ра за.120 У ше стом из да њу 
(Костић 2009) при ре ђи вач Во ји слав А. Ко стић, син А. Ко сти ћа, да је сле де ћу 
на по ме ну: „По след ње ре чи о на ста ја њу МЕ ДИ ЦИН СКОГ РЕЧ НИ КА, проф. 
др Алек сан дар Ко стић, на пи сао је 15. ав гу ста 1976. год. као пред го вор III 
из да њу” (Костић 2009: IX). Да ље В. Ко стић пи ше оно што већ зна мо из ис по-
ве сти ње го вог оца у дру гом из да њу: 

„По ка зу ју ћи по себ но ин те ре со ва ње за ме ди цин ску тер ми но ло ги ју, 
проф. Ко стић је још као сту дент на Ме ди цин ском фа кул те ту у Нан си ју 
(Фран цу ска), ав гу ста 1913. го ди не, по чео да при ку пља и обра зу је кар-
то те ку ме ди цин ских из ра за ко ју љу бо мор но но си са со бом кроз Пр ви 
свет ски рат, пре ла зе ћи Ал ба ни ју и бо ре ћи се на Со лун ском фрон ту. По 
за вр шет ку ра та и по по врат ку на сту ди је у Фран цу ску 1920. го ди не, до-
пу ња ва кар то те ку, да би је ко нач но до нео у Бе о град 1922. го ди не” (Ко
стић 2009: IX). 

За тим да ље још и ово: 

118 „Је зик је, уоп ште узев ши, нај моћ ни је, све о бу хват но из ра жај но сред ство на ше ми-
сли. Са мо по мо ћу ње го ве сна ге и из ра жај не мо ћи оно по ле ће у нај ви ше ви си не или по ни ре 
у нај ду бље ду би не. У успе шном при во ђе њу у де ло сво га са др жа ја ми сао у нај ве ћој ме ри 
за ви си од ква ли те та је зи ка: сна жан је зик је обо га ћу је, по ди же и хра ни, убо ги је оси ро ма-
шу је и осла бљу је, а лош је обез ли ча ва и уту љу је. Од је зи ка за то за ви си да ли ће ми сао да 
жи ви и тра је или да ча ми и коп ни. Да кле, ко ли ко је ва жно шта се ка зу је, то ли ко је ва жно, 
ако не и ва жни је, ка ко се ка зу је.”

119 Текст у реч ни ку пот пи сао је проф. др Алек сан дар Ђ. Ко стић, с да ту мом 22. јун 
1979. Ова ко по чи ње и Костић 1980, чи ме је прак тич но об но вље на ру бри ка (Про бле ми ме
ди цин ске тер ми но ло ги је) у Срп ском ар хи ву о ме ди цин ској тер ми но ло ги ји под уред ни штвом 
Сло бо да на П. Ђор ђе ви ћа. Члан ке ма хом пот пи су је А. Ко стић, до но се ћи кат кад са мо пре-
ра ђе не вер зи је сво јих ста рих ра до ва.

120 Не ја сно је ко ји је реч ник у пи та њу, не ја сно је о ка квој се тре ћој све сци ра ди и не-
ја сно је шта и ка ко је са чу ва но. Овај из да вач (Са вре ме на ад ми ни стра ци ја), на жа лост, ви ше 
не по сто ји, та ко да ни сам мо гао са зна ти ви ше ин фор ма ци ја о збу њу ју ћем фак си ми лу, ко ји 
очи то не ма ве зе с оним што пи ше у пред го во ру.
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„Да ле ке 1942. го ди не, ком пју те ри су би ли код нас, и у нај буј ни јој 
ма шти – не за ми сли ви. Отац је за по чео де фи ни тив но об ли ко ва ње на 
ста рој пи са ћој ма ши ни ’Ре минг тон’, ко ју је звао ’то пов ња ча’ и на ко јој 
је и за вр шио де фи ни ти ван реч ник” (Костић 2009: IX). 

И на кра ју ре чи упо зо ре ња: 

„Ве ли ки зна лац на шег је зи ка, па те ћи због ње го ве за пу ште но сти и 
не бри ге, још апри ла да ле ке 1931. го ди не, свој на уч ни рад ’Про блем на-
ше ме ди цин ске тер ми но ло ги је’, за вр ша ва дра ма тич ним упо зо ре њем: 
’Ова ко не у јед на че на и ха о тич на ме ди цин ска тер ми но ло ги ја пра во је 
про клет ство за на шу струч ну књи жев ност. Ако не успе мо да та кво ста-
ње у нај кра ћем ро ку ис пра ви мо, про кле ће нас – и то с раз ло гом – на ши 
по том ци’” (Костић 2009: IX).

Про фе сор Пе да го шке ака де ми је из Бе о гра да Вла ди мир Гру јић (Го сти-
вар 1912 – Бе о град 1983) на пи сао је де таљ ну књи гу о жи во ту и ра ду М. Ј. 
Ба ту та (грујић 1975). У де лу о ње го вом књи жев ном ра ду и де ли ма В. Гру јић 
на јед ном ме сту ка же: 

„Знат но вре ме на и тру да Ба тут је уло жио на из ра ди ме ди цин ско- 
-тер ми но ло шког реч ни ка. Мно ге го ди не стр пљи вог ра да по све тио је ску-
пља њу из ра за из на род ног лек сич ког бла га, за хва љу ју ћи за ин те ре со ва-
но сти још као сту ден та ме ди ци не на пре да ва њи ма ана то ма Хир тла у 
Бе чу. До ста пре дру гог свет ског ра та Ба тут је имао ис пи са них око 76.000 
ли сти ћа на род них из ра за, да би за тим број уве ћао на ви ше од 100.000 
ли сти ћа.121 Тај ве ли ки рад тре ба ло је да кру ни ше Ба ту то ве на по ре на 
овом сек то ру” (грујић 1975: 54). 

Ов де ау тор да је ве о ма за ни мљи ву на по ме ну: 

„Ка зи ва ње Ба ту то вог уну ка др Љу бо ми ра Не дељ ко ви ћа, ле ка ра у 
Бе о гра ду, сеп тем бра 1972, от кри ва да је срећ ном окол но шћу, за вре ме 
бом бар до ва ња Бе о гра да 1941, у јед ној про сто ри ји ста на са чу ва на ве ли-
ка тер ми но ло шка збир ка Ба ту то ва, ко ју је оста вио сво ме уну ку, док је 
оста ла за о став шти на уни ште на. Др Не дељ ко вић до бро се се ћа да је др 
Алек сан дар Бе лић пре II свет ског ра та во дио раз го во ре с Ба ту том о от-
ку пу те Збир ке од стра не Срп ске ака де ми је.122 Но Ба тут ју је стал но 

121 С. Ђор ђе вић се пи та ко ли ко је би ло ре чи у Ба ту то вој гра ђи: „Зна мо да се она на-
ла зи ла у Ба ту то вом ста ну, у ко ме је он жи вео као пен зи о нер, али нам ни је по зна то шта је 
гра ђа са др жа ва ла (број но) и да ли је Ба тут њу да ље до пу ња вао” (ђорђевић 1988: 135). С. 
Ђор ђе вић не ве ру је да је Ба тут знао та чан број ли сти ћа, ни ти да је то мо гао не ко дру ги 
зна ти, па чак ни Љ. Не дељ ко вић. Као лек си ко граф по твр ђу јем да је ве о ма ла ко про це ни ти 
при бли жан обим гра ђе у ку ти ја ма.

122 На ово се освр ће и С. Ђор ђе вић: „По зна то је да је пре II свет ског ра та А. Бе лић 
во дио с Ба ту том раз го во ре да Срп ска ака де ми ја на у ка от ку пи ње гов ма те ри јал, али да Ба тут 
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до пу ња вао. По сле осло бо ђе ња, год. 1947, др Не дељ ко вић је био по зван 
да пре да Збир ку функ ци о не ри ма за кул ту ру у Бе о гра ду, што је он учи-
нио, не баш ра до” (грујић 1975: 55).123

У ТВ но во сти ма је 1981. го ди не иза шао раз го вор с проф. А. Ко сти ћем, 
ко ји је при пре мио но ви нар Жељ ко Шар че вић (шарчевић 1981). Ов де се за-
пра во са мо пре но се Ко сти ће ве ре чи, без ика квих пи та ња или но ви нар ског 
упли ва: 

„О оним нај те жим и нај стра шни јим до жи вља ји ма из пр вог свет ског 
ра та пи сао сам не ка да дав но, под псе у до ни мом.124 Ка сни је, то ком вре ме-
на, уви део сам да је оста ло још мно го се ћа ња [...], ко ја, ми слим, за слу жу ју 
да бу ду за бе ле же на. [...] Све сам то но сио у се би го ди на ма и де це ни ја ма, 
ра де ћи мно жи ну дру гих по сло ва, а он да сам по но во сео да пи шем. Та ко 
је на ста ла мо ја но ва збир ка при по ве дач ких све до чан ста ва из пр вог свет-
ског ра та, ’Ве дри не у олу ји’. Ру ко пис је [...] још ду го ле жао у фи о ци, не 
на и ла зе ћи на ин те ре со ва ње код из да ва ча. И тек са да [...] тре ба да угле да 
све та. У од лом ци ма [...] ево јед не од тих 35 при по вет ки [...].

Кад се кроз ло гор у Сан-Ђо ва ни ју про не се на ред ба за по крет, љу ди 
се из бе зу ми ше од ра до сти: зна чи, брод нај зад сти же. Укр ца ва мо се. [...] 

Али, ра дост би крат ког ве ка, са свим крат ког. [...] јер од бро да не ма 
ни по ме на, не го кре ће мо пе шке по ред мо ра, у Драч. [...] 

– Има дон де, ка жу, још око пе де сет ки ло ме та ра: не ма нам без два 
да на. [...] Пут је, ка жу, до зла бо га лош... упра во га и не ма, јер за ла зи мо 
од ма’ у не ку мо чва ру и пи што љи ну. Оти шли пи о ни ри још пре не ко ли ко 
да на да по ’пу ту’ по ло же ’фа ши не’, јер друк чи је не мож’ да про ђе мо...

– Шта су му то сад ’фа ши не’?
– То су сно по ви уве за ног пру ћа, па и’ ста вља’у је дан по ред дру гих: 

да нам но ге не про па да’у у бла то...
Док тор125 [...] ни је ви ше имао сна ге да сво је љу де те ши. [...] Ишао 

је по ред њих за не мео и уту чен. Ис цр пље ни и из глад не ли љу ди су те шко 
га зи ли пре ко фа ши на и сва ки час за ста ја ли. Мно ги су оста ја ли да се 
од мо ре, али их је то ста ја ло жи во та. С бо лом је гле дао ка ко се сто ка за-
гли бљу је и оста је у бла ту. Без ду шно би би ло, опет, тра жи ти од људ ства 
да сто ку из вла чи, кад до бар део то ва ра тре ба они да по не су, иа ко је два 
се бе но се.

По тај но је са за до вољ ством гле дао у јед но, ус пут на ђе но ма га ре, 
ко је је сад но си ло не ко ли ко струч них књи га и кар то те ку ње го вог ме ди-
цин ског реч ни ка. Да ни је, пу ким слу ча јем, на шао то ма га ре, одав но би 
све то мо рао да ба ци. Оно се, ма ле но и ви жља сто, пре ко фа ши на не ка ко 

по ну ду ни је при хва тио, па нам се чи ни да по сто ји мо гућ ност прет по став ци да је Ба тут гра ђу 
до пу ња вао” (ђорђевић 1988: 135). Отуд ве ро ват но и прет по став ка, о ко јој го во ри Х. Ба рић, 
да је Ба тут свој реч ник оста вио Ака де ми ји.

123 Ов де В. Гру јић убла же но ми сти фи ку је но си о це тог (не)де ла.
124 Псе у до ним му је био Ве ли зар Рам ски.
125 А. Ко стић пи ше у тре ћем ли цу, док тор је он.



1091

сна ла зи ло. Али, јед ног тре нут ка, оно ипак про па де сво јим но жи ца ма 
кроз њих у теч но бла то не спо соб но да се сȃмо из ње га из ву че. [...]

– Љу ди, не мо ’мо да оста ви мо ово док то ро во ма га ре, не го ’ајд’ да 
га из ву че мо! Ни је оно те шко... [...]

– Ву ци за реп! ’Ајд сло жно: о-рук!
И за и ста, без ве ли ких му ка не са мо да му осло бо ди ше зад ње но ге, 

не го му чак ди го ше у вис цео труп. [...]
Љу ди се, у сво јој па жњи пре ма док то ру, об ра до ва ше: ма га ре не ка-

ко осло бо ди ше и оно ста де [...] на но ге и са сво јим ’ин те лек ту ал ним’ 
то ва ром кре ну опет по ла ко на пред.

Убр зо [...] док то ро во ма га ре опет про па де но га ма кроз фа ши не у 
бла то, и пред њим и зад њим. [...] Да не би за др жа ва ли ко ло ну у мар шу 
[...], од у ста ше од да љих по ку ша ја. Ни је би ло дру ге, не го да ма га ре ћи 
те рет по де ле ме ђу со бом. Раз у ме се, док тор је по нео до бар део.126

Он се при по ла ску окре ну да још јед ном по гле да, са за хвал но шћу, 
ову си ро ту до бро ћуд ну жи во ти њу, ко ја ни та да ни је из гу би ла свој озби-
љан и сми рен став.127

У да љи ни се убр зо ука за кри ву да ви ток ре ке Ма ће.128 [...] Пред са-
мом ре ком, пук се за у ста ви да пре но ћи у не кој гу стој шу ми и да се 
спре ми за пре лаз су тра дан ују тру. [...] Пи о ни ри су већ про на шли ’газ’. 
За по де се раз го вор о то ме да ли је на то ме ме сту ре ка ма ње бр за, да ли 
је хлад на, ка ко ће се пре лаз ор га ни зо ва ти итд. [...]

Ра но ују тро пре лаз по че. За пе ша ке је ва жи ло пра ви ло да је дан 
дру гог ухва те за ру ке, да би, ка ко-та ко, да ли ве ћи от пор во де ној стру ји. 
Во да је, пре ма оба ве ште њу пи о ни ра, би ла не што из над по ја са, али бр за. 
Кад наш ба та љон до ђе на ред, је дан од оних ко ји нај ра ди је го во ре у сти ху, 
по ви ка из свег гр ла:

’Ајд’ у ко ло, бра ћо ми ла,
По зи ва вас срп ска ви ла!’
– Е, љу ди, ни кад се у ’ва к’о ’мо кро ко ло’ ни сам ’ва тао – до вик ну 

дру ги.
– Глав но је да се др жи те до бро за ру ке и не мо’ да пре ки да те ла нац. 

Во да ни је та ко ду бо ка, али бр зак мо же да ви од не се у ду би ну – уми ру је 
вој ни ке де жур ни на ред ник.

[...]
Чим сту пи но гом на дру гу оба лу, је дан се окре те, па из свег гла са 

по ви ка:
– По гле’ј! Од на ше штро ке Ма ћа се за му ти ла, сла ве ми!
[...]
Кад се у да љи ни ука за мор ска пу чи на и Драч, је дан из свег гла са 

по ви ка:

126 У пред го во ру дру гом из да њу Ме ди цин ског реч ни ка (Костић 1971) А. Ко стић је 
ре као да је то вар „брат ски по де лио са сво јим бол ни ча ри ма”.

127 Иа ко је ра ни је био ре као да би струч не књи ге и кар то те ку свог ме ди цин ског реч ни-
ка одав но ба цио да ни је ма га ре та, то вар су ипак у ру ка ма да ље но си ли бол ни ча ри и док тор.

128 Из ви ре у се вер ној Ал ба ни ји, ду га је 115 км, ули ва се у Ја дран ско мо ре из ме ђу Ла ча 
и Ље ша.
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– Љу ди мо ји, по дру ги пут до гу ра смо до мо ра. Да ље се не ма куд! 
Не ће, ваљ да, да нас сад те ра’у чак до Ва ло не!?

– Ћут’, бре, је зик пре гри з’о!
И ето, ту је при по ве ци крај. Уз јед ну ма лу до пу ну: иа ко об ли ко ва но 

у тре ћем ли цу гра ма тич ке јед ни не, из ла га ње је ау то би о граф ско. Док тор 
из при по вет ке сам ја, а кар то те ка ко ју је не срећ но ма га рен це но си ло док 
се ни је за гла ви ло – та је кар то те ка би ла те мељ мо га ’Ме ди цин ског реч-
ни ка’,129 ко ји ће из штам пе иза ћи мно го-мно го го ди на ка сни је, и чи је 
че твр то из да ње (про ши ре но још јед ним свет ским је зи ком, шпан ским) 
упра во са да при пре мам.130

А да ми та да у по моћ ни су при ско чи ли мо ји бол ни ча ри, она ко из-
му че ни а по жр тво ва ни и ода ни – ко зна да ли би и ка да тај реч ник уоп ште 
на стао...”131

Ова бај ка об ја вље на је го ди ну да на по сле смр ти А. Ко сти ћа 1984. го-
ди не у збир ци при по ве да ка под на сло вом Ве дри не у олу ји (Костић 1984). 
Збир ка са др жи 30 при по ве да ка, а ова – Пре ко фа ши на у Драч – осма је по 
ре ду. У књи зи је при по вет ка об ја вље на с не знат ним из ме на ма у од но су на 
вер зи ју у ТВ но во сти ма, с том бит ном раз ли ком да је ис при по ве да на у пр вом 
ли цу. Ов де је из о ста вље на ре че ни ца у ко јој се ка же да је док тор по нео до бар 
део те ре та. Нај бит ни ја раз ли ка ко ја нȃс ов де за ни ма је сте са др жи на „ин те-
лек ту ал ног” то ва ра: док у ТВ но во сти ма А. Ко стић ка же да је ма га ре но си-
ло „не ко ли ко струч них књи га и кар то те ку ње го вог ме ди цин ског реч ни ка”, 
до тле је у при по ве ци из збир ке ма га ре би ло на то ва ре но „ме ди цин ском кар-
то те ком и струч ним књи га ма” (Костић 1984: 37). Да кле не по ми ње се ни-
ка ква гра ђа реч ни ка, а ка мо ли сȃм реч ник. Ме ди цин ска кар то те ка си гур но 
пред ста вља до ку мен та ци ју пре ви ја ли шта ба та љо на. Ово не сла га ње и на-
сил но уба ци ва ње Ме ди цин ског реч ни ка у при чу пред ста вља кључ ни до каз 
у раз от кри ва њу не и сти на проф. др Алек сан дра Ко сти ћа у ве зи с исто ри јом 
на ста ја ња реч ни ка и по че ци ма ње го вог ба вље ња ме ди цин ском тер ми но ло-
ги јом. Ис ку сни про мо тер опет до бро оба вља свој по сао у ре ви јал ном ча со-
пи су, али ду бо ко се за гли бљу је у сво је из ми шљо ти не за бо ра вља ју ћи при том 
где је шта ре као и на пи сао.

129 А. Ко стић не по ми ње у при по ве ци ка ко су бол ни ча ри и он ус пе ли ма га ре ћи ин те-
лек ту ал ни то вар да пре не су пре ко ре ке. Ако су за га зи ли у во ду из над по ја са и др жа ли се 
за ру ке, ни су мо гли у ру ка ма ни шта но си ти. Док тор оче ку је да чи та о ци по ве ру ју да је он 
1915. имао осно ву бу ду ћег ви ше је зич ког Ме ди цин ског реч ни ка, за чи ји по сао су по треб не 
го ди не тим ског и ор га ни зо ва ног ра да (у оно вре ме де це ни је) – упра во оно што је био за да так 
Тер ми но ло шког се ми на ра по сле Дру гог свет ског ра та, уз до бру пред рат ну при пре му – и 
да је ту гра ђу (на не ким ме сти ма по ми ње чак и ру ко пис реч ни ка) пре но сио кроз Ал бан ску 
гол го ту.

130 Че твр то из да ње је иза шло 1987. го ди не, че ти ри го ди не по сле смр ти А. Ко сти ћа. 
Оно пред ста вља са мо ис пра вље но тре ће из да ње.

131 Ова по след ња ре че ни ца пред ста вља кул ми на ци ју па те ти ке у при по ве да њу А. Ко-
сти ћа.
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Во ји слав А. Ко стић (Бе о град 1931 – Бе о град 2010), син А. Ко сти ћа, го-
ди не 2004. об ја вио је би о граф ску књи гу о свом оцу. У пред го во ру ка же да 
је сре ђи вао оче ву „це ло куп ну за о став шти ну и об ра дио пре ко 2500 ар хив ских 
је ди ни ца (ау тен тич на до ку мен та, фо то гра фи је, ру ко пи се, пи сме не опи се 
зна чај них до га ђа ња, пи сма, днев ни ке, ин тим на раз ми шља ња, филм ске и 
му зич ке за пи се)” (Костић В. 2004: 5).132 Иа ко В. Ко стић пи ше да ни је „же лео 
да се би о гра фи ја за сни ва на мо јим ка зи ва њи ма, опи си ма и ми шље њу, не го 
да оства рим ствар ну ау тен тич ност и да сва ку из не ту чи ње ни цу по твр дим 
ва лид ним до ка зи ма” (Костић В. 2004: 5), су ви ше је емо тив ног и су бјек тив-
ног у пи са њу В. Ко сти ћа – што је оче ки ва но и са свим при род но – та ко да се 
на не ким ме сти ма из но се по да ци ко ји су или не тач ни или сум њи ви. Та ко, 
на при мер, ау тор би о гра фи је, ка да на бра ја шта је А. Ко стић на пи сао из 
обла сти ме ди цин ске тер ми но ло ги је, као пр во де ло на во ди „Реч ник ме ди цин-
ских из ра за, 1915. (Фронт, I свет ски рат)” (Костић В. 2004: 91). Та кво де ло, 
ме ђу тим, не по сто ји. На дру гом ме сту В. Ко стић пак ка же: „Не у мо ран и 
ра дан, по ред ре дов них ду жно сти то ком ро вов ског ра то ва ња 1916/1917. А. 
Ко стић је: пре вео Фо ре ло во Пол но пи та ње (изд. 1920);133 за пи си вао Реч ник 
ме ди цин ских из ра за [...]” (Костић В. 2004: 24). Да ље В. Ко стић ка же: „Дав не 
1913. го ди не, ка да је по ло жио ис пит из ана то ми је на Ме ди цин ском фа кул-
те ту у Мон пе љеу, из у зет но за ин те ре со ван, от по чео је рад на ме ди цин ској 
тер ми но ло ги ји. Чак је и у ро вов ским бор ба ма у I свет ском ра ту за пи си вао 
ме ди цин ске из ра зе” (Костић В. 2004: 91). О оче вом ра ду на ме ди цин ској 
тер ми но ло ги ји пи ше: „Осно вао је Тер ми но ло шки се ми нар (1924) у ко ме са 
са рад ни ци ма раз ви ја ду го трај ну и зна чај ну ак тив ност на сре ђи ва њу ме ди-
цин ске тер ми но ло ги је. У не пре кид ном се дам де се то го ди шњем ра ду проф. 
А. Ко стић је ство рио сво је нај ве ће и нај дра го це ни је де ло – Ме ди цин ски 
реч ник на 8 је зи ка, са 140.000 ре чи” (Костић В. 2004: 91). По во дом до де ле 
Ок то бар ске на гра де 1971. го ди не А. Ко сти ћу за дру го из да ње Ме ди цин ског 
реч ни ка В. Ко стић пре но си је дан де таљ ко ји му је отац ис при чао: 

„Алек сан дар Ко стић је при хва тио ре жим ско за ме ше та те ље ство око 
Ву ко ве на гра де, при бран и на вик нут, при се ћа ју ћи се при том 7. ја ну а ра 
1971. го ди не, ка да га је из не на да по се тио проф. др Ма не Бу ди са вље вић,134 
да му че сти та (?) Хри сто во ро ђе ње, ис по ве да ју ћи се ’да су се мно ги 
огре ши ли о дра гог про фе со ра и да он, Ма не, по сле 19 го ди на још осе ћа 
гри жу са ве сти’! (Проф. Ма не је ва зда био ви со ки пар тиј ски функ ци о нер 
Ме ди цин ског фа кул те та.) Ни је ни за тре ну так по ре ме тио очев мир и до-
сто јан ство, сем ка да му је, уз гред, на по ме нуо да ће га као члан жи ри ја 
пред ло жи ти за Ок то бар ску на гра ду за Ме ди цин ски реч ник, ко ји је ка пи-

132 Не по ми ње ниг де лек си ко граф ски ма те ри јал, што на во ди на за кљу чак да те гра ђе 
ни је ни би ло у за о став шти ни А. Ко сти ћа.

133 Ова књи га је пре ве де на 1920. го ди не, али пр во срп ско из да ње иза шло је 1922. го ди не.
134 Ма ној ло Бу ди са вље вић (1919–1991), груд ни хи рург, про фе сор Ме ди цин ског фа-

кул те та у Бе о гра ду.
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тал но де ло. Отац, ду хо вит, од го ва ра да зна да је реч ник ка пи тал но де ло, 
али не до вољ но ка пи тал но за на гра ду овог ре жи ма” (Костић В. 2004: 101).

Вр ху нац об ма не оца и си на у овој књи зи пред ста вља фо то гра фи ја вре-
ме шног А. Ко сти ћа, на ко јој он по зи ра сто је ћи са сан ду че том ве ли чи не 
ку ти је за ци пе ле у ру ка ма. На том сан ду че ту за ле пље на је бе ла це ду љи ца 
с тек стом. Ис под фо то гра фи је на ла зи се уве ћан тај де таљ: „Сан ду че у ко ме 
је пре не сен ру ко пис Ме ди цин ског реч ни ка кроз Ал ба ни ју” (Костић В. 2004: 
90). Да кле А. Ко стић овом фо то гра фи јом же ли убе ди ти јав ност да је 1915. 
го ди не већ по сто јао ру ко пис Ме ди цин ског реч ни ка ко ји је об ја вио 41 го ди ну 
ка сни је те да га је хе рој ски но сио кроз стра хо те Пр вог свет ског ра та.

Раз го ва рао сам с Бра ни сла вом Ар се ни је вић (1942), пра у ну ком М. Ј. 
Ба ту та, прав ни ком у пен зи ји. Њој је Љу бо мир Не дељ ко вић био ујак (ро ђе ни 
брат ње не мај ке).135 Ре кла ми је да јој је ујак при чао ка ко су се че сто по ро дич-
но оку пља ли код де де Ба ту та и по ма га ли му око сре ђи ва ња ње го ве гра ђе за 
ме ди цин ски реч ник, сва ко на свој на чин. Та ко је, ре ци мо, дру ги Љу бо ми ров 
брат – Озрен Не дељ ко вић (Срем ски Кар лов ци 1903 – Бе о град 1984), по зна-
ти ју го сло вен ски ша хи ста, на пи са ћој ма ши ни пре ку ца вао ма те ри јал на 
ли сти ће. Ујак Љу бо мир је та ко ђе све до чио о то ме ка ко је као ле ги тим ни на-
след ник Ба ту то ве за о став шти не и чо век ко ји се по сле смр ти ста рао о нео бја-
вље ним ру ко пи си ма не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та био при си љен 
од стра не Алек сан дра Ко сти ћа да Срп ској ака де ми ји на у ка пре да сав ма те-
ри јал ве зан за ме ди цин ски реч ник.136 Ка же да га је го ди на ма ти шти ло то 
што је А. Ко стић зло у по тре био де ди ну гра ђу об ја вив ши Ме ди цин ски реч ник, 
а по го то во што је за ње га до био Ок то бар ску на гра ду. Бу ду ћи да је Б. Ар се-
ни је вић би ла прав ник, кон сул то вао се с њом има ли прав ног осно ва по кре-
та ње ту жбе про тив А. Ко сти ћа за по вре ду ау тор ских пра ва М. Ј. Ба ту та. По-
ро ди ца је од то га од у ста ла јер је сма тра ла да ипак не ма ју до вољ но до ка за.

С. Ђор ђе вић – по сле смр ти А. Ко сти ћа 1983. го ди не – ука зу је на ње го-
ву ја сну же љу у ве зи с ма те ри ја лом Тер ми но ло шког се ми на ра: 

„По ру ка и же ља пр оф. др Ко сти ћа на след ни ци ма и са рад ни ци ма 
је би ла да се сва ње го ва за о став шти на ме ди цин ског тер ми но ло шког и 
лек си ко граф ског ка рак те ра (ру ко пи си, сту ди је, огле ди, есе ји, ана ли зе, 
ми шље ња, пред ло зи; ста ра рет ка из да ња на ших пи са ца из обла сти при-
род них и ме ди цин ских на у ка – ве о ма ва жни због са др жи не на ших тер-
ми на; на ши и стра ни ме ди цин ски тер ми но ло шки реч ни ци; и сл.) са чу ва 
је дин стве на и при кљу чи са чу ва ној са др жи ни Тер ми но ло шког се ми на ра 

135 По ро ди ца Ми ла на Не дељ ко ви ћа има ла је ше сто ро де це (че ти ри бра та и две се стре), 
би ли су ве ли ка бур жо а ска по ро ди ца по ре клом из Срем ских Кар ло ва ца.

136 Пре ма ре чи ма Б. Ар се ни је вић, Љ. Не дељ ко вић је био у не ми ло сти ко му ни ста. Имао 
је при ват ну прак су пре ра та као по зна ти бе о град ски не у ро лог. По сле ра та ни је му био до-
зво љен са мо стал ни по сао, али с об зи ром на то да су мно ги тра жи ли да се ле че код ње га, 
ипак је ка сни је одо брен та кав рад с па ци јен ти ма.
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Ме ди цин ског фа кул те та (у ко јој је и тер ми но ло шка гра ђа проф. др Ми-
ла на Јо ва но ви ћа-Ба ту та; и др.) с уве ре њем и на дом да ће Се ми нар на ста-
ви ти сво је ко ри сно де ло ва ње. Све дру ге ње го ве књи ге ко је су се од но-
си ле на Хи сто ло ги ју и Ем бри о ло ги ју, же лео је да се пре не су, чу ва ју и 
ко ри сте на Ин сти ту ту за Хи сто ло ги ју, ко ји је осно вао и са гра дио” (ђор
ђевић 1983: 527).137

Цен трал на би бли о те ка Ме ди цин ског фа кул те та осно ва на је 1947. го-
ди не. Је дан од чла но ва Од бо ра би бли о те ке био је та да и А. Ко стић. Управ ник 
би бли о те ке од осни ва ња до 1973. го ди не би ла је Ле ла Ме во рах, за тим до 
1985. го ди не би о лог Пе тар По по вић, ко ји је ва жио за ве о ма пе дант ног чо ве-
ка, по сле ње га 22 го ди не сво ју ду жност је оба вљао Ми лу тин Да чић, ко га је 
на сле дио Дра ган Пан те лић. До 1955. го ди не би бли о те ка је би ла сме ште на 
у згра ди Пе ди ја триј ске кли ни ке, да би по том би ла пре се ље на у Управ ну 
згра ду Ме ди цин ског фа кул те та, ода кле је сво је ме сто ко нач но на шла 1986. 
го ди не у на мен ској згра ди бив шег Ин сти ту та за вој но ме ди цин ске на уч не 
ин фор ма ци је и до ку мен та ци ју.138 Раз го ва рао сам и с М. Да чи ћем и с Д. Пан-
те ли ћем. Ни је дан ни дру ги управ ник не зна ју да је ика да у Цен трал ној би-
бли о те ци Ме ди цин ског фа кул те та по сто јао ма те ри јал или гра ђа ко ја је при-
па да ла Тер ми но ло шком се ми на ру. М. Да чић је ре као да би Пе тар По по вић 
све то уред но при бе ле жио и са чу вао да је гра ђа за и ста би ла сме ште на у би-
бли о те ци. Та ко ђе је по твр дио да је при ли ком се лид бе 1986. го ди не уче ство вао 
у от пи су ста ре хар ти је и да та ко вре дан ар хив ски ма те ри јал си гур но не би 
био ба чен. Д. Пан те лић твр ди да је чуо при чу ка ко је проф. др Пре драг Ми-
ло ше вић139 (1934–1993) с Ин сти ту та за би о хе ми ју Ме ди цин ског фа кул те та 
у Бе о гра ду у не ком пе ри о ду од нео некакав Ба ту тов материјал, ода кле и где 
– не зна. Та ко ђе сам раз го ва рао са са да шњим слу жбе ни ци ма би бли о те ке 
(ви шим књи жни ча рем и осо бом за ду же ном за одр жа ва ње ба зе по да та ка би-
бли о те ке). Ни ко не зна за гра ђу Тер ми но ло шког се ми на ра ни ти је би ло шта 
чуо, али су са гла сни с тврд њом М. Да чи ћа о П. По по ви ћу.

У Ар хи ву Ср би је по сто ји бо гат фонд ко ји се зо ве М. Ј. Ба тут: 

„Ар хив ска гра ђа лич ног фон да Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та при мље-
на је у Др жав ни ар хив у два на вра та. Нај ве ћим де лом Фонд је от ку пљен 
1962. го ди не од др Љу бо ми ра Не дељ ко ви ћа, уну ка Ми ла на Јо ва но ви ћа 
Ба ту та (Ула зни ин вен тар бр. 61), а сеп тем бра 2008. Бра ни сла ва Ар се ни-
је вић из Срем ских Кар ло ва ца, пра у ну ка Ми ла на Јо ва но ви ћа Ба ту та, 
по кло ни ла је Ар хи ву Ср би је пре о ста ли део ње го ве за о став шти не” (бо
ровњаК 2008: 13).140

137 Не ја сно је шта пред ста вља са чу ва на са др жи на Тер ми но ло шког се ми на ра, по го то-
во што ње му тек тре ба да се при кљу чи сва за о став шти на тер ми но ло шког и лек си ко граф ског 
ка рак те ра – не што што је већ сва ка ко би ло у окри љу Се ми на ра.

138 Та да је ре ду ко ван би бли о теч ки ма те ри јал и зна чај но сма њен фонд би бли о те ке.
139 Ди пло ми рао је 1960. го ди не, а док то ри рао 1970.
140 Оста је не ја сно шта је уни ште но то ком бом бар до ва ња Бе о гра да 1941. го ди не.
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У овом фон ду чу ва се – под ин вен тар ним бро јем 20 – део Ба ту то вог 
лич ног при мер ка Ма ти чи не Гра ђе. У пи та њу је увод ни део од I до XI II 
стра не и реч нич ки део од 13. до 16. стра не (Бешав–Бољка). Ба тут је сво јом 
ру ком до пи сао но ве скра ће ни це пунк то ва и ау то ра, има их по до ста, ру ко пис 
је је два чи тљив, а сло ва су ве о ма сит на. При мет но је да има и стра них ау-
то ра, што ни је слу чај у из вор ној Гра ђи. Ба тут је та ко ђе ин тер ве ни сао у 
са мом реч ни ку: до пи сао је мно ге но ве од ред ни це, та ко ђе сит но пи са не (нпр. 
Бла ге бо ги ње, Бле са вост, Бли зан че, Бо би це /на коњ ским зу би ма/ ʻоно зр но 
по че му се го ди не од ре ђу ју’, Бо лак, Бо ле за ња итд.). Код од ред ни це Боле
штина, ре ци мо, пре шкра бао је 2. зна че ње на не мач ком и ла тин ском је зи ку, 
а код лек се ме Болина та ко ђе пре цр тао зна че ње на не мач ком и ла тин ском 
итд.141 Ов де се та ко ђе на ла зи и ис трг ну ти при ме рак дру ге (Гла сни ко ве) 
Гра ђе (стр. 291–326), на ко ме су на ле пље не три це ду љи це на не мач ком је-
зи ку. Ту се на ла зе два пи сма: јед но је не чит ко пот пи са но, го ди на је нај ве-
ро ват ни је 1895, док је дру го пи смо пот пи са но са Sca lin ger, me di cus, phi lo lo
gus, 1900. У реч нич ком де лу (сло во А, стра ни оде љак) та ко ђе су до пи си ва-
не но ве од ред ни це, има до ста пре прав ки, уме та ња, до пу на, пре цр та ва ња, 
из ме на. У де лу са сло вом Б (срп ске ре чи) ско ро да ни не ма из ме на.

Ов де се та ко ђе на ла зе два исеч ка из Ли јеч нич ког вје сни ка, из бро је ва 3 
и 4 за 1938. го ди ну, стра не 141 и 193, где је под на сло вом Гра ђа за ме ди цин
ску тер ми но ло ги ју дат спи сак ла тин ских ме ди цин ских пој мо ва у об ли ку 
реч ни ка.142 На пр вом исеч ку ру ком је гра фит ном олов ком ћи ри лич ним пи-

141 Ови по ступ ци по ка зу ју да је Ба тут био не за до во љан об ја вље ним ма те ри ја лом и да 
је увек не што до пу ња вао у сво јој гра ђи, ме њао, ве ро ват но она ко ка ко је от кри вао но ви по-
да так или до би јао по твр ду. То по ка зу је ко ли ко је те жак и не за хва лан лек си ко граф ски по сао. 
Бу ду ћи да је био пер фек ци о ни ста у све му што је ра дио, у то ме ма хом тре ба тра жи ти раз-
ло ге ње го вог од у ста ја ња од штам па ња ме ди цин ског реч ни ка.

142 Ова ру бри ка је отво ре на у дру гом бро ју за 1938. го ди ну: „Пи та ње на ше је дин стве-
не тер ми но ло ги је оста ло је још уви јек не ри је ше но уза сву ве ли ку по тре бу, ко ја се осје ћа. 
[...] Уред ни штво ’Ли јеч. Вјес.’ је сто га од лу чи ло, да са ку пи сву по треб ну гра ђу и да при-
сту пи из ра ди на ше је дин стве не тер ми но ло ги је. С овим бро јем ’Л. В.’ за по чи ње мо об ра ђи-
ва ти о к о с н и ц у  мед. тер ми но ло ги је, а тек на кон те ме љи те рас пра ве мо ћи ће мо је по пу-
ни ти и по пра ви ти. Ри је чи су по ре да не абе цед ним ре дом ла тин ских на зи ва, на кон ко јих 
сли је де од го ва ра ју ће ри је чи хр ват ске и ње мач ке. Ри је чи ко је до но си мо не пред ла же мо од-
мах на де фи ни ти ван при хват, не го их све ста вља мо на ди ску си ју ко ле га ма [...]. Сто га се 
умо ља ва ју ко ле ге, да на кон сва ког бро ја [...] до ста ве уред ни штву сво је при мјед бе и при је дло-
ге, по го то ву ако им је за евен ту ал ну на шу ко ва ни цу по зна та из вор на на род на ри јеч у њи-
хо вом кра ју. Кад се на тај на чин рас пра ви и об ра ди чи та ва гра ђа, са зват ће уред ни штво 
на ро чит од бор струч ња ка ли јеч ни ка и фи ло ло га, ко ји ће [...] да ти рјеч ни ку ко нач ну ре дак-
ци ју. У по себ ној књи зи, ко ја ће се та да из да ти, бит ће из ра ђе ни хр ват ски и ње мач ки ре ги стри. 
При из ра ди на ше тер ми но ло ги је слу жи мо се сли је де ћим струч ним рјеч ни ци ма: Не ми чић, 
Пе ри чић, Арам ба шин, Пе шић, Бе лић-Ив шић, те ра зним че ским, ње мач ким и ен гле ским, 
по ред рјеч ни ка Ака де ми ји на, Ка ра џи ће ва, Броз-Иве ко ви ће ва, Ма ре ти ће ва је зич ног са вјет ни ка 
и пра во пи са и т. д.” [LV 1938: 89]. Реч ник је из ла зио (с ма њим пре ки ди ма) до бро ја 6 за 1942. 
го ди ну (до ступ ни по да ци) – по след ња од ред ни ца dacryolith с̓узнички камен’. За ни мљиво је 
да се ова ру бри ка зо ве по Ба ту то вом реч ни ку, али ње га не ма на спи ску из во ра. Из во ри се 
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смом ис пи са но Реч ник. Да ље се у фон ду под овим ин вен та рим бро јем на-
ла зи све шчи ца с озна че ним сло ви ма са стра не од А до Ш, под ко ји ма је 
раз вр стан ма те ри јал за Ма ти чи ну Гра ђу. Све ре чи ис пи са не су ру ком, у 
окви ру словâ ни су уа збу че не, не ма их мно го, не ка сло ва су чак пра зна. Ту 
је и тр го вач ки па пир с ис пи са ним не мач ким и срп ским ре чи ма, све је ве о ма 
не чит ко и при лич но не сре ђе но и не пре глед но. Ту је и пе де се так ли сти ћа с 
ис пи са ном гра ђом, као и ста ри па пи ри гу сто и сит но ис пи са ни, с мно го 
уа збу че них срп ских ре чи са зна че њи ма, сва су сло ва за сту пље на. Чи ни се 
да ова це ли на пред ста вља Ба ту то ву рад ну вер зи ју ру ко пи са пр ве Гра ђе.

У Ар хи ву СА НУ та ко ђе по сто ји део ма те ри ја ла из Ба ту то ве за о став-
шти не, али ов де се не на ла зи ни шта ве за но за ње гов лек си ко граф ски рад. 
За ни мљи ва су по је ди на пи сма из ње го ве пре пи ске, од ко јих би тре ба ло из-
дво ји ти оно ко је је Ба ту ту пи сао хр ват ски зо о лог Ми ро слав Хирц с мол бом 
да му до ста ви на род на име на зми ја за ње гов Хер пе то ло гиј ски рјеч ник хр ват
ског или срп ског је зи ка (рад ни на слов, об ја вљен 1928. го ди не под име ном 
Рјеч ник на род них зо о ло гич ких на зи ва, књи га пр ва). За исто ри ју лек си ко гра-
фи је би ло би зна чај но зна ти Ба ту тов од го вор.

За ни мљи во је освр ну ти се на лек си ко гра фи ју XIX и ХХ ве ка те по гле-
да ти да ли се Гра ђа (пр ва) и Ме ди цин ски реч ник на ла зе ме ђу из во ри ма за 
на ше реч ни ке. Од на ших лек си ко граф ских спо ме ни ка Гра ђа је као из вор 
по слу жи ла Рјеч ни ку хр ват ско га или срп ско га је зи ка ЈА ЗУ („Узи ма се са мо 
што се чи ни по у зда но” ) и Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног 
је зи ка СА НУ. У по то њи је ушао и Ме ди цин ски реч ник из 1956. го ди не. У ше-
сто том ни Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске ушло 
је јед но дру го Ба ту то во де ло (Књи га о здра вљу), не и Гра ђа; та ко ђе ни је ни 
Ме ди цин ски реч ник. Тре ба оба ве зно по ме ну ти да се Гра ђа на ла зи и у тро-
је зич ном Ље кар ском рјеч ни ку Ми ла на Не ми чи ћа (За греб 1898), ка сни је и у 
Ме ди цин ском рјеч ни ку (дру го из да ње, За греб 1913).143

* 
*  *

А. Ко стић је као за слу ге за уче шће у Пр вом свет ском ра ту до био део 
зе мљи шта на Ду бо чај ском гре бе ну код Гроц ке, где је ка сни је са зи дао ку ћу 
и по ди гао ве ле леп но има ње. Ка да је овај ис тра жи вач ки рад о лек си ко граф-
ском де лу М. Ј. Ба ту та био прак тич но го тов и спре ман за штам пу, имао сам 
је дин стве ну при ли ку да у тој ку ћи А. Ко сти ћа у Гроц кој по се тим ње го ву 
сна ху – Ве ру Ко стић (1930). Она је по сле смр ти сво га све кра по ста ла но си-
лац ау тор ских пра ва ње го вих де ла. У тој ку ћи на ла зи се рад на со ба и би-

углав ном по кла па ју с оном ли те ра ту ром ко јом се слу жио Тер ми но ло шки се ми нар Ме ди-
цин ског фа кул те та и А. Ко стић у Ме ди цин ском реч ни ку.

143 Ко ли ко је Ми лан Не ми чић це нио Ба ту та, све до чи ње го во по ми ња ње у пред го во ру, 
по го то во у дру гом из да њу из 1913. го ди не, где ау тор оп се жно ци ти ра Ба ту та у ве зи с на су-
шном по тре бом осни ва ња ме ди цин ског фа кул те та.
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бли о те ка Во ји сла ва Ко сти ћа, си на Алек сан дра Ко сти ћа, Ве ри ног су пру га. 
Го спо ђа Ве ра љу ба зно ме је при ми ла и по сле кра ћег раз го во ра од ве ла у ту 
про сто ри ју, где сам имао из у зет ну част да пре гле дам лич ну ар хи ву А. Ко-
сти ћа ко ју је био сре дио ње гов син ка да је при пре мао би о граф ску књи гу о 
свом оцу. Го спо ђа Ве ра Ко стић омо гу ћи ла ми је да стек нем увид у до ку мен-
та ци ју у ве зи са жи во том и ра дом проф. Алек сан дра Ко сти ћа.

Из мно штва пи са ма, ре ше ња, жал би, мол би, лич них па пи ра итд. из-
дво јио сам не ко ли ко ве о ма ва жних до ку ме на та ко ја све до че о тре ну ци ма 
из ње го вог жи во та ко ји ни су за бе ле жени ниг де у ли те ра ту ри, а бит но су 
све до чан ство за раз ре ше ње по је ди них сум њи и прет по став ки. На осно ву 
ре ше ња о пре стан ку слу жбе од 25. мар та 1952. го ди не144 де кан је до нео ре-
ше ње ко јим је раз ре шен ду жно сти управ ни ка Хи сто ло шког ин сти ту та. А. 
Ко стић је убр зо тра жио од Де ка на та Ме ди цин ског фа кул те та да се ре ши 
пи та ње упра вља ња Тер ми но ло шким се ми на ром:

„У ве зи ре ше ња Са ве та за про све ту, на у ку и кул ту ру НР Ср би је, 
бр. 5849 од 25 мар та ове год., ко јим ми је пре ста ла слу жба ре дов ног про-
фе со ра и ре ше ња Де ка на бр. 1624 од 27 мар та, ко јим се раз ре ша вам ду-
жно сти про фе со ра и Управ ни ка Хи сто ло шког ин сти ту та, мо лим Де ка нат 
да ре ши и пи та ње мо га по ло жа ја у Тер ми но ло шком се ми на ру Ме ди цин-
ског фа кул те та, чи ји сам Управ ник

28. III 1952  Управ ник Тер ми но ло шког се ми на ра.” 

За тим по на вља мол бу Де ка на ту у про ши ре ном об ли ку 19. апри ла:

„Ка ко ми је ра ди де фи ни тив ног сре ђи ва ња и ре дак ци је мог ве ли ког 
Ме ди цин ског реч ни ка, ко ји тре ба уско ро да уђе у штам пу, по треб но да 
стал но имам при ру ци сву реч нич ку и тер ми но ло шку гра ђу ко ја се на-
ла зи у Тер ми но ло шком се ми на ру, то мо лим Де ка нат да ми се до зво ли 
да љи рад у јед ној со би то га Се ми на ра. То би ми учи ни ло и да из бег нем 
се лид бу ру ко пи сних фи ша /око 40 000/, што је скоп ча но и с опа сно шћу 
да се пореме[те] и из гу бе.

На дам се да ће Де ка нат уви де ти оправ да ност ове мо је мол бе и са 
сво је стра не омо гу ћи ти да ово ко ри сно де ло угле да све та.

Мо лим да се по овој мол би до не се хит но ре ше ње ка ко не би при-
сту пио при пре ма ма за се о бу реч нич ке кар то те ке.

Управ ник
Тер ми но ло шког се ми на ра
Алек сан дар Ко стић.” 

144 Ми тра Ми тро вић је као ми ни стар-пред сед ник Са ве та за про све ту, на у ку и кул ту-
ру Вла де НР Ср би је пот пи са ла ре ше ње А. Ко сти ћу о пре стан ку слу жбе по си ли за ко на 25. 
мар та 1952. го ди не, уз об ја шње ње да је ис пу нио услов за ста ро сну пен зи ју. На осно ву овог 
ре ше ња де кан Ме ди цин ског фа кул те та Вла ди мир Спу жић раз ре шио је ду жно сти А. Ко сти-
ћа на Фа кул те ту 27. мар та 1952. го ди не.
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Овом мол бом по твр ђу ју се мо је прет по став ке да је А. Ко сти ћу по сле 
пен зи о ни са ња био по тре бан ма те ри јал из Тер ми но ло шког се ми на ра ка ко 
би за вр шио Ме ди цин ски реч ник и да је књи га већ та да би ла спрем на за 
штам пу.145 Де ка нат је од го во рио по тврд но пи смом, ко је је на Ме ди цин ском 
фа кул те ту за ве де но 23. ав гу ста 1952. го ди не:

„У ве зи Ва шег пи сма од 19. IV. 1952 го ди не, из ве шта ва те се да је 
Де ка нат са гла сан да у јед ној со би Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди цин ског 
фа кул те та мо же те ра ди ти до за вр шет ка за по че тог ме ди цин ског реч ни ка.

О ово ме је већ оба ве штен управ ник Хи сто ло шког ин сти ту та од-
но сно Тер ми но ло шког се ми на ра.

С. Ф. – С. Н!
Д е к а н

Ме ди цин ског фа кул те та
проф. Др. Вла ди мир Спу жић.”

Де кан В. Спу жић 24. апри ла до но си ре ше ње на осно ву ког А. Ко стић 
тре ба да пре да сав ма те ри јал Тер ми но ло шког ин сти ту та бу ду ћем управ ни-
ку Хи сто ло шког ин сти ту та др Ма ри ји Ви шњић:

„На осно ву чл. 11 Уред бе о ор га ни ма и на став ном осо бљу Уни вер-
зи те та и ве ли ких шко ла

Р Е Ш А В А М

да Др. АЛЕК САН ДАР КО СТИЋ, ре до ван про фе сор Ме ди цин ског 
фа кул те та, ПРЕ ДА сав ма те ри јал Тер ми но ло шког се ми на ра Др. Ма ри ји 
Ви шњић, ван ред ном про фе со ру Ме ди цин ског фа кул те та.

За ову при мо-пре да ју би ће иста ко ми си ја од но сно ко ми си ја од ре ђе на 
ре ше њем де ка на Бр. 8699/52 за при мо-пре да ју Хи сто ло шког ин сти ту та.

О пред њем оба ве сти ти Др. Алек сан дра Ко сти ћа, ре дов ног про фе-
со ра, Др. Ма ри ју Ви шњић, ван ред ног про фе со ра и чла но ве ко ми си је.

Ко ми си ја ће се са ста ти од мах и по оба вље ном по слу под не ће ми 
пи сме ни из ве штај.

Смрт фа ши зму – Сло бо да на ро ду!

Д е к а н
Ме ди цин ског фа кул те та

проф. Др. Вла ди мир Спу жић.” 

Ка да је А. Ко стић пре да вао ду жност управ ни ка Тер ми но ло шког се ми-
на ра, ко ми си ја за при мо пре да ју ду жно сти са чи ни ла је:

145 Ми ле Ме дић је све до чио да је за дру го из да ње Ме ди цин ског реч ни ка из 1971. го ди не 
би ло по треб но две го ди не при пре ме: лек ту ра, сла га ње тек ста, ко рек ту ра, ре ви зи ја. За пр во 
из да ње тре ба ло је си гур но мно го ви ше вре ме на.
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„ З А П И С Н И К

о
при мо-пре да ји ду жно сти Управ ни ка Тер ми но ло шког се ми на ра 

Ме ди цин ског фа кул те та из ме ђу др. Ма ри је Ви шњић-Фрајнд, Ван. проф. 
и до са да шњег Управ ни ка проф. Др. Алек сан дра Ко сти ћа, а на осно ву 
решeња Де ка на та бр. 9356 од 24 апри ла ов. год.

Ко ми си ја за при мо-пре да ју ду жно сти Управ ни ка Тер ми но ло шког 
се ми на ра, од ре ђе на ре ше њем Де ка на та бр. 9356 од 24 апри ла 1952 год., 
са ста вље на од чла но ва:

1. Др. Сла во љуб Joвановић, аси стент
2. Др. Сте ван По по вић, аси стент
3. Вје ко слав Ан ђел ко вић, служб. Де ка на та Мед. фак.
са ста ла се у Тер ми но ло шком се ми на ру 30 апри ла ове го ди не и на 

осно ву чл. 6 и 8 Уред бе (235) о при мо-пре да ји ду жно сти (Служб. лист 
ФНРЈ бр. 23/51) кон ста то ва ла је:

1. Да је по сло ва ње Тер ми но ло шког се ми на ра у све му би ло уред но 
и ис прав но, што је уста но вље но пре гле дом кар то те ке Тер ми но ло шке 
гра ђе проф. Ба ту та и пре гле дом ин вен та ра књи га.

2. Да је при мо-пре да ја из вр ше на пре ма ове ре ним спи ско ви ма на пи-
са ним на 1 стра ни, ко ји се уз овај за пи сник при ла же у 4 при мер ка и то:

а. Ста ње Тер ми но ло шке гра ђе проф. Ба ту та
б. Ин вен тар књи га од бр. 1–33
в. Ин вен тар ства ри Тер ми но ло шког се ми на ра на ла зи се у спи ско-

ви ма ин вен тар ских ства ри со ба 1 и 2 Хи сто ло шког ин сти ту та (в. спи сак 
ин вен тар них ства ри Хист. ин сти ту та стр. 7).

На осно ву пред њег на ла за ко ми си ја је ми шље ња да до са да шњем 
Управ ни ку Т. С. проф. Др. Алек сан дру Ко сти ћу тре ба да ти раз ре шни цу.

Чла но ви Ко ми си је:
1. Др. Сла во љуб Јо ва но вић
2. Др. Сте ван По по вић
3. Вје ко слав Ан ђел ко вић

При ми ла, Пре дао,
Др. Ма ри ја Ви шњић-Фрајнд Др. Алек сан дар Ђ. Ко стић

30. IV. 1952

СТА ЊЕ ТЕР МИ НО ЛО ШКЕ ГРА ЂЕ ПРОФ. БА ТУ ТА

I) Кар то те ка Срп ске тер ми но ло ги је је сре ђе на у три ста ре ку ти је 
од ко јих је сва ка по де ље на пре гра дом на 2 де ла.

Срп ска тер ми но ло ги ја има 38 000 ли сти ћа сре ђе них азбуч но по 
сло ву и сло го ви ма. (За по је ди не из ра зе ова кар то те ка има ско ро увек по 
не ко ли ко ли сти ћа са ра зним зна че њи ма и ту ма че њи ма зна че ња би ло на 
не мач ком би ло на ла тин ском је зи ку.)

II) Кар то те ка стра не тер ми но ло ги је рас по ре ђе на је: а) у јед ној ста рој 
др ве ној ку ти ји, б) у ор ма ну и в) у 4 фи јо ке ма лог би бли о теч ког ор ма на.146

146 На чин на ко ји је гра ђа чу ва на од го ва ра опи су ко ји је дао Љ. Не дељ ко вић.
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а) У ста рој др ве ној ку ти ји, пре гра ђе ној на два де ла, на ла зе се укуп-
но 13 800 ли сти ћа азбуч но сло же них и из дво је них по је зи ци ма (не мач ких 
тер ми на има 9 500, ла тин ских 4 000, фран цу ских 200, ен гле ских 50, 
ра зних дру гих је зи ка 50).

б) У ор ма ну су кар то ни на ко је су пре не те Ба ту то ве це ду љи це, че-
сто са свим ма ју шне и на ко ји ма су ис пи са ни тер ми ни не мач ки (нај ве ћим 
де лом), ла тин ски и срп ски.

Има 26 275 кар то на. Они су сре ђе ни азбуч но по сло ви ма и по пр вом 
сло гу. Об у хва та ју сло ва А, B, C, итд. за кључ но са сло вом О.147

За сва ки слог по је ди ног сло ва узе та је на ро чи та бо ја кар то на.
в) У ма лом би бли о теч ком ор ма ну, у че ти ри гор ње фи јо ке, има око 

40 000 Ба ту то вих це ду љи ца,148 ко је су сад сре ђе не азбуч но по сло ви ма 
и по пр вом сло гу тер ми на. Ове це ду љи це оста ју да се пре не су на кар то не.

III) У три ку ти је од кар то на има око 4 000 ли сти ћа, це ду љи ца и пре-
не тих це ду љи ца са стра ним и срп ским из ра зи ма. Те ли сти ће, кар то не и 
це ду ље тре ба сре ди ти (уа збу чи ти, раз вр ста ти по је зи ци ма и уба ци ти у 
кар то те ку, од но сно ме ђу већ сре ђе не кар то не).

IV) У ко ри ца ма од твр де хар ти је на ла зи се Реч ник тер ми на ме ди-
цин ске на у ке, ко ји је за по чео да ра ди Др. Ба тут. Тај ру ко пис има 150 
фо лио-ли сто ва, са обе ле же ним стра на ма од 1–326. На њи ма су об ра ђе ни 
тер ми ни са по чет ним сло вом А и Б (је дан део сло ва Б). У том ру ко пи су 
не до ста ју стра не 31–52. Мо жда су уни ште не за вре ме бом бар до ва ња или 
су не где за ту ре не. У сва ком слу ча ју њих ни је би ло кад је Тер ми но ло шки 
се ми нар при мио Ба ту то ву гра ђу.

V) У дру гим твр дим ко ри ца ма на ла зе се:
а) три де сет та ба ка хар ти је (сра чу нав ши та ба ке, по лу та ба ке, че твр-

ти не и осми не) на ко ји ма је др. Ба тут ис пи сао срп ске тер ми не, че сто без 
ика ква об ја шње ња, про сто јед но за дру гим, без ре да. Има и два де се так 
ли сти ћа са не мач ким тер ми ни ма.

б) Два ли сти ћа са по сло ви ца ма и из ре ка ма
в) За бе ле шка о скра ће ни ца ма и о из во ри ма из ко јих је цр пео гра ђу, 

као и о по гре шним из ра зи ма код из ве сних ску пља ча Ме ди цин ске тер-
ми но ло ги је.

г) Ба ту то ва ар хив ска гра ђа са др жи вр ло ма ло пре пи ске:
– јед но цир ку лар но пи смо ко је је Ба тут упу тио ве те ри на ри ма и при-

вред ни ци ма мо ле ћи их да му ја ве зна че ња из ве сних ре чи;
– јед но пи смо упу ће но пи сцу књи ге ’По зна ва ње ро бе’, ко јим тра жи 

екви ва лен та на срп ском је зи ку за из ве сне не мач ке тер ми не и оба ве ште ње 
о пре ра ди мле ка;

147 Не ја сно је ка ко су об у хва ће на сло ва (ла ти нич на) А, B, C, а кар то ни су азбуч но сре-
ђе ни. За пи сник је ку цан ла ти нич ном ма ши ном, мо жда је за пи сни чар по инер ци ји за по чео 
абе цед ни низ.

148 Овај по да так се сла же с бро јем од 40 000 „ру ко пи сних фи ша” ко је А. Ко стић по ми-
ње у дру гој мол би Де ка на ту и ко је же ли за шти ти ти од гу бит ка. Тај број сла же се и с бро јем 
ре чи у пр вом из да њу Ме ди цин ског реч ни ка. Не ма сум ње да је 40 000 фи ша би ло ве о ма 
дра го це но за А. Ко сти ћа, а ја сно је да су оне за пра во би ле осно ва реч ни ка.
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– Пи смо од ку ца но на ма ши ни ко је је др. Ба тут са – Жи ва ном Жи-
ва но ви ћем и Ко стом Гла ви ни ћем упу тио Од бо ру ’Дру штва за про све ћи-
ва ње се ла’;

– Три пи сма упу ће на др. Ба ту ту у ко ји ма му ње го ви скром ни до-
пи сни ци ша љу по дат ке о упо тре би из ве сних из ра за у на ро ду.

Чла но ви ко ми си је
1. Др. Сла во љуб Јо ва но вић
2. Др. Сте ван По по вић
3. Вје ко слав Ан ђел ко вић

Др. Ма ри ја Ви шњић-Фрајнд Пре дао,
При ми ла, Др. Алек сан дар Ђ. Ко стић

С П И С А К

књи га Тер ми но ло шког се ми на ра Ме ди цин ског фа кул те та

Ред. Ау тор На зив књи ге Све за ка При ме ра ка
број
1.  Ab der hal den Me di zi nische Ter mi no lo gie 1 1
2. F. Gi e droyć Pol ski Slow nik le kar ski 1 1
3. T. Bro wicz Slov nik le kar ski pol ski 1 1
4. По по вић На род ни ле кар 1 1
5. Gut mann Me di ci nische Ter mi no lo gie 1 1
6. H. Volk mann   - ˶ -    - ˶ - 1 1
7. Не ми чић Ме ди цин ски Рјеч ник 1 1
8. В. По кор ни При ро до пис би лин стра 1 1
9. K. Rühl Me di zi nische Wör ter buch 1 1
10. Gal ti er-Bo is sie Dic ti on na i re de méde ci ne 1 1
11. Tri e pel Ana to mische Na men 1 1
12. Ј. Ада мо вић Фран цу ска гра ма ти ка 1 1
13. H. Gri escbach Me di zi nisches Wör te buch 1 1
14. На кић-Бу лат Ита ли јан ско-срп ски реч ник 1 1
15. Schli ber Med. Taschen wör ter buch 1 1
16. J. Meyer Le xi com me di cum 1 1
17. Иве ко вић-Броз Рјеч ник хр ват ског је зи ка 2 1
18. Југ. Акад. на у ка Рјеч ник срп ског или
 (Да ни чић-Ма ре тић) хр ват ског је зи ка 11+1/2 12 1
19. Kopsch No mi na Ana to mi ca 1 1
20. Rec hold Han dle xi con d. Na tur wi e sen
  schaf ten 2 2
21. Ј. Арам ба шин Људ ско ти је ло 2 1
22. Ј. - ˶ - Љеч нич ки рјеч ник 1 1
23.  Б. Пе ри чић Ме ди цин ски рјеч ник 1 1
24.  Ј. Де жман Реч ник леч нич ког на зи вља 1 1
25.  Р. Мар ко вић На у ка о здра вљу 1 1
26. М. То мић Зо о ло ги ја 2 1
27.  A. Šer ko Živ če vlje člo ve ka 1 1
28.  М. Ра ду ло вић Бој ни отро ви 1 1
29. Schmidt Wör ter buch d. Bi o lo gie 1 1



1103

30.  С. Пе тро вић Ле ко ви то би ље 1 1
31.  - ˶ - До да так фло ри Ни ша 1 1
32.  Ј. Ва лен та Хи ги је на 1 1
33. Ко стић Ни је-не го 1 1

Чла но ви Ко ми си је:
1. Др. Сла во љуб Јо ва но вић
2. Др. Сте ван По по вић
3. Ан ђел ко вић Вје ко слав

При ми ла, Пре дао,
Др. Ма ри ја Ви шњић-Фрајнд Др. Алек сан дар Ђ. Ко стић.” 

Овај за пи сник са сто ји се од три ка на пом уве за на ли ста и за пе ча ће на 
во шта ним жи гом. У за пи сни ку не ма по ме на о гра ђи А. Ко сти ћа, о ко јој тако 
по но сно го во ре С. Ђор ђе вић и сам ор га ни за тор по сло ва. За ни мљи во је, та ко-
ђе, то што се ниг де не по ми ње ни ру ко пис Ме ди цин ског реч ни ка А. Ко сти ћа. 
(Да ли га је не где био скло нио?)149 Ве ли ка ве ћи на књи га са спи ска на ла зи 
се на по пи су из во ра на кра ју Ме ди цин ског реч ни ка. Овај дра го це ни до ку мент 
је сте нај бо љи по ка за тељ ствар ног ста ња по сло ва у Тер ми но ло шком се ми-
на ру. Сви ко ји су та мо ра ди ли и ко ји су са ра ђи ва ли с овом уста но вом мо-
ра ли су зна ти за за ме ша тељ ство А. Ко сти ћа, па чак и сам Алек сан дар Бе лић.

Да је Тер ми но ло шки се ми нар по сто јао још по сле 1956. го ди не и да је 
та мо А. Ко стић још бо ра вио и ра дио, све до чи ре ше ње де ка на Ме ди цин ског 
фа кул те та од 17. ја ну а ра 1959. го ди не. Ов де се ви ди и да ља суд би на Се ми на ра 
(ве ро ват но и тер ми но ло шке гра ђе проф. Ба ту та):

„На осно ву чл. 145. тач. 1 За ко на о Уни вер зи те ти ма, а у ци љу из вр-
ше ња од лу ке Фа кул тет ске упра ве од 24. XII. 1958 год. и 15. I. 1959 год., 
до но сим сле де ће

Р Е Ш Е Њ Е
Проф. др. Алек сан дар Ко стић усту пи ће од мах Епи де ми о ло шком 

ин сти ту ту Ме ди цин ског фа кул те та со бу ко ју ко ри сти на Хи сто ло шком 
ин сти ту ту.

За сво је евен ту ал не по тре бе проф. др. Ко стић упу ћу је се на Цен-
трал ну би бли о те ку.

О б р а з л о ж е њ е
Услед на ста ле по тре бе, да се из ве сне про сто ри је до де ле Епи де ми-

о ло шком ин сти ту ту, Фа кул тет ска упра ва на сво јој сед ни ци од 24. XII. 
1958 го ди не и 15. I. 1959 год. до не ла је од лу ку, да се те про сто ри је до де-
ле са Хи сто ло шког ин сти ту та. У ве зи са овим Фа кул тет ска упра ва је 
од лу чи ла да те про сто ри је бу ду оне ко је ко ри сти Тер ми но ло шки се ми-
нар и Проф. др. Алек сан дар Ко стић, с тим што се Тер ми но ло шки се ми-
нар пре се љу је у јед ну од про сто ри ја Цен трал не би бли о те ке, а Проф. др. 

149 Мо жда су це ду љи це гра ђа, а кар то ни об ра ђен ма те ри јал (ру ко пис) реч ни ка.
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Алек сан дар Ко стић, за сво је евен ту ал не по тре бе, упу ћу је на Цен трал ну 
би бли о те ку.

Са ових раз ло га до не то је ре ше ње као у дис по зи ти ву.
Ре ше њем из ве сти ти Проф. др. Алек сан дра Ко сти ћа и управ ни ка 

Епи де ми о ло шког ин сти ту та.
Д Е К А Н

МЕ ДИ ЦИН СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА
Проф. др. Ју ли ја на Бо ги ће вић.” 

Овим ре ше њем ја сно се ука зу је на то да Тер ми но ло шки се ми нар ни је 
уга шен не го је са мо пре се љен у Цен трал ну би бли о те ку Ме ди цин ског фа-
кул те та, али с об зи ром на то да је Се ми нар ис пу нио сво ју ми си ју, по тре ба 
за да љим по слом очи то да ље ни је по сто ја ла.

А. Ко стић 1972. го ди не пи ше пи смо Ме ди цин ском фа кул те ту, у ко ме 
је, из ме ђу оста лог, нај ве ро ват ни је дат по след њи траг Ба ту то вој гра ђи. У 
овом пи сму ја сно се ви ди скло ност А. Ко сти ћа да не тач ним тврд ња ма до во-
ди дру ге у за блу ду и да не ула зи у су шти ну ства ри ка да тре ба да дȃ пра ве 
и исти ни те по дат ке, те се не сум њи во ис по ља ва ње го ва осо би на да пре у ве-
ли ча ва до га ђа је:

„ М Е Д И Ц И Н С К О М  Ф А К У Л Т Е Т У

Б Е О Г РА Д

Ка да је 1955. го ди не, у пу ном је ку сво га ра да, уки нут Тер ми но ло шки 
се ми нар Ме ди цин ског фа кул те та, као ’не по треб на уста но ва’ учи ње на 
је, сум ње не ма, ве ли ка гре шка. Пра во да да нас ту нео прав да ну и не схва-
тљи ву од лу ку Ме ди цин ског фа кул те та та ко на зо вем да је ми мо је ше-
зде се то го ди шње за ла га ње да се на шем ме ди цин ском је зи ку обез бе ди 
пра ви лан раз вој и за слу же на па жња.

Мо ја па жња о то ме да ти ра још из нај ра ни јих го ди на мо јих ме ди-
цин ских сту ди ја (1912 год.), па се на ста вља у све ве ћој ме ри у то ку I 
свет ског ра та и пр вих го ди на мо је на став нич ке слу жбе (1921. год.). Тер-
ми но ло шко оде ље ње на Хи сто ло шком ин сти ту ту по сто ја ло је од са мог 
осни ва ња институ[т]a, али је као по себ на и са мо стал на уста но ва осно-
ва на 1924. го ди не.

По сто ја ње та кве уста но ве по ка за ло се као ве о ма ко ри сно, по треб-
но и од не про це њи вог зна ча ја за пра ви лан раз вој на шег ме ди цин ског 
је зи ка. У ње ном кри лу го ди на ма се од ви јао ве о ма ин тен зи ван и ви ше-
стру ко пло дан рад, ко ји је 1958. го ди не до вео до об ја вљи ва ња I из да ња мог 
Ме ди цин ског реч ни ка на 5 је зи ка, по ред то га што је слу жио као уста-
но ва ко ја је пру жа ла струч ну по моћ сви ма ко ји су се за наш ме ди цин ски 
је зик ин те ре со ва ли, по ред са ве та да ва них на на ро чи тим са стан ци ма или 
у на ро чи тој ру бри ци ’На ша тер ми но ло ги ја’ у ’Срп ском ар хи ву’ СЛД. 
Ва жно је ис та ћи да је тај Се ми нар, от ку пом тер ми но ло шке гра ђе пок. 
Проф. Ба ту та, омо гу ћио ње но ин тен зив но ис пи ти ва ње и сре ђи ва ње: 
ве ли ки и зна ча јан по сао ко ји је тра јао не ко ли ко го ди на. Тај по сао још 
ни је био до вр шен, а до шло је из не над но и нео бја шњи во уки да ње тог 
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Се ми на ра, усред нај ве ће ак тив но сти. Се ми нар је исе љен из сво јих про-
сто ри ја на Хи сто ло шком ин сти ту ту и пре се љен у Цен трал ну би бли о-
те ку Ме ди цин ског фа кул те та. При ли ком не дав не по се те Цен трал ној 
би бли о те ци уве рио сам се да имо ви на бив шег Тер ми но ло шког се ми на ра 
ни је сме ште на у по себ ној про сто ри ји, не го се на ла зи из ме ша на с имо ви-
ном и ин вен та ром Цен трал не би бли о те ке. По сто ји због то га оправ да на 
бо ја зан да ће сре ђе на те р ми но ло шка гра ђа проф. Ба ту та пре тр пе ти ве ли ке, 
па чак и не на док на ди ве ште те, што се не сме ни ка ко до пу сти ти. Огром ну 
од го вор ност за ова кву суд би ну па ла би на Ме ди цин ски фа кул тет.

Ме ђу тим, пред Ме ди цин ски фа кул тет у Бе о гра ду баш да нас се у 
обла сти ме ди цин ског је зи ка по ста вља ју пре шни и ве о ма ва жни по сло ви: 
пре све га из ра да ко нач не ме ди цин ске тер ми но ло ги је на на шем је зи ку, 
би ло у пра вил ном тран скри бо ва њу ла тин ских. У то ме по слу ве ли ку 
по моћ пру жи ло би II из да ње мог сед мо је зич ког Ме ди цин ског реч ни ка 
(об ја вље но 1971. го ди не, на гра ђе но Ок то бар ском на гра дом), а још ви ше 
III про ши ре но из да ње ко је тре ба да бу де об ја вље но 1976. го ди не. У сва-
ком слу ча ју из ра да це ло куп не ме ди цин ске но мен кла ту ре пред ста вља 
на су шну по тре бу, јер наш је зик не тре ба ви ше да бу де из ло жен про из-
вољ ним ту ма че њи ма по је ди на ца, што би, ако још по тра је, не ми нов но 
до ве ло до ха о тич ног ста ња у на шој ме ди цин ској ли те ра ту ри, у на пи си ма 
на ших ме ди цин ских ау то ра, као и у из во ђе њу на ста ве на Ме ди цин ском 
фа кул те ту. Ја сно је, да кле, да [се] без по сто ја ња уре ђе ног Тер ми но ло шког 
се ми на ра тај сло жен по сао не мо же оба ви ти. Уо ста лом, сва ким да ном 
он по ста је све те жи услед стал ног, на глог и не слу ће ног на прет ка са вре-
ме не ме ди ци не и то свих ње них обла сти, по ред ра ђа ња и са свим но вих. 
Но ви пој мо ви тра же но ве ре чи. Ме ди цин ски је зик се мо ра обо га ћи ва ти 
ка ко би сте као све ве ћу из ра жај ну моћ.

Тер ми но ло шки се ми нар би имао, осем то га, да пру жи зна чај ну 
по моћ и са рад њу Ко ми си ји за из ра ду ко нач ног (зва нич ног) ме ди цин ског 
је зи ка при Срп ској Ака де ми ји на у ка и умет но сти (фор ми ра ној још 1966. 
го ди не).

Из све га из ло же но га из ла зи да Ме ди цин ски фа кул тет без од ла га ња 
тре ба да пре ду зме ове ме ре:

1) Да по нов но осну је свој са мо стал ни Тер ми но ло шки се ми нар, при-
бра ја ју ћи све оно што је од не ка да шњег се ми на ра оста ло, а пре све га 
тер ми но ло шку гра ђу проф. Ба ту та;

2) Да том Се ми на ру обез бе ди по год не про сто ри је и пер со нал;
3) Да сту пи у пре го во ре са Срп ском ака де ми јом на у ка ра ди спо ра-

зу ма о про ду же њу са рад ње на из ра ди зва нич ног Ме ди цин ског је зи ка на 
на шем је зи ку.” 

Ка да је спре ма но че твр то из да ње Ме ди цин ског реч ни ка, Сло бо дан Ђор-
ђе вић је 17. де цем бра 1986. го ди не пи сао пи смо Во ји сла ву Ко сти ћу:

„Дра ги мој Во ки,
пре не ко ли ко да на про чи тао сам у но ви на ма да ’Но лит’ при пре ма 

из да ва ње но вог из да ња ’Ме ди цин ског реч ни ка’ Твог та те. Не знам ко ли-
ко Ти са тим по слом имаш ве зе. Ти знаш да сам го ди на ма са ра ђи вао са 
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пок. проф. др Ко сти ћем, нај ви ше на по љу ме ди цин ске на уч не тер ми но-
ло ги је, све до ње го ве смр ти. У по след њим да ни ма жи во та оста вио ми 
је ама нет да во дим бри гу о на уч ној вред но сти и уре ђе њу но вог из да ња, 
јер не ма мно го ле ка ра и је зич ких струч ња ка ко ји би мо гли и сме ли да 
се то га при хва те. Ре као ми је да је са ’Ме ди цин ском књи гом’ скло пио 
уго вор о при пре ми но вог из да ња, и ме не пред ло жио да во дим по сло ве, 
а да је Те би као на след ни ку оста вио сва ау тор ска пра ва. Мо жда си и Ти 
био при су тан, ка да ми је о то ме го во рио. За но во из да ње ни ка ко не би 
мо гла да до ђе у об зир фо то ти пи ја, јер, с об зи ром да је реч ник кон ци пи-
ран дав но, нео п ход не су те мељ не ис прав ке у ду ху са вре ме ног кре та ња 
тер ми но ло ги је и уно ше ње мно гих но вих тер ми на и пој мо ва, па се пла шим 
да би то на не ло ве ли ку ште ту угле ду реч ни ка, али и пок. проф. др Ко сти-
ћа, мог учи те ља по себ но на по љу ме ди цин ске на уч не тер ми но ло ги је. 
Ми смо у окви ру ’Тер ми но ло шког се ми на ра’ Ме ди цин ског фа кул те та, 
пре ма са ве ти ма углед них је зи ко сло ва ца /Бе лић, Ма тић, Ар на у то вић и 
мно ги дру ги/ ис кри ста ли са ли мно ге пој мо ве и ста во ве, те је за то реч ник 
имао ве ли ку на уч ну вред ност /у оно вре ме/ и углед. По сле смр ти проф. 
др Ко сти ћа, пред сед ни ка Од бо ра за на уч ну ме ди цин ску тер ми но ло ги ју, 
на ше На уч но дру штво је на ста ви ло рад на овом по слу, ви со ко це не ћи 
све оно што је пок. проф. др Ко стић ура дио на тер ми но ло ги ји и лек си-
ко ло ги ји. Сва ка ко да не би би ло ни ко ри сно ни до бро да се но во из да ње 
по ја ви не до пу ње но и не ис пра вље но /не са мо у до ме ну епо ни ми је, ко ја 
је са свим ма ли и не то ли ко ва жан део реч ни ка/.

Ина че, оно што си ми дао /три фа сци кле/ ма те ри ја ла проф. др Ко-
сти ћа о тер ми но ло ги ји, пре дао сам Ме ди цин ском фа кул те ту, да се при-
кљу чи успо ме ни на рад ње гов, уз оно што је са чу ва но од ’Тер ми но ло шког 
се ми на ра’, до мо мен та док он не поч не по но во с ра дом, што би би ло и 
по треб но и ко ри сно.150

Ср дач но Те дру гар ски и при ја тељ ски по здра вља, Твој Сло бо дан.” 

За тим 21. апри ла 1987. по но во пи ше оп шир ни је пи смо слич не са др жи-
не В. Ко сти ћу:

„Дра ги мој Во ки,
ка ко због обо ле лих крв них су до ва те шко под но сим хлад но ћу, то 

сам јед но вре ме зи му про вео на Хва ру, и са да се вра тио у Бе о град, па 
Ти се ја вљам.

Пи сао сам Ти, по во дом ве сти у но ви на ма, да ’Но лит’ при пре ма 
но во че твр то из да ње ’Ме ди цин ског реч ни ка’ Твог Та те. Ти си ми се, сва-
ка ко, у ме ђу вре ме ну, ја вљао те ле фо ном, али ме не ни је би ло у ста ну.

Не знам ко ли ко Ти са овим из да ва њем имаш ди рект не ве зе. Ти знаш 
да сам пре ко 40 го ди на са ра ђи вао са пок. проф. др Ко сти ћем, по ра зним 
ма те ри ја ли ма, али нај ви ше на по љу ме ди цин ске на уч не тер ми но ло ги је, 
све не по сред но до ње го ве смр ти. Као што знаш, он ми је оста вио у ама нет 

150 У пи та њу је, ве ро ват но, „за о став шти на ме ди цин ског тер ми но ло шког и лек си ко-
граф ског ка рак те ра”, о ко јој је С. Ђор ђе вић пи сао 1983. го ди не. О то ме да је тер ми но ло шки 
ма те ри јал пре дат Ме ди цин ском фа кул те ту све до чи ла ми је и го спо ђа Ве ра Ко стић.
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да во дим бри гу о на уч ној вред но сти и уре ђи ва њу но вог из да ња ’Ме ди-
цин ског реч ни ка’, с об зи ром да је он био ушао у ду бо ку ста рост, и да ви ше 
ни је мо гао ак тив но да ра ди на при пре ма њу но вог из да ња. Сва ка ко да је 
имао у ви ду не са мо на шу ду го го ди шњу са рад њу на на уч ној ме ди цин ској 
тер ми но ло ги ји, не го и ње го ву оце ну мог по зна ва ња свих про бле ма ове 
тер ми но ло ги је, јер има ве о ма ма ло ле ка ра ко ји су исто вре ме но до бри по-
зна ва о ци пра вил них ме ди цин ских тер ми на. Твој Та та је, као што знаш, 
био осни вач ’Тер ми но ло шког се ми на ра’ Ме ди цин ског фа кул те та и ње гов 
управ ник. Ја сам го ди на ма био се кре тар ’Се ми на ра’, ње гов нај бли жи са-
рад ник, а као мла ђи, по кре тач и из вр ши лац мно гих за да та ка на по слу 
ме ди цин ске тер ми но ло ги је. Он ми је уства ри био ди рект ни учи тељ на 
овом по љу де лат но сти, а ја ње гов нај бли жи са рад ник. У окви ру овог ’Се-
ми на ра’ ми смо одр жа ва ли на уч не са стан ке, на ко ји ма смо, на осно ву 
ак тив ног уче шћа и са рад ње углед них је зи ко сло ва ца /Бе лић, Ма тић, Ла-
ло вић, Ста но је вић, Ар на у то вић и др./ ди ску то ва ли и кри ста ли са ли мно ге 
ста во ве и пој мо ве, ка ко у ме ди ци ни ко ја се прак ти ко ва ла, та ко и у оној 
ко ја је до ла зи ла и ко ја се раз ви ја ла. Има ли смо стал ну ру бри ку у ’Срп ском 
ар хи ву’ /ко ји сам ја уре ђи вао пре ко 35 го ди на/ у ко јој су тре ти ра ни ра зни 
тер ми но ло шки про бле ми, у ко јој је нај ви ше пи сао проф. др Ко стић, а 
за тим проф. Ма тић и ја. Чак и дан пре смр ти проф. др Ко сти ћа, био сам 
у ва шем ста ну, и с њим рас пра вљао – јер је био још лу ци дан – о не ким 
тер ми но ло шким про бле ми ма. И Ти си био при су тан.

Твој Та та ме је, оба ве шта ва ју ћи ме да је са ’Ме ди цин ском књи гом’ 
скло пио уго вор о из да ва њу но вог из да ња ’Реч ни ка’, као и да је Те би оста-
вио сва сво ја ау тор ска пра ва, за мо лио да се ја бри нем о том но вом из да њу. 
Сма трао је да имам за то по треб но зна ње и ква ли фи ка ци ју, с об зи ром да 
сам с њим на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји ра дио то ли ко го ди на. По ред 
Тво је Мај ке, проф. др Сми ље Ко стић, ко ја му је би ла и по ро дич ни и струч-
ни осло нац, у при пре ма њу пр вог из да ња ’Реч ни ка’, по мо гли смо му у пр вом 
ре ду ја, за тим др Или ја Ма рин ко вић, др Алек сан дар Ар на у то вић, др Ла зар 
Ста но је вић, и мно ги дру ги до бро на мер ни ње го ви са рад ни ци и при ја те љи. 
Он је то у пред го во ру и на пи сао.151 Сто га је и са свим ра зу мљи во што је 
же лео и по ве рио при пре му но вог из да ња ’Реч ни ка’ ме ни по себ но.

Ка ко што је би ла чи ње ни ца, и као што Ти знаш, ’Реч ник’ је био кон-
ци пи ран дав но.152 Већ у сле де ћа из да ња је би ло нео п ход но уне ти но ви не, 
али то ни је би ло учи ње но. Са да шње но во из да ње би би ло нео п ход но да 
се те мељ но пре тре се и у ње га уне су до пу не и ис прав ке у ду ху са вре ме-
ног кре та ња ме ди ци не и ње не на уч не тер ми но ло ги је, јер су се ја ви ли 
но ви пој мо ви и тер ми ни. Ако ’Но лит’ при пре ма фо то ти пиј ско из да ње 
’Реч ни ка’, то би би ла ка та стро фал на по гре шка, и на не ло би ве ли ку ште ту 
угле ду и проф. др Ко сти ћа и ’Реч ни ка’.

151 А. Ко стић, осим се бе и сво јих за слу га, не по ми ње у пред го во ру пр вог из да ња Ме
ди цин ског реч ни ка ви ше ни ког, иа ко у дру гом па су су го во ри у пр вом ли цу мно жи не. Тек 
је у пред го во ру дру гог из да ња по ме нуо С. Ђор ђе ви ћа, И. Ма рин ко ви ћа и А. Ар на у то ви ћа.

152 Не ма ни ка кве сум ње да је реч ник био кон ци пи рао још Ба тут. По што С. Ђор ђе вић 
го во ри о тре нут ку пра вље ња пр вог из да ња Ме ди цин ског реч ни ка, ве ро ват но се вре мен ски 
при лог дав но од но си на пред рат ни ба ту тов ски пе ри од.
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Проф. Ко стић је био, по сле пре стан ка ра да ’Тер ми но ло шког се ми-
на ра’, ду го го ди шњи пред сед ник Од бо ра за на уч ну ме ди цин ску тер ми-
но ло ги ју, На уч ног дру штва за исто ри ју здрав стве не кул ту ре Ср би је. Ту 
смо да ље раз ви ја ли рад на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји /про ши рен ин-
те ре сом за ве те ри нар ску и би о ло шку тер ми но ло ги ју/. По ње го вој смр ти, 
рад смо на ста ви ли, под пред сед ни штвом ака де ми ка проф. др Ре ље Ка-
ти ћа. Овај Од бор, пре ма до би је ном оба ве ште њу, спре ман је да по мог не 
око при пре ме но вог че твр тог из да ња ’Реч ни ка’, с тим да глав ни но си лац 
на уч них по сло ва бу дем, ка ко је то проф. др Ко стић и же лео, ја као ње гов 
нај бли жи са рад ник на по љу ме ди цин ске тер ми но ло ги је и лек си ко гра-
фи је, ви со ко це не ћи све оно што је проф. др Ко стић био ра ни је ура дио.

Сва ка ко да ни ка ко не би би ло ни до бро ни ко ри сно да се но во из-
да ње по ја ви не до пу ње но и не ис пра вље но /не са мо у до ме ну епо ни ми је/ 
гле да ју ћи на це ло куп ну ма те ри ју. За из бор ре цен зе на та но вог че твр тог 
из да ња би се мо гао по бри ну ти спо ме ну ти Од бор, ко ји нај ком пе тент ни-
је има увид у сву про бле ма ти ку ме ди цин ске на уч не тер ми но ло ги је. То 
би би ла сва ка ко ве ли ка по моћ из да ва чу.

По шту ју ћи успо ме ну ве о ма по што ва них и дра гих проф. др С. Ко-
стић и проф. др А. Ко сти ћа, мо јих учи те ља и при ја те ља, као и ста ро 
при ја тељ ство с То бом и Тво јим пок. бра том Ва њом, са це лом по ро ди цом 
Ко стић, сто јим Ти по овом пи та њу пот пу но на рас по ла га њу, и ср дач но 
Те дру гар ски и при ја тељ ски по здра вљам, Твој

Сло бо дан.”153

У бо га тој лич ној ар хи ви Алек сан дра и Во ји сла ва Ко сти ћа про на шао 
сам и исе чак при ка за пр вог из да ња Ме ди цин ског реч ни ка, ко ји је на пи сао 
Ми лош Мо ско вље вић (1884–1968), срп ски фи ло лог и лек си ко граф. Сјај ни 
при каз на шег вр сног лек си ко гра фа об ја вљен је у Ме ди цин ском гла сни ку 
(мосКовљевић 1956: 384–385).154 Овај при ме рак са др жи ин тер вен ци је А. 
Ко сти ћа, ње го ва не сла га ња, ко мен та ре и олов ком под ву че не де ло ве тек ста. 
Ов де пре но сим у це ло сти текст при ка за реч ни ка:

„Др А. Ко стић је одав но по знат на шој јав но сти, по ред дру гих на уч-
них ра до ва и са сво га мно го го ди шњег ра да на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји 
и но мен кла ту ри, ко је не ин те ре су ју са мо ле ка ре, не го и лин гви сте, у 
пр вом ре ду лек си ко гра фе. Из то га раз ло га ћу, ода зи ва ју ћи се љу ба зном 
по зи ву ’Ме ди цин ског гла сни ка’, и ја да ти кра так при каз по след ње зна-
чај не књи ге проф. Ко сти ћа, ’Ме ди цин ског реч ни ка’, ко ји се не дав но 
по ја вио у књи жар ским из ло зи ма.

Пре све га, да се за др жи мо на ком по зи ци ји ове књи ге. ’Ме ди цин ски 
реч ник’ је са ста вљен из шест реч ни ка: ла тин ског, са 15.000 ре чи, ен гле-

153 Ако је ово пи смо С. Ђор ђе вић пи сао у апри лу 1987. го ди не, тра же ћи та да по дру-
ги пут од В. Ко сти ћа да уче ству је у ра ду на че твр том из да њу Ме ди цин ског реч ни ка, пи та ње 
је ко ли ко је ствар но сти гао да уре ди то из да ње из 1987. го ди не, по го то во ако се узме у об-
зир да је оно ипак са мо ис пра вље но тре ће.

154 Овај исе чак (ме ђу мно штвом исе че них на пи са о Ме ди цин ском реч ни ку из ра зних но-
ви на) на ла зи се у по себ ној ко вер ти на ко јој пи ше: М. Мо ско вље вић о Ме ди цин ском реч ни ку.
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ског, са 5000, не мач ког, са 7000, фран цу ског, са 4000, срп ског, са 6000, и 
епо ним ног (тј. реч ни ка ме ди цин ских тер ми на на чи ње них пре ма име ни ма 
про на ла за ча), са 4000 ре чи. Ла тин ски реч ник са др жи ла тин ске, по ла ти-
ње не грч ке и из та два је зи ка ско ва не на уч не ме ди цин ске на зи ве с њи хо-
вим пре во дом на срп ско хр ват ски, ен гле ски, не мач ки и фран цу ски. Са мо 
кад се не ком тер ми ну ни је мо гао на ћи аде ква тан срп ски на зив, да то је 
ње го во опи сно зна че ње. Ра ди бо љег раз у ме ва ња, ка ко пи сац ка же, уз 
тер мин се да је ње го ва ети мо ло ги ја, са зна че њем сва ког са став ног де ла. 
За ети мо ло ге то је ко ри сно, али не бих ре као да је по треб но и ле ка ри ма, 
кад се већ уз тер мин да је ње го во са да шње зна че ње на пет је зи ка, ко је је 
че сто до ста уда ље но од не ка да шњег зна че ња ње го вих са став них де ло ва. 
Као што се ви ди, ла тин ски реч ник је пра ви по ли глот ски реч ник, док 
оста ли де ло ви ни су то, већ уства ри, ре ги стри ре чи, па се у књи зи и зо ву 
реч ни ци-ре ги стри. Па да у очи да они ни су на исти на чин са ста вље ни, 
што се ви ди и по не јед на ком бро ју уне тих ре чи у по је ди не ре ги стре. Кад 
у ла тин ском де лу има 15.000 тер ми на с њи хо вим пре во дом на че ти ри 
дру га је зи ка, он да би се оче ки ва ло да у сва ком ре ги стру бу де бар то ли ки 
исти број на до тич ном је зи ку.155 За тим, ре ги стри су не јед на ко об ра ђе ни: 
у срп ском су на ше ре чи са мо упу ће не на на уч ни ла тин ски тер мин, док 
је у ен гле ском и фран цу ском сва ка реч пре ве де на на срп ско хр ват ски, не-
мач ки и фран цу ски,156 а у не мач ком са мо на срп ско хр ват ски и упу ће на 
на ла тин ски. Ако је овај реч ник на ме њен и ино стран ству, као што сто ји у 
пред го во ру, он да је ре ги стре тре ба ло уре ди ти пот пу ни је и ујед на че ни је.

Ме ни, као ла ји ку и лек си ко гра фу, чи ни се да би нам био по треб-
ни ји не што дру го ја чи ји ме ди цин ски реч ник – је дан пра ви ме ди цин ски 
тер ми но ло шки реч ник, у ко јем би на уч ни тер ми ни би ли кон ци зно, али 
ја сно и тач но де фи ни са ни, она ко ка ко се у реч ни ци ма по је ди них је зи ка 
(не дво је зич ким) ре чи об ја шња ва ју. Та квог реч ни ка још ни смо има ли на 
на шем је зи ку, јер оно не ко ли ко ме ди цин ских реч ни ка што су штам па ни 
за по след њих 80 го ди на не пот пу ни су и за ста ре ли. Тај не до ста так се на-
ро чи то осе ћа при ре ди го ва њу ве ли ког реч ни ка Срп ске ака де ми је на у ка.

По што је овај реч ник на ме њен у пр вом ре ду на шим ле ка ри ма, тре-
ба ло је на ро чи ту па жњу обра ти ти на срп ско хр ват ски ре ги стар-реч ник 
та ко да сви на ши по зна ти и при зна ти си но ни ми уз ла тин ске на уч не 
тер ми не бу ду на ве де ни у ње му. А та ко ни је учи ње но. Та ко су на пр. уз 
реч ф и б у л а да та два глав на зна че ња: л и ш њ а ч а  и к о п ч а  и уз њих 
још 9 си но ни ма, али у срп ски ре ги стар уне те су са мо те две ре чи. Уне-
та је реч п е л и н  у зна че њу ж а л ф и ј а  (ко је има у Цр ној Го ри), а не ма 
ре чи п е л е н  у зна че њу Ar te mi sia absynthi um. Док је срп ски ре ги стар 
не пот пун, у ла тин ски реч ник уз на зи ве да то је, ре као бих, ису ви ше срп-
ско хр ват ских ре чи, од ко јих су мно ге, као про вин ци јал не и ло кал не, 
ма ло по зна те, а че сто су ту ђег по ре кла. На пр., по ред ре чи м а л е  б о -
г и њ е  уз mor bil li да то је још 20 на ших си но ни ма, а у ре ги стру има и 

155 М. Мо ско вље вић ни је мо гао зна ти да је А. Ко стић сре дио и об ја вио за те че ну Ба-
ту то ву гра ђу. Ње го ва сјај на опа ска не дво сми сле но го во ри да А. Ко стић ни је имао до вољ но 
лек си ко граф ског зна ња ни осе ћа ја да ујед на чи број тер ми на на свих пет је зи ка, те да се 
сле по др жао Ба ту то вог ма те ри ја ла.

156 Ов де је А. Ко стић до пи сао на мар ги ни: ни је!.
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а р б а ш, ко је ту не ма. (То мо ра да је по гре шно ме сто а б р а ш, што 
зна чи пе гав). Ове на род не ме ди цин ске на зи ве пи сац је, сва ка ко, узео из 
тер ми но ло шке гра ђе проф. Ба ту та, а не ке је и сам по ку пио у на ро ду. Те 
ре чи из на ро да по треб но је и ко ри сно при ку пља ти, али ми слим да се 
све не сме ју уно си ти у ова кав реч ник, већ са мо по зна ти је,157 а не као 
на пр.: б а л г а м,  б и л и ч,  ц е р м а ,  ц р е н ,  ч у н ,  ђ о т а ,  г и с т а , 
х и љ  и др. С дру ге стра не мно ге оп ште по зна те ре чи ни су уне се не у 
ре ги стар, као: г и х т, к о с т о б о љ а, ж и г о в и, л а ж и ч и ц а, б а б и -
н а  р у п а  и др. Реч з а п а љ е њ е  упу ће на је са мо на in flam ma tio, што 
ни је ни тач но ни до вољ но, јер се пре ма бо ле сном ор га ну за па ље ње зо ве, 
као што је по зна то ga stri tis, nep hri tis, pne u mo nia, ple u ri tis и др. У сво ме 
до са да шњем ра ду на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји проф. Ко стић је не сум-
њи во до ка зао да до бро по зна је наш је зик и има углав ном здрав сми сао 
за ње гов дух. Али ми се чи ни да је, при хва та ју ћи се из ра де ’Ме ди цин ског 
реч ни ка’, мал ко пре це нио сво је мо гућ но сти.158 Он га је за ми слио као 
по ли глот ски тер ми но ло шки реч ник, а то је вр ло за ма шан и те жак по сао, 
за ко ји са мо је дан чо век ни је до во љан.159 Да се по слу жио са рад њом лек-
си ко гра фа, уве рен сам да би се не ки не до ста ци из бе гли. Уз гред бих 
на по ме нуо да је ве ли ка по гре шка што је из ово га реч ни ка ис кљу чен 
ру ски је зик. ’Тех нич ки раз ло зи’ ни су до вољ но оправ да ње за то што је 
из о ста вљен је зик зе мље у ко јој је ме ди цин ска на у ка одав но на ве ли кој 
ви си ни, је зик ко јим се да нас слу жи тре ћи на чо ве чан ства.

На кра ју, тре ба да ка жем да ис пред реч нич ког де ла пи сац на 33 
стра не да је ра зна ко ри сна об ја шње ња и на по ме не. На пр вом ме сту то су 
’На по ме не о ме ђу на род ној ме ди цин ској тер ми но ло ги ји’, где се го во ри 
о пи са њу и из го во ру ла тин ских и грч ких ме ди цин ских ре чи и да је пре-
глед нај че шћих пре фик са, су фик са и од ред ни ца у ме ди цин ским сло же-
ни ца ма. На ла зим да су ове на по ме не на пи са не су ви ше струч но, та ко да 
ли че на ма лу ла тин ску и грч ку гра ма ти ку, и сум њам да ће има ти не ку 
прак тич ну вред ност. ’На по ме не о тран скри бо ва њу ла тин ских, грч ких 
и струч них ре чи на наш је зик’, по ред све њи хо ве тач но сти и пре глед но-
сти, ми слим да су без по тре бе уне те, уто ли ко ма ње што у њи ма има и 
не ких оп ште по зна тих ства ри, као на пр. об ја шња ва ње да су ла тин ске 
ре чи на -us и -um у срп ско хр ват ском пре у зе те без тих на ста ва ка: а т о м, 
к р и с т а л, е к с т р а к т; или оне на -smus са за вр шет ком -зам: р е у м а -
т и з а м,  т р о п и з а м. У овим На по ме на ма пи сац го во ри и о тран скри-
бо ва њу стра них при де ва, у че му по сто ји ве ли ко ша ре ни ло, а та ко исто 

157 Да је срп ски ре ги стар не пот пун, ла ко па да у очи сва ком ко се ио ле ба вио лек си ко-
гра фи јом. М. Мо ско вље вић је до бро на слу тио да ди ја ле кат ска срп ска лек си ка при па да 
Ба ту ту, али ни је мо гао зна ти да та кву гра ђу А. Ко стић ни је ни ка да при ку пљао у свом жи-
во ту ни ти се њо ме икад ба вио. У пра ву је ка да ка же да њој ни је ме сто у ве ли ком оби му у 
ла тин ском реч ни ку, али ми да нас не би смо мо гли из ву ћи из ње га сав ре пер то ар рет ких 
си но ни ма ко је је Ба тут це лог жи во та бе ле жио. За хва љу ју ћи ам би ци ја ма А. Ко сти ћа, Ме
ди цин ски реч ник чу ва бо гат и дав но за бо ра вље ни лек сич ки ме ди цин ски ма те ри јал срп ског 
на ро да.

158 А. Ко стић је под ву као овај део тек ста и до пи сао на мар ги ни У че му?.
159 Чи ни се да М. Мо ско вље вић на слу ћу је да А. Ко стић ни је сȃм ра дио реч ник.
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о ту ђим гла го ли ма ко ји се у на шем је зи ку го во ре са три за вр шет ка: 
-ира ти, -иси са ти, -ова ти. Пи сац сма тра да их би све тре ба ло го во ри ти 
са на шим на став ком -ова ти, али то ни је пот пу но из во дљи во, јер је по-
зна то да у је зи ку вр ло че сто оно што је би ло пра вил но по пу шта ис пред 
оног што је би ло не пра вил но. А ши ро ка упо тре ба у је зи ку је нај ви ши 
за кон. Ко би да нас ре као и м п у т о в а т и  м. и м п у т и р а т и? Не кад 
се го во ри ло т а к а т  ме сто т а к т .

На дам се да ће ове мо је на по ме не проф. Ко стић узе ти у об зир при 
из ра ди дру гог из да ња ’Ме ди цин ског реч ни ка’,160 чи ме ће му вред ност 
још ви ше по ра сти, а она је и без то га то ли ка да ову књи гу тре ба да има 
сва ки ле кар.” 

По за вр шет ку по се те го спо ђи Ве ри Ко стић по ка зао сам јој фо то гра-
фи ју на ко јој А. Ко стић др жи сан ду че у ко ме је пре нео „ру ко пис Ме ди цин ског 
реч ни ка кроз Ал ба ни ју” и пи тао је зна ли шта се де си ло с тим сан ду че том. 
За го нет но се осмех ну ла и са мо је ре кла: „Уни штио је сан ду че.”161 Ка да сам 
је упи тао за што се та ко осмех ну ла, до да ла је: „Био је ди ван чо век, али знао 
је да фан та зи ра, пло вио је у обла ци ма.”

* 
*  *

На кра ју све га из ло же ног са ве ли ком до зом си гур но сти мо гу се из ву ћи 
сле де ћи за кључ ци:162 Ми лан Јо ва но вић Ба тут је по сле ви ше де це ниј ског ба-
вље ња срп ским на род ним ме ди цин ским на зи вљем (та ко ђе и ме ђу на род ним 
и стра ним) имао не пот пун ру ко пис об ра ђе ног лек си ко граф ског ме ди цин ског 
ма те ри ја ла (реч ник), али ни је га ни кад об ја вио јер ве ро ват но ни је имао 
сна ге да га сȃм за вр ши; иде ја, ци ље ви и про грам ра да на овим по сло ви ма 
кроз Тер ми но ло шки се ми нар при па да ју Ба ту ту; Алек сан дар Ко стић сво је 
пр ве по чет ке ба вље ња ме ди цин ском тер ми но ло ги јом ве зу је за за вр ше так 
сво јих сту ди ја (по сле 1921. го ди не), а ме ди цин ском лек си ко гра фи јом (ен ци-
кло пе ди јом за пра во, а ус пут и тер ми но ло ги јом) озбиљ но по чи ње да се ба ви 
тек дру гом по ло ви ном два де се тих и по чет ком три де се тих го ди на XX ве ка, 
ра де ћи сȃм и/или са ску пи ном са рад ни ка; А. Ко стић 1937. го ди не осни ва 
Тер ми но ло шки се ми нар Ме ди цин ског фа кул те та при Хи сто ло шком ин сти-
ту ту у вре ме ка да је био де кан Фа кул те та; по сле Дру гог свет ског ра та А. 
Ко стић сe до мо гао Ба ту то ве гра ђе, по ја ча ва рад на ме ди цин ској тер ми но-

160 А. Ко стић ни је, на рав но, ува жио ни јед ну при мед бу ува же ног лек си ко гра фа, ко је 
су по сле ди ца не струч ног сре ђи ва ња ту ђе гра ђе. Твр до гла во је на ста вио да бу де тек пу ки 
про из во ђач и тр го вац ро бом ко ја се зо ве – књи га, али не и њен ства ра лац.

161 Да је то сан ду че има ло би ло ка кву исто риј ску или сен ти мен тал ну вред ност и на-
ме ну ко ја му је при пи са на, А. Ко стић га си гур но не би уни штио.

162 Мно ги ови за кључ ци би ли су нео че ки ва ни и са ми су се на мет ну ли то ком ис тра-
жи ва ња и пи са ња ра да.
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ло ги ји, ор га ни зу је ин сти ту ци о на ли зо ва ни и тим ски лек си ко граф ски рад у 
ци љу об ра де Ба ту то вог ма те ри ја ла и об ја вљи ва ња Ме ди цин ског реч ни ка – тај 
по сао је по свој при ли ци био го тов за шест го ди на;163 пр ви зва нич ни са ста-
нак Тер ми но ло шког се ми на ра одр жан је 1951. го ди не; те го ди не Ме ди цин ски 
реч ник је већ спре ман за штам пу; го ди ну да на ка сни је А. Ко стић би ва пен-
зи о ни сан и за др жа ва пра во на Хи сто ло шком ин сти ту ту да при сту пи све му 
што му је би ло по треб но за за вр ше так реч ни ка; 1956. го ди не об ја вљу је 
Ме ди цин ски реч ник, а по сло ви у Тер ми но ло шком се ми на ру је ња ва ју; 1971. 
го ди не А. Ко стић об ја вљу је дру го из да ње реч ни ка, за ко је до би ја Ок то бар-
ску на гра ду, и осо ко љен ши ри ла жни мит о се би и исто ри ји ра да на реч ни-
ку и у Се ми на ру; 1981. го ди не све се ви ше за пли ће у соп стве не не и сти не. 

На осно ву свих чи ње ни ца сло бод но се мо же твр ди ти да Ме ди цин ски 
реч ник н и ј е ау тор ско де ло Алек сан дра Ко сти ћа,164 не го за пра во пред ста-
вља ње гов уред нич ки, ре дак тор ски, при ре ђи вач ки и – мо жда – јед ним де лом 
ау тор ски ис ко рак у ра ду на ме ди цин ској тер ми но ло ги ји. Ве ро ват но ни ка да, 
на жа лост, не ће мо до зна ти шта се за и ста де си ло с Ба ту то вом тер ми но ло шком 
гра ђом и ру ко пи сом реч ни ка. Мо рам из ра зи ти бо ја зан да је не по врат но из-
гу бље на мо гућ ност да се об ра ди и об ја ви лек си ко граф ско де ло ме ди цин ских 
на род них из ра за (та ко ђе и би о ло шких, зо о ло шких, бо та нич ких, ве те ри нар-
ских итд.) с Ба ту то вом по став ком и ње го вом из ван ред ном гра ђом и при ме-
ри ма, и то реч ник по пут оног ко ји је об ја вљен у Ле то пи су Ма ти це срп ске 
1886. и 1887. го ди не, а чи ји је на го ве штај ја сно дао Или ја Ог ња но вић на X 
сед ни ци Књи жев ног од бо ра Ма ти це срп ске.

Ви ше је не го очи глед но да срп ском је зи ку не до ста је ва љан ме ди цин ски 
реч ник за сно ван ис кљу чи во на на род ном је зи ку и на зи вљу. У том сми слу 
Ба ту то ва Гра ђа (обе) и Ме ди цин ски реч ник пот пи сни ка А. Ко сти ћа сто је као 
од ли чан основ, те мељ бу ду ћег „Ме ди цин ског реч ни ка – на род ни ме ди цин ски 
на зи ви”, ко ји би тим струч њакâ лек си ко гра фа и ме ди ци на ра мо гао ра ди ти 
у Оде ље њу за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске у окви ру не дав но по кре-
ну те еди ци је Тер ми но ло шки реч ни ци, на слич ним прин ци пи ма из ра де као 
Ор ни то ло шки реч ник или Ба тра хо ло шкохер пе то ло шки реч ник срп ско га 
је зи ка (гла ва од ред ни це је ла тин ска /на уч на/ реч, уз на во ђе ње срп ских си-
но ни ма, с ре ги стри ма на кра ју књи ге), уз ис ти ца ње оних пој мо ва ко ји су 
по зна ти срп ском је зи ку и на ро ду. Ду гу је мо то Ба ту ту.

163 У ру ка ма је имао и си ро ву гра ђу и лек си ко граф ски об ра ђен ма те ри јал. Нео бра ђе-
на гра ђа је да та А. Ар на у то ви ћу на сре ђи ва ње, пре ку ца ва ње, уа збу ча ва ње и об ра ду. Ни ко 
дру ги у Се ми на ру ни је имао је зич ко зна ње за тај по сао.

164 Тре ба ло је пот пи са ти нај пре М. Ј. Ба ту та, па он да и С. Ђор ђе ви ћа, А. Ар на у то ви-
ћа, И. Ма рин ко ви ћа, Л. Ста но је ви ћа, мо жда Љ. Ма ти ћа и др. Као што је Ва лен тин Пу та нец 
при ре дио (уз уред ни штво Мир ка Де а но ви ћа и Љу де ви та Јон кеа) Ети мо ло гиј ски рјеч ник 
хр ват ско га или срп ско га је зи ка а ЈА ЗУ ста вио Пе тра Ско ка за ау то ра, иа ко он за жи во та 
ни је за вр шио ру ко пис на осно ву огром не гра ђе, та ко је мо жда и А. Ко стић тре ба ло да пот-
пи ше М. Ј. Ба ту та за ау то ра, а се бе за при ре ђи ва ча, уз на по ме ну шта је тач но ра ђе но на 
про јек ту и ко је ра дио.
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A MA TE RIAL FOR ME DI CAL DIC TI O NARY

S u m m a r y
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grap hic le gacy of Mi lan Jo va no vić Ba tut. The pa per starts from the pos si bi lity that Me
di cal dic ti o nary is not copyright work of Alek san dar Ko stić and the re is big pro ba bi lity 



1117

Ba tut’s mul ti-de ca de le xi co grap hic work had fal led in to hands of the pla gi a tor. This is 
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on Ba tut’s ide as and mo dern le xi co grap hic wor king.

Ма ти ца срп ска
Но ви Сад
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ПОВОДИ

UDC 821.111(73).09(049.32)

Др Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић

КЊИ ЖЕВ НО И СТО РИЈ СКИ ПО ДУ ХВАТ*

(Ра дој ка Вук че вић, Исто ри ја аме рич ке књи жев но сти. Но ви Сад:  
Ака дем ска књи га и Ма ти ца срп ска – Дру штво чла но ва у Цр ној Го ри,  

Одје ље ње за срп ски је зик и књи жев ност, 2018)

Раз ме ре књи жев но-исто ри о граф ског по ду хва та, ток на стан ка и са др жај Исто
ри је аме рич ке књи жев но сти Ра дој ке Вук че вић иза зи ва ју ака дем ско и ко ле ги јал но 
стра хо по што ва ње јер је реч о из у зет но ам би ци о зној књи зи, ко ја на шој кул ту ри 
обез бе ђу је сло же ну и пре да но из гра ђе ну ка пи ју кроз ко ју би сва ко ко тра га за зна-
њи ма о аме рич кој књи жев но сти и кул ту ри тре ба ло да про ђе: од сту де на та, пу бли-
ци ста, пре во ди ла ца, ме диј ских по сле ни ка и ши ре пу бли ке до ака дем ских зна ла ца 
из свих ху ма ни стич ких ди сци пли на. Пред на ма је обим на ‒ у до бр ој ме ри ин тер-
ди сци пли нар на ‒ исто ри ја аме рич ке књи жев но сти, ко ја је на ста ла нај пре на ен гле-
ском је зи ку, под на сло вом A Hi story of Ame ri can Li te ra tu re: Pre co lo nial Ti mes to the 
Pre sent, у пр вој вер зи ји об ја вље на у из да њу Ин сти ту та за стра не је зи ке у Под го-
ри ци 2005, а по том и у из да њу Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду 2010. У ме ђу-
вре ме ну је ау тор ка при ре ди ла пре ра ђе но и до пу ње но из да ње на срп ском је зи ку, с 
тим што је део прет ход не вер зи је за ову при ли ку пре вео Ла зар Ма цу ра. Реч је, 
да кле, о ви ше де це ниј ском књи жев но-исто ри о граф ском по слу у ко јем се осли ка-
ва ју и па ра диг мат ске и ме то до ло шке од ли ке вре ме на у ко јем је на ста ја ло. 

Ка да је о ме то до ло ги ји реч, Ра дој ка Вук че вић већ у Уво ду на сто ји да бу де 
пре ци зна и од го вор на, те да чи та о ци ма при ка же на че ла ко ји ма се ру ко во ди ла у 
пи са њу. Да би осве тли ла сво ја по ла зи шта, ау тор ка чи та о ци ма нај пре пре до ча ва 
пи та ња с ко ји ма се и са ма су сре ла: „да ли аме рич ку књи жев ност пред ста вља ју 
тек сто ви ко је су на пи са ли или пи шу Аме ри кан ци?”, „да ли аме рич ку књи жев ност 
пред ста вља ју тек сто ви о Аме ри кан ци ма?”, да ли је то књи жев ност ко ју „сам дух 
чи ни нео а ме рич ком?” (стр. 17). Реч је, да кле, нај пре о пи та њи ма ко ја се ти чу при-
пад но сти по је ди них књи жев них оства ре ња на ци о нал ном, то јест, услед при ро де 
на стан ка аме рич ке на ци је, и тран сна ци о нал ном кор пу су при ка за не тра ди ци је. Ту 
су, по том, и не до у ми це у по гле ду гра ни ца књи жев не умет но сти: „Гдје су гра ни це 
књи жев но сти, гра ни це тек ста, од го ва ра ју ћи рам у ко ји је мо же мо смје сти ти, естет-
ске ври јед но сти на осно ву ко јих је мо же мо про су ђи ва ти?” (Исто). Ау тор ка раз ма-
тра и нај у жа ме то до ло шка пи та ња са ме књи жев не исто ри о гра фи је: „ Шта је ка нон, 

* Текст је на стао као ре зул тат ра да у окви ру про јек та Про је кат Књи жен ство Ми ни-
стар ства за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој бр. 178029.
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а шта тра ди ци ја, шта је ин тер тек сту ал ни низ, а шта је ли те рар ни кон ти ну и тет?” 
и „Да ли је пи та ње књи жев но сти уку пан збир свих чи та ња, ко је ге не ри шу раз ли-
чи то ода бра ни тек сто ви?” (Исто). Све сна је да сва ка од три ре чи у на сло ву ње не 
књи ге пред ста вља епи сте мо ло шки про блем за се бе: „Шта ми сли мо ка да ка же мо 
аме рич ка, а шта ка да ка же мо књи жев ност или исто ри ја?” (Исто). 

Уз све на ве де не не до у ми це у свом ви до кру гу, Ра дој ка Вук че вић на по чет ку 
са оп шта ва да ће чи та о ци ма пред ста ви ти „из вје сну ви зи ју књи жев но сти и исто ри-
је”, те да исто ри ја књи жев но сти, по ау тор ки ном уве ре њу, „пред ста вља уви јек сло-
же ни ју мре жу од со ци јал не, по ли тич ке или еко ном ске исто ри је, јер је на кра ју 
уви јек за о кру же на сло же ним су бјек тив ним умјет нич ким су до ви ма, али и ја ким 
људ ским и кре а тив ним емо ци ја ма” (Исто). По след њи на ве де ни ис каз схва та мо као 
ме то до ло шко обра зло же ње оне ди мен зи је ау тор ки не књи ге у ко јој су из ра же ни 
ње ни лич ни чи та лач ки афи ни те ти са др жа ни у не кад кра ћим, не кад ду жим, са же-
тим – као што и при ли чи јед ној књи жев ној исто ри ји – ту ма че њи ма по је ди них 
де ла, ми кро ди ја ло зи ма с њи ма. Ако им по зант на ком по зи ци ја књи ге и ду го тра јан 
рад на њој иза зи ва ју стра хо по што ва ње, ути сак ко ји оста вља ју по је ди нач ни при-
сту пи по је ди нач ним ау то ри ма и тек сто ви ма је сте – при сност. Ра дој ки Вук че вић 
су тек сто ви о ко ји ма го во ри при сни, и она ту при сност де ли са чи та о ци ма, што се 
посeбно огле да у тек сто ви ма о Емер со ну, То роу, Хо тор ну, Мел ви лу, Е.А. Поу, Вол-
ту Вит ме ну, Еми ли Ди кин сон, Хен ри ју Џеј мсу, Фок не ру, Ју џи ну О’Ни лу. Ка да је 
реч о пи сци ма нај бли жим на шем вре ме ну, ми кро ди ја ло шки при ла зи Син ге ру, На-
бо ко ву, Де ли лу, То ни Мо ри сон, Пин чо ну, Бар ту. 

Све сна да сва ко вре ме мо ра има ти сво ју исто ри ју, Ра дој ка Вук че вић по ка зу-
је да је, по пут гру пе ис тра жи ва ча аме рич ке исто ри је с Уни вер зи те та Хар вард, на 
че лу са Са ква ном Бер ко ви чем (Sa cvan Ber co vitch), мо ра ла има ти у ви ду по ли тич-
ке и кул тур не про ме не ко је су ре ла ти ви зо ва ле гра ни це на ци је, по том фи ло зоф ске, 
ан тро по ло шке, кул ту ро ло шке, лин гви стич ке и књи жев но те о риј ске по гле де ко ји 
су про ме ни ли по и ма ње при ро де кул тур не исто ри о гра фи је, из ме ђу тзв. ста рог (по-
зи ти ви стич ког) исто ри зма и тзв. но вог (пост мо дер ног, пост фу ко ов ског) исто ри зма, 
као и тех но ло шке про ме не ко је су ути ца ле на ак ту ел не ди мен зи је по сто ја ња књи-
жев ног тек ста. Бу ду ћи да је и са ма у ви ше на вра та сво ја ис тра жи ва ња оба вља ла 
на Уни вер зи те ту Хар вард као Фул брај тов сти пен ди ста, Ра дој ка Вук че вић је на шој 
ака дем ској и кул тур ној јав но сти при ка зи ва ла уче ња, те о риј ске и ме то до ло шке 
по зи ци је свет ски ути цај них ау то ра, хар вард ских пре да ва ча, о ко ји ма је пи са ла и 
са ко ји ма је у ин тер вју и ма раз го ва ра ла, као што су Хо ми Ба ба (Ho mi K. Bhab ha), 
Сти вен Грин блат (Step hen Gre en blatt) или Ло ренс Бју ел (Law ren ce Bu ell). И ви ше 
од то га, она је у соп стве ну књи жев но и сто риј ску пер спек ти ву укљу чи ла мно ге од 
аспе ка та хар вард ских књи жев но те о риј ских и књи жев но и сто риј ских пер спек ти ва. 
Као и хар вард ску отво ре ност за плу рал но са гле да ва ње и пре и спи ти ва ње пред ме та 
про у ча ва ња у ху ма ни стич ким на у ка ма: плу рал но у кул тур но-по ли тич ком сми слу, 
и плу рал но у ме то до ло шком сми слу. 

Та ко ова исто ри ја аме рич ке књи жев но сти, из пе ра Ра дој ке Вук че вић, са го-
вор ни це Хо ми ја Ба бе, и по што ва тељ ке Едвар да Са и да, чи та о ци ма нај пре ну ди 
при ли ку да се ши ром отво ре них очи ју су срет ну са при мал ном сен ком аме рич ке 
кул ту ре: с кул ту ром прет ко ло ни јал ног и ко ло ни јал ног до ба. По гла вљу о „ства ри 
та ме” („thing of dark ness”), ко ју Аме ри кан ци, по пут Про спе ра из Шек спи ро ве Бу ре, 
нај зад мо ра ју при зна ти за сво ју, Ра дој ка Вук че вић да је на слов Ин ди јан ска стра на 
при че: при ча о за то мље ним гла со ви ма и ис пи ту је ми то ве, усме ну тра ди ци ју, го вор 
и пер фор ман се ста ро се де ла ца. Европ ске пред ра су де пре ма за те че ним сим бо лич ким 
те ко ви на ма ау тор ка пред ста вља у по гла вљу Су срет Евро пља на са Но вим сви је том: 
вер зи ја осва ја ча кон ти нен та, с по себ ним ак цен том на пи та њи ма по кр шта ва ња и 
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кул тур не ин те гра ци је ста ро се де ла ца. Исто ри ја књи жев но сти ко ло ни јал ног до ба 
већ под ра зу ме ва на ста вак европ ске, хри шћан ске ̶ че сто пу ри тан ске ̶ кул тур не и 
књи жев не прак се. И дру го по гла вље има на слов у ко јем је јед на епо ха књи жев но сти 
и кул ту ре на сло вље на по ли тич ком од ред ни цом: Књи жев ност устав норе во лу цио
нар ног до ба и ба ви се сло же ним пи та њи ма ре ли ги је и се ку ла ри за ци је у аме рич кој 
кул ту ри, те њи хо вим од ра зи ма у књи жев но сти, као и сво је вре ме но за то мље ним, 
а са да по но во от кри ве ним су бал тер ним и мар ги нал ним гла со ви ма же на, Афро а ме-
ри ка на ца, Ин ди ја на ца. Методoлошки  плу ра ли зам књи жев не исто ри о гра фи је у овој 
књи зи се нај пре огле да у амал га му два ти па пе ри о ди за ци је. Је дан се ве зу је за по-
ли тич ку исто ри ју, и њи ме се ау тор ка ру ко во ди у ком по но ва њу пр ва два и по след-
ња два по гла вља: на слов ше стог је Књи жев ност пре го ва ра ња: 1945‒2000, а сед мог 
Књи жев ност на кон 9/11: књи жев ност „кри зе”. Дру ги тип пе ри о ди за ци је др жи се 
тра ди ци о нал не стил ско-ти по ло шке хро но ло ги је за пад ног ка но на, ко ју под ра зу ме-
ва ју на сло ви сре ди шњих по гла вља: Књи жев ност аме рич ког ро ман ти зма, те Аме рич
ки ре а ли зам и на ту ра ли зам. По гла вље о мо дер ни зму спа ја у се би оба прин ци па 
– по е тич ки и по ли тич ки – и но си на слов Мо дер ни зам у кон тек сту: 1914‒1945. 

И ка да не ста вља по ли тич ке тер ми не у на сло ве по гла вља, ау тор ка је, у са мим 
тек сто ви ма, по пут за го вор ни ка но вог исто ри зма, увек све сна по ли тич ких аспе ка-
та кул ту ре и књи жев но сти, по ља су ко бље них дис кур са у окви ри ма исте епо хе, 
ко је је ис пи ти вао Фу ко, те „исто рич но сти тек ста и тек сту ал но сти исто ри је”. Та ко 
се пи та ња ко ји ма за по чи ње ис пи ти ва ње аме рич ког ро ман ти зма (прав ца ко ји је и 
у Евро пи имао из ра же не по ли тич ке – на ци о нал не, осло бо ди лач ке, иден ти тет ске, 
де мо крат ске – аспек те) ти чу ра та, иден ти те та, роп ства, ра се и ро да. Као спе ци фич-
не аме рич ке књи жев не фе но ме не Ра дој ка Вук че вић ис пи ту је та ко зва ни „роп ски 
на ра тив”, нај по зна ти ји по књи зи Чи ча То ми на ко ли ба Ха ри је те Би чер Стоу, те „мит 
о аме рич ком за па ду” на стао у При ча ма о Ко жној Ча ра пи Џеј мса Фе ни мо ра Ку пе-
ра. Ис пи ту ју ћи по тре бу аме рич ких ау то ра за ре а ли змом и на ту ра ли змом, ау тор ка 
опет са гле да ва „исто рич ност тек ста” ‒ ре а ли стич ког и на ту ра ли стич ког ̶ ко ји је у 
сре ди ште књи жев не па ра диг ме до спе вао са мар ги на аме рич ке кул ту ре у ко јој су 
се од и гра ва ле бол не про ме не услед мо дер ни за ци је, ур ба ни за ци је, тран сфор ма ци-
је по ро дич ног жи во та, на пе то сти кла сних, род них и ра сних од но са. Иста свест о 
по тра зи за афро а ме рич ким иден ти те том, пре ћу та ним жен ским гла со ви ма, од но-
си ма цен тра и мар ги не про жи ма ју и по гла вље о мо дер ни зму, ко је пак, укљу чу је и 
те шка дру штве на ис ку ства еко ном ске де пре си је и два свет ска ра та. Два по след ња 
по гла вља, као што је спо ме ну то, већ и у на сло ви ма ис ти чу по ли тич ка пре ви ра ња: 
вре ме по сле дру гог свет ског ра та, са су ко бом тзв. кул ту ре и тзв. кон тра кул ту ре, 
са про те сти ма и анар хи стич ким иде а ли змом ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка, 
„нар ци змом и по хле пом”, ка ко ка же ау тор ка, се дам де се тих го ди на, мул ти кул ту ра-
ли змом оса ме де стих и де ве де се тих, с пост мо де р ни стич ком афир ма ци јом по пу лар не 
кул ту ре и с пре по зна тљи вим при су ством чи ка но књи жев но сти, азиј ско а ме рич ке 
књи жев но сти и ин ди јан ско а ме рич ке књи жев но сти. По гла вље ко је нас до во ди на 
праг на ше са вре ме но сти на сло вље но Књи жев ност на кон 9/11: књи жев ност кри зе 
у сре ди ште па жње до во ди аме рич ку сред њу кла су, ње ну не си гур ност и страх за 
го лу ег зи стен ци ју, страх од те ро ри зма, пи та ња од го вор но сти. Стал но освр та ње на 
ова пи та ња у тек сту Ра дој ке Вук че вић, ме ђу тим, ни нај ма ње се не на ме ће као „по-
ли тич ка ко рект ност”, јер се ау тор ка на ла зи, ка ко ка же Хо ми Ба ба, на „тре ћем 
ме сту” и пи ше из пер спек ти ве „тре ћег ме ста”. Шта ви ше, из ових па са жа, ко јих 
ни је ма ло, иш чи та ва се нај пре и пре све га ау тор кин истин ски, све о бу хват ни ху-
ма ни зам и њен ду бо ки ал тру и зам. 

Као исто ри ја аме рич ке књи жев но сти, књи га Ра дој ке Вук че вић, у свом ме то-
до ло шком амал га му са др жи и ја сну усме ре ност на естет ске, фор мал не и сми са о не 
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ком по нен те ау тор ских опу са. Исто ри ја аме рич ке књи жев но сти ни је, да кле, као што 
би се из оно га што је до са да ре че но мо гло за кљу чи ти са чи ње на као по вест о со ци-
јал но усло вље ном об ли ко ва њу те ма и мо ти ва про ис те клих из аме рич ког жи во та 
у раз ли чи тим исто риј ским и по ли тич ким окол но сти ма. Кроз исто ри ју аме рич ке 
књи жев но сти, ау тор ка са гле да ва струк ту рал не, стил ске, се ман тич ке од ли ке по-
е зи је, про зе, дра ме, те број них хи брид них и тран сме ди јал них жан ро ва, са ја сних 
ста но ви шта фор мал не естет ске ана ли зе свој стве не пом ном чи та њу но ве кри ти ке, 
ко ја су у по след њих три де се так го ди на сма тра на пре ва зи ђе ним, али ко ја се опет 
не рет ко вра ћа ју у књи жев но кри тич ку прак су, као та ко зва ни „нео фор ма ли зам”. 

И нај зад, про у ча ва о це књи жев но сти, у су сре ту са јед ном исто ри јом књи жев-
но сти, по ред исто ри о граф ске ме то до ло ги је, по ред исто ри о граф ског пред ста вља ња 
естет ских и фор мал них свој ста ва де ла из раз ли чи тих епо ха, за ни ма ју и ди ја ло шки, 
хер ме не у тич ки су сре ти са по је ди нач ним ау то ри ма о ко ји ма се пи ше. Ја сно је да у 
јед ној исто ри ји књи жев но сти не ма мно го про сто ра за екс тен зив на ту ма че ња, те 
да су ин тер пре та ци је ну жно све де не на ми кро ди ја ло ге, али и нај кра ћи ис ка зи све-
до чан ства су о оном ба зич ном хер ме ну тич ком су сре ту ко ји Х. Г. Га да мер пред ста-
вља ре чи ма: шта овај текст го во ри ме ни и шта ја, за уз врат, го во рим ње му? 
Из два ја се по гла вље о Ед га ру Ала ну Поу, и ве што пре пли та ње ту ма че ња са ме 
пе сме Га вран и По о вог по е тич ког спи са Фи ло зо фи ја ком по зи ци је. Оба ту ма че ња 
до бра су при ли ка за пра ву књи жев ну ини ци ја ци ју, ко ју је Ра дој ка Вук че вић, ве ру-
је мо, мно го пу та упри ли чи ла сво јим сту ден ти ма. Ау тор ки бли зак спој по што ва ња 
сва ког по је ди нач ног чо ве ка, ра ди кал ног ин тер на ци о на ли зма, па чак и ко смич ког 
брат ства у по е зи ји Вол та Вит ме на, при ка зан је та ко да све до чи о ин тен зи те ту 
књи жев ног до жи вља ја. Као што је при вла чи Вит ме но ва флу ид на ре чи тост, та ко, 
чи ни се, ду бо ко раз у ме и го то во ла кон ску, али ин тен зив но лир ску, са же тост по е-
зи је Еми ли Ди кин сон. Као што је убе дљи во при ка за ла пе сни штво и по е тич ке 
на зо ре Е. А. Поа, под јед на ко је успе шно при ка за ла два ве ли ка аме рич ка мо дер ни-
стич ка пе сни ка, чи ји су те о риј ски по гле ди на књи жев ност обе ле жи ли два де се ти 
век ко ли ко и њи хо ва по е зи ја. Реч је о Езри Па ун ду и Т. С. Ели о ту. Не за не ма ру ју ћи 
те шку по ли тич ку кон тро вер зу Па ун до вог ан га жма на у Му со ли ни је вој Ита ли ји, 
али оста вља ју ћи је по стра ни, ау тор ка је чи та о ци ма као пут до Па ун до ве по е зи је 
по ну ди ла ње го во сло је ви то об ја шње ње по ет ског ства ра ња и раз у ме ва ња по е зи је 
пој мо ви ма ме ло пе је, фа но пе је и ло го пе је. Та ко ђе је спрет но по ве за ла Ели о то ве 
есе је, а пре све га гла со ви ти Тра ди ци ја и ин ди ви ду ал ни та ле нат са ње го вим пе-
снич ким опу сом, од Љу бав не пе сме Ал фре да Џ. Пру фро ка до Че ти ри квар те та. 
Квар те ти ни су ла ки за раз у ме ва ње и ту ма че ње, али текст Ра дој ке Вук че вић по-
тен ци јал но збу ње ном чи та о цу ну ди не ку вр сту ма пе и пу то ка за ука зу ју ћи на спој 
ко ло кви јал ног је зи ка, му зич ке ком по зи ци је сва ке од че ти ри пе сме, сло је ви тих 
асо ци ја ци ја ко је при зи ва ју фи ло зоф ске и ми стич ке за пи се из ра зних вре ме на и 
кул ту ра у на сто ја њу да ис ка жу ми сте ри ју вре ме на, те људ ског до жи вља ва ња и 
раз у ме ва ња вре ме на. Исто та ко је, ка да је о про зи реч, у при ка зу ме ста Хен ри ја 
Џеј мса у исто ри ји аме рич ке књи жев но сти, ау тор ка по ве за ла ње го ве ути цај не пред-
го во ре, ко ји ма мно го ду гу је це ло куп на ан гло фо на те о ри ја при по ве да ња у два де-
се том ве ку, са са мим ро ма ни ма Ам ба са до ри, Кри ла го лу би це, Пор трет јед не да ме. 
Што се са же тих ту ма че ња ро ман сек не фик ци је ти че, ва ља ис та ћи освр те на Мар ка 
Тве на, Хе мин гве ја, Фок не ра, а ка да је о дра ми реч, ис ти че се ма ло екс тен зив ни ји 
оде љак о Ју џи ну ОʼНи лу, чи ја је „ду ша у су ко бу са со бом”, ау тор ку очи глед но 
под ста кла да се пред за го нет ком овог пи сца за др жи ма ло ду же. 

Ва ља на по ме ну ти да је Ра дој ка Вук че вић до стат ну па жњу по све ти ла и раз-
во ју ми сли и на у ке о књи жев но сти у САД. Не са мо у ви ду већ спо ме ну тог уза јам ног 
осве тља ва ња по е тич ких ста во ва и ства ра лач ке прак се по је ди них ау то ра ути цај них 
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на оба по ља, већ и у по гла вљи ма по све ће ним но вој кри ти ци, аме рич кој на ра то ло-
ги ји и та ко зва ној ми то ло шкој ана ли зи, у ши ре схва ће ном мо дер ни стич ком кон-
тек сту. На од го ва ра ју ћим ме сти ма, Ра дој ка Вук че вић се освр ће и на де кон струк-
ци ју, но ви исто ри зам, фе ми ни стич ке, квир, пси хо а на ли тич ке, пост ко ло ни јал не, 
еко ло шке при сту пе тек сту у кон тек сту пост мо дер ни стич ких схва та ња књи жев не 
умет но сти. Освр ти на те о риј ске прав це су нај че шће раз ме ра реч нич ких или ен ци-
кло пе диј ских од ред ни ца, али бу ду ћи да ово ни је исто ри ја ми шље ња о књи жев но-
сти већ исто ри ја књи жев но сти, те о риј ске од ред ни це до стат но обо га ћу ју ма пу коју 
је ау тор ка ис цр та ла и чи та лач ко сна ла же ње на њој. 

Аме рич ки књи жев ни пост мо дер ни зам раз ма тран је у по след ња два по гла вља. 
Ис цр та не су ли ни је ути ца ја кључ них фи ло зо фа и те о ре ти ча ра дру штва, кул ту ре 
и је зи ка два де се тог ве ка ‒ као што су Адор но, Мар ку зе, Фром, по том Де ри да, Фу ко, 
Ли о тар, Бо дри јар ‒ на аме рич ке ми сли о це, те о ре ти ча ре књи жев но сти и књи жев не 
ства ра о це. Ау тор ка са же то ко мен та ри ше и про ми шља ње фе но ме на пост мо дер ни-
зма у тек сто ви ма Џо на Бар та (из ме ђу Књи жев но сти ис цр пље но сти из 1967. и 
Књи жев но сти об на вља ња из 1979), То ма са Пин чо на, Кур та Во не га та, Су зан Зон-
таг и дру гих. У раз ма тра њу пост мо дер ни зма по ја вљу ју се и пи та ња сва ко вр сних 
про це са ин те лек ту ал не и ства ра лач ке де кон струк ци је, про и за шле из ми шље ња 
Жа ка Де ри де и ње го вих след бе ни ка, по том тран сме ди јал них фе но ме на, о ко ји ма 
је во де ће рас пра ве за по чео Жан Бо дри јар, те пи та ња ко ја во де про ми шља њу фе но-
ме на ди ги тал ног до ба и сај бер ре ал но сти. Ау тор ка не за о би ла зи ни раз ма тра ња 
мар ги на ли зо ва не сек су ал но сти ау то ра и књи жев них ли ко ва, те про ис хо де ћих ин-
ди ви ду ал них и груп них иден ти тет ских про бле ма. Пост мо дер на про за и пост мо-
дер на по е зи ја пред мет су при ка зи ва ња у про ми шље но на пи са ним по гла вљи ма. Убе-
дљи ви су крат ки при ка зи ро ма на Ен тро пи ја и Об ја ва бро ја 49 То ма са Пин чо на, 
те ту ма че ња про бле ма ства ра ња и ра за ра ња исто ри је, пра жње ња све та, тех но ло-
ги је, ма сов но сти и рас то че не ин ди ви ду ал но сти, као и ана ли за сло же не струк ту ре 
за пле та, Пин чо но вих при по вед них стра те ги ја и ин те р тек сту ал них ве за. Ра дој ка 
Вук че вић не про пу шта ни пост мо дер ни стич ке аспек те про зе До на Де ли ла, ко га 
не ће сви свр ста ти ме ђу пост мо дер ни сте. Већ спо ме ну та при сност у ин тер пре та-
ци ји пре по зна је се у ана ли зи про зе Џо на Бар та, а по го то во ка да је реч о ана ли зи 
од но са жи во та и умет но сти као две стра не јед ног истог пој ма, или ка да је реч о 
је зи ку на гра ни ци ти ши не. Пост мо дер ну аме рич ку по е зи ју Ра дој ка Вук че вић пред-
ста вља усред сре ђу ју ћи се на по е ти ку та ко зва не је зич ке по е зи је и ње них пред став-
ни ка Чар лса Берн стај на, Мај кла Пал ме ра и Су зан Хау, а пост мо дер ну аме рич ку 
дра му у ве зи са пост мо дер ном ен тро пи јом и на су мич но шћу, те оту ђе њем, по тре бом 
за људ ским кон так том и стра хом од ње га у де ли ма Едвар да Ол би ја, или пак екс пе-
ри мен ти ма са иден ти те том у дра ма ма Се ма Ше пар да, за тво ре ним све том ли ко ва 
Деј ви да Ме ме та, ху мо ром су прот но сти Ни ла Сај мо на. 

Ве о ма је ва жно на по ме ну ти да Ра дој ка Вук че вић на ви ше ме сте ука зу је на 
про цес ме ња ња гра ни ца из ме ђу ви со ке и по пу лар не кул ту ре, ко ји се од ви ја у два-
де се том и два де сет пр вом ве ку. Из Аме ри ке, за пра во и по ти че ди се ми на ци ја гло-
бал но чи та не по пу лар не књи жев но сти, по чев од ка у бој ских и дру гих „ве стерн” 
ро ма на Не да Бан тлај на или Зеј на Гре ја и де тек тив ске про зе, те ро ман тич них исто-
риј ских ро ма на као што је Про ху ја ло с ви хо ром (1936) Мар га рет Ми чел, по ко јем 
је сни мљен исто и ме ни филм ски кла сик (1939). Хо ли вуд ски фил мо ви сни ма ни су 
и по ве стерн и по де тек тив ским ро ма ни ма, та ко да Ра дој ка Вук че вић већ и на овим 
при ме ри ма из пр ве по ло ви не два де се тог ве ка при ка зу је тран сме ди јал ну по ро зност 
аме рич ке кул ту ре, сво је вр сно пре ли ва ње књи жев но сти у филм. Дру ги кла сич ни 
при мер те вр сте је ро ман Хо ра са Ме ко ја И ко ње уби ја ју зар не? (1935), по ко јем је 
Сид ни По лак сни мио исто и ме ни филм 1969. Пра во су прот ста вља ње по де ли на 
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ма њин ску и ма сов ну, елит ну и по пу лар ну, ка ко ка же ау тор ка, до не ли су пи сци 
де тек тив ских ро ма на и на уч не фан та сти ке. Де тек тив ски ро ма ни се дам де се тих 
го ди на укљу чу ју озбиљ на пи та ња екс пан зи је нар ко ти ка, ур ба ног на си ља, ра си зма, 
бес кућ ни штва и дру гих те шких ег зи стен ци јал них и дру штве них пи та ња и по ста-
ју већ ма умет нич ки раз ви је ни ка да је реч о за пле ти ма, при по вед ним по ступ ци ма 
и ка рак те ри за ци ји ли ко ва. И ро ма ни стра ве и ужа са из пе ра Сти ве на Кин га ли те-
рар но су раз ви је ни ји од обич не пет па рач ке књи жев но сти. На уч на фан та сти ка је, 
та ко ђе, по се бан књи жев ни фе но мен, ко ји ау тор ка об ра ђу је, од Х. П. Лав краф та 
пре ко Ар ту ра Клар ка, Френ ка Хер бер та, Иса ка Аси мо ва, Ре ја Бред бе ри ја, Ур су ле 
Ле гвин, до Фи ли па К. Ди ка, Ок та ви је Ба тлер и дру гих. 

Ау тор ка ни је за не ма ри ла ни есте ти ку и по е ти ку по бу не, ко ја је на ста ла по-
ло ви ном два е се тог ве ка, као што су пи сци бит ге не ра ци је Џек Ке ро у ак и Ви ли јам 
Ба ро уз, те Хен ри Ми лер, Џ. Д. Се лин џер и Чарлс Бу ков ски, али ни пи та ња от по ра 
и кон тра кул ту ре у ско ри јим де це ни ја ма, ко ја су че сто пред мет књи жев но сти мар-
ги нал них гру па. 

Исто ри ја аме рич ке књи жев но сти Ра дој ке Вук че вић по чи ње тран сна ци о нал-
ним, тран скул ту рал ним или ин те р кул ту рал ним су сре ти ма и на пе то сти ма из пре-
ко ло ни јал ног до ба и за вр ша ва се та ко ђе тран сна ци о нал ним и тран скул ту ра лим 
по ја ва ма, као што је, на при мер, ства ра ла штво дво ји це европ ских ими гра на та, 
ко ји су по ста ли мо дер ни кла си ци аме рич ке књи жев но сти – Вла ди ми ра На бо ко ва 
и Иса ка Ба ше ви са Син ге ра. Ту је и опус но бе лов ке афро а ме ри кан ке То ни Мо ри сон. 
По том, са свим си ме трич но са пре ко ло ниј лним ин ди јан ским на сле ђем – ин ди јан-
ско а ме рич ка књи жев ност, али и у ме ђу вре ме ну раз ви је не ла ти но/чи ка но књи жев-
ност, афро а ме рич ка књи жев ност, те азиј ско а ме рич ка књи жев ност. 

Плу ра ли зам и отво ре ни хо ри зон ти, ка ко по ли тич ки, та ко и ме то до ло шки, 
од ли ка су књи жев не исто ри о гра фи је ко јом се ба ви Ра дој ка Вук че вић у сво јој Исто
ри ји аме рич ке књи жев но сти. Она са гле да ва и ко мен та ри ше те о риј ске при сту пе 
књи жев но сти у ра спо ну од но ве кри ти ке до еко ло шке кри ти ке. Еклек тич ки спа ја 
ми кро а на ли зе ко је су мо ра ле про и за ћи из по мног чи та ња, али и из број них пост-
мо де р ни стич ких ин тер пре та тив них стра те ги ја, као што су но ви исто ри зам, фе ми-
ни стич ка или пост ко ло ни јал на кри ти ка. Плу ра ли стич ки са гле да ва ра сне, род не и 
тран сна ци о нал не на пе то сти аме рич ког дру штва и њи хо вих кре а тив них од ра за у 
књи жев ним де ли ма. Плу ра ли стич ки са гле да ва свој ства по пу лар не кул ту ре, те 
тран сме ди јал ност, ди ги тал ну хи пер тек сту ал ност и уло гу но вих тех но ло ги ја у од-
ре ђе њу струк ту ре, при ро де и на чи на по сто ја ња, ди се ми на ци је и ре цеп ци је књи-
жев но га тек ста. Ко мен та ри шу ћи број не мо гућ но сти при сту па исто ри ји аме рич ке 
књи жев но сти и ње них раз ли чи тих то ко ва, ау тор ка на по чет ку књи ге ка же да се 
по не кад го во ри и о „сје ди ње ним исто ри ја ма аме рич ке књи жев но сти”. Она са ма је, 
пак, број не мо гућ но сти са гле да ва ња број них фе но ме на упле ла у јед ну раз гра на ту 
и ко хе рент ну по вест, ко ја се чи та с ла ко ћом, и, по пут Ше хе ре за ди ног при по ве да ња, 
под сти че зна ти же љу у ве зи са са др жа ји ма ко ји сле де. Спо ји ла је Ра дој ка Вук че вић 
мно штво са др жа ја и мно штво раз ли чи тих при сту па у јед ну це ли ну, као да се ру-
ко во ди ла основ ним на че лом аме рич ке кул ту ре: ad plu ri bus unum. 

Др Зо ри ца Бе ча но вић Ни ко лић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 

Фи ло ло шки фа кул тет 
zo ri cabn@gmail.co m
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ДУГО ЧЕКАНА СИНТЕЗА

(Радојка Вукчевић. Историја америчке књижевности.  
Нови Сад – Подгорица: Академска књига − Матица српска –  

друштво чланова у Црној Гори, 2018, 651 стр.)

Дуго се чекало на свеобухватну историју америчке књижевности на српском 
језику. Она се појавила 2018. године као велики издавачки подухват двије куће: 
Академске књиге из Новог Сада и Матице српске – друштва чланова у Црној Гори 
из Подгорице. Ово квалитетно издање резултат је вишегодишњег рада и истражи-
вања др Радојке Вукчевић, професора Београдског универзитета. Иако се америч-
ка књижевност изучава на свим нашим студијама англистике и свјетске књижев-
ности, до сада нисмо имали историју америчке књижевности на српском језику. 
Разлоге за то можемо првенствено наћи у тежини задатка јер је ријеч о обимном 
и захтјевном подухвату: огроман књижевни корпус требало је истражити, описа-
ти и систематизовати. Овај велики посао Радојка Вукчевић је радила годинама и 
први резултат била је Историја америчке књижевности: од претколонијалних 
времена до данас (A History of American Literature: Precolonial Times to the Present), 
објављена 2010. године на енглеском језику, у издању Филолошког факултета у 
Београду. Због тога у уводној напомени стоји да је Историја америчке књижев
ности допуњено и дорађено издање. Да би урадила овако опсежну историју једне 
књижевности, Радојка Вукчевић је консултовала најрелевантнију литературу на 
српском и енглеском језику. Поред канонских студија и извора, користила је и оне 
најновије, као и необјављене докторске дисертације. Посебно поглавље Изрази 
захвалности показује колико је библиотека, литературе и колега консултовала 
Радојка Вукчевић у стварању ове књиге. Посебну захвалност она указује профе-
сору Лоренсу Бјуелу, тада декану Филозофског факултета у Харварду, на коме је 
боравила као истраживач. Књигу је посветила својим студентима. 

У првим поглављима књиге ауторка је објаснила концепт ове Историје. Од-
лучила је да примијени хронолошко-тематски метод познатог историчара америч-
ке књижевности Ричарда Греја. Према таквом моделу Историја је конципирана у 
сљедећа поглавља: Књижевност претколонијалног и колонијалног доба, Књижев
ност уставнореволуционарног доба, Књижевност америчког романтизма, Аме
рички реализам и натурализам, Модернизам у контексту: 1914‒1945, Књижевност 
преговарања, 1945‒2000, Књижевност након 9/11: Књижевност кризе. Свако ве-
лико хронолошко поглавље подијељено је на више мањих у којима доминирају 
кључне тематске одреднице, на примјер: Ен Бредстрит: Нека буде воља његова; 
Томас Пејн: грлати агитатор; Америка на раскршћу: рат, идентитет, ропство, 
раса, род; Марк Твен: бунтовник с разлогом; Женски увијек побуњени гласови; 
Покушај помирења: политика у загрљају имагинације. Хронолошки преглед књи-
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жевноумјетичких праваца обогаћен је „интердисциплинарним, родним, етничким 
студијама, студијама популарне културе, критичком и културном теоријом”.

Историја америчке књижевности започиње књижевношћу претколонијалног 
и колонијалног доба. То су записи и свједочанства шпанских морепловаца и књи-
жевност америчких Индијанаца. Иако је ријеч о књижевности која није стварана 
на енглеском језику, она је неизоставан дио свих значајних историја америчке 
књижевности због тога што чини темељ на коме ће се развити амерички књижев-
ни идиом.Тај амерички књижевни идиом је веома разноврстан и та разноврсност 
се види на свакој страници ове књиге, јер је Радојка Вукчевић направила прегледан 
и концизан приказ најважнијих и најистакнутијих праваца и рукаваца у којима се 
гранала америчка књижевност. То су, на примјер: досељеничка и урођеничка књи-
жевност, књижевност културе и контра-културе, књижевност протеста шездесетих 
година, књижевност нарцизма и похлепе, књижевност мултикултуралности, књи-
жевност универзалне нације, „бит покрет”, „прљави реализам”, нови формалисти, 
„чикано/латино” књижевност, афро-америчка књижевност, хипи покрет, хиспано-
америчка књижевност, и популарна књижевност. Све ово указује на огромно бо-
гатство различитости америчке књижевности. Стога овдје можемо прочитати оно 
најзначајније и о канонским, свјетски познатим писцима, као што су Марк Твен, 
Едгар Алан По, Ернест Хемингвеј, али и о Х. П. Лавкрафту, Стивену Кингу, Џо-
натану Сафрану и Халеду Хосеинију. 

У најопштијем заједничком имениоцу, америчка књижевност би се могла 
обухватити њеним термином „богатство мноштва”, што и јесте кредо њихове на-
ције „e pluribusunum”. У том мноштву има неколико кључних тема: амерички сан, 
његова конструкција и деконструкција, Америка као „елдорадо”, односно нова, 
обећана земља, затим епска прича освајања запада и настајање велике свјетске 
силе. Поред тих главних тема, Радојка Вукчевић „књижевност прве универзалне 
нације”анализира кроз призму многобројних ужих тема које испитују„односе 
мушкараца и жена, фрагментацију и нестанак заједнице, расељеност и границе, 
отуђења појединаца и група, преиспитивање америчког сна и хуманости, успон 
патриотизма, итд.” Како ауторка сматра, те теме су трајне и обрађиваће се и у 
некој будућојамеричкој књижевности: „у бахтиновској полифонији гласова”. Од 
седамнаестог вијека на овамо ту „полифонију” чине: пуритански „миленијумски 
сан”, то јест припреме за Други долазак Христов, откривање богатства индијанских 
култура, раскид са енглеском матицом, проблем ропства и аболиција, тражење 
идеалног америчког пјесничког израза Волта Витмена и филозофије трансценден-
талиста, еманципација женског писма, послијератна депресија „изгубљене гене-
рације”, јачање модерног психолошког романа, препознатљивост америчког регио-
нализма, вишекултуралност и још много тога. Због велике разноликости намеће се 
питање да ли је америчка књижевност и етничка књижевност. На крају ове књиге 
Радојка Вукчевић закључује да се „етничка књижевност не може дефинисати само 
као ствар етничке припадности”. 

Велику причу о америчкој књижевности Радојка Вукчевић прича разумљивом 
и питком реченицом па је читање овог текста одистинско уживање, не само за 
студенте, професоре и истраживаче, него и за све читаоце који воле добру књигу. 
У њој можемо наћи драгоцјене податке о начину живота у одређеним епохама 
америчке историје, о порасту броја становника и освајању запада, о животу у 
градовима и провинцији, о досељеницима из свих крајева свијета и обичајима које 
су донијели, о школовању и његовој важности, па све до небројено много „гласова” 
различитих култура двадесетог и двадесет првог вијека у коме се више не може 
говорити о америчкој или енглеској књижевности него о књижевности на енглеском 
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језику. У тој кули вавилонској Радојка Вукчевић ипак успијева да „чује” и „изолује” 
амерички књижевни идиом. 

Са неопходном дистанцом једног историчара књижевности онадаје податке 
о животима књижевника и књижевно-историјском контексту, наводи њихова најзна-
чајнија дјела и указује на њихове најважније одреднице. Као и свака историја 
књижевности и ова има неопходне компоненте научног штива: тачне књижевно-
историјске податке, периодизацију, године рођења и смрти аутора, године издања 
дјела чији су наслови дати и у оригиналу и у преводу. У свему томе Радојка Вук-
чевић оставља утисак истинског познаваоца и одличног читаоца једне велике књи-
жевности. Историја је написана јасно, разумљиво и прегледно. Уз то, илустрова-
на је низом занимљивих фотографија. Најчешће то су портрети писаца, а некад су 
и занимљиве фотографије значајног догађаја или плакати. Зато је ова Историја и 
визуелно привлачна. 

Ауторка „намјерно” оставља своје дјело отвореним у складу са оним исто-
ричарима књижевности који сматрају да „историја књижевности има отворен крај”. 
На тај начиноставила је просторза реторичка питања: „Да ли је и ова Историја 
показала како комплексну америчку културну историју и даље ствара сама књи-
жевност?” или „Колико је представа о глобалном дио (пост-пост) постмодернизма?”

Иако је крај отворен, њена историја америчке књижевности има свој епилог. 
Закључак је да су „услед распада националних држава, велике приче и метаприче 
изгубиле привлачност”. И мит о Америци као о Новом Јерусалиму „све слабије 
одјекује у земљи коју карактерише прелаз ка транснационалном, и која је више 
него икад мултикултурална. Зато је мит о Новом Јерусалиму замијењен тумачењем 
САД као „мелтинг пота”. Указује се и на глобални значај америчке књижевности 
и културе: САД су „извршиле колонизацију имагинација свијета и истовремено 
су се интернационализовале”. Ауторка вјерује да ће у таквој књижевности, „чита-
оци и даље моћи да се проналазе или изгубе у причама и поетикама појединих 
америчких писаца, да им се неки људи и мјеста учине мање или више познатим, 
да присвајају туђе доживљаје, зачарани, привремено да улазе у неки други свијет: 
књижевни или историјски”.

Историја америчке књижевности Радојке Вукчевић је сложено научно дјело, 
као што је слојевита и америчка култура: она је и интерпретација, тумачење, де-
кодирање писца и времена, традиције и индивидуалног талента, популарног и 
умјетничког, историјског и савременог, туђег и домаћег. Прегледна и свеобухватна, 
она у потпуности потврђује да је „америчка прича” Радојке Вукчевић испричана 
и исписана на најбољи могући начин. 

Др Марија Ч. Летић
Универзитет у Источном Сарајеву

Филозофски факултет
Катедра за англистику

marija.letic@ffuis.edu.ba
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ПРИ КАЗ ИСТО РИ ЈЕ АМЕ РИЧ КЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(Ра дој ке Вук че вић. Исто ри ја аме рич ке књи жев но сти.  
Бе о град – Под го ри ца: Ака дем ска књи га − Ма ти ца срп ска –  

дру штво чла но ва у Цр ној Го ри, 2018)

Ја се са да, на не ки на чин, на ла зим пред истом вр стом за дат ка пред ко јим се 
проф. др Ра дој ка Вук че вић и са ма на шла ка да је за по че ла сво ју вер зи ју ове ве ли ке 
при че ко ју зо ве мо Исто ри јом аме рич ке књи жев но сти: тре ба не што ве ли ко и моћ-
но, је дан плу ра ли зам пу те ва и пер спек ти ва ко ји се опи ре би ло ка квој јед но знач ној 
ана ли зи, али и ко нач ној син те зи, ипак, не ка ко, са же ти, учи ни ти при јем чи вим и 
пит ким, па и за ни мљи вим, не ко ме ко би да се са аме рич ком књи жев но шћу упо зна 
и ука за ти на не ке раз вој не ли ни је и прав це – ни ка ко јед ну – по ко ји ма се она „кре-
ће”, а ко ји, упра во због јед ног за ди вљу ју ћег, не кад мо жда и за стра шу ју ћег, ви ше-
гла сја мо гу да се при ми је те са мо из вје жба ним, зна лач ким по гле дом од о зго, са 
стра не, али и из ну тра, по гле дом по ште ног и ко ли ко је мо гу ће објек тив ног ока 
на уч ни ка, по зна ва о ца и љу би те ља књи жев но сти. 

Ве о ма је те шко, чи ни ми се и не мо гу ће, у јед ном крат ком при ка зу ка за ти не 
све оно што се мо же, не го ма кар све оно што би тре ба ло о овој књи зи и ње ној ау-
тор ки. Ка да вас Бог об да ри са ви ше та ле на та и вр ли на, по не кад то за вас ни је са мо 
бла го слов. Осје ћа те при зив сва ког од њих, и сва ки „тра жи сво је”. Чи та ју ћи не само 
ову књи гу, већ и књи гу Фок нер и мит, ко ја, чи ни ми се, у срп ском на уч ном и књи-
жев ном про сто ру ни је до би ла па жњу ко ју за слу жу је, и ко ју, и овом при ли ком то пло 
пре по ру чу јем, не са мо ко ле га ма ан гли сти ма, од но сно они ма ко ји се ба ве на у ком 
о књи жев но сти, већ и нај ши рој пу бли ци, мно го број не на уч не члан ке, пре во де, и 
ра ду ју ћи се чи та њу нај но ви је збир ке ин тер вјуа са нај е ми нент ни јим лич но сти ма 
аме рич ке ху ма ни стич ке на у ке Раз го во ром кроз Аме ри ку, жа лим што наш нај ве ћи 
аме ри ка ни ста ни је за свој ана ли тич ки дар, сво је бри љант не уви де, нат про сјеч ну 
моћ пер цеп ци је, и сво ју са вр ше ну ре че ни цу на шао мје ста и у бе ле три сти ци. Али 
се, по тај но, на дам да хо ће.

Кре ну ла бих од са ме по све те у овој књи зи – „Мо јим сту ден ти ма”, ка же јед но-
став но про фе сор ка Вук че вић. Ка же јед но став но и ми сли то што ка же. Ова по све та 
ни је оно што би Аме ри кан ци на зва ли „lip ser vi ce” – она ни је слу чај но ту. Син таг-
му „мо ји сту ден ти”, „мо ји аси стен ти, ма ги стран ди, док то ран ди”, про фе со ри че сто 
ко ри сте и у не фор мал ним си ту а ци ја ма, а ње но зна че ње и афек тив на обо је ност ва-
ри ра од си ту а ци је до си ту а ци је. Вр ло че сто она зна чи не што вр ло ба нал но и про-
за ич но: „ја сам на став ник/про фе сор”. У не фор мал ним раз го во ри ма, про фе сор ка 
Вук че вић ту син таг му ра ди је за мје њу је дру гом – „мо ја дје ца”. И упра во ту је са-
др жа на есен ци ја оно га што она је сте и на чи на на ко ји се од но си пре ма свом на-
став ном и на уч ном под млат ку, ко ме је ова књи га нај ви ше и по све ће на.
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И на овом ду гом пу то ва њу кроз аме рич ку књи жев ност, Ра дој ка Вук че вић је 
са вр шен при мјер ка ко тра ди ци о нал но и са вре ме но, вла сти то и „ту ђе” мо гу да ко-
ег зи сти ра ју, чак и да ко ха би ти ра ју на је дан ли јеп на чин, на чин ко ји не ру ши са мо-
бит ност ни јед ног кон цеп та, већ их у про жи ма њу обо га ћу је и опле ме њу је. Ду бо ко 
вје ру јем да са мо не ко та кав, не ко ко љу би сво ју исто ри ју, тра ди ци ју и кул ту ру, 
мо же, и у ко нач ни ци, сми је, да се од ва жи да од го во ри јед ном та ко озбиљ ном иза-
зо ву ка кво је пи са ње исто ри је јед не (упр кос ње ном не ве ли ком тра ја њу у гло бал ним 
раз мје ра ма) ве ли ке књи жев но сти, књи жев но сти на ста ле на јед ном огром ном и 
ге о граф ски и де мо граф ски ра зно вр сном про сто ру. 

Та лен то ва ни љу ди су, пре че сто, у ис ку ше њу да рас кош је та лен та ко ји по сје-
ду ју зло у по три је бе на уштрб са др жа ја и кон тек ста у ко јем се он раз мах не, па та-
ле нат не кад, на жа лост, пре кри је и по кри је мно го то га не са зна тог, нео т кри ве ног, 
не про ду бље ног. Ту је зам ку за брит ке, за што не ре ћи и бри љант не, умо ве, про фе-
сор ка Вук че вић, из бје гла, и на тај на чин оста ју ћи са вр шен пе да гог: мла ђим ан гли-
сти ма ни је са мо оста ви ла на сље ђе, она им је, та ко, по сред но, по ка зно, лич ним 
при мје ром по ста ви ла „преч ку”, по ка за ла шта се мо же и ка ко до то га је ди но мо же 
да се до ђе: са мо пре гор ним ака дем ским ра дом, ин те лек ту ал ним и ака дем ским по-
ште њем, ин те лек ту ал ном ра до зна ло шћу, и, на рав но, оним без че га не би ва ни че га 
истин ски ври јед ног: љу ба вљу – љу ба вљу пре ма пи са ној ри је чи, кул ту ри, зна њу и 
љу ба вљу пре ма чо вје ку. За то је, за хва љу ју ћи свом ен ци кло пе диј ском по зна ва њу 
аме рич ке књи жев но сти, кул ту ре, исто ри је и тра ди ци је, Ра дој ка Вук че вић успје ла 
да на пи ше јед но истин ски ври јед но, са мо свој но и ко ри сно шти во, вла сти тим, пре-
по зна тљи вим сти лом у ко ме сје ди њу је за па њу ју ћу ана ли тич ност са ја сном, пит ком 
ре че ни цом, на мо мен те – ка да то кон текст до зво ља ва – и оду ше вље но вр ца вом.

Не мо гу ће је, овом при ли ком, би ти у пот пу но сти пра ве дан пре ма свим ква-
ли те ти ма ко је ова књи га по сје ду је. Тре ба ло би има ти еру ди ци ју и та ле нат сли чан 
ау тор ки ном, тре ба ло по зна ва ти аме рич ку књи жев ност (да не го во рим о те о ри ји/
те о ри ја ма ко је су аме рич ко тло про на шле из у зет но плод ним и ко је тво ре са исто ри-
јом књи жев но сти, јед ну за ни мљи ву, по врат ну спре гу) за и ста ја ко до бро, да би смо 
би ли у ста њу да пре по зна мо све суп тил не ин тер тек сту ал не и ме та тек сту ал не бра-
ву ре и ди ја лог(е). Јер, ау тор ка у сво јој Исто ри ји сту па у ди ја лог не са мо са по сто-
је ћим књи жев ним исто ри ја ма, и плу ра ли змом те о риј ских при сту па про у ча ва њу 
књи жев но сти већ и са књи жев ним и кул тур ним тек стом о ко јем пи ше. 

Ра дој ка Вук че вић књи жев ност во ли и по шту је. И за то о њој пи ше на на чин 
на ко ји пи ше: ин фор ми са но, па за то и са мо у вје ре но, не ди дак тич ки већ ди ја ло шки: 
ау тор ка сту па у отво рен ди ја лог са тек сто ви ма фик ци је, те о ри ја ма, исто ри јом, 
од но сно исто ри ја ма, с тек стом кул ту ре, и, на рав но, с чи та о цем. Не ка пи та ња ко ја 
по ста вља су, ка ко и са ма ка же, ре то рич ка, на не ка се од го ва ра ло, на не ка од го во-
ри ло, али се о ве ћи ни и да ље, ка ко Аме ри кан ци ка жу – „пре го ва ра”. 

Оно што ову Исто ри ју по себ но кра си је сте јед на за ди вљу ју ћа ака дем ска при-
ље жност, све о бу хват ност, и по тре ба за „ге шталт” сли ком, јед ном па но ра мом, али 
про ду бље ном, про бле ма ти зо ва ном, са же том (ко ли ко је то мо гу ће), а све о бу хват ном. 
По сљед њих да на, чи та ју ћи ову Исто ри ју пр ви и дру ги пут (то је мо гу ће јер је ова 
књи га ре зул тат ви ше го ди шњег ра да и је дан њен дио је пре вод Исто ри је об ја вље не 
на ен гле ском је зи ку ко ју сам има ла при ли ке да чи там у на ста ја њу), мо рам да при-
знам, осје ти ла сам, по ред ди вље ња и по што ва ња и до зу бла ге фру стра ци је. И по ред 
то га што по зна јем ау тор ку, или мо жда, баш због то га, уљуљ ка на у бла го озрач је 
ње не, сви ма ко ји је по зна ју, до бро зна не скром но сти, ја сам се из но ва упи та ла: 
„Ка ко је мо гу ће да не ко ово ли ко и ова ко зна? А он да, кад већ та ко и то ли ко зна, кад 
је то ли ко и та ко чи тао, ка ко је мо гу ће да све то та ко ја сно, са же то, та ко за ди вљу ју ће 
исти ни то, а та ко ли је по и не пре тен ци о зно ка же?”
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За то, за хва љу ју ћи из бру ше ној и пит кој ре че ни ци и струк ту ри ко ја од лич но 
пра ти јед ну ја сну и пре ци зну ло ги ку тек ста, и по ред за ди вљу ју ће еру ди ци је ау то-
ра, ко ја се не да са кри ти, ова књи га ипак не ће упла ши ти и де мо ти ви са ти чак ни 
чи та о ца ко ји тек тре ба да кре не у аван ту ру упо зна ва ња са исто ри јом аме рич ке 
књи жев но сти, или чак, аме рич ком књи жев но шћу. Текст про фе сор ке Вук че вић има 
све ква ли те те до брих (књи жев них) тек сто ва: у ње му мо гу да ужи ва ју и по зна ва о-
ци и љу би те љи књи жев но сти, они ко ји ма је књи га и „око књи ге” ору ђе и про фе-
си ја, али и они ко ји ма је то са мо хо би, или, чак и она тре ћа гру па, ен ту зи ја сте из 
ра зно ра зних обла сти, љу ди глад ни зна ња, ко ји и по ред по вр шних и за му ће них 
то ко ва ин фор ма ци ја ко је је са вре ме на тех но ло ги ја учи ни ла до ступ ним, зна ју и 
да ље да је до бра књи га нај чи сти ји из вор зна ња. Је зик Исто ри је аме рич ке књи жев
но сти ни је ака дем ски хер ме ти чан, он је, као и књи жев ност о ко јој се пи ше „отво-
рен” за плу ра ли зам пер спек ти ва, пре го ва ра ње и ди ја лог. 

Струк ту ра ове Исто ри је је, из ме ђу оста лог, по себ но ври јед на хва ле. Што је 
зна ње ши ре и обим ни је, то је ве ћи иза зов да се оно си сте ма тич но струк ту ри ра, 
ор га ни зу је, сре ди и учи ни при јем чи вим. Осим зна ња, ве ли ка ко ли чи на ра да и 
енер ги је се ула же у об ли ко ва ње тек ста јер фор ма, ка ко је већ по зна то, та ко ђе „го-
во ри”. Из бор шта укљу чи ти, шта/ко га ста ви ти у фо кус, чи ји глас да бу де „по ма ло” 
во де ћи, чак и у јед ном ова ко све о бу хват ном, ри јет ко по ли фо ном на ра ти ву укљу-
чу је и ак си о ло шку ди мен зи ју, укљу чу је, да кле, ма кар им пли цит но, ври јед но сне 
су до ве. Ка да се обра ћа те ши ро кој пу бли ци, а Исто ри ја то не дво сми сле но чи ни, 
на ва ма је ве ли ка од го вор ност. Тре ба мје ри ти сва ку ри јеч, тре ба па жљи во раз ми-
сли ти ко јим је све зна че њи ма им прег ни ра на упо тре ба ве ли ких кон це па та као што 
су „ка нон” или „тра ди ци ја”, тре ба до бро по зна ва ти све пу те ве, за ви јут ке, а бо га ми 
и стран пу ти це од ре ђе них те о риј ских при сту па, не упа сти у њи хо ве зам ке, за блу-
де, а не кад и бес плод не по ле ми ке ме ђу њи ма, а, опет, ис ко ри сти ти плу ра ли зам 
њи хо вих, раз ли чи тих оп ти ка. У то ме је, ау тор ка ове књи ге, за и ста мај стор. И то 
је јед на од нај ве ћих ври јед но сти ове књи ге – ко ја, јед ним ди је лом, има из вор и у 
са мој лич но сти ау то ра – ње ној отво ре ној и при јем чи вој, а опет ана ли тич кој, при-
ро ди, пу ној ра зу ми је ва ња за дру гост и дру га чи јост.

Са мо јед на отво ре на, упи та на при ро да ко ја не пре ста је дје ти ње да се ди ви 
ка ле и до скоп ској ра зно ли ко сти сви је та око се бе – јед на не у о би ча је на сим би о за 
не ви но сти и ис ку ства у ста њу је да у са да шњем исто риј ском тре нут ку, ова ко отво-
ре но, не при стра сно, по ште но при сту пи, Исто ри ји аме рич ке књи жев но сти и да 
опе то ва но ука зу је на ље по ту ра ђа ња кре а тив ног људ ског од го во ра на оно што 
та ко зна лач ки на зи ва „бо лом про мје не”. Ме ни је, по себ но за па ла за око ци клич ност 
за па жа ња на са мом по чет ку књи ге ко ји се од но си на пра по чет ке аме рич ке књи-
жев но сти – сам по че так ко ло ни за ци је о „убје ђе њу он да шњих пи са ца да пи са ње 
има моћ пре о бли ко ва ња исто ри је”, да је „књи жев на исто ри ја европ ског от кри ћа 
Аме ри ке при ча о књи жев но сти ко ја је на сто ја ла да об ли ку је исто ри ју” и јед ног 
за па жа ња ко је се од но си на књи жев ност кри зе, књи жев ност на кон 11. сеп тем бра 
да је „исто ри ја дио при че (...) ствар ност кон стру и шу љу ди, она је ствар је зик (ко ји 
је) „ва жан чи ни лац у ре кон струк ци ји ре ал но сти и де кон струк ци ји ре ал ног” (стра-
не 28 и 606). На том фо ну про фе сор ка Вук че вић пи ше исто ри ју јед не књи жев но сти 
ко ја је од са мог по чет ка има ла ам би ци ју да, кроз „ја сно за цр та ну суд би ну”, кал ви-
ни стич ки уби је ђе на у сво ју пред о дре ђе ност, ак тив но ути че на об ли ко ва ње исто ри је, 
пр во јед не Но во бе ћа не Зе мље (Но вог Је ру са ли ма), а он да, вре ме ном, „уво зе ћи” и 
аси ми лу ју ћи све ви ше ра зно ли ко сти, а „из во зе ћи” свој мо жда је ди ни ау тен тич ни 
про из вод „Аме рич ки сан”. и ци је лог сви је та ко ји по ста ју ћи све ви ше гло ба лан, 
по ста је и све ви ше при јем чив за ње га.
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При ступ овој исто ри ји је сто га исто вре ме но и син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски, 
и „ка нон” и „мар ги на” се по сма тра ју ди ја хро ниј ски у кон тек сти ма епо ха у ко ји ма 
су се ра ђа ли са вр ло сук синкт ним, али нео п ход но ин фор ма тив ним пре гле дом ко-
ји да је по глед „око” оно га што је са вре ме на књи жев на про дук ци ја – да кле, по глед 
на са вре ме ни исто риј ски, еко ном ски, де мо граф ски, со ци јал ни и кул тур ни кон текст 
са не из бје жним „за чи ни ма” ра се и ро да. Упра во ова два по сљед ња кон цеп та – или 
ка ко про фе сор ка Вук че вић во ли да ка же – гла са, има ју по себ но мје сто у аме рич кој 
по ли фо ни ји. Ка да пр вим ан гло а ме рич ким књи жев ним гла со ви ма, оци ма и ма те-
ра ма пу ри тан ске књи жев но сти „до да” још и нај ра ни је гла со ве пр вих Евро пља на 
на аме рич кој тлу, ау тор ка ће јед но вре ме но ука за ти и на „за то мље не гла со ве” ко ји 
при ча ју „ин ди јан ску стра ну при че”, па ће се на ис тој стра ни „ба ри ка де” на ћи аван-
ту ри ста, ис тра жи вач и ко ло ни за тор Џон Смит ду бо ко ре ли ги о зни, кал ви ни стич ки 
са мо у вје ре ни пу ри тан ци, ње жне пје сни ки ње од ва жног ду ха, аме рич ки ме та фи зи-
ча ри у пу ри тан ском ру ху и ду ху, пи сци чу ве них је ре ми ја да ко је и да нас пре тра ја-
ва ју у аме рич ком књи жев ном на сље ђу, и кал ви ни стич ки твр до кор ни вјер ни ци 
чи је при че о за то че ни штву су ду бо ко лич ни до жи вљај са вр ше не Бож је про ми сли 
на пу ту спа се ња. 

По гла вље о КњижевностипретКолонијалногиКолонијалногдоба но си је дин-
ствен пе чат при ка зи ва ња пу ри та на ца и њи хо вог ре ли ги о зног жа ра на на чин ко ји 
ову при лич но ри гид ну вјер ску сек ту ко ја је по ро ди ла чу ве ну аме рич ку рад ну 
ети ку – спа се ње (ду ше) кроз на по ран рад и сти ца ње и утр ла пун за док три ну ја сно 
зар та не суд би не, али и, па ра док сал но, крај ње оп ти ми стич ку вје ру у селф-мејд мен, 
са мо до стан ту, успје шну ин ди ви дуу чи ја при ча нај че шће пра ти нај че шће сни ва ни 
сан у Аме ри ци – онај, мо жда нај по зна ти ји гло бал но у гет сби јев ској ва ри јан ти, 
тра јек то ри ји од ри та до бо гат ства (from rags to ric hes), али ко ји је, у су шти ни, по 
по ри је клу френ кли нов ски, стал но на гра ни ци из ме ђу фик тив ног и ствар ног. 

Већ у на ред ном по гла вљу Књижевностуставнореволуционарног до ба опи-
су је се по сте пе на, и не без от по ра, тран зи ци ја из пу ри тан ског, ре ли ги о зног ка праг-
ма тич но-се ку лар ном, свје тов ном. Већ ту ће ау тор ка по ка за ти свој сен зи би ли тет 
за „за то мље не гла со ве” и њи хов „крик ти ши не”. За то мље ни гла со ви су, оче ки ва но, 
гла со ви гру па ко је се, чак и да нас, у књи жев но сти, мо жда нај ма ње, до жи вља ва ју 
као ал тер на тив ни гла со ви дру го сти – аме рич ких до мо ро да ца, Афроаме ри ка на ца, 
же на. Ови гла со ви, су, ме ђу тим, до жи вље ни као за то мље ни у од ре ђе ном, са вре ме-
ном, вре мен ском окви ру, али ау тор ка би ра да их у вла сти тој ар ти ку ла ци ји аме рич-
ке књи жев не исто ри је пред ста ви у по ли фо ни ји са оним гла со ви ма ко ји се већ та да 
над ме ћу за зна чај но мје сто у ка но ну.

Сли је ди, до ду ше, у за ви сно сти од књи жев ног сен зи би ли те та чи та о ца, мо жда 
и нај за ни мљи ви је и за пред ста вља ње ши рој пу бли ци мо жда нај за хвал ни је по гла вље 
о са мо свој ном америчКомромантизму ко је об у хва та и аме рич ки тран сцен ден та-
ли зам, истин ску са мо ни клу, оп ти ми стич ко-иде а ли стич ку аме рич ку фи ло со фи ју. 
Тај пе ри од за и ста об у хва та не ка од нај ве ћих и свјет ски нај по зна ти јих аме рич ких 
књи жев них ства ра ла ца, му шка ра ца и же на, при ви ле го ва них би је лих Аме ри ка на-
ца, али и Афроаме ри ка на ца. Ово из у зет но плод но раз до бље ко је пам ти кр ва ви 
на ци о нал ни об ра чун на и да ље уоч љи вој ли ни ји ра сје да из ме ђу ли бе рал ног ин ду-
стриј ског Сје ве ра и кон зер ва тив ног, аграр ног Ју га да ло је не ка од свјет ски нај звуч-
ни јих аме рич ких име на, ис так ну те ро ман си је ре чи је се при че о све вре мен ским 
те ма ма су ко ба до бра и зла, љу ба ви, гри је ха и смр ти ста вља ју упо ре до са оним 
чу ве них ру ских пи са ца истог раз до бља, али и пр вог ау тен тич но аме рич ког бар да 
и пје сни ки њу свјет ског гла са. 

Ши ро ко је по зна то и на сље ђе америчКогреализмаинатурализма ко је по ред 
не сум њи вих ве за са европ ским прав ци ма из на сло ва по ка зу је, као уо ста лом и цје-
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ло куп на аме рич ка књи жев ност сво ју спе ци фич ну аме рич ност ко ја про ис ти че из 
спо ја – као и из су да ра и су ко ба – раз ли чи тих кул ту ра и пер цеп ци ја, раз ли чи тих 
син хро них и асин хро них гла со ва ко ји хо ће да се њи хо во спе ци фич но ис ку ство 
сви је та ар ти ку ли ше. На свом пу ту ка мул ти кул ту ра ли зму, из бо ла про мје на, рат-
них тра у ма, ин ду стриј ских, со ци јал них и ет нич ких/ра сних ги ба ња на раз ме ђи 
вје ко ва, аме рич ка књи жев ност су о ча ва се са са мо ре флек си јом ње них нај зна чај ни јих 
пи са ца ко ји би ље же исто ри ју фи не сви је сти, бу не се с раз ло гом про тив хи по кри-
зи је и дру штве не не јед на ко сти уо ча ва ју ћи број не пу ко ти не на со ци јал но-по ли тич-
ком тки ву зе мље мо гућ но сти и/ли на ту ра ли стич ки „објек тив но” пред ста вља ју 
не прав ду јед ног де тер ми ни зма дру га чи јег од кал ви ни стич ког, али јед на ко не ми-
ло срд ног – би о ло шког удру же ног са дру штве ним. Упо ре до са му шким гла со ви ма 
при ви ле го ва них би је ла ца ви ше сред ње кла се, или мла дим пи сци ма на ту ра ли стич-
ких ро ма на из рад нич ке кла се и ко ји су – и јед ни и дру ги – одав но и оправ да но дио 
ка но на, ау тор ка нас упо зна је и са већ сна жним ре ги о нал ним жен ским гла со ви ма, 
али и осна же ним гла со ви ма мно штва кул ту ра. Аме ри ка је, кра јем ХIХ ви је ка, са-
мом сво јом де мо граф ском сли ком, по си ли не у мит не дру штве не ну жно сти, већ 
до бра но на свом пу ту ка мул ти кул ту ра ли зму. Уз гла со ве би је лих Аме ри ка на ца и 
Аме ри кан ки, ви ше или ма ње при ви ле го ва не, и гла со ви мар ги не ће све сна жни је 
кр чи ти се би пут ка књи жев ном цен тру. 

По гла вље ко је се ба ви модернизмомуКонтеКсту је ди но, уз на ред но по гла вље 
о књи жев но сти на кон Дру гог свјет ског ра та, ко је но си на слов Књижевностпрего
варањаима уза се на зна че не и вре мен ске од ред ни це, об у хва та пе ри од од по чет ка 
Пр вог свјет ског ра та до кра ја Дру гог свјет ског ра та. И у спе ци фич ној кон тек сту а-
ли за ци ји аме рич ког мо дер ни зма, књи жев но обра зо ван чи та лац пре по зна ће не ке 
уни вер зал не од ли ке ове епо хе чи је су мно ге ка рак те ри сти ке за јед нич ка ба шти на 
свјет ске књи жев но сти. Ау тор ка са мо услов но при хва та вре мен ско оме ђе ње овог 
прав ца по зи ва ју ћи се на бес плод ност фак то граф ског при хва та ња мо дер ни стич ки 
иро нич не из ја ве В. Вулф „да се не гдје де цем бра 1910. про ми је нио ка рак тер љу ди”. 
Овај пра вац вре мен ски ко ин ци ди ра са пр вом дру гом, тре ћом и че твр том де це ни-
јом про шлог ви је ка, али се, ка ко ау тор ка на гла ша ва на са мом по чет ку, мо дер ни зам 
мо же и мо ра ши ре де фи ни са ти: као осје ћа ње кул тур ног езги ла и оту ђе ња, пре ко 
на гла ше не ино ва тив но сти књи жев них по сту па ка, скло но сти ино ва ци ји и екс пе-
ри мен ту, као од го вор на мо дер ни за ци ју ин ду стри је и на чи на жи во та, од го вор на 
осје ћај од сје че но сти, дис кон ти ну и та, те мат ског и фор мал ног, од го вор на не ко ли ко 
зна чај них на уч них про до ра у пар на уч них ди сци пли на: би о ло ги ји, пси хо ло ги ји, 
фи зи ци и фи ло зо фи ји/еко но ми ји. Ау тор ка вр ло вје што и тач но пред ста вља мо дер-
ни зам и као скуп ре ак ци ја на не ке те о ри је ко је су и да ље у осно ви пре о вла ђу ју ћег 
по пу лар но-се ку лар ног за пад ног по гле да на сви јет (Дар ви но ве, Фрој до ве, Марк со-
ве и Ајн штај но ве). Мо жда су сви ови но ви ути ца ји нај је згро ви ти је из ра же ни кроз 
ау то мо бил – ко ји ау тор ка пред ста вља као ме та фо ру, сим бол и за лог оно га што је 
пер ци пи ра но као лу дач ка бр зи на но вог вре ме на, али и но во о тво ре но по ље ак тив-
но сти ко ју но во сте че на мо бил ност отва ра. У скла ду са по тре бом за јед ном ге шталт 
сли ком епо хе о ко јој го во ри, ау тор ка ће пред ста ви ти и има жи зам, вор ти ци зам, 
да да и зам и фу ту ри зам као европ ску мо ду ре ла тив но крат ког да ха, нај зна чај ни је, 
ка нон ске пи сце, мо дер ни стич ку ак ци ју, али и кон тра ре ак ци ју ју жњач ког аграр ног 
по кре та и ње не мно го број не узро ке у мно гим, свје жим ра на ма и не раз ри је ше ним 
кон флик ти ма.

И модернизамуКонтеКсту пра ти пре по зна тљи ву струк тур ну схе му упо зна-
ју ћи нас са нај зна чај ни јим aфро aмеричким гла со ви ма кон тек сту а ли зо ва ним кроз 
на сље ђе Хар ле ма и ур ба ну ми гра ци ју, с тим што је, у овом и на ред ном по гла вљу, 
ра зу мљи во, фо кус на афро америчкoj књи жев но сти и кул тур но-умјет нич ким по-
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кре ти ма, по ја чан у сра змје ри с ин тен зи те том по тра ге за вла сти тим иден ти те том 
уну тар са ме афро аме рич ке ет нич ке и кул тур не за јед ни це. Ау тор ка не про пу шта 
да кон тек сту а ли зу је сва ва жна кул тур на и књи жев на де ша ва ња и про ниц љи во, 
кри тич ки, а не на ме тљи во си ту и ра ро ман си је ре и пје сни ке овог ва жног пе ри о да 
дуж ра зно вр сних и ва жних ли ни ја ра сје да и ли ни ја си ле у та да шњем аме рич ком 
дру штву (ко је се ни су мно го про ми је ни ле ни до да нас) – кла се, ра се, ро да. Од го вор 
на дру штве ну ствар ност и вла сти то мје сто у ње му, у овом пе ри о ду да ју не ки од 
нај сна жни јих аме рич ких гла со ва кроз оп се жне ро ма не од ши рег дру штве ног зна-
ча ја, али и кроз по нов но осми шља ва ње је зи ка по е зи је и до та да не чу ве ну ре во лу-
ци ју пје снич ке фор ме у ко јој ће по ли ти ка, пје снич ка те о ри ја и књи жев на прак са 
ко ег зи сти ра ти на нај за ни мљи ви је на чи не. Ври је ме је би ло са зре ло за но вог спе ци-
фич но аме рич ког бар да, али и за ве ли ка не по е зи је на ен гле ском је зи ку ко ји ће у 
спо ју тра ди ци је, свјет ске ми то ло ги је и из у зет ног ин ди ви ду ал ног та лен та ка ли ти 
пје снич ку ри јеч и на пи са ти не ке од нај љеп ших сти хо ва на ен гле ском је зи ку. 

У сво јој фор мал ној ра зно ли ко сти и фраг мен ти ра но сти без пре се да на, у ин-
те лек ту а ли зму, ин тер тек сту ал но сти и по тре би за про гра ми ма, по е зи ја мо дер ни зма, 
по ка зу је ау тор ка, истин ски је ан га жо ва на – на про на ла же њу сми сла, са др жа ја и ко-
хе рен ци је у сви је ту у ко јем „цен тар не др жи ви ше и анар хи ја је про ва ли ла све том”. 
(Јејтс, Дру ги до ла зак, 1919). Ово по гла вље, се, као и прет ход на на опу су по је ди них 
ства ра ла ца за др жа ва ви ше, или их по ми ње не ко ли ко пу та, у раз ли чи тим кон тек-
сти ма у ко ји ма су зна чај ни на тај на чин до при но се ћи оп штем ути ску син хро но сти 
и ор ган ске ме ђу соб не по ве за но сти са вре ме них пи са ца, епо хе, исто ри је, дру штва, 
кон тек ста уоп ште. За то и у овом по гла вљу, ка да ин тер на ло ги ка тек ста до пу сти 
ау тор ки да о не ком пи сцу свјет ског гла са ка же ви ше, љу би те љи ли је пе књи жев но-
сти мо гу да ужи ва ју у одјељ ци ма ко ји по ље по ти сти ла и екс пре сив но сти из ра за 
мо гу да се мје ре са књи жев ним тек сто ви ма.

С тим у ве зи (јер се то нај че шће де ша ва ка да су у пи та њу ве ли ки, до бро по-
зна ти пи сци о ко ји ма се и код нас пи шу ди сер та ци је) по ме ну ла бих и још је дан 
ва жан до при нос ме то до ло ги ји пи са ња књи га ове вр сте: осим ди ја ло шког од но са 
пре ма са мим тек сто ви ма из кор пу са и аме рич ким исто ри ја ма књи жев но сти и свим 
ре ле вант ним те о риј ским при сту пи ма тим тек сто ви ма – ау тор ка уно си и јед ну ва-
жну но ви ну – ма кар ка да је на ша ака дем ска за јед ни ца у пи та њу – она афир ми ше 
и не а ме рич ке ака дем ске гла со ве, од но сно гла со ве мла дих ис тра жи ва ча с на ших 
про сто ра не про пу шта ју ћи да на гла си њи хо ве ака дем ске уви де. Овај одје љак би-
ље жи и ра ђа ње аме рич ке књи жев не кри ти ке, ма сов не и по пу лар не кул ту ре, те 
по пу лар них жан ро ва ка кав је де тек тив ски ро ман или ве стерн. До сљед но су за би-
ље же ни и ма њин ски гла со ви.

Књижевностпреговарања је прет по сљед њи одје љак и вре мен ски ко ин ци ди ра 
с дру гом по ло ви ном про шлог ви је ка. При ступ овом одјељ ку је, чи ни ми се, уне ко-
ли ко дру га чи ји у то ме што је кон текст „по ди је љен” по де ка да ма и сва ка де це ни ја 
на ком Дру гог свјет ског ра та је вр ло са же то, али нео п ход но „де фи ни са на”. Ау тор-
ка при мје ћу је да се аме рич ка књи жев ност кра јем пр ве по ло ви не про шлог ви је ка 
на рас кр шћу и еле гант но, с ма ло ри је чи, али са вр ше но тач но „ске ни ра” оно вре ме-
ну књи жев ну сце ну. Она, на стра ни 490 од го ва ра вр ло јед но став но на пи та ње о 
аме рич кој књи жев но сти про шлог и овог ви је ка уо ча ва ју ћи три тен ден ци је: пост-
мо дер ни стич ку, ан га жо ва но по ли тич ку и жи ла ву, оп ста ју ћу – ре а ли стич ку. Оно 
што је сви ма за јед нич ко је сте „про стор по смо дер ни зма” ко ји, ка ко ау тор ка при мје-
ћу је, „ди је ле”. То је про стор нео д ре ђе но сти, рас па да и рас ту ра ња, али и мо бил но-
сти, про стор фраг мен та ци је и хе те ро ге ног, али и хи брид ног. Уко ли ко би сте мо жда и 
по ми сли ли да на ова кве књи ге сми је да се усу ди ико с ма ње зна ња и еру ди ци је, мај-
стор ство ана ли зе, син те зе, сти ла и из ра за са мо јед ног крат ког одјељ ка о аме рич кој 
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књи жев но сти на рас кр шћу би вас де ман то ва ло. Са свим еле гант но, го то во као ус пут, 
ау тор ка ће да из не се ве ли ку исти ну о про шлом ви је ку, због ко је, чи ни се, ни је ни 
чу до да су не ки мла ђи, са вре ме ни пи сци, на зва ли сво је пи са ње Но вом искре но шћу: 

„Ве ли ки дио са вре ме не књи жев но сти је пре стао да се пре тва ра да по сто ји 
ред, хи је ра ра хи ја у ис ку ству, или да обра зо ва ње мо же да ус по ста ви ред у ха о су 
жи во та 20. ви је ка: при хва тио је пот пу но од су ство ре да као да на шњу кул тур ну 
нор му” (Исто ри ја, 491).

Ово по гла вље би ље жи па ра лел но по сто ја ње ра зно вр сних по е ти ка (не ну жно 
и пост мо дер ни стич ких) и ин те ре со ва ња у сфе ри пост мо дер ног рас та ка ња тзв. Ве-
ли ких на ра ти ва. Исто вре ме но, уо ча ва се ка ко са вре ме ни, углав ном фран цу ски 
ин те лек ту ал ци и фи ло со фи – кри ти ча ри дру штва, ту ма че Аме ри ку као још је дан 
ве ли ки, хи пер ре ал ни на ра тив спек та кла, „Ди зни ленд” мно штва сли ка ко је су саме 
се би свр ха јер објектвног ко ре ла ти ва у ствар ном не ма ју.

Ау тор ка се ов дје освр ће на „бун тов нич ке” по кре те, бит ни ке, но ви жур на ли-
зам и пр ља ви ре а ли зам пи са ца чи ји се жи вот, ка ко при мје ћу је, у јед ном нео ро ман-
ти чар ском ма ни ру сто пио са жи во ти ма њи хо вих умо р них и по би је ђе них ли ко ва. 
ко је је дру штво скрај ну ло на мар ги ну. Исто вре ме но, она ре ги стру је и трен до ве у 
ет нич ким књи жев но сти ма, а по себ но пот по гла вље се ба ви спи са те љи ца ма чи ји су 
гла со ви у овом пе ри о ду при лич но иди о син кра тич ни би ло да су ду бо ко ре ли ги о зно- 
-ре ги о нал ни или пра те не сна ла жљи вост ма лог чо вје ка у ур ба ном ам би јен ту. Аме-
рич ка по е зи ја овог до ба је упра во она ква ка ко је ау тор ка са жи ма у на сло ву – то је 
јед но не сво дљи во бо гат ство мно штва сва ка ко сло бод ни јих по е ти ка уз за ни мљив 
до при нос пје сни ка ис по вјед не по е зи је. 

По сли је рат на дра ма ар ти ку ли ше се не ким од сво јих нај чу ве ни јих гла со ва 
ко ји бес ком про ми сно ре а гу ју на тур бу лент ну дру штве ну ствар ност. Ко мен та ри-
шу ћи јед ног од ис так ну тих дра ма ти ча ра ау тор ка ће ре ћи да он „ста вља на гла сак 
на ми сте ри о зну спо соб ност те ро ра да ства ра ре ал ност не за ви сну од чи ње ни ца и 
исто ри је и сви је сти”. Исто ри ја оби лу је ова квим све вре мен ским уви ди ма увје ра-
ва ју ћи нас, из но ва, да ври је ди чи та ти и по зи ва ју ћи на но ва чи та ња. Зна ча јан дио 
овог по гла вља усмје рен је на уви де у афро а ме рич ки кон текст ко ји ће у овој епо хи 
из ње дри ти ве ли ки број ау то ра, од ко јих и јед ну но бе лов ку. Не за не ма ру ју се ни 
ет нич ке књи жев но сти, де тек тив ски жа нр ко ји не пре су шу је, и ве о ма ли је по пред-
ста вља ју нај зна чај ни пи сци на уч но-фан та стич ног жан ра и хо ро ра ко ји има ју не-
ма лу, вје р ну пу бли ку и на на шим про сто ри ма.

По сљед ње по гла вље КЊИ ЖЕВ НОСТ НА КОН 9/11: КЊИ ЖЕВ НОСТ „КРИ ЗЕ” 
иза зва ће ра до зна лост и ака дем ске и не а ка дем ске пу бли ке. Оно од го ва ра на пи та ње 
шта је то ак ту ел но у аме рич кој књи жев но сти да нас.У овом по гла вљу ау тор ка по сту-
па она ко ка ко се тре нут но је ди но мо же иза брав ши, си гур но, нај по ште ни ју ме то до-
ло ги ју: с ау то ри те том и ин фор ми са ним уви ди ма до бр ог по зна ва о ца, она по сма тра 
ка ко се ка нон „по пу ња ва”, а на по пу ња ва ње ка но на, сва ка ко, бит но ути чу на гра де 
ка ква је Пу ли це ро ва или Мен Бу ке ро ва, ко је она у овом по гла вљу пра ти кроз по-
то ње дви је де це ни је. При ча о ак ту ел ном у аме рич кој књи жев но сти, књи жев но сти 
тра у ме ро ђе не из су о ча ва ња с 11. сеп тем бром, ко ја са вре ме не чи та о це, а сва ка ко и 
ве ли ки број ис тра жи ва ча на ро чи то за ни ма, струк ту ри са на је пре ма жан ро ви ма. 
Про на ла зе ћи за јед нич ке на ра то ло шке стра те ги је, пре о вла ђу ју ће те мат ске осе и 
чвор на пи та ња, овим по гла вљем, ау тор ка по ста вља чврст те мељ бу ду ћим про у ча-
ва њи ма. Из овог пре гле да по ста је ја сно да књи жев ност да на шњи це у Аме ри ци 
пре и спи ту је све кључ не кон цеп те на ко ји ма ово ве ли ко, ра зно ли ко дру штво по чи-
ва, и по ку ша ва да ре ва ло ри зу је, суб вер зив но пре и спи та, или, пак, ре ви та ли зу је 
док три не ја сно за цр та не суд би не и аме рич ке из у зет но сти, на сто је ћи да об но ви 
озбиљ но на ру ше ну уну та ра ме рич ку хар мо ни ју.
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заКључаК се до и ма као ри зни ца отво ре них пи та ња ко јим ау тор ка про бле ма-
ти зу је по врат ну спре гу из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је, ка но на и кри ти ке, књи жев-
не исто ри је и исто ри је књи жев не кри ти ке, аме рич ког и гло бал ног ка но на. Но, 
па жљи ви је чи та ње от кри ва су ве ре но из не се не за кључ ке о бу ду ћим прав ци ма раз-
во ја аме рич ке књи жев но сти у чи јем је цен тру од нос пре ма Аме рич ком сну као 
ди је лу ја сно за цр та не суд би не, не за о би ла зним ро ду, ра си и кла си, уни вер зал ном 
и на ци о нал ном иден ти те ту, за јед ни ци, оту ђе њу, Гра ни ци, кроз по вра так ре а ли зму 
и исто ри ји и бак хти нов ску по ли фо ни ју гла со ва.

И по ред ја сне ау тор ки не сви је сти да је књи га на ми је ње на и ака де ми ци ма и 
из у ча ва о ци ма књи жев но сти – про фе си о нал ци ма, о че му нај ви ше го во ри те мељ ност 
ме то до ло ги је и на уч на пре ци зност, за кљу чак, ипак, за вр ша ва обра ћа њем уни вер-
зал ном, иде ал ном чи та о цу, оно ме у ко јем по сто ји не па тво ре на и нео ште ће на љу бав 
пре ма књи зи. То ме чи та о цу се ова Исто ри ја обра ћа кроз ме та фо ру: књи жев ност 
Аме ри ке је, на и ме, јед на им по зант на гра ђе ви на са мно штвом со ба и про зо ра чи ја 
не по но вљи ва по ли фо ни ја гла со ва оста вља про сто ра за све чи та лач ке уку се, од 
нај у о би ча је ни јих, по пу лар них, до нај де ли кат ни јих.

За то је, по но ви ћу, и по ред мо гу ће од бој но сти – или упра во због ње – ко ју дио 
чи та лач ке пу бли ке у на шем кон тек сту, у по сљед њих пар де це ни ја, мо же да осје ћа 
пре ма гло ба ли стич кој кул ту ри ко ја се (иа ко у освје шће ни јим – а то су сва ка ко ин-
те лек ту ал ни кру го ви, књи жев ни ка и умјет ни ка – све ма ње) др жи „про леп тич ке 
но стал ги је” (тер мин Еро на Де ро се (Aa ron De Ro sa)за  аме рич ком из у зет но шћу, тач-
ни је из у зе то шћу од су ко ба и стра да ња ци ви ла на вла сти том тлу, док их, де це ни ја ма 
не про ми је ње ном спољ ном по ли ти ком (не за ви сно од чи ње ни це је ли пред сјед ник 
Ре пу бли ка нац или Де мо кра та) иза зи ва или под гри ја ва ши ром остат ка пла не те, ова 
књи га из у зе тан до при нос ра зу ми је ва њу тра јек то ри је ко ју је та кул ту ра, а на ро чи-
то ње на књи жев ност, ко ја, твр дим, да нас има и јед ног свог Че хо ва, на пра ви ла од 
тре нут ка кад су ре ли ги о зни фа на ти ци, осу ђе ни ци на смрт, за тим аван ту ри сти и 
тра га чи за бла гом (15/16–18 ви јек) с нај моћ ни јег европ ског остр ва кре ну ли Но вом 
сви је ту у по хо де, пре ко кра ја 19. и на ро чи то по чет ка 20. ви је ка, ка да је пре ко остр-
ва Елис, ир ска, ита ли јан ска, пољ ска, укра јин ска па и на ша си ро ти ња, тр бу хом за 
кру хом, сту пи ла на ње но тло, на пра ви ла до да на шњег да на.

На са мом кра ју овог При ка за об ја сни ла бих за што ни сам по ме ну ла ни ти јед-
но име из пле ја де ве ли ка на аме рич ке књи жев но сти, чак ни она нај ве ћа, бар дов ска, 
ма да, упу ће ни ји, пре ма опи си ма, не ка од њих мо гу ла ко пре по зна ти. Сма тра ла сам да 
би то, нај про сти је ре че но, би ло не пра вед но, иа ко је је дан од ових ве ли ка на, пје сник 
ин хи би ци ја и све про жи ма ју ће им по тен ци је ми сле ћег чо вје ка с по чет ка про шлог 
сто ље ћа у јед ном свом слав ном есе ју за ми слио све пи сце од Хо ме ра до ње го вих и 
на ших да на на јед ној ли ни ји ка ко се по ве ли чи ни сво га дје ла пре ра спо ре ђу ју кроз 
вје ко ве, те та ко ни ко ни је си гу ран, ни на вр ху, ни на сре ди ни, ни на ли ни ји уоп ште: 
то ли ко је ве ли ких, ра зно вр сних, ме ђу соб но не ус по ре ди вих му шка ра ца и же на пи-
са ло у Аме ри ци и о аме рич ком ис ку ству, у раз ли чи тим вре ме на и усло ви ма да сам 
од лу чи ла да је ди на два лич на име на у овом тек сту бу ду ау тор ки но и Хо ме ро во. 

Вук че ви ће ва је ме ђу тим, вр ло пра вич но пре ма сви ма, ма кар спо ме ну ла сва ког 
од њих, оним нај по зна ти јим и нај за слу жни јим за свјет ску сла ву аме рич ке књи жев-
но сти и њи хо вим дје ли ма да ју ћи и ду жан про стор (са 618 стра на тек ста им по зант-
ним бро јем би бли о граф ских је ди ни ца – ово дје ло оби мом и све о бу хват но шћу је 
је дин стве но на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је, а мо гу ће и на ши рем европ ском 
про сто ру).

Исто ри ја аме рич ке књи жев но сти је дје ло ко је мо же да се чи та у цје ли ни, са-
мо стал но по по гла вљи ма, о пи сци ма по из бо ру, ко јем мо же и тре ба да се вра ћа, 
на ро чи то ако сте ан гли ста и/или про фе сор књи жев но сти. То је сво је вр сна ен ци-
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кло пе ди ја ко ја на чи та о ца не вр ши при ну ду. Оста вља му мо гућ ност из бо ра – го ре 
већ по ме ну тог ди ја ло га. Ме та тек сту ал но то се мо же ту ма чи ти и као ре флек си ја 
лич но сти ау тор ке, уни вер зит ске про фе сор ке, чи ји глас је глас не у стра ши вог тра-
га о ца за исти ном, истин ског пре га о ца, пе да го га, ди пло ма те, глас по ми ри те ља су-
прот но сти, еру ди те, па три о те и ко смо по ли те – јер нај па три от ски је и нај вред ни је 
што свом на ро ду мо же те оста ви ти у на сље ђе је дје ло ко је ће на ста ви ти да жи ви и 
свје до чи о ва ма и ва шој жи вот ној ми си ји и на кон што на ша пре крат ка зе маљ ска 
тра ја ња, а и мно ги тре нут ни кон флик ти ми ну.

Др Ве сна Бра тић
Фи ло ло шки фа кул тет

Уни вер зи тет Цр не Го ре
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РАЗ ГО ВО РИ О КЊИ ГА МА И ЉУ ДИ МА

(Ра дој ка Вук че вић. Раз го во ром кроз Аме ри ку. Но ви Сад:  
Ака дем ска књи га, 2019)

Раз го во ром кроз Аме ри ку Ра дој ке Вук че вић об у хва та два де сет ин тер вјуа, 
во ђе них углав ном у Сје ди ње ним Др жа ва ма, са зна чај ним кри ти ча ри ма и те о ре ти-
ча ри ма књи жев но сти и кул ту ре, лин гви сти ма, пи сци ма, уни вер зи тет ским про фе-
со ри ма и ис тра жи ва чи ма. Име на не ких од са го вор ни ка про фе сор ке Вук че вић им-
пре си о ни ра ће сва ког ко је ма кар и по вр шно упо знат са де ша ва њи ма на под руч ју 
са вре ме не књи жев не кри ти ке и кул тур них сту ди ја. У пи та њу су ау то ри свјет ског 
гла са по пут, да на ве де мо са мо не ке, Клин та Брук са, Бра ја Кач руа, Сти ве на Грин бла-
та, Ни не Бејм, Хо ми ја Ба бе, Лин де Ха чен и Кри сто фе ра Биг зби ја. Не ки од са го-
вор ни ка у овој књи зи пред ста вља ју кључ не ак те ре раз ли чи тих са вре ме них фор ми 
књи жев не те о ри је ко је да нас има ју сво је мје сто у сва ком озбиљ ни јем чи та њу књи-
жев них тек сто ва у окви ру раз ли чи тих мо де ла сту ди ра ња књи жев но сти. Не мо гу ће 
је, на при мјер, го во ри ти о тзв. но вој кри ти ци и про це ду ри по мног чи та ња без по ми-
ња ња Клин та Брук са. Још је у ма њој мје ри мо гу ће го во ри ти о „но вом исто ри зму” 
без по зи ва ња на ра до ве Сти ве на Грин бла та. Тер мин „пост ко ло ни јал не сту ди је”, у 
сва ком, ма ко ли ко са же том по ја шње њу, те шко мо же би ти раз ма тран без по ми ња ња 
дје ла Хо ми ја Ба бе. На сли чан на чин је, у окви ру про у ча ва ња пост мо дер ни зма, 
ре фе рент но дје ло Лин де Ха чен ко ја је и ау тор ка син таг ме „исто ри о граф ска ме та-
фик ци ја”, кон цеп та ко ји је вре ме ном по стао не за о би ла зна те ма у раз ми шља њу о 
књи жев ном пост мо дер ни зму. У том по гле ду Раз го во ром кроз Аме ри ку мо же пред-
ста вља ти и ва жну до пу ну на ста ви књи жев но сти.

Ова књи га се, ме ђу тим, мо же чи та ти и као за ни мљи во свје до чан ство о раз ли-
чи тим исто риј ским и кул тур ним до га ђа ји ма епо хе на раз ме ђу ми ле ни ју ма. Из ме ђу 
пр вог раз го во ра, оног са Клин том Брук сом из дав не 1986, и по сљед њег, са Кри сто фе-
ром Биг зби јем из 2016. го ди не, сто ји дис тан ца од ци је лих три де сет го ди на. Ни је, 
сто га, нео бич но да су мно ги пре лом ни до га ђа ји и кри зе с кра ја два де се тог и по чет-
ка два де сет пр вог ви је ка при сут ни у овим ин тер вју и ма као не ка вр ста не из бје жног 
„се ди мен та” исто риј ског тре нут ка у окви ру ко јег се по је ди нач ни раз го во ри де ша-
ва ју. Не ки од ин тер вјуа (нпр. онај са Ди ја ном Кон кер из 1992, Ју го сла ви ја: ви ше од 
успо ме не) од ви ја ју се на по чет ку „кра ја исто ри је”, у пе ри о ду оби ље же ним па дом 
ко му ни зма у ис точ ној Евро пи, те отва ра ју за ни мљи ве спе ку ла ци је о уз не ми ру ју ћој, 
хе ге мо ниј ској бу дућ но сти ка пи та ли зма ли ше ног ње го вог со ци ја ли стич ког „ко рек-
ти ва”. Не ки раз го во ри (по пут оног из 1998. са Зор ком Ми лић) по ста вља ју и пи та ња 
о бу дућ но сти ху ма ни стичких наука и сту ди ја књи жев но сти у но вом пе ри о ду ди ги-
та ли за ци је. За ни мљи во је пра ти ти и из вје сне па ра диг мат ске про мје не у са мом при-
сту пу књи жев ној тра ди ци ји кроз пе ри од од три де сет го ди на: од ка нон ског и не при-
ко сно ве ног Фок не ра Клин та Брук са из 1986, пре ко Мек хеј ни је вог ути ска из 1992. 
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о до не кле окр ње ној ре пу та ци ји Фок не ра као ве ли ког „би је лог му шкар ца” до пост мо-
дер ни стич ких „дру гих гла со ва”, „по ли ти ке раз ли ке” и квир сту ди ја ко је по ми ње 
Хо ми Ба ба 2002. го ди не. Пе ри од у ко ме се од ви ја ју ови ин тер вјуи за и ста се мо же 
опи са ти, као што је то већ по ста ло уо би ча је но, као до ба „кри зе”. Ова се кри за, на 
не ки на чин, ре флек ту је и на са мо пи та ње књи жев ног ка но на. О тој те ми са про фе-
сор ком Вук че вић, на вр ло за ни мљив на чин, раз го ва ра ју хар вард ски про фе сор Ло ренс 
Бју ел, ау тор Сна о ве ли ком аме рич ком ро ма ну, и Ни на Бејм, уред ни ца ути цај не Нор
то но ве ан то ло ги је аме рич ке књи жев но сти, ко ја го во ри о број ним же на ма-књи жев-
ни ца ма ра ног пе ри о да аме рич ке књи жев но сти ко је је књи жев на исто ри ја за бо ра вила.

Зна чај на спо ред на те ма јед ног бро ја ин тер вјуа је сте и ме ђу на род на пер цеп ци ја 
Бал ка на усло вље на рат ним су ко би ма на про сто ру бив ше Ју го сла ви је де ве де се тих 
го ди на про шлог ви је ка. Ова те ма че сто би ва по так ну та пу ком чи ње ни цом „зе мље 
по ри је кла” про фе сор ке Вук че вић. Та ко ће Сти вен Грин блат, у од го во ру на пи та ње 
о од но су књи жев них и не књи жев них тек сто ва у но во и сто ри ци стич кој па ра диг ми, 
по ме ну ти „пи та ње фик си ра ња и ста бил но сти” свих па и „на ци о нал них гра ни ца”, но 
од мах ће за ста ти и при зна ти да осје ћа „из вје сну не ла го ду, бла гу иро ни ју” да о тој 
те ми го во ри „не ко ме ко до ла зи из бив ше Ју го сла ви је”. Ова књи га та ко пру жа, не без 
из вје сног ужит ка, и нео бич но ис ку ство са гле да ва ња соп стве не исто ри је кроз (ба рем, 
про стор но) дис тан ци ра ни по глед дру гог. Сва ка ко је за ни мљи во из раз ли чи тих фраг-
ме на та не ких ра ни јих раз го во ра до жи вје ти пер цеп ци ју тра у ма тич них до га ђа ја ко ји 
су пра ти ли про цес рас па да Ју го сла ви је из угла Аме ри ке де ве де се тих. У пи та њу је 
сво је вр сна јук ста по зи ци ја: нај тра гич ни је раз до бље са вре ме не бал кан ске исто ри је 
ја вља се као те ма раз ма тра ња из пер спек ти ве јед ног од еко ном ски и кул тур но нај-
оп ти ми стич ни јих пе ри о да са вре ме не аме рич ке исто ри је. Ови по гле ди из да љи не у 
бал кан ску „го ти ку” ра то ва и су ко ба ва ри ра ју од „без бјед них” оп штих мје ста до 
гла со ва кон три ра ња, а у сва ком слу ча ју би ва ју дра го цје но свје до чан ство јед ног бит-
ног исто риј ског тре нут ка. То је, на не ки на чин, суд би на свих ових раз го во ра ко ји 
се де ша ва ју у вре ме ну ва жних гло бал них и ло кал них кри за. Ка ко се из ра зи ла са ма 
про фе сор ка Вук че вић – „Сјен ка исто ри је се над ви ла над на ма”.

Иа ко са ма струк ту ра Раз го во ром кроз Аме ри ку по сје ду је хро но ло шку про гре-
си ју (од 1986. до 2016), ова збир ка ин тер в јуа би се услов но мо гла и те мат ски по ди-
је ли ти у не ко ли ко ка те го ри ја. У пр вом ре ду, то су раз го во ри о те о ри ји и исто ри ји 
књи жев но сти. Они, са сво је стра не, са др же и ши рок спек тар пот ка те го ри ја: од оп штих 
те о риј ских те ма, раз го во ра о при ро ди по е зи је и при по ви је да ња (у ту гру пу би се, на 
при мјер, мо гли смје сти ти раз го во ри са Ла ри јем Да ни јел со ном о пер со нал ној на ра цији 
и са пје сни ком Фреј зе ром Са дер лен дом о „пи та њу дру го сти”), о са вре ме ним те о риј-
ским па ра диг ма ма ту ма че ња, па све до спе ци фич ни јих и не ма ње ва жних пи та ња 
са ме аме рич ке књи жев но сти. Ве ли ки број аме рич ких пи са ца ко ји су пом но пред-
ста вље ни у прет ход ној књи зи Ра дој ке Вук че вић Исто ри ја аме рич ке књи жев но сти 
ја вља се и у овом дје лу. Не ке од са же тих, по не кад и ус пут них оп сер ва ци ја по зна тих 
аме рич ких про фе со ра о „сво јим пи сци ма” мо гу по слу жи ти као ин спи ра ци ја за но ва 
чи та ња аме рич ких кла си ка. У ту гру пу те ма спа да ју вр ло под сти цај на „ен вај рон-
мен та ли стич ка” раз ми шља ња Ло рен са Бју е ла о „има ги на ци ји оке а на” у кон тек сту 
чи та ња ве ли ког аме рич ког кла си ка, Мел ви ло вог Мо би Ди ка, о пре о кре ти ма у кри-
тич ким чи та њи ма Скар лет ног сло ва о ко ји ма го во ри Ни на Бејм, или о слич но сти 
умјет нич ког из ра за два мо дер ни стич ка ге ни ја, Фок не ра и Пи ка са, о че му са Ра дој ком 
Вук че вић го во ри То мас Мек хеј ни, про фе сор књи жев но сти аме рич ког Ју га.

По ред спе ци фич но књи жев них те ма, не ки од раз го во ра по све ће ни су ме ђу-
кул тур ним ве за ма. Те ма ре цеп ци је је и ина че ва жан дио про фе си о нал ног ин те ре са 
Ра дој ке Вук че вић, те ова ка те го ри ја пи та ња би ва раз ма тра на у не ко ли ко ин тер вјуа. 
Ов дје сва ка ко тре ба ис та ћи раз го вор о ре цеп ци ји ру ске књи жев но сти и по ло жа ју 
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сту ди ја сла ви сти ке у Аме ри ци са про фе со ром Мо ри сом Фрид бер гом са Од сје ка за 
сла ви сти ку при Уни вер зи те ту Или но ис, као и ин тер вју са Рад ми лом Го руп који се 
до ти че кон тро верз не те ме од но са аме рич ке спољ не по ли ти ке и по ло жа ја сту ди ја 
сла ви сти ке у Сје ди ње ним Др жа ва ма. Је дан број раз го во ра об ра ђу је и те му ака дем-
ског ис ку ства љу ди са на ших про сто ра (по пут Ми ро сла ва Мар ко ви ћа и Алек са 
Јо ви ће ви ћа) ко ји су оства ри ли зна чај не на уч не ре зул та те пре да ва ју ћи на углед ним 
аме рич ким уни вер зи те ти ма сту ден ти ма из свих кра је ва сви је та. Ови ин тер вјуи 
до но се та ко и јед ну нео бич ну пер спек ти ву, ко ја је исто вре ме но по глед и из ну тра 
и спо ља, на са вре ме но аме рич ко дру штво и ака дем ски сви јет. 

Тре ба ипак ис та ћи да ова кав по ку шај те мат ског раз вр ста ва ња ин тер вјуа са бра-
них у овој књи зи мо ра оста ти тек усло ван, упра во за хва љу ју ћи ши ро ком спек тру 
те ма ко јих се до ти чу го то во сви аме рич ки са го вор ни ци про фе сор ке Вук че вић. Не ке 
од ових те ма не сум њи во су про во ка тив не, по пут из у зет но за ни мљи вих опа жа ња 
Лин де Ха чен о ути ца ју раз во ја ме ди цин ских са зна ња о ту бер ку ло зи на ве ли ка 
опер ска дје ла, као и о мо ти ву смр ти у опе ра ма као ва ри ја ци ји и раз ви ја њу „иг ња-
ци јан ске” те ме con tem pla tio mor tis. Упра во су ова кве хра бре и ин три гант не хи по-
те зе до каз ква ли тет ног ака дем ског ра да и ши ро ке, ху ма ни стич ке на стро је но сти 
ко ја је још уви јек жи ва у са вре ме ној ака дем ској за јед ни ци.

Ако би тре ба ло из дво ји ти јед ну за јед нич ку те му при сут ну у свим ин тер вју-
и ма, то би сва ка ко би ла ди ја ло гич ност. При том, ов дје не ми сли мо то ли ко на про сту 
чи ње ни цу да је ин тер вју ди ја ло шка фор ма, ни ти на нео бич ну уло гу са ме про фе-
сор ке Вук че вић као, ка ко се са ма из ра зи ла, „кул тур ног ам ба са до ра” ко ји раз го ва-
ра не са мо са зна чај ним ин те лек ту ал ци ма на шег вре ме на, већ и че сто са њи хо вим 
пред ра су да ма о на шем, пост ју го сло вен ском кул тур ном про сто ру. Уло га је то ко ја 
је сва ка ко на мет ну та спо ља, не кон тро ли са ним „де ша ва њем исто ри је”, а о че му 
Ра дој ка Вук че вић го во ри у по го во ру ове књи ге („По глед уна зад”). Ме ђу тим, ка да 
го во ри мо о ди ја ло гич но сти као те ми, он да, за пра во, ми сли мо на чи ње ни цу да ови 
ин тер вјуи свје до че о јед ном ду бљем уви ду у са му при ро ду књи жев но сти и кул ту-
ре као су штин ски ди ја ло шким са др жа ји ма. Та ко, на при мјер, у раз го во ру о са мом 
пој му „ве ли ког аме рич ког ро ма на” про фе сор Бју ел ис ти че зна чај ме ђу кул тур них 
и ме ђук њи жев них ве за, ути ца ја раз ли чи тих, пре вас ход но европ ских фор ми на 
раз ви так аме рич ке књи жев не тра ди ци је. Још од Емер со но вог про гра ма про на ла-
же ња ди стинк тив ног аме рич ког гла са у књи жев но сти, ова се по тра га ни ка да ни је 
од ви ја ла у кул тур ном ва ку у му, већ је тра га ње за аме рич ким кул тур ним соп ством 
уви јек би ло „ко ор ди ни са но” са раз ли чи тим пре ко о ке ан ским кре та њи ма. Чак је и 
са мо кон тра дик тор но ис ку ство аме рич ког кул тур ног иден ти те та, на ци је ко ја сво-
је по чет ке има у про ти вр јеч ним ис хо ди шти ма кал ви ни стич ког вјер ског за но са и 
се ку лар ног оп ти ми зма про свје ти тељ ства, већ на ме та ло по тре бу за ди ја ло шким 
из ми ре њем ових си мул та них, но ипак раз ли чи тих гла со ва ис хо ди шта. Сва ки мо-
но ло шки глас не ми нов но до ла зи до тач ке кон тра дик ци је. 

Ком па ра тив на пер спек ти ва не пре кид но је при сут на и у раз го во ри ма о спе ци-
фич ним те ма ма кул ту ре. По сто ји не ки ду бљи вид иден ти те та, о ко ме у књи зи, на 
при мјер, го во ри Фреј зер Са дер ленд, ко ји омо гу ћа ва да, и по ред на ших кул тур них 
спе ци фич но сти, мо же мо „ту ђу” кул ту ру и књи жев ност ипак чи та ти као по зна ти 
и „ин тим ни” текст. О то ме, ре ци мо, свје до чи раз го вор са Зор ком Ми лић о слич но сти 
„ста рих Цр но гор ки” и „ста рих Аме ри кан ки” ко је су „ра ђа ле у пре ри ја ма, док су 
њи хо ви ка ра ва ни осва ја ли Аме ри ку”. У ин тер вју и ма про фе сор ке Вук че вић уви јек 
се, нео че ки ва но, про на ла зе тач ке ди ја ло га, кул тур них до слу ха, ана ло ги ја, срод но сти 
оп штег људ ског ис ку ства. 

Ово сва ка ко ни је но ва те ма за Ра дој ку Вук че вић. Мо же мо по свје до чи ти ка ко 
је њен ути сак о мит ској ве зи Фок не ро вог при по ви је да ња и цр но гор ске тра ди ци је у 
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ње ној ра ни јој сту ди ји Фок нер и мит за у ви јек за нас про ми је нио на чин на ко ји чи-
та мо не ке аспек те цр но гор ске и по ро дич не исто ри је. Та ко је по ста ло мо гу ће да, 
чи та ју ћи на ра тив Мар ка Ми ља но ва о По ха ри Ку ча, пре пун ју нач ког тра ги зма, ужа-
са јед ног дру гог гра ђан ског ра та, гот ске оно стра но сти ко ју пи са ње о тра у ма тич ном 
уви јек но си, про ко мен та ри ше мо за се бе да је то не што „фок не ров ско”. Или да се, 
гле да ју ћи у јед ној ре пор та жи са Ме ду на фо то гра фи ју јед не осам де се то го ди шње 
же не об у че не у цр ни ну, са опи сом „при мјер ста рог куч ког го спод ства”, сје ти мо 
Фок не ро ве Ро зе Колд филд. За нас је та ко по ста ло мо гу ће да го во ри мо не са мо о 
аме рич кој „ју жњач кој го ти ци” већ и о не че му што би се мо гло, у не до стат ку бо љег 
из ра за, опи са ти као „скен де риј ска го ти ка”. Сна га ве ли ке аме рич ке књи жев но сти, 
а то свје до чи и ова књи га ин тер вјуа, ни ка да ни је у ње ним од го во ри ма на чи сто ло-
кал на и на ци о нал на пи та ња и не до у ми це, ка кав год био њи хов зна чај, већ је уви јек 
у ње ном до слу ху са уни вер зал ним ис ку ством. Фок не ров аме рич ки Југ та ко мо же 
по ста ти би ло ко ји „југ” и би ло ко је мје сто гдје жи ве љу ди. Ка ко се из ра зио Ло ренс 
Бју ел, са ма аме рич ка књи жев ност уви јек го во ри о „не че му да ле ко ду бљем (...) не го 
што је то са ма Аме ри ка”. То је још јед на ве ли ка те ма ове књи ге ин тер вјуа.

У увод ним на по ме на ма за ово из да ње, про фе сор ка Вук че вић на во ди ути сак 
Чар лса Ру а са о „не на мет њи вом ти хом гла су” као ва жном еле мен ту ин тер вјуа. Упра-
во ова „ти ха не на ме тљи вост” че сто об ли ку је јед ну спе ци фич ну есте ти ку раз го во ра. 
Ка да се, на при мјер, Клинт Брукс, у раз го во ру са Ра дој ком Вук че вић из 1986, усред 
го во ре ња о сво јој тре нут ној лек ти ри (не за о би ла зни Фок нер, Во кер Пер си, Џон Ап дајк) 
при сје ти сво је по кој не же не ко ја му је чи та ла књи ге („ње не очи су би ле мо је”), раз го-
вор о књи жев но сти и ту ма че њу на јед ном до би ја је дан не на ме тљи ви ин тим ни тон. 
Као да у тим тре ну ци ма свје до чи мо јед ном ли ри зму жи во та ко ји по себ ном естет ском 
сна гом снаб ди је ва чак и крат ке би о граф ске и ат мос фер ске на по ме не ко је прет хо де 
ин тер вјуу. Чак и уни вер зи тет ски кам пус ко ји Клинт Брукс по ка зу је Ра дој ки Вук че вић 
„тог тмур ног да на” и по ми ње у раз го во ру са мо у би ство Квен ти на Комп со на, мла ди ћа 
ко ји по сли је смр ти у Кри ку и би је су по но во „вас кр са ва” у Аве са ло ме, Аве са ло ме! да 
би на јед ном дру гом кам пу су, на Хар вар ду у Ма са чу сет су, у „че лич ном мра ку Но ве 
Ен гле ске” (Фок нер), го во рио о тра у ми аме рич ке и ју жњач ке исто ри је Шри ву, Ка на-
ђа ни ну, са да, за чи та о ца, функ ци о ни ше као је дан по се бан ли те рар ни знак. Чак и 
ус пут не на по ме не о ло ка ци ја ма ин тер вјуа, о ат мос фер ском вре ме ну, об ли ку ју јед ну 
по себ ну ин тим ну есте ти ку. Та ко за ти че мо Ми ро сла ва Мар ко ви ћа у би бли о те ци, у 
„хлад ном мје сту Шам пејн-Ур ба ни” гдје ће се го во ри ти о древ ним тек сто ви ма од 
Ари сто те ла, Ди о ге на Ла ер ти ја, Ју сти на Фи ло зо фа до ра но мо дер них пи са ца ме ди те-
ран ског ла ти ни те та. Раз го вор о Фок не ру и фик ци о нал ној при ро ди сје ћа ња са То ма сом 
Мек хеј ни јем од ви ја се у Атлан ти, у окру же њу „маг но ли ја и умил них дјеч јих гла со ва”. 

По сто ји не што су штин ски до бро на мјер но у при сту пу Ра дој ке Вук че вић сва-
ком од ње них са го вор ни ка. Та ко, за Бра ја Б. Кач руа у јед ном тре нут ку про фе сор ка 
Вук че вић при мје ћу је да „то пли на зра чи из ње го ве лич но сти и ње го ве бла ге ду ше 
уви јек спрем не да по ди је ли сво ја зна ња са дру ги ма”. Ова кви тре ну ци, ма ко ли ко 
„ус пут ни”, от кри ва ју, на не ки на чин, при ро ду ове књи ге: у пи та њу су не на ме тљи-
ви ге сто ви во ди тељ ке ин тер вјуа ко ји раз го во ре о књи га ма пре тва ра ју, да па ра фра-
зи ра мо Фок не ра, у раз го во ре о љу ди ма. У том по ду хва ту про фе сор ка Вук че вић се 
уви јек от кри ва као до бро на мјер ни слу ша лац, а уло га је то ко ја је у на шој кул ту ри, 
чи ни се, хро нич но де фи ци тар на.

Др Вла ди мир Ву јо ше вић
Уни вер зи тет До ња Го ри ца

Фи ло ло шки фа кул тет
Vla di mir.Vu jo se vic @udg.ed u.me 
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ПРЕД РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НИМ КЊИ ГА МА  
НА ПИ СА НИМ О ЊЕ ГО ШЕ ВОМ ДЈЕ ЛУ 

(Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске. Гл. и одг. уред ник  
Ми ро Вук са но вић. Број 3. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2018)

1. Тре ћи број Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске, ко ји је об ја вљен 2018. го-
ди не, оку пио је и штам пао са оп ште ња ко ја су из го во ре на на на уч ном ску пу Књи ге 
о Ње го шу, одр жа ном у Но вом Са ду, 13. но вем бра 2017. го ди не у ор га ни за ци ји „Ње-
го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске”. Основ ни циљ на ве де ног на уч ног ску па са сто јао 
се у то ме да по нов но афир ми ше не ке од нај ре пре зен та тив ни јих мо но граф ских 
сту ди ја и рас пра ва ко је су бит но до при ни је ле ра зу ми је ва њу и ту ма че њу Ње го ше-
вог дје ла и лич но сти у ра спо ну ду жем од сто ти ну го ди на: од по ја ве књи ге Па вла 
По по ви ћа О Гор ском ви јен цу (19001, 19232), рас пра ве Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа 
Фи ло зо фи ја у Гор ском ви јен цу (1908), те књи ге Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа Ре ли ги ја 
Ње го ше ва (1911), па све до три књи ге Ми ла Лом па ра: Ње гош и мо дер на (1998), О 
тра гич ком пе сни ку (2010) и Ње го ше во пе сни штво (2010). 

1.1. У увод ном ди је лу збор ни ка об ја вље на су по здрав на обра ћа ња пре о све ће ног 
вла ди ке Ири не ја Бу ло ви ћа и пред сед ни ка Ма ти це срп ске Дра га на Ста ни ћа, у ко ји ма 
је ука за но на нео дво ји вост срп ске кул ту ре и Ње го ше ве лич но сти и дје ла. Пре о све-
ће ни епи скоп Бу ло вић освр нуо се на по себ ну дра го цје ност ово га ску па за то што се 
као те ме ис тра жи ва ња по ја вљу ју „нај трај ни је књи ге пи са не о Ње го шу”, ко је су ство-
ри ли „они нај бо љи и нај ду бљи”, по пут све тог вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Ива 
Ан дри ћа, Иси до ре Се ку лић и Ани це Са вић Ре бац (Бу ло вић, 2018: 9). У из ла га њу 
Дра га на Ста ни ћа по себ но је на гла ше на Ње го ше ва ве за са Ма ти цом срп ском и уло га 
Ма ти це у афир ми са њу и кри тич ком вред но ва њу Ње го ше вог дје ла. При то ме је ука-
за но на чи ње ни цу да је уред ник Ле то пи са Те о дор Па вло вић на пи сао пр ви кри тич-
ки текст о Ње го шу по во дом об ја вљи ва ња ње го вог пје снич ког пр вен ца Пу сти њак 
це тињ ски (1834) и штам пао га у 39 бро ју Ле то пи са кра јем 1834. го ди не. „Те о дор 
Па вло вић је пред ста вљао нај чвр шћу спо ну Ње го ша и Ма ти це срп ске” (Ста нић, 2018: 
12), што се нај бо ље ви ди у чи ње ни ци да је Ње гош по стао са рад ник у Ле то пи су 1837. 
го ди не ка да је об ја вио оду Не ла жниј знак па ме ти пра ху на ро до љуп ца по во дом смр-
ти Лу ки ја на Му шиц ког (1777‒1837), а ка сни је је 1845. го ди не по стао члан Ма ти це 
срп ске. Ста нић је ука зао и на чи ње ни цу да је на кон Ње го ше ве смр ти 1851. го ди не, 
Ма ти ца до стој но ожа ли ла ра но пре ми ну лог пје сни ка, а по себ но је из дво јен не кро лог 
Јо ва на Су бо ри ћа ко ји је као уред ник об ја вио у Ле то пи су 1852. го ди не. 

Увод ник ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, уред ни ка Ње го ше вог збор ни ка Ма
ти це срп ске, под на сло вом С Ње го шем бо ље зна мо ко смо, пред ста вља осврт на 
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ви ше ак ту ел них пи та ња ко је отва ра Ње го ше во дје ло у на шем вре ме ну. Нај при је 
на чи ње ни цу да скуп озна ча ва ју би леј 170 го ди на од об ја вљи ва ња Гор ског ви јен ца, 
као и под сје ћа ње на „ве ли ки зна чај 1847. за срп ску ду хов ност, је зик, књи жев ност 
и кул ту ру” (вуКсановић 2018: 17). За тим на чи ње ни цу да је од Ње го ше вог упо ко-
је ња 1851. го ди не на пи са но и об ја вље но ви ше од че ти ри сто ти не по себ них из да ња 
о дје лу овог ве ли ког ства ра о ца, ра чу на ју ћи при то ме и рјеч ни ке, мо но граф ске 
пу бли ка ци је и број не књи ге, че сто штам па не у ви ше из да ња. По ред све га то га, и 
на чи ње ни цу да Ње гош „још ни је из у чен ка ко за слу жу је”, те да је „кри во тво рен 
ка ко не за слу жу је”, да је кле ве тан, из вр тан и из о кре тан, да му је по ни шта ван срп-
ски иден ти тет, на ро чи то у по сљед њих не ко ли ко го ди на (вуКсановић 2018:17). На-
ве де ни на уч ни скуп и овај тре ћи број Ње го ше вог збор ни ка пред ста вља и ве ли ко 
при зна ње сви ма они ма ко ји су пи са ли о Ње го ше вом дје лу, чи је књи ге пред ста вља-
ју ва жне да ту ме у исто ри ји срп ске књи жев но сти, те ко ји ма су по ста вље ни те ме љи 
„ње го шо ло ги је”. Ме ђу тим ау то ри ма по себ но су из дво је на име на: Ива Ан дри ћа, 
Па вла По по ви ћа, Ми ло са ва Ба бо ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Алој за Шма у са, 
Ми о дра га По по ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа, Ми ло ва на Ђи ла са, Ми ше ла Обе на, Бра ни-
сла ва Пе тро ни је ви ћа, Ани це Са вић Ре бац, Иси до ре Се ку лић, Ми ро на Фла ша ра, 
Сло бо да на То мо ви ћа, Ми ла Лом па ра и мно гих дру гих. Упр кос то ме, Вук са но вић 
на гла ша ва да је још уви јек „пред на ма ши ро ко Ње го ше во по ље” (вуКсановић 2018: 
18), да је то већ по ка зао де се то го ди шњи ис тра жи вач ки рад Ње го ше вог од бо ра Ма
ти це срп ске, а да ће у на ред ним де це ни ја ма тек до ћи до из ра жа ја и би ти са свим 
ви дљи ви сви по ста вље ни и ура ђе ни по сло ви. 

У на дах ну тој „апо те о зи” Ма ти је Бећ ко ви ћа, на сло вље ној Све ти Пе тар II Пе
тро вић Ње гош пу сти њак це тињ ски, ука за но је на чи ње ни цу да је Ње го шев све ти-
тељ ски култ у срп ском на ро ду не сум њив, иа ко га цр ква ни је зва нич но про гла си ла 
за све ти те ља. При то ме се Бећ ко вић по себ но по зи ва на Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и 
ње го ву гла со ви ту рас пра ву Ре ли ги ја Ње го ше ва (1911) у ко јој је из ни је та тврд ња да 
у срп ској исто ри ји не ма лич но сти ко ја би се мо гла у по гле ду сво је ре ли ги о зно сти 
мје ри ти са Ње го шем, на гла ша ва ју ћи да је то био истин ски „Ве ли ко му че ник”. У 
да љим за па жа њи ма, Бећ ко вић се освр ће на број не крат ке пје сме Ње го ше ве, по себ-
но из два ја ју ћи пје сму Цр но го рац к све мо гу ћем Бо гу, те ма ги страл ни фи ло зоф ско-
ре ли гиј ски спјев Лу ча ми кро ко зма (1845). Све то, уз мно ге дру ге по је ди но сти, по 
Бећ ко ви ће вом ми шље њу пре по ру чу је Ње го ша да га „при бро ји мо у Са бор све тих”, 
че му би се об ра до ва ли сви срп ски све ти те љи од Све тог Са ве и Све тог Пе тра Це-
тињ ског, Све тог Ва си ли ја Остро шког, до Све тог Ни ко ла ја Ле лић ког и Све тог Ју сти-
на Ће лиј ског, те Све тог Ву ка ши на Кле пач ког (бећКовић 2018: 27). 

2. Сре ди шњи дио бро ја ис пу ња ва ше сна ест „са оп ште ња” чи ји су ау то ри: Јо-
ван Де лић, Ра до мир В. Ива но вић, Ми ко ња Кне же вић, Ра дој ка Вук че вић, Го ран М. 
Мак си мо вић, Ли ди ја То мић, Ду шко Н. Ба бић, Бо рис Ла зић, Или ја Ма рић, Ду шко 
В. Пе ву ља, Не над Ни ко лић, Ми ло Лом пар, Иван Не гри шо рац, Дра го Пе ро вић, 
Во ји слав П. Је лић и Љи ља на Ж. Пе ши кан-Љу шта но вић. На кра ју бро ја об ја вље на 
је „би бли о гра фи ја” Сла ђа не Су ба шић у ко јој је по пи са ла Књи ге о Ње го шу 
(1851‒2017), се лек тив на би бли о гра фи ја. Са свим на кра ју збор ни ка об ја вљен је као 
„при лог” у фо то тип ском об ли ку Про грам на уч ног ску па Књи ге о Ње го шу. 

На гла ша ва мо да су ту ма че ња иза бра них „књи га о Ње го шу” за сно ва на на три 
гру пе ра до ва. Пр ву гру пу чи не тек сто ви у ко ји ма су ин тер пре ти ра ни есе ји стич ки 
по гле ди срп ских пи са ца на Ње го ше во дје ло (Иво Ан дрић, Иси до ра Се ку лић, Ми-
ло ван Ђи лас), дру гу гру пу тек сто ви за сно ва ни на књи жев но и сто риј ским ин тер-
пре та ци ја ма Ње го ше вог дје ла (Па вле По по вић, Ми о драг По по вић, Јо ван Де ре тић, 
Ми ло сав Ба бо вић, Ми ло Лом пар), тре ћу гру пу тек сто ва чи не рас пра ве уте ме ље не 



1143

на стра ној ре цеп ци ји и ту ма че њу ком па ра тив них сту ди ја о Ње го ше вом дје лу (Алојз 
Шма ус, Ми шел Обен, Едвард Де нис Гој, Ми рон Фла шар), а че твр ту гру пу тек сто ви 
у ко ји ма су са гле да не фи ло зоф ско-те о ло шке рас пра ве о Ње го ше вом дје лу (Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић, Бра ни слав Пе тро ни је вић, Ани ца Са вић Ре бац, Сло бо дан То мо вић). 

2.1. Ме ђу есе ји стич ким тек сто ви ма о Ње го шу сре ди шње мје сто за у зи ма де сет 
Ан дри ће вих рас пра ва. По себ но из два ја мо два огле да: Ње гош као тра гич ни ју нак 
ко сов ске ми сли и Веч на при сут ност Ње го ше ва, а оглед Јо ва на Де ли ћа, ко ји је до 
са да на пи сао пет огле да о од но су Ан дри ћа пре ма Ње го шу, пред ста вља „ма лу по-
е тич ку син те зу” свих де сет Ан дри ће вих есе ја из ко јих се очи та ва ви со ка мје ра по-
што ва ња и ода но сти је ди ног на шег но бе лов ца пре ма Ње го ше вом дје лу и лич но сти. 
У огле ду Ива на Не гри шор ца раз мо тре не су књи жев но те о риј ске иде је ко је су угра-
ђе не у по зна ту есе ји стич ку сту ди ју Иси до ре Се ку лић Ње го шу књи га ду бо ке ода
но сти (1951). При то ме су као по себ но зна чај не из дво је не ми стич но-ре ли гиј ске 
иде је о пје сни ко вој „свје тло сној при ро ди” (иси ха зам, та вор ска свје тлост), а за тим 
и „те о ри ја ге ни ја” и „те о ри ја хе ро ја”, као и „те о ри ја ужи вља ва ња и ин ту и ци је”. У 
Иси до ри ној књи зи о Ње го шу до ла зе до из ра жа ја и до бри мит ско-ар хе тип ски и 
кул ту ро ло шки уви ди: од Ву ка Ка ра џи ћа и ње го вог ра зу ми је ва ња срп ске кул ту ре, 
пре ко Ду чи ће вих мит ско-пје снич ких сли ка, па све до Нор тро па Фра ја са ко јим је 
ди је ли ла увје ре ња о бли ско сти књи жев но сти и ми та. У огле ду Ли ди је То мић ана-
ли зи ра не су дви је књи ге Ми ло ва на Ђи ла са: Ле ген да о Ње го шу (1952) и Ње гош: 
пје сник, вла дар, вла ди ка (1988). При то ме је ука за но на чи ње ни цу да је Ђи ла со ва 
ана ли за нај ва жни ја три Ње го ше ва спје ва: Лу че ми кро ко зма (1845), Гор ског ви јен ца 
(1847), Ла жног ца ра Шће па на Ма лог (1851); ре зул тат из вр сне кон тем пла ци је, али 
и ве о ма про ми шље них исто риј ских, дру штве них и по ет ских са зна ња. 

2.2. У дру гој ску пи ни огле да, ко ји су об у хва ти ли књи жев но и сто риј ске ин-
тер пре та ци је Ње го ше вог дје ла, Ра до мир В. Ива но вић је ана ли зи рао до при нос Ми-
ли са ва Ба бо ви ћа раз во ју ње го шо ло ги је на при мје ру дви је ње го ве књи ге Ње гош и 
сљед бе ни ци (1993) и По е ти ка Гор ског ви јен ца (1997). Не над Ни ко лић је ана ли зи рао 
сту ди ју Па вла По по ви ћа О Гор ском ви јен цу (19001, 19232), при че му је ука зао на 
чи ње ни цу да је за не ма ри ва ње ме та фи зич ке ди мен зи је овог Ње го ше вог дје ла до ве ло 
до „ра сло ја ва ња мо но гра фи је” и по сто ја ње на гла ше не не у са гла ше но сти по је ди них 
по гла вља, као и од су ства аде кват ног за кључ ка. Ду шко Пе ву ља је ана ли зи рао књи-
гу Ми о дра га По по ви ћа Бо ник це тињ ски (1984), при че му је ука зао на чи ње ни цу 
да је ана ли за три раз ли чи та об ли ка по ет ског ис ка за (љу бав ног, ко смич ког и хе рој-
ског), би ла уте ме ље на на до бром по зна ва њу би о граф ских и исто риј ских чи ни ла ца, 
ге не зе умјет нич ког са зри је ва ња, те есте тич ко-фи ло зоф ских прет по став ки Ње го ше-
вог дје ла. Го ран Мак си мо вић је ана ли зи рао сту ди ју Јо ва на Де ре ти ћа Ком по зи ци ја 
Гор ског ви јен ца (1969), при че му је ука за но на осо бе но сти Де ре ти ће вог књи жев-
но и сто риј ског ме то да у ко јем до ла зи до кре а тив не син те зе кон тек сту ал ног и тек-
сту ал ног при сту па. Уоч љи во је то у са мом де фи ни са њу пој ма ком по зи ци је, пре ко 
ис тра жи ва ња ге не зе дје ла и по ве за но сти са дру гим тек сто ви ма, при је све га са 
Лу чом ми кро ко зма, до ту ма че ња струк ту рал них чи ни ла ца (од нос ди је ло ва и цје-
ли не, про зна са оп ште ња ау то ра, ди ја ло зи, мо но ло зи, си стем ли ко ва и сл.), као и 
жан ров ске ти по ло ги је дје ла. У за кључ ку је ука за но на пот пу ну оправ да ност глав-
не Де ре ти ће ве ис тра жи вач ке те зе да се умјет нич ка при ро да Гор ског ви јен ца не 
мо же ту ма чи ти „нор ма ма тра ди ци о нал не по е ти ке”, већ на осно ву кри те ри ју ма и 
нор ми из ве де них из ори ги нал не ње го шев ске по е ти ке и са мог ма ги страл ног тек ста 
дје ла. Ду шко Ба бић је ана ли зи рао књи гу Ми ла Лом па ра Ње го ше во пе сни штво 
(2010), при че му је на гла сио да је овом књи гом Лом пар за о кру жио сво је ви ше де-
це ниј ско ба вље ње Ње го ше вим дје лом, што се ви ди у прет ход ним књи га ма Ње гош 



1144

и мо дер на (1998) и О тра гич ком пе сни ку (2010). Ба бић на гла ша ва да је у књи зи 
Ње го ше во пе сни штво Лом пар об у хва тио ско ро цје ло ку пан пје сни ков опус, а осла-
ња ју ћи се на иде ју Лајб ни цо ве мо на до ло ги је (на ко ју су ра ни је ука за ли Дра ган 
Не дељ ко вић и Јо ван Де ре тић), као ср жне од ред ни це за ра зу ми је ва ње Ње го ше вог 
од но са чо вје ка и ко смо са, из гра дио је свој „ме то до ло шки пан дан” ко ји му је омо-
гу ћио да пра ти „уну тра шњи са мо ра звој Ње го ше вог де ла” (бабић 2018: 113). 

2.3. Тре ћу ску пи ну чи не тек сто ви по све ће ни стра ној ре цеп ци ји и ин тер пре-
та ци ји ком па ра тив них сту ди ја о Ње го ше вом дје лу. Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић 
пред ста ви ла је сту ди је ње мач ког сла ви сте Алој за Шма у са по све ће не Ње го ше вом 
дје лу, а пи са не у ду жем раз до бљу (1927‒1964) и на кра ју об је ди ње не у књи зи Сту
ди је о Ње го шу (2000). Ра ди се о сту ди ја ма ко је су два нај зна чај ни ја Ње го ше ва 
спје ва Лу чу ми кро ко зма и Гор ски ви је нац ви ше стру ко кон тек сту а ли зо ва ле у на ци-
о нал ној, али и европ ској и свјет ској књи жев но сти (Дан те, Мил тон и сл.). Бо рис 
Ла зић у огле ду по све ће ном фран цу ском сла ви сти Ми ше лу Обе ну, ко ји је сво ја 
ис тра жи ва ња о Ње го шу на кра ју об је ди нио у књи зи Ње гош и исто ри ја у пе сни ко
вом де лу (1989), ука зу је на до бре по ли тич ко-исто риј ске, књи жев но и сто риј ске и 
ком па ра тив не уви де, ко ји су овог ау то ра свр ста ли у рд нај бо љих ту ма ча Ње го ше-
вог дје ла. Ра дој ка Вук че вић је ана ли зи ра ла књи гу Са бља и пје сна (1995) бри тан ског 
сла ви сте Едвар да Де ни са Го ја, ко ја је срп ској јав но сти пред ста вље на за слу гом 
ака де ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа. У ана ли зи ра ној књи зи по себ на па жња би ла је 
усмје ре на на чи та ње Гор ског ви јен ца, али и крат ких пје са ма и дру гих Ње го ше вих 
тек сто ва, у кљу чу ан гло сак сон ске „но ве кри ти ке”. Вук че ви ће ва на кон па жљи ве 
ана ли зе за кљу чу је да је бри тан ски сла ви ста имао до бар увид у срп ску ре цеп ци ју 
Ње го ше вог дје ла (П. По по вић, И. Се ку лић, М. Ђи лас, М. По по вић, Ј. Де ре тић), да 
је пре по знао у Гор ском ви јен цу умјет нич ку сна гу ко ја Ње го ша чи ни ве ли ким пје-
сни ком, те да је то до во љан раз лог да Са бљу и пје сну оци је ни мо као из у зе тан до при-
нос освје тља ва њу ње го шев ске по е ти ке из јед ног по себ ног чи та лач ког угла. Во ји слав 
Је лић се по за ба вио ин тер е пре та ци јом по зна те ком па ра тив не сту ди је Ми ро на Фла-
ша ра Ње гош и ан ти ка (1997), при че му је по себ но из дво јио „мо тив при ро де ко ја 
се снаб де ва оруж јем” (јелић 2018: 273), што је Фла шар до вео у ве зу са број ним 
ан тич ким узо ри ма, а по себ но Ана кре он том и Ци це ро ном. 

2.4. Че твр ту ску пи ну чи не тек сто ви по све ће ни ин тер пре та ци ји фи ло зоф ско-
те о ло шких рас пра ва о Ње го ше вом дје лу. Или ја Ма рић ана ли зи рао је по зна ту сту-
ди ју Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа Фи ло зо фи ја у Гор ском ви јен цу (1908), при че му је 
ука зао на су штин ска пи та ња ко ја су ва жна за ра зу ми је ва ње Ње го ше ве фи ло со фи је, 
ка ко на пје снич ки на чин од го во ри ти на фи ло зоф ске иде је о по сто ја њу Бо га, бе-
смрт но сти ду ше, фи ло со фи ји при ро де, пе си ми зму и сл. Ми ко ња Кне же вић је ана-
ли зи рао рас пра ву Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа Ре ли ги ја Ње го ше ва (1911), при че му је 
ука зао на из ра зи ту су бјек тив ност и по себ но сти те о ло шке хер ме не у ти ке, те пре вас-
ход ни циљ Ве ли ми ро ви ћа да по ну ди „сли ку ду ше Ње го ше ве” и да „ова пло ти Ње-
го ше ву ду шу у се би” (Кнежевић 2018: 61). Ана ли зи ра ју ћи од нос из ме ђу исто ри је 
иде ја и ту ма че ња Ње го ше вог дје ла, Ми ло Лом пар је пред ста вио рас пра ве Ани це 
Са вић Ре бац о Ње го шу. По себ но оне ко је су по све ће не ге не зи спје ва Лу ча ми кро
ко зма, као и од но су ми сти ци зма и ерот ског у пје сми Ноћ ску пља ви је ка. При то ме 
је Лом пар ука зао на „пред но сти ње ног раз у ме ва ња Ње го ше вих пе снич ких сли ка 
у од но су на дру га ту ма че ња пе сни ко вог де ла”, али и на од ре ђе на огра ни че ња ко ја 
су би ла „усло вље на ње ном ме то до ло ги јом и ау тен тич ном ду хов ном по зи ци јом” 
(ломпар 2018: 181). По себ но су упо ре ђе ни од но си из ме ђу гно сти ци зма и хри шћан-
ства, као и укр шта ње струк ту рал но-ти по ло шког са хро но ло шко-исто риј ским ме-
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то дом, али је ука за но и на не до стат ке тог ту ма че ња због „за не ма ри ва ња при су ства 
еле ме на та спе ку ла тив не ми сти ке”, као и не у ка зи ва ње „на при су ство култ ско-афек-
тив не ми сти ке” (ломпар 2018: 189‒190). У огле ду Дра га Пе ро ви ћа ура ђе на је ана-
ли за рас пра ва Сло бо да на То мо ви ћа по све ће них Ње го ше вој Лу чи ми кро ко зма. При 
то ме је по себ но из дво је на књи га Ње го ше ва Лу ча (1971), као и њој ком пле мен тар на 
књи га Ње го ше ва фи ло зо фи ја при ро де (1975), у ко ји ма је на про ду бљен на чин са-
гле да на пан ко смич ка етич ка фи ло со фи ја пје сни ко ва. Пе ро вић на гла ша ва да је 
То мо вић на сто јао да Ње го ше во дје ло „ра зу ми је у пре чи шће ној фи ло соф ској по-
тен ци ји”, због че га је оста вљао у дру гом пла ну оно што је „пре не се но као би блиј-
ско и цр кве но уче ње и ис ку ство” (перовић 2018: 271), те да је тек у ка сни јем дје лу 
Хри стос – мо ја исти на, То мо вић са гле дао на ста нак Лу че ми кро ко зма као Ње го-
ше во „оза ре ње Бо жи јом енер ги јом”. 

3. Осврт на се лек тив ну би бли о гра фи ју књи га о Ње го шу (1851‒2017), ко ју је 
са чи ни ла Сла ђа на Су ба шић, упу ћу је нас на број не ва жне књи ге, сту ди је и рас пра-
ве на пи са не о Ње го ше вом дје лу. Мно ге од њих су ана ли зи ра не, а не ке су са мо 
по ме ну те у огле ди ма ко ји су увр ште ни у пред ста вље ни Ње го шев збор ник Ма ти це 
срп ске, што нам са мо ка зу је да је ре цеп ци ја Ње го ше вог дје ла ве ли ка и отво ре на 
дје лат ност ко ја нам отва ра вра та за ор га ни за ци ју број них но вих на уч них ску по ва 
и из да ња по све ће них овом аспек ту ис тра жи ва ња Ње го ше вог дје ла. Са мо украт ко 
по ми ње мо не ке од ис тра жи ва ча чи је би књи ге мо гле да за ври је де по нов на чи та ња 
и ту ма че ња (Па вел Апо ло но вич Ро вин ски, Ми лан Ре ше тар, Љу бо мир Сто ја но вић, 
Ла зар То ма но вић, Ла зо М. Ко стић, Ди ми три је Л. Ма ша но вић, Жар ко Ви до вић, 
Жив ко Ђур ко вић, Ди ми три је Ка ле зић, Ам фи ло хи је Ра до вић, Јо ван Стри ко вић и 
др.). Ври је ди ло би у пер спек ти ви усмје ри ти па жњу и на тек сто ло шки при ступ и 
са гле да ти нај ва жни ја ме ђу број ним из да њи ма и ко мен та ри ма Ње го ше вих дје ла. 
Уто ли ко при је што је у но ви је ври је ме Ње го ше во дје ло из ло же но број ним кле ве-
та ма, зло у по тре ба ма и учи та ва њи ма, као и фал си фи ко ва ним из да њи ма ко ја до ла зе 
из екс тре ми стич ких бо шњач ких кру го ва или из ре до ва остра шће них ми ло гор ских 
кре а то ра по ли тич ког ин же ње рин га про мје не на ци о нал не сви је сти срп ског на ро да 
на про сто ру Цр не Го ре, Ста ре Хер це го ви не и Бо ке Ко тор ске. 

На кра ју на шег са же тог при ка за увр ште них огле да мо же мо за кљу чи ти да је 
тре ћа књи га Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске на ре пре зен та ти ван на чин пред-
ста ви ла нај ва жни је сту ди је ко је су на пи са не о Ње го ше вом дје лу и пје сни ко вој 
лич но сти код нас и у сла ви стич ким кру го ви ма у ино стран ству, те да је „Ње го шев 
од бор Ма ти це срп ске” отво рио јед ну ве ли ку ис тра жи вач ку област ко ја ће нам по-
мо ћи да бо ље упо зна мо Ње го ше во дје ло и да га зна њем по ку ша мо од бра ни ти од 
не зна ња, зло у по тре ба и фал си фи ка та.

Др Го ран М. Мак си мо вић
Од сек за срп ску књи жев ност

Фи ло зоф ски фа кул тет
Уни вер зи тет у Ни шу

go ran.mak si mo vic @fil fak.ni.ac.rs 
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UDC 821.09:398(049.32)

ВЕ ШТИ ЦА У МИ ТУ, ТРА ДИ ЦИ ЈИ И ИСТО РИ ЈИ

(Ма ри ја Ша ро вић. Ве шти ца: кул тур ноисто риј ски кон текст.  
Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2018)

Де сет го ди на по сле об ја вљи ва ња књи ге Ме та мор фо зе вам пи ра Ма ри је Ша-
ро вић, по све ће не ком па ра тив ној ана ли зи мо ти ва вам пи ра у срп ској и свет ској књи-
жев но сти, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност об ја вио је дру гу мо но гра фи ју ове 
ау тор ке Ве шти ца: кул тур ноисто риј ски кон текст. Реч је, та ко ђе, о ком па ра тив ној 
сту ди ји ко ја већ сво јим на сло вом упу ћу је на сло же ну син хро ниј ску и ди ја хро ниј-
ску кон тек сту а ли за ци ју мо ти ва ве шти це ‒ пре ци зно ука зу ју ћи на ви ше стру ку 
упи са ност кул ту ре, ка ко срп ске та ко и свет ске, у тки во фе но ме на ко ји раз ма тра, 
ау тор ка исто вре ме но по ка зу је да се пред ста ве ве шти це, као од раз со цио-кул тур не 
ствар но сти, мо гу пра ти ти од кла сич них вре ме на до да на шњег да на. Ова сло же на 
укла па ња у син хро ни и ди ја хро ни кон текст при том су пот кре пље на вр ло ши ро ким 
об у хва том књи жев не, али и ванк њи жев не (исто риј ске, ан тро по ло шке, со ци о ло шке, 
пси хо ло шке, те о ло шке, кул ту ро ло шке) ли те ра ту ре – до ма ће и стра не. 

Сам пред мет про у ча ва ња је бо гат ин тер пре та тив ним мо гућ но сти ма и со лид но 
об ра ђен у на шој ет но ло шкој и ан тро по ло шкој ли те ра ту ри, ме ђу тим, ка ко ау тор ка 
уо ча ва, до ма ће књи жев но на уч но ин те ре со ва ње за ову те му је при лич но по су ста ло 
док је до ступ на ли те ра ту ра о ње ном са гле да ва њу у ком па ра тив ном кон тек сту ре-
ла тив но скром на. Кон ци пи ра на као по ку шај да се ово пра зно ме сто у срп ској на-
у ци о књи жев но сти по пу ни, сту ди ја Ве шти ца: кул тур ноисто риј ски кон текст 
до но си ком па ра тив но кон тек сту а ли зо ва ње мо ти ва и „пред ста вља оп ши ран и пре-
те жно ванк њи же ван увод ко ји тре ба да омо гу ћи по то ње све стра но осве тља ва ње 
књи жев ног ли ка ве шти це” (14). Ау тор ка је, ина че, већ у увод ним на по ме на ма на-
ја ви ла и за себ ну мо но гра фи ју, ко ја се на ову при род но на сла ња, и у ко јој ће лик 
ве шти це би ти под ре ђен књи жев ној ана ли зи. Реч је о ам би ци о зном ра ду ко ји ће, 
ка да бу де ком пле ти ран, по об у хва ту гра ђе и по ста вље ним ци ље ви ма, да се ука же 
на ра зно род не прет по став ке на стан ка и раз во ја ли ка ве шти це, са јед не стра не, и 
да се при ка же њен раз ви так као књи жев ног ли ка, са дру ге, пред ста вља ти зна ча јан 
при лог до ма ћем из у ча ва њу ове те ме. 

Ис црп на и при ме ри ма де таљ но прот ка на сту ди ја Ве шти ца: кул тур ноисто
риј ски кон текст си сте ма ти зо ва на je у три це ли не јед на ког оби ма: пр ва са гле да ва 
на ста нак ве шти це, дру га ве шти чи ји свет, а тре ћа ме ђу соб ни од нос ве шти це и дру-
штва у ко ме жи ви. До дат ну вред ност сту ди ји да је им пре си ван спи сак ко ри шће не 
ли те ра ту ре, као и имен ски и пој мов ни ин декс, те број не ди гре сив не фу сно те ко је 
не оме та ју основ ни ток из ла га ња, а за ин те ре со ва ним чи та о ци ма пру жа ју по тан-
ко сти и про ду бљи ва ње те ме.

Књи гу отва ра увод ни текст ко јим се об ја шња ва из бор на сло ва сту ди је и оправ-
да ност ба вље ња еле мен ти ма са др жа ним у њој. Ау тор ка ов де по себ ну па жњу по све-
ћу је ра све тља ва њу спе ци фич не ме то до ло ги је ис тра жи ва ња, тач ни је по ја шња ва њу 
по ступ ка ко ји се кре ће зах тев ном ли ни јом: у ши ро ком оцр та ва њу кон тек ста (дру-
штве ног, кул тур ног, по ли тич ког, књи жев но и сто риј ског) из ко јег се по том раз гра на-
ва ју ра зно ли ки ана ли тич ки при сту пи ба вље њу сло же ним фе но ме ном ве шти це.

По ла зе ћи од то га да је „ве шти ца син кре тич ки лик, на стао нај пре у на род ној 
ма шти, а по том по сте пе но пре кри ван сло је ви ма те о ло шке и уче не има ги на ци је” 
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(8), у пр вом по гла вљу, На ста нак ве шти це, Ма ри ја Ша ро вић раз ма тра тра ди ци о-
нал ни кул тур ни кон текст у ко ме се ве шти ца ја вља и упу ћу је на ду бље по ре кло 
ње не пред ста ве „ко ја се же до за јед нич ког суп стра та ин до е вроп ске ми то ло шке тра-
ди ци је” (7). По што је реч о сло же ном, сло је ви том би ћу, што га је у про то ку вре ме-
на и про сто ра из не дри ла људ ска ма шта и бит но усло вље ном на род ном кул ту ром, 
ва жан аспект овог по гла вља пред ста вља ис пи ти ва ње ко ли ко су и ка ко су на об ли-
ко ва ње ли ка ве шти це ути ца ли еле мен ти мит ских пред ста ва, на род них ве ро ва ња 
и пре да ња, као и увид у то ка ко се ти раз ли чи ти сло је ви са жи ма ју. Кон сул ту ју ћи 
до ма ће и стра не из во ре, ау тор ка нај пре до но си пре глед де фи ни ци ја ко је об у хва та-
ју кључ не ка рак те ри сти ке ве шти це, са по себ ним освр том на ети мо ло ги ју ре чи 
ве шти ца, а по том се усред сре ђу је на ње не те ле сне осо бе но сти, основ не атри бу ци је 
и спе ци фич но ме сто ко је за у зи ма у де мо но ло ги ји и ми то ло ги ји. Ови по је ди нач ни 
сег мен ти по сма тра ју се у све тлу па ро ва су прот но сти, што је од ре ђе но дво ја ком 
при ро дом ве шти це, до крај но сти ис пу ње ној ам би ва лен ци ја ма, при че му јед на ко 
ва жан сег мент пред ста вља ус по ста вља ње ти по ло шких и дру гих па ра ле ла и слич-
но сти у ње ним пред ста ва ма као и по ста вља ње ве шти це на ше тра ди ци је и кул ту ре 
у ком па ра тив ни кон текст чи ме се ука зу је „у ко јој ме ри је ве шти ца би ла ‒ и још увек 
је ‒ усло вље на тра ди циј ским, ми то ло шким и кул ту ро ло шким на сле ђем” (7). Ка ко 
ау тор ка еру дит но по ка зу је, реч је о кон цеп ти ма ко ји су упр кос из ме на ма основ ног 
мо тив ског мо де ла кроз вре ме за др жа ли пр вен ство у умет нич ким пред ста ва ма ве-
шти це до да на шњег да на. 

Пред мет сле де ћег по гла вља, Ве штич ји свет, је сте свет ко ји ве шти цу окру-
жу је. По ку ша ва ју ћи да осве тли ову ди мен зи ју фе но ме на ко јим се ба ви Ма ри ја Ша-
ро вић по ла зи од двој не при ро де ве шти це, ко ја мо же да бо ра ви и у при род ном и у 
нат при род ном све ту, што је од кључ ног зна ча ја за об ли ко ва ње ве штич јег хро но то па, 
ико но гра фи је, те ла и спе ци фич ног ма гиј ског је зи ка. На ве де на че ти ри еле мен та са-
чи ња ва ју ве штич ји свет у књи жев ном кон тек сту – хро но топ и ико но гра фи ја пред-
ста вља ју ње гов спо ља шњи, а те ло и је зик ње гов уну тра шњи аспект – са на по ме ном 
да су еле мен ти у сту ди ји раш чла ње ни са мо за рад ана ли зе, док се у све ту ве шти це 
ја вља ју као ис пре пле та не и ме ђу соб но за ви сне ка те го ри је. У скла ду са тим, по ка-
зу је се ка ко гра нич ни по ло жај ве шти це ути че на хро но топ, са на тук ни цом да је 
овај ути цај дво сме ран што зна чи да и хро но топ ске ка рак те ри сти ке исто вре ме но 
об ли ку ју свет у ком је ве шти ца мо гу ћа. Као по себ но ва жно ис та кли би смо за па-
жа ње да се упо ре до са про ме на ма у вре ме˗про сто ру ме ња ју и ме сто и зна чај ли ка 
ве шти це што нас упу ћу је на ве шти цу као би ће са ве ли ком спо соб но шћу при ла го-
ђа ва ња из ме ње ним исто риј ским, со ци јал ним и дру гим еле мен ти ма окру же ња. 
Ка те го ри ју ве штич јег хро но то па ау тор ка ин тер пре ти ра у све тлу Фрој до вог тер ми на 
das Un he i mlic he док по себ ну па жњу по све ћу је ње го вом по себ ном ти пу или под ти-
пу ко ји, ујед но, пред ста вља и нај ре пре зен та тив ни ји део све та ве шти це – сло же ној 
сли ци са ба та или ве штич јег са бо ра. Су штин ски ва жан део све та ве шти це чи ни и 
ико но гра фи ја ‒ ма гиј ски пред ме ти и фа ми ли ја ри, жи во тињ ски по ма га чи ‒ ко ја се, 
ка ко ау тор ка по ка зу је, ве о ма че сто пре кла па са од ре ђе ним хро но топ ским од ред-
ни ца ма. По сле де таљ ног пре гле да кла сич них ве штич јих атри бу та и пред ме та од 
ве ли ке ико но граф ске вред но сти, фо кус из ла га ња се по ме ра, још јед ном, на те ло 
ве шти це, с том раз ли ком што је у пр вом по гла вљу би ло ре чи о ње ном фи зич ком 
из гле ду, док се ов де ау тор ка опре де ли ла за ин тер пре та ци ју сек су ал ног сим бо ли зма 
ве шти це и са њим те сно по ве за них ка зне них по ли ти ка ‒ ин кви зи тор ске тор ту ре 
и ма сов ног про го на. За ни мљи ву ин тер пре та тив ну мо гућ ност ау тор ка је по ну ди ла 
у при сту пу фе но ме ну ве штич јег је зи ка ко ји са гле да ва и ту ма чи као об ли ко твор ну 
си лу и оп ну, гра ни цу из ме ђу спо ља шњег и уну тра шњег све та ве шти це. 
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На кон осве тља ва ња ми кро ко смо са ве шти це, сле ди по гла вље Ве шти ца и дру
штво у ко јем се пред мет про у ча ва ња по ста вља у ши ри дру штве но-исто риј ски 
оквир. При ка зом кон тек ста ко ји је од ре дио пред ста ву ве шти це у дру штве ној све сти, 
Ма ри ја Ша ро вић на сто ји да чи та о ци ма олак ша и про чи сти пут ка спо зна ји ве шти-
це као сло же ног сте ре о ти па чи је де ла ње „увек укљу чу је дру штве ни и исто риј ски, 
али и по ре дак вер ских и ин те лек ту ал них пој мо ва” (320). У тој на ме ри она по ла зи 
од про бле ма ве шти чар ства и ње го ве ком плек сне исто ри је при че му се осла ња на 
до ку мен та ци ју са су ђе ња ве шти ца ма и на ве о ма ши рок круг те о ри ја ко је пи та њу 
ве шти чар ства при ла зе као со ци јал ном фе но ме ну. Ау тор ка о ло ву на ве шти це го-
во ри са ви ше аспе ка та ‒ исто риј ског, дру штве ног, ре ли гиј ског, род ног, по ли тич ког 
‒ на зи ва ју ћи га фе но ме ном иза зва ним „круп ним про ме на ма у ду ху, дру штву и 
исто ри ји чо ве ка” (221). Јед на од ства ри на ко ју скре ће па жњу је сте да иа ко су ор га-
ни зо ва на и ма сов на су ђе ња ве шти ца ма пре те жно за пад но е вроп ска и се вер но а ме рич-
ка те ко ви на, и код нас се мо же на ћи пи са них тра го ва о слич ним про це си ма. При 
том се ис ти че да пра во слав на цр ква ни је има ла ин сти ту ци ју ин кви зи ци је те да 
по сто је раз ли ке у по сту па њу с ве шти ца ма у на шим за пад ним и ис точ ним кра је-
ви ма што је сво је вр сни ре флекс од но са пре ма ве шти чар ству у ис точ ном и за пад ном 
хри шћан ству. „Раз лог то ме је и дру га чи је схва та ње ве шти це, чи је осно ве тре ба по-
нај пре тра жи ти у Би бли ји, ту ма че њу ра них цр кве них ота ца, али и кључ ним те ма ма 
за пад не кул ту ре око 1000. го ди не” (227), сма тра ау тор ка. Ва жан по да так ко ји из но си 
је сте да је на хри шћан ском За па ду ве о ма бр зо до шло до из јед на ча ва ња ве шти чар-
ства и је ре си у че му се мо же пре по зна ти ја сна по ли тич ка по за ди на. Ула ском на ре-
ли гиј ски и по ли тич ки де фи ни са ну те ри то ри ју исто вре ме но се ме ња и сам кон цепт 
ве шти це ‒ она пре ла зи пут од тај но ви те фи гу ре на род не тра ди ци је, ви дар ке и 
ве ште же не, до сим бо ла прет ње дру штве ном по рет ку, а по том и до фи гу ре жр тве-
ног јар ца. Но ви кон цепт је фор му ли сан у ин кви зи то ри јал ној књи жев но сти ко ја 
ве шти цу де фи ни ше као „со ци о кул тур ни, род ни и по ли тич ки фе но мен” и да је јој 
„ау ру из гна ни ка, од мет ни ка или је ре ти ка ‒ реч ју, оно га дру гог, ту ђег” (277). Па-
жљи вим раз ма тра њем и исто риј ским кон тек сту а ли зо ва њем ве шти це као Дру гог, 
тј. као но си о ца мар ги нал ног по на ша ња или ста во ва, ау тор ка за кљу чу је по гла вље 
кон ста та ци јом да сло же ни сте ре о тип ве шти це има број не ва ри је те те и зна че ња 
(она мо же би ти ма ни фе ста ци ја фан та зи је, фол клор ни мо тив, дру штве но-сек су ал ни 
ар хе тип, суб вер зив на по ја ва или фе но мен са дру штве не мар ги не) и да је об ли ко ван 
под ра зно род ним, ме ђу соб но уско по ве за ним ути ца ји ма, у ра спо ну од људ ске има-
ги на ци је до род них еле мен та, о ко ји ма се не мо же го во ри ти као о изо ло ва ним 
сег мен ти ма. 

Као и сту ди ја ко ја јој је прет хо ди ла, о про бле му вам пи ра и вам пи ри зма у ком-
па ра тив ном кон тек сту, нај но ви ја мо но гра фи ја Ма ри је Ша ро вић Ве шти ца: кул тур
ноисто риј ски кон текст је у сва ком сми слу за ма шна књи га: ка ко по оби му та ко 
и по ра ду ко ји је ау тор ка уло жи ла у ис тра жи ва ње и пи са ње. Осла ња ју ћи се на 
ком па ра тив ну ме то ду, она па жљи во и про ми шље но од ре ђу је ве шти цу као ди на мич-
ки мо тив ду бо ко уко ре њен у тра ди циј ско, ми то ло шко и кул ту ро ло шко на сле ђе, 
при че му до из ра жа ја до ла зи њен осе ћај за син те тич ко са гле да ва ње мо ти ва и ми-
ну ци о зне ана ли зе ре ле вант них по ет ских, те о риј ских и до ку мен тар них тек сто ва. 
Ка ко је реч о при сту пу те ми ко ји је код нас при лич но за не ма рен, ова сту ди ја пред-
ста вља вре дан на уч ни до при нос и ре фе рент ну ли те ра ту ру за не ка бу ду ћа из у ча-
ва ња сло же ног ли ка ве шти це. 

Мср Ива на Ми јић Не мет
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

iva na mi jic82@gmail.com
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UDC 821.163.41.09 Matavulj S.(049.32)

МА ТА ВУ ЉЕ ВА БО КА

(Го ран Мак си мо вић. Си мо Ма та вуљ и Бо ка Ко тор ска.  
Ба ња лу ка: Цен тар за срп ске сту ди је, 2018)*

Го ди не 2018. Цен тар за срп ске сту ди је у окви ру Би бли о те ке Срп ски пре глед, 
као дру гу књи гу у Се ри ји Фи ло ло ги ја об ја вио је мо но гра фи ју Си мо Ма та вуљ и 
Бо ка Ко тор ска Го ра на Мак си мо ви ћа, ре дов ног про фе со ра на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу, исто ри ча ра књи жев но сти, књи жев ног кри ти ча ра, 
ан то ло ги ча ра (Још љу би ти мо гу (Збор ник срп ске љу бав не ли ри ке 19. и 20. ви је ка), 
Ан то ло ги ја ни шких при по ве да ча, Ни кад ни је ви то тво је те ло (Ан то ло ги ја љу бав
не ли ри ке срп ског ро ман ти зма)), при ре ђи ва ча ви ше од три де сет књи га срп ских 
пи са ца 19. и 20. ве ка, ау то ра че тр на ест мо но гра фи ја: Умјет ност при по ви је да ња 
Бра ни сла ва Ну ши ћа (1995), Ма ги ја Срем че вог сми је ха (1998), До ма но ви ћев сми јех 
(2000), Срп ске књи жев не те ме (2002), Три јумф сми је ха ‒ ко мич но у срп ској умет
нич кој про зи од До си те ја Об ра до ви ћа до Пе тра Ко чи ћа (2003), Сви јет и при ча Пе
тра Ко чи ћа (2005), Кри тич ко на че ло (2005), Ис ку ство и до жи вљај (2007), Ко ме
ди о граф ски Ор феј и дру ги огле ди (2010), Иден ти тет и пам ће ње (2011), Кри тич ка 
го зба (2012), За бо ра вље ни књи жев ни ци (2013), Ка зи ва ње гра да и дру ги огле ди (2014) 
и пре ко сто че тр де сет сту ди ја. 

Мо но гра фи ја, по де ље на на две це ли не – Ма та ву ље во књи жев но дје ло и Бока 
Ко тор ска и Ма та ву ље ва бо кељ ска при ја тељ ства, отва ра се ау то ро вим Уво дом, 
окон ча ва За кључ ком и са др жи на по ме не О ру ко пи су и О ау то ру. Пр ва це ли на по-
де ље на је на пот по гла вља: Бо ду ли ца, Ђу ро Ко кот, Др Па о ло, Љу бав ни је ша ла ни 
у Ре бе си њу, Но ви сви јет у ста ром Ро зо пе ку, До га ђа ји у Се о цу, Пр ви Бо жић на 
мо ру, Зво но, Бо ка и Бо ке љи, Би ље шке јед ног пи сца. Дру га це ли на струк ту ри ра на 
је у три пот по гла вља: Си мо Ма та вуљ и Ла зар То ма но вић, Си мо Ма та вуљ и То мо 
К. По по вић, Си мо Ма та вуљ и Мар ко Цар. 

У увод ном тек сту ау тор, по зи ва ју ћи се на пи смо ко је је Ма та вуљ упу тио Мар-
ку Ца ру и у ко јем је ис та као ,,ве за ност за за ви чај” и ,,ду бо ко осје ћа ње на ци о нал не 
при пад но сти” као бит не ства ри за сва ког књи жев ни ка, кон ста ту је да је Ма та вуљ 
био ве зан не са мо за је дан, већ за че ти ри за ви ча ја (Ши бе ник и Дал ма ци ја, Хер цег 
Но ви и Бо ка Ко тор ска, Це ти ње и Цр на Го ра, Бе о град и Ср би ја), али је ипак са нај ви-
ше оду ше вље ња пи сао о Хер цег Но вом по све тив ши Бо ки Ко тор ској осам при по-
ве да ка, ет но граф ско –пу то пи сну сту ди ју Бо ка и Бо ке љи и по гла вље у Би ље шка ма 
јед ног пи сца. У уво ду је ука за но на то да ће у пр вом де лу ис тра жи ва ња ак це нат 
би ти на ин тер пре та ци ји тек сто ва по све ће них Бо ки Ко тор ској, док ће дру ги део 
мо но гра фи је би ти по све ћен освр ту на при ја тељ ства Ма та ву ља са зна ме ни тим Бо-
ке љи ма Ла за ром То ма но ви ћем, То мом К. По по ви ћем и Мар ком Ца рем.

Це ли на Ма та ву ље во књи жев но дје ло и Бо ка Ко тор ска пре по зна је три обе-
леж ја Ма та ву ље вих при по ве да ка из бо кељ ског жи во та: за ни мљи вост до га ђа ја, 
нео бич ност ли ко ва, ау тен тич ност про сто ра и осо бе но сти умет ни че струк ту ре у 

* При каз је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту 178025 под на зи вом По е ти ка срп ског 
ре а ли зма, 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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ви ду је дин стве не по зи ци је дра ма ти зо ва ног при по ве да ча, до ми на ци је на ра тив не, 
де скрип тив не и ди ја ло шке фор ме, пре по зна тљи вих ком по зи ци о них обе леж ја (пре-
на гла ше на екс по зи ци ја, ефек тан за плет, нео че ки ва ни пре о крет, епи ло шки рас плет). 

Пре глед Ма та ву ље вих де ла ин спи ри са них Бо ком Ко тор ском Мак си мо вић 
отва ра при по вет ком Бо ду ли ца из два раз ло га. На и ме, реч је о пр вој ве ли кој и умет-
нич ки ус пе лој Ма та ву ље вој при по ве ци и у пи та њу је пр ва Ма та ву ље ва при по вет-
ка ко ја је те мат ски ве за на за жи вот Хер цег Но вог. Као по себ ност ње не умет нич ке 
струк ту ре Мак си мо вић из два ја дво стру ку на ме ру при по ве да ча – об ли ко ва ње ка-
рак те ра глав не ју на ки ње и об ли ко ва ње це ло ви те дру штве не сли ке про сто ра у чи-
јем сре ди шту је ка фа на. Мар ки ра но је по сто ја ње дво стру ке екс по зи ци је: про спек-
тив не, са чи ње не од ам би јен тал ног или оп штег пла на у чи јем сре ди шту су трг и 
ка фа на и пси хо ло шког пла на са глав ном ју на ки њом Ро зом у сре ди шту, и ре тро-
спек тив не екс по зи ци је ко ја ин фор ми ше о ју на ки њи ној жи вот ној пред и сто ри ји. У 
за пле ту је пре по знат ти пи чан но ве ли стич ки по сту пак обр та за сно ва ног на про ме-
ни по на ша ња ју на ки ње. Тре ћи при по вед ни део, на ра тив ни епи лог, упо ре ђен је са 
ефект ним драм ским рас пле том. 

У при по ве ци Ђу ро Ко кот екс по зи ци о ни део опи са бо кељ ског под не бља пре-
по знат је као јед на од нај ра ни јих де скрип ци ја ја дран ског под не бља у срп ској књи-
жев но сти. Мар ки ра на је тро дел на екс по зи ци ја: про спек ци ја, ре тро спек ци ја, ет но-
граф ски и пу то пи сни сег мент о бо кељ ском мен та ли те ту, а при по вед ни рас плет је 
атри бу и ран као ефек тан. 

У сег мен ту по све ће ном при по ве ци Др Па о ло ука за но је на са же ту при по вед ну 
екс по зи ци ју ко ја раз ли ку је ову при по вет ку од оста лих бо кељ ских при ча. Су ге ри-
са но је да је текст имао по тен ци ја ла за умет нич ки ус пе ли ји епи лог у ви ду про ду-
бље ња Па о ло вог од но са пре ма бра ту и оцу и ње го вог по ку ша ја да их пре о бра ти.

При по вет ка Љу бав ни је ша ла ни у Ре бе си њу свр ста на је у круг при по ве да ка 
чи ји су за пле ти за сно ва ни на при ка зи ва њу до га ђа ја. Овај круг са чи ња ва ју при по-
вет ке: Но ви сви јет у ста ром Ро зо пе ку, До га ђа ји у Се о цу, Пр ви Бо жић на мо ру, Зво но. 
Мо тив љу ба ви са пре пре ка ма, тро сте пе на при по вед на екс по зи ци ја, ли те рар ни то-
по ним Ре бе си ња, нео че ки ва ни рас плет, епи лог у фор ми из ве шта ја пре по зна ти су 
као кон сти ту тив ни чи ни о ци при по вет ке.

Но ви сви јет у ста ром Ро зо пе ку Мак си мо вић де тер ми ни ше као ре пре зен та-
тив ну ка да је реч о Ма та ву ље вим умет нич ким ква ли те ти ма ху мо ри стич ког при-
по ве да ња. Пре по зна та је тро дел на струк ту ра ко мич ног за пле та ко ја под ра зу ме ва 
ста би лан по ре дак, иска ка ње са нор мал не ли ни је жи во та и по вра так на ста би лан 
по ре дак. Ука за но је на тех ни ку ко мич ног пре у ве ли ча ва ња ствар но сних еле ме на та 
као што су кон зер ва тив ни жи вот са па ла нач ким стра сти ма, по де ле, су коб ста рог 
и но вог. На ру ша ва ње ро зо печ ке сва ко дне ви це мо ти ви са но је по врат ком Амру ша 
из Аме ри ке са ко јим је до шло до пре ва ге но вог све та над ста рим све том. У ко мич-
ном епи ло гу ко ји до но си ста би ли зо ва ње на ру ше них од но са пре по зна та је фор ма 
ху мо ри стич ке алу зи је. 

При по вет ка До га ђа ји у Се о цу пред ста вље на је као но си лац оне о би че не сли ке 
сва ко днев ног бо кељ ског жи во та у ко јој је до шло до из ра жа ја Ма та ву ље во мај стор-
ство умет нич ке ам би јен та ци је и де скрип ци је у екс по зи ци о ним де ло ви ма упо зна-
ва ња са Се о це том, Цр ним вр хом и Све том Пет ком, као и ет но граф ски зна чај де ло ва 
по све ће них ста нов ни штву Се о ца. У овој при по ве ци је та ко ђе ис так ну та тро сте пе-
на ко ме ди о граф ска струк ту ра са за пле том у мо ти ву ри вал ства Ами ра ља и Ус тра-
ли је и рас пле том у фор ми иро нич ног ко мен та ра дра ма ти зо ва ног при по ве да ча о 
при ка за ним до га ђа ји ма ко ји ће оста ти упам ће ни у ло кал ној исто ри ји.

Ин тер пре та ци ја при по вет ке Пр ви Бо жић на мо ру усме ре на је ка мар ки ра њу 
мо ти ва мор нар ског жи во та по чев од тра ди ци је бо кељ ског бро дар ства и по мор ства 
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пре ко од ла ска де ча ка Шпи ра То ма но ви ћа у мор нар ску слу жбу и на пр ву пло вид бе 
до де ча ко вог до жи вља ја пр вог Бо жи ћа на мо ру. 

Тро сте пе на струк ту ра ко мич ног за пле та пре по зна та је у при по ве ци Зво но у 
сле де ћем ви ду: опис Пет ко ви це и цр кве као сим бо ла ве за но сти Пет ков ча на за род-
но тло – ту ма че ње угу ше ног гла са рас пу клог зво на као не га тив ног пред ска за ња 
мо ре плов ства че тр на е сто ро мом ча ди ко ја се оти сну ла на пу чи ну – но во зво но из 
Ср би ја као спас од зле слут ње и сим бол на де о је дин ству срп ског на ро да. 

У освр ту на при по вет ку Бо ка и Бо ке љи Мак си мо вић пре по зна је у Ма та ву љу 
пу то пи сца, ет но гра фа, исто ри о гра фа, пи сца еко ном ско –при вред не и по мор ске 
сту ди је и вр сног при по ве да ча. У при лог то ме пре до че ни су ет но граф ски и пу то-
пи сни аспек ти де ла ме ђу ко ји ма су: сла ва Хер цег Но вог, исто ри ја гра да, осо би не 
Но вља на, кра так осврт на нов ску до ли ну, Су то ри ну и ма на стир Са ви ну, бо ко ко тор-
ски кла нац, Пе раст, Пе ра шта ни, Ри сан, се ла Ора хо вац и До бро та, Ко тор и ње го ва 
исто ри ја, Бо ка, бо кељ ско по мор ство, мор нар ски жи вот, кли ма, ле по та под не бља, 
мен та ли тет љу ди, на чин оде ва ња, бо гат ство срп ског је зи ка.

У за вр шном тек сту пр ве це ли не Би ље шке јед ног пи сца Мак си мо вић пре по-
зна је по твр ду Ма та ву ље вог пу то пи сно –ет но граф ског ра да као ау то ном ног у од но су 
на оста так књи жев ног опу са. 

Сег мент Си мо Ма та вуљ и Ла зар То ма но вић по све ћен је ве ли ком при ја тељ ству 
с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка ко је ула зи у ред ,,оних нај љеп ших и нај и скре ни јих 
при мје ра у цје ло куп ној срп ској књи жев но сти” (112). Ма та вуљ и То ма но вић су се 
упо зна ли 1874. год. по сред ством за јед нич ког при ја те ља Са ве Бје ла но ви ћа. Мак си-
мо вић из два ја нај зна чај ни је тре нут ке њи хо вог при ја тељ ства: Ма та вуљ је био је дан 
од пот пи сни ка То ма но ви ће вог пи сма упу ће ног Све то за ру Ми ле ти ћу из Ко то ра 16. 
апри ла 1876. го ди не, Ма та вуљ је био све док То ма но ви ће ве кан ди да ту ре на из бо-
ри ма 1876. го ди не, обо ји ца су би ли до бро вољ ци у Срп ско –тур ским и Цр но гор-
ско –тур ским ра то ви ма 1875–1877. го ди не, на кон од ла ска Ма та ву ља на Це ти ње 1881. 
год. То ма но вић пред ста вља књи жев ној пу бли ци Ма та ву ље вог Ја во ра, пре пи ска 
дво ји це при ја те ља ко ја је би ла ин тен зив на у пе ри о ду од Ма та ву ље вог од ла ска на 
Це ти ње 1881. до То ма но ви ће вог до ла ска на Це ти ње 1888. год. Ка да су се при ја те љи 
на шли на Це ти њу, пре пи ска је об у ста вље на, а пи са не тра го ве о са рад њи Ма та ву ља 
и То ма но ви ћа на Це ти њу пред ста вља ју пи сма ко ја је Ма та вуљ пи сао Ми ла ну Са ви-
ћу и Јо ва ну Гр чи ћу. На ред но Ма та ву ље во пи смо То ма но ви ћу по ти че из 1892. го-
ди не, а по след ње из 1899. го ди не. Прет по ста вља се да ка сни ја пи сма ни су са чу ва-
на. Мак си мо вић да је осврт на ли те рар не ана ло ги је дво ји це пи са ца. Обо ји ца су 
по све ти ли пу то пи се Бо ки Ко тор ској. То ма но ви ћев пу то пис За лив Ко тор ски на пи-
сан је два де сет пет го ди на пре Ма та ву ље вог пу то пи са Бо ка и Бо ке љи из уну тра шње, 
до ми цил не пер спек ти ве ро ђе ног Бо ке ља, док је Ма та ву љев при вид но на пи сан из 
пер спек ти ве из вањ ца, а за пра во чо ве ка ко ји је при хва тио овај про стор као дру ги 
за ви чај. У осно ви оба тек ста је сте до ку мен тар но –у мет нич ки по сту пак усме рен ка 
сту ди ји ко ја би увер љи во при ка за ла ге о гра фи ју, исто ри ју, љу де, је зик, ве ру. Мак-
си мо вић ука зу је на две Ма та ву ље ве при по вет ке ве за не за То ма но ви ће ве род не 
Ле пе та не. Реч је о при по вет ка ма До га ђа ји у Се о цу и Пр ви Бо жић на мо ру. 

По себ но по гла вље по све ће но је при ја тељ ству Ма та ву ља и То ма К. По по ви ћа 
обе ле же ном пре пи ском у пе ри о ду од 1879. до 1883. го ди не и у пе ри о ду од 1889. до 
2009. го ди не. Из дво је на су два тек ста у ко ји ма је То мо По по вић пи сао о Ма та ву љу 
об ја вље на у ка лен да ру Ду бров ник 1899. и у Бран ко вом ко лу 1908. го ди не. Уо че не су 
срод но сти Ма та ву ље вог књи жев ног ра да и исто ри о граф ског ра да То ма По по ви ћа 
у Ма та ву ље вој сту ди ји Бо ка и Бо ке љи, По по ви ће вој збир ци за пи са Зна ме ни ти 
Бо ке љи и мо но гра фи ји Хер цег –Но ви, у сла ву ње го ве пет сто го ди шњи це. 
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По гла вље Си мо Ма та вуљ и Мар ко Цар до но си на по ме не о слич но сти дво ји-
це пи са ца ка да је реч о раз ли чи тим жи вот ним пи та њи ма, обе ле жа ва ва жне чи ње-
ни це из њи хо вих жи во та о ко ји ма са зна је мо из пи са ма (об ља вљи ва ње по је ди них 
Ма та ву ље вих де ла, по ку ша ји Мар ка Ца ра да бу де по ста вљен за срп ског кон зу ла у 
Тр сту, да про на ђе слу жбу у Но вом Са ду или Бе о гра ду и да бу де иза бран у Срп ску 
Кра љев ску ака де ми ју на у ка), пред ста вља Ца ре ве тек сто ве о Ма та ву ље вом ра ду, 
уо ча ва ли те рар не ана ло ги је дво ји це ау то ра у ви ду те ма ти за ци је при мор ског жи-
во та, на род ног је зи ка, пу то пи сне про зе. 

Це ли на О ру ко пи су ука зу је на тек сто ве ко ји су прет хо ди ли на стан ку ру ко пи-
са. На фор ми ра ње ру ко пи са ути ца ло је при ре ђи ва ње за штам пу Ма та ву ље вих 
књи га Бо ка и Бо ке љи и Бо кељ ске но ве ле, по том огле ди Го ра на Мак си мо ви ћа Дви
је ху мо ри стич ке но ве ле Си ме Ма та ву ља: По шљед њи ви те зо ви и Но ви сви јет у 
ста ром Ро зо пе ку, Бо кељ ске но ве ле Си ме Ма та ву ља, Ма та ву ље ва пу то пи сна Бо
ка, Бо кељ ски сви јет, до га ђа ји и при ча у Ма та ву ље вој но ве ли Бо ду ли ца, Пу то пи сна 
Бо ка Ла за ра То ма но ви ћа и Си ме Ма та ву ља, Си мо Ма та вуљ и Ла зар То ма но вић, 
Пу то пи сна про за Си ме Ма та ву ља. На ве де ни тек сто ви су ре ви ди ра ни, учи ње на је 
њи хо ва ру ко пи сна син те за и упот пу ње ни су тек сто ви ма о при ја тељ стви ма Ма та-
ву ља са То мом К. По по ви ћем и Мар ком Ца рем. 

Мо но гра фи ја Си мо Ма та вуљ и Бо ка Ко тор ска до но си у ин те грал ној фор ми 
сту ди је ау то ра об ја вље не у до ма ћим на уч ним и струч ним ча со пи си ма кон ци пи-
ра ју ћи све о бу хва тан пре глед ве о ма ва жног сег мен та Ма та ву ље вог ра да по све ће ног 
Хер цег Но вом и Бо ки Ко тор ској. По ред ин тер пре та ци је Ма та ву ље вих тек сто ва 
ин спи ри са них Бо ком, по се бан до при нос и зна чај у упо зна ва њу Ма та ву ље вог жи-
во та и ра да пред ста вља ју освр ти ау то ра на бо кељ ска при ја тељ ства пи сца са Ла за ром 
То ма но ви ћем, То мом К. По по ви ћем и Мар ком Ца рем. Об ја вљи ва њем мо но гра фи-
је по во дом сто ти ну де сет го ди на од пи шче ве смр ти осве тљен је ве о ма ва жан аспект 
ње го вог би о граф ског и ли те рар ног иден ти те та и на чи њен до при нос у ин тер пре-
та ци ји до ма ће ли те рар не ба шти не.

Мср Со ња С. Ђо рић
Уни вер зи тет у Ни шу

Фи ло зоф ски фа кул тет, 
so nja djo ric1993@gmail.com

UDC 821.163.41-93.09(049.32)

(ПРЕ)ОБ ЛИ КО ВА ЊЕ ДИС КУР СА

(Зо ра на Опа чић. (Пре)об ли ко ва ње де тињ ства.  
Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет) 

На кон књи га По е ти ка бај ке Гро зда не Олу јић (2011) и На ив на свест и фик ци ја 
(2011), као и при ре ђи ва ња дво том не Ан то ло ги је књи жев но сти за де цу I и II (2018) 
за пре сти жну еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, ко ју об ја вљу је Ма ти ца 
срп ска, Зо ра на Опа чић свој рад на по љу књи жев но сти за де цу за о кру жу је књи гом 
(Пре)об ли ко ва ње де тињ ства, ко ја на из ве стан на чин су ми ра ау тор ки но ба вље ње 
овом об ла шћу у прет ход ном пе ри о ду. Исто та ко, ова сту ди ја је и раз ли чи та од до-
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са да шњих ру ко пи са Зо ра не Опа чић, са мим из бо ром те ма, при сту пом и на по кон 
ту ма че њем.

Мо же се на слу ти ти да су ам би ци је ау тор ке у но вом ру ко пи су ви ше стру ке: од 
по ме ра ња по че та ка књи жев но сти за де цу у срп ској књи жев но сти, па до чвр сте и 
ве што из ве де не на ме ре о пре о бли ко ва њу дис кур са књи жев но сти за де цу, а за пра-
во ње го ве еман ци па ци је и увр шта ва ња у евр оп ске то ко ве. 

Ком по зи ци о но књи га се са сто ји од три те мат ске це ли не: Два и по ве ка срп ске 
књи жев но сти за де цу и мла де, Об ли ко ва ње чи та о ца и Об ли ко ва ње де тињ ства. 
Сам на слов ових це ли на упу ћу је на ши ри ну ау тор ки них ис тра жи ва ња ко је чи ни 
и на из ве стан на чин об ја вљи ва њем тек сто ва ко ји су на ста ја ли у ду жем вре мен ском 
пе ри о ду су ми ра сво је до са да шње ба вље ње књи жев но шћу за де цу. 

То се по нај бо ље ви ди у пр вој те мат ској це ли ни Два и по ве ка срп ске књи жев
но сти за де цу, ко ја по ред све га оста лог има и от кри ва лач ки ка рак тер, с об зи ром 
на то да се по че ци књи жев но сти за де цу од ре ђу ју по ја вом За ха ри ја Ор фе ли на, тј. 
ње го вом пе смом Ме ло ди ја к про ле ћу, те се ти ме гра ни ца тра ја ња књи жев но сти за 
де цу по сма тра у ра спо ну од два и по ве ка. Тај ра спон је за Опа чи ће ву нај ве ћа по-
твр да ква ли те та и кон ти ну и те та на ше књи жев но сти за де цу. До дат но, ау тор ка пот-
цр та ва вред ност књи жев но сти за де цу и не мо гућ ност раз у ме ва ња пот пу не сли ке 
раз во ја срп ске књи жев но сти без уде ла ко је упра во у њој има књи жев ност за де цу. 
И овај став се чи ни нео бич но ва жан, не за то што је из ре чен на по чет ку 21. ве ка већ 
за то што ме ња уо би ча је ну мар ги нал ну по зи ци ју књи жев но сти за де цу, ко ја се може 
пра ти ти од са мих по че та ка. Иа ко је Јо ван Јо ва но вић Змај кре нуо да пи ше и об ја вљу-
је у Школ ском ли сту по е зи ју за де цу на на го вор Ђор ђа На то ше ви ћа и сма тра се 
уте ме љи ва чем на ше по е зи је за де цу, ње го ва по е зи ја за де цу у есе ју Бог да на По по-
ви ћа Шта је ве ли ки пе сник, на ста лом по во дом Зма је ве смр ти, оце ње на је као „не-
озбиљ на”, тј. као она ко ја не до при но си ње го вој пе снич кој сла ви. Овим сво јим 
ста вом Бог дан По по вић је ути цао на кре и ра ње мар ги нал не по е зи је за де цу још пре 
јед ног ве ка, а по сле ди це се мо гу и да нас уо чи ти. Ве ли ку за слу гу за про ме ну ова-
квог ви ђе ња књи жев но сти за де цу, ау тор ка, крај ње оправ да но, да је над ре а ли стич-
ком по кре ту. Са ста вом Мар ка Ри сти ћа „На че ло по е зи је и на че ло де тињ ства је у 
су шти ни исто”, или Ви на ве ро вом син таг мом о жи вој во ди, ко ја у се би има кли цу 
деч јег, или по е ма ма за де цу Алек сан дра Ву ча, мар ги нал на по зи ци ја по е зи је за децу 
до ве де на је у пи та ње, да би на кон Дру гог свет ског ра та она би ла и ин сти ту ци о-
нал но уру ше на. Све је то омо гу ћи ло да се од про све ти тељ ства па до да на шњих 
да на, књи жев ност за де цу си мул та но раз ви ја са срп ском књи жев но шћу и на свој 
на чин зби ра и упи ја исте оне ути ца је ко ји су при сут ни у књи жев но сти за од ра сле. 
У то ме, пре ма ми шље њу ау тор ке ле жи ујед но и њен ва жан до при нос све у куп ном 
раз во ју срп ске књи жев но сти, па ну ди и пе ри о ди за ци ју срп ске књи жев но сти за 
де цу и мла де ко јој „при па да ју они пи сци ко ји ства ра ју на срп ском је зи ку и при па-
да ју срп ској кул ту ри, без об зи ра где жи ве и пи шу”. 

Дру га те мат ска це ли на Об ли ко ва ње чи та о ца већ са мим на сло вом на го ве шта ва 
основ ни про блем и са мо до не кле ди сци пли не ко је ће на ћи сво је ме сто у ин тер пре-
та ци ја ма Зо ра не Опа чић. Ако је на сло вом про блем на го ве штен, већ пр вим тек стом 
Од прет по ста вље ног до кри тич ког де те тачи та о ца он је ја сно мар ки ран. По се-
жу ћи за са вре ме ним те о риј ским дис кур сом, ау тор ка са гле да ва кон структ ствар ног 
и прет по ста вље ног чи та о ца, али и уо ча ва кре и ра ње кон струк та прет по ста вље ног 
или под ра зу ме ва ног чи та о ца. С тим у ве зи, она га пра ти у исто риј ском раз вит ку 
и са иде јом пре вред но ва ња тра ди ци је на на чин ка ко то чи ни у тек сту Жен ским 
ли ци ма при сто ји се од све га не што зна ти, по све ће ном про све ти тељ ским иде ја ма 
По у чи тељ ног ма га зи на Авра ма Мра зо ви ћа у исто ри ји срп ске кул ту ре и исто ри ји 
књи жев но сти (за де цу). При ме ћу ју ћи да и по ред мно гих за слу га овог ау то ра (за раз вој 
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школ ства, ре то ри ке, пи сме но сти и књи жев но сти, те уна пре ђе њу је зи ка) ње го во 
де ло је и да ље мар ги нал но и скрај ну то у исто ри ји срп ске књи жев но сти (за де цу). 
Ба ве ћи се Мра зо ви ће вим ма га зи ном, ау тор ка уо ча ва и ње гов про све ти тељ ски дух, 
ши ре ње по тре бе за еман ци па ци јом же на, као и не го ва ње до бр ог књи жев ног уку са 
(то ме у при лог иде и пр ви пре вод ау тор ске бај ке код нас упра во у По у чи тељ ном 
ма га зи ну). 

На ред ни текст, Ун тер ха лу тунг и / или пре ча га та ко ђе је по све ћен об ли ко ва-
њу род них кон стру ка та овај пут не у ча со пи су из 18. ве ка, већ чу ве ном Сре ме че вом 
ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра. Пра те ћи стра те ги је ау то ра, Зо ра на Опа чић опа жа 
у ко јој ме ри је Сре мац по ла ри зо вао ју на ки ње свог зна ме ни тог ро ма на, у ко јој ме ри 
је јед ну ци ља но по ка зао као иде ал ну Срп ки њу, тј. Ју цу, а дру гу, Ме ла ни ју, иа ко 
обра зо ва ну, као из ве шта че ну и па тво ре ну. До дат но, ове две кон цеп ци је пр вен стве-
но обра зо ва ња ко је сим бо ли зу ју Ју ца и Ме ла ни ја има ју свој да љи од раз на кон-
струк ци ју на ци о нал ног иден ти те та, што је ау тор ки овог тек ста нео бич но ва жно 
да на гла си. Исто та ко, она не за бо ра вља да на по ме не да Срем чев ро ман ни је књи-
жев ност за де цу, али се на ла зи у школ ској лек ти ри за основ ну шко лу и на тај на чин 
об ли ку је чи та о це овог уз ра ста. То об ли ко ва ње под ра зу ме ва и при хва та ње род них 
кон стру ка та ко је ре пре зен ту ју Ју ца или Ме ла ни ја.

Ако се у дру гој те мат ској це ли ни ба ви ла прет по ста вље ним чи та о цем и род-
ним кон струк ти ма, да би је у пот пу но сти об ли ко ва ла, Зо ра на Опа чић је мо ра ла 
па жњу по све ти ти и иде о ло ги ји књи жев но сти за де цу. Као илу стра ти ван при мер 
она узи ма ча со пис Ју го сло вен че ка ко би по ка за ла ка ко се фор ми рао ју го сло вен ски 
иден ти тет, ка ко се одр жа вао и ка ко се не го вао. Би ра ју ћи за пред мет ис тра жи ва ња 
ча со пис учи тељ ског дру штва у пе ри о ду од 1931. до 1941. го ди не, тј. од Ок тро и са-
ног уста ва до по чет ка Дру гог свет ског ра та за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, ау тор ки на 
на ме ра је би ла да по ка же у ко јој ме ри је пе ри о ди ка ва жна за књи жев ност за де цу, 
у ко јој ме ри је от кри ва лач ка и у ко јој ме ри је ути цај на на мла де чи та о це. И она то 
убе дљи во по ка зу је ана ли зи ра ју ћи стра ни це ча со пи са Ју го сло вен че да се на ма хо ве 
сти че ути сак не да је реч о кон стру и са њу већ про гра ми ра њу мла дих чи та ла ца у 
ду ху ју го сло вен ске иде о ло шке ма три це. До след но ре жим ски ори јен ти сан ча со пис 
кре и рао је сво ју из да вач ку по ли ти ку на иде ји ства ра ња иде о ло шке, тј. ју го сло вен-
ске пе да го ги је. По ред то га, овај рад је зна ча јан још због нај ма ње две ства ри: јед на 
је ва жност и зна чај на ше пе ри о ди ке за де цу ко ја се ја вља као не ки ћуп пун (ис тра-
жи вач ког) бла га, а он да и због иде је ко ја је већ та да би ла пре по зна та и не го ва на, 
она о ва жној уло зи учи те ља у ства ра њу на ци о нал не (овај пут ју го сло вен ске) све сти. 
У ко јој ме ри је то та ко, Опа чи ће ва по ка зу је и у ра до ви ма ко ји сле де, а ко ји се ба ве 
иде о ло ги јом пи о ни ра у пе ри о ду на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, исто та ко 
у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма. При то ме, ау тор ка уо ча ва да је иде о ло шки до ми-
нант ни обра зац до вео до сна жног раз во ја књи жев но сти за де цу, али и бри ге шта 
де ца чи та ју и, што је још ва жни је, ка кве иде је усва ја ју чи та њем. 

Утвр ђу ју ћи до ми на ци ју со ци ја ли стич ког ег зо ти зма 50-их и 60-их го ди на 20. 
ве ка, Опа чи ће ва исто та ко уо ча ва и ка ко се кон стру и ше пред ста ва о Дру гом пре ко 
отво ре но сти пре ма дру гим на ро ди ма и кул ту ра ма ко је су се про мо ви са ле од стра-
не др жав ног апа ра та. Оту да у књи жев ност за де цу тог пе ри о да про ди ру ег зо тич не 
зе мље, иста та ква пу то ва ња и уоп ште ко смо по лит ски до жи вљај све та, као и ан ти-
ко ло ни ја ли зам обе ле жен со ци јал ним мо ти ви ма. У том кон тек сту по себ на па жња 
се по све ћу је Гри го ру Ви те зу, ко ји је на из ве стан на чин но си лац истог оног со ци ја-
ли стич ког ег зо ти зма, али ујед но и за ступ ник мо дер ни стич ких тен ден ци ја у по е зи ји 
за де цу. Опа чи ће ва Ви те за по сма тра у кон тек сту срп ске по е зи је за де цу, те с тим 
у ве зи пра ви из ве сне па ра ле ле и са Ву чо вим по е ма ма, али и са по е зи јом Ду ша на 
Ра до ви ћа, за ко ју се мо же ре ћи да је дру го ли це мо дер ни зма срп ске по е зи је за де цу. 
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Об је ди ње но, Ви те зо во и Ра до ви ће во пе сни штво за јед но тво ре вред ну и ва жну сли ку 
о раз во ју на ше по е зи је 50-их и 60-их го ди на 20. ве ка. 

Тре ћа це ли на Об ли ко ва ње де тињ ства по све ће на је раз ли чи тим аспек ти ма 
ту ма че ња не ких од нај зна чај ни јих оства ре ња у на шој књи жев но сти за де цу. С тим 
у ве зи, она је ком по зи ци о но сег мен ти ра на на два де ла: Фик ци о на ли за ци ја де тињ
ства и Но ве пред ста ве о де тињ ству. У де лу Фик ци о на ли за ци ја де тињ ства ту ма че 
се опу си за де цу Иве Ан дри ћа, Ми ло ва на Да ној ли ћа, као и Рај ка Пе тро ва Но га, 
Мо ма Ка по ра и Бран ка Ћо пи ћа. За све ове ау то ре ам бле ма тич но је да они ни су 
са мо ау то ри за де цу, већ нај ве ћим и нај ва жни јим де лом свог опу са су ства ра ли и 
ства ра ју у тзв. књи жев но сти за од ра сле. Тим пре је ве ћи хер ме не у тич ки иза зов био 
ту ма чи ти њи хо ва оства ре ња из кор пу са књи жев но сти за де цу. То та ко до бро до ла зи 
до из ра жа ја у ра до ви ма по све ће ним Ан дри ће вој збир ци Де ца или Да ној ли ће вом 
кон стру и са њу де тињ ства и за ви ча ја. Угао ту ма че ња ко је је ау тор ка за у зе ла при 
иш чи та ва њу Ан дри ћа сво ди се на по сма тра ње од ра ста ња као об ре да пре ла за. По-
зи ва ју ћи се на Ван Ге не по ва од ре ђе ња, Зо ра на Опа чић ну ди јед ну дру га чи ју ра зи-
ну Ан дри ће вих при по ве да ка об ли ко ва них у збир ци Де ца. Тим пре нам је овај угао 
ту ма че ња за ни мљив, јер пру жа да љу мо гућ ност иш чи та ва ња не ких дру гих опу са 
упра во на слич ној осно ви, или, пак, још да ље, по сма тра ње књи жев но сти за де цу 
као јед ну фор му об ре да пре ла ска. 

Ми ло ван Да ној лић је сам по се би за ни мљив ау тор, а у књи жев но сти за де цу 
он је и нео бич но ва жан због кон цеп та „на ив не пе сме”, ко ји је сво јим пе снич ким 
опу сом за де цу, као и есе ји ма о књи жев но сти за де цу, по нај бо ље об ја снио. Зо ра на 
Опа чић Да ној ли ћа ту ма чи и пре ко по е зи је и пре ко про зе, при че му уо ча ва про бле-
ма ти зо ва ње за ви чај но сти и ту ђин ства у ње го вој ау то и спо вед ној про зи, да би по том 
ту ма чи ла ње гов опус пре ко фи гу ре стран ца ме ђу сво ји ма или пак у гра ду. До дат-
но је за ни мљи во по сма тра ње пу то ва ња као са мо и стра жи ва ња или по ред већ спо-
ме ну тог кон стру и са ња де тињ ства и пре и спи ти ва ње раз ли чи тих вр ста сте ре о ти па 
у ње го вој по е зи ји за де цу (на ци о нал ни, исто риј ски, књи жев ни и сл.). При по вед ни 
и пе снич ки опу си за де цу и мла де Мо ме Ка по ра и Рај ка Пе тро ва Но га ту ма че ни су 
пре ко „син дро ма за др жа не мла до сти” (Ка пор) или две сли ке де тињ ства, тј. по бу-
не за шти ће ног де те та (по е зи ја Рај ка Пе тро ва Но га). До дат но, по је ди на оства ре ња 
Бран ка Ћо пи ћа се крај ње ин вен тив но по сма тра ју као „свет на о пач ке”, тј. ту ма че 
се пре ко про це са кар не ва ли за ци је. 

У де лу Но ве пред ста ве о де тињ ству па жња се по све ћу је по е зи ји Дра га на 
Ра ду ло ви ћа, Мо ша Ода ло ви ћа, као и Иго ра Ко ла ро ва. Ра ду ло ви ће вој по е зи ји се 
при сту пи ло пре ко ту ма че ња сли ке по ро ди це об ли ко ва не у ње го вим сти хо ви ма 
ко је ау тор ка ви ди кроз сме ну па три јар хал не и пост па три јар хал не сли ке по ро ди це. 
За раз ли ку од ње га, по е зи ју Мо ше Ода ло ви ћа се ту ма чи и пре ко пе снич ке ко смо-
го ни је и пре ко не бе ске сфе ре, те фе но ме на „оте тог за ви ча ја”. Ње го ве сти хо ве ви ди 
у кон тек сту Да ној ли ће вог кон цеп та „на ив не пе сме” са ја сно ис так ну том иде јом да 
Ода ло вић са мим при сту пом пе ва њу за де цу и по је ди ним те ма ма тај оквир до дат но 
раз ми че. По след њи рад у овом де лу, као и овом по гла вљу, а он да и чи та вој сту ди-
ји (Пре)об ли ко ва ње де тињ ства по све ћен је ро ма ни ма пре ра но пре ми ну лог Иго ра 
Ко ла ро ва. Има не ке сим бо ли ке у то ме, јер је Игор Ко ла ров сво јим опу сом упра во 
на го ве стио јед ну но ву ге не ра ци ју ау то ра у на шој књи жев но сти за де цу, а сво ја 
де ла до вео до оне тач ке где је ви ше не го ја сно о ка квом пре о бли ко ва њу де тињ ства 
је реч. Да кле, сту ди ја Зо ра не Опа чић је са тек стом о ро ма ни ма Иго ра Ко ла ро ва 
до шла до оне тач ке до ко је је све вре ме и ци ља ла, да по ка же сло је ви тост на ше књи-
жев но сти за де цу и мла де, као и да су ге ри ше пу те ве пре о бли ко ва ња. Они се на 
при ме ру ро ма на Иго ра Ко ла ро ва ви де у са мој про ме ни од ра ста ња на по чет ку 21. 
ве ка, ко ја са со бом ву че и не ке ан тро по ло шке од ли ке, те се на тај на чин об ли ку је 
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и уса мље но де те као но ви тип књи жев ног ју на ка, што са мим тим по вла чи за со бом 
из о ста нак или пак сла бље ње еп ске це ло ви то сти и омо гу ћа ва уво ђе ње не ких ма ње 
кон вен ци о нал них ју на ка ко је до по ја ве Иго ра Ко ла ро ва ни смо има ли при ли ке да 
су срет не мо у на шој књи жев но сти за де цу. Не са мо у том аспек ту очи та ва се ње гов 
зна чај за срп ску књи жев ност за де цу 21. ве ка.

Сту ди јом (Пре)об ли ко ва ње де тињ ства, ау тор ка је ус пе ла да хе те ро ге не по-
преч не ве зе об је ди ни у је дан ток, онај ток ко ји пре о бли ку је дис курс књи жев но сти 
за де цу и дис курс о књи жев но сти за де цу на на чин да га учи ни што ви дљи ви јим, 
што се са мим тим ре флек ту је и на уки да ње мар ги на ли за ци је овог то ка срп ске 
књи жев но сти. 

Др Је ле на С. Па нић Ма раш
Учи тељ ски фа кул тет

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Ка те дра за срп ски је зик, књи жев ност и

ме то ди ку на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти
ma ze pa@ se zam pro.rs 

UDC 811.131.1:929 Cronia A.(082)(049.32)

У ЧАСТ АР ТУ РА КРО НИ ЈЕ

(Ar tu ro Cro nia. L’eredità di un ma e stro a cin qu an t’an ni dal la scom par sa.  
At ti del Con veg no di Stu di (Pa do va, 20-21 no vem bre 2017), a cu ra di Ro san na  

Be nac chio e Mo ni ca Fin, Pa do va, Ese dra Edi tri ce, 2019 [Артуро Кро ни ја. На сле ђе  
про фе со ра пе де сет го ди на на кон смр ти. Збор ник ра до ва с на уч ног ску па  
(Па до ва, 20−21. но вем бар 2017). При ре ди ле Ро за на Бе на кјо и Мо ни ка Фин.  

Па до ва: Езе дра, 2019])

У из да њу из да вач ке ку ће „Езе дра”, а уз по моћ Де парт ма на за лин гви стич ке 
и књи жев не сту ди је Уни вер зи те та у Па до ви, по ло ви ном 2019. го ди не по ја вио се за 
срп ско-хр ват ске сту ди је ва жан збор ник по све ћен на уч ној и ака дем ској остав шти-
ни јед ног од нај ве ћих ита ли јан ских сла ви ста, Ар ту ру Кро ни ји, ко ји су при ре ди ле 
ње го ве ака дем ске и на уч не на след ни це, Ро за на Бе на кјо и Мо ни ка Фин. 

Збор ник ра до ва с на уч ног ску па одр жа ног кра јем 2017. го ди не је сте збор ник 
у част и Ар ту ра Кро ни је, али и сла ви стич ких, по гла ви то срп ских и хр ват ских сту-
ди ја, као и са мог Ин сти ту та за сло вен ску фи ло ло ги ју Уни вер зи те та у Па до ви. На име, 
ка ко то ау тор ка пред го во ра, Ро за на Бе на кјо, и са ма ис ти че, Ар ту ро Кро ни ја (1896‒ 
1967) је сте не спор но и је дан од слав них за чет ни ка сла ви стич ких сту ди ја у Ита ли ји 
и отац сла ви стич ких и срп ско-хр ват ских сту ди ја на Уни вер зи те ту у Па до ви, а ка ко 
би то и не по сред но до ка за ла, за јед но с дру гим при ре ђи ва чем, М. Фин, од лу чу је да 
свој пред го вор по све ти те ма ма ко ји ма се са сво јим сту ден ти ма то ком ду го го ди шње 
ака дем ске ка ри је ре ба вио Ар ту ро Кро ни ја, у ви ду спи ска ди плом ских ра до ва (по 
не ка да шњем ита ли јан ском уни вер зи тет ском си сте му, не ке вр сте ма ги стар ских 
те за), а да нај бо љим ита ли јан ским сла ви сти ма, као и ода бра ним име ни ма из „Сла-
ви је” по ве ри ба вље ње од ре ђе ним сег мен ти ма Кро ни ји ног огром ног и дан-да нас 
ва жног на уч ног опу са.
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Им по зан тан је број, а још ви ше ра зно вр сност и ва жност те ма и сло вен ских 
ау то ра ко је су та да мла ди сла ви сти про у чи ли и об ра ди ли уз вођ ство и са ве те А. 
Кро ни је. Од нај при сут ни јих из срп ске и хр ват ске књи жев но сти, од XVI до XX ве ка, 
пре ко оне сло ве нач ке, пољ ске, че шке, па све до ру ске, го то во да ни шта што је бит-
ни је у по ме ну тим је зич ким и књи жев ним тра ди ци ја ма ни је за не ма ре но: ба ви ли су 
се сту ден ти и Ма ру ли ћем, и Др жи ћем, и Ма жу ра ни ћем, Ње го шем, Ше но ом, Љу-
бо ми ром Не на до ви ћем, Бо ри сла вом Стан ко ви ћем, Си мом Ма та ву љем, Мар ком 
Ца рем, Ивом Вој но ви ћем, Ми ло шем Цр њан ским, Сте ва ном Ра ич ко ви ћем, Ивом 
Ан дри ћем, па и Мла де ном Оља чом, све до 1967, али и на род ном по е зи јом, сло ве-
нач ким ау то ри ма (Пре шерн, Иван Цан кар, Стан ко Враз), че шким, пољ ским, ру ским, 
па и бу гар ским. Број и ра зно вр сност те ма ко ји, ка ко по ка зу је М. Фин у свом при-
ло гу по све ће ном сла ви стич кој би бли о те ци у Па до ви на чи јем је че лу А. Кро ни ја 
био од 1937. до 1967, ни су ишли на уштрб ква ли те та за га ран то ва ног не са мо ба вље-
њи ма са мо га Кро ни је, већ и бо гат ством ма те ри ја ла и пу бли ка ци ја ко је су он да шњи 
– а и са да шњи – сту ден ти сла ви сти ке има ли на рас по ла га њу, од ру ко пи са на гла-
го љи ци, пре ко ар хив ског би се ра Тан злин ге ро вог Реч ни ка и Те о до си је вих ве не ци-
јан ских из да ња до са вре ме не про дук ци је. За јед но с рет ким и ску по це ним пу бли-
ка ци ја ма (по пут Па до ван ског бре ви ја ра, „ко дек са на гла го љи ци”), би бли о те ка 
Ин сти ту та за сла ви сти ку је 1967. го ди не, го ди не ка да је А. Кро ни ја пре ми нуо, 
има ла је 9460 књи га и 200 ча со пи са, од че га је две тре ћи не би ло ку пље но и на ба-
вље но док је би бли о те ком упра вљао сам Кро ни ја.

Оста ли ра до ви, укуп но 12, осве тља ва ју, ка ко је већ ре че но, нај ва жни ја ба вље-
ња са мог А. Кро ни је, ујед но и нај ва жни ја ба вље ња са ме ита ли јан ске сла ви сти ке. 
Та ко пре сти жно име Уни вер зи те та у Па до ви и ита ли ја ни сти ке to ut co urt, Гви до 
Бал да са ри (Gu i do Bal das sar ri), ис ти че да већ од 20. и 30. го ди на XX ве ка А. Кро-
ни ја усме ра ва вла сти та и сла ви стич ка упо ред на ис тра жи ва ња на пра ће ње ре цеп-
ци је и ути ца ја Дан теа и Пе трар ке на две сло вен ске обла сти, ону срп ско-хр ват ску, 
с осо би том па жњом усме ре ном на Дал ма ци ју – што је сва ка ко, у тим го ди на ма, и 
из ве сни „по ли тич ки” чин –, као и на бо хем ску, нај пре че шку, а по том и сло вач ку 
кул ту ру и књи жев ност. Зла та Бо јо вић, пак, сво јим при ло гом по сред но по твр ђу је 
ову Кро ни ји ну усред сре ђе ност на од ре ђе не те ме и обла сти, по сма тра не у упо ред-
ном кљу чу, из но се ћи по дат ке из пре пи ске из ме ђу Пе тра Ко лен ди ћа и ита ли јан ског 
сла ви сте ко ји је за свог ко ле гу с дру ге стра не Ја дра на др жао да је „сја јан фи ло лог” 
и по ма гао му у ње го вим ду бро вач ким и иним ба вље њи ма, као што је и сам у том 
од но су про на ла зио по твр ду за сво ја кључ на де ла ко ја на ста ју пе де се тих го ди на 
XX ве ка. Але сан дро Ка та ла но (Ales san dro Ca ta la no), с дру ге стра не, као струч њак 
за че шку књи жев ност, ус твр ђу је да је ба вље ње А. Кро ни је че шком књи жев но шћу 
за пра во од раз и сли ка по че та ка ових сту ди ја у окри љу ита ли јан ске сла ви сти ке 
ко је су ма хом тра жи ле сво је оправ да ње у сфе ри „ути ца ја”, ита ли јан ске кул ту ре, 
сва ка ко, и од ба ци ва ла све оно што је тој сфе ри из ми ца ло, а што је да нас кључ но 
и не за о би ла зно (ма ли при мер пру жа ју не га тив ни су до ви из ре че ни на ра чун Ча пе-
ка или Ха ше ка). Ми лош Зе лен ка, пак, за хва љу ју ћи не из да том ма те ри ја лу ко ји се 
чу ва на Уни вер зи те ту у Пра гу и Бр ну, сме шта ова кав Кро ни јин став, али и став 
он да шње ита ли јан ске сла ви сти ке, у од ре ђе не исто риј ске и ме то до ло шке окви ре.

Сви оста ли ра до ви збор ни ка, и не без раз ло га, по све ће ни су Кро ни ји ном мо-
жда нај ва жни јем сег мен ту ње го вог ра да и ње го вих ин те ре со ва ња, што чи ни, ка ко 
је и по ме ну то, опус по све ћен срп ској и хр ват ској књи жев но сти. Прем да сам на слов 
не ука зу је, кључ но де ло А. Кро ни је и за ова, за нас ов де ва жна ба вље ња је сте обим на 
мо но гра фи ја La co no scen za del mon do sla vo in Ita lia (По зна ва ње сло вен ског све та у 
Ита ли ји) ко је му су екс пли цит но по све ће на два ра да, Мар че ла Гар зан ти ја (Mar cel lo 
Gar zan ti) и Мир ке Зо го вић. Док М. Гар зан ти, пред ста вља ју ћи струк ту ру чи та вог 
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де ла, за кљу чу је да је због по ну ђе них из во ра, али и из не тих ста во ва, ово де ло и 
да нас не за о би ла зно за би ло ка кво озбиљ но ис тра жи ва ње, као и да оста је ак ту ел но 
и у сми слу де он то ло ги је, а и ме то да сла ви стич ких сту ди ја, М. Зо го вић, ба ве ћи се 
екс пли цит но срп ско-хр ват ским ау то ри ма и њи хо вим де ли ма и Кро ни ји ним о њи ма 
из ре че ним су до ви ма и про це на ма, ис ти че не дво сми сле но да мо но гра фи ја пред ста вља 
јед ну од оних књи га ко је од ре ђу ју јед ну епо ху и да од „сред ства за ис тра жи ва ње” 
по ста је и са ма „пред мет ис тра жи ва ња”.

Еђи дио Иве тић (Egi dio Ive tic), као исто ри чар, да је кра так осврт на ме сто ко је 
А. Кро ни ја, и у до слов ном и у пре не се ном зна че њу те ре чи, за у зи ма у од но си ма 
из ме ђу Ита ли је и „Ју жне Сла ви је”, а Вал неа Дел бјан ко (Val nea Del bi an co), Ма ри ја 
Ри та Ле то(Ma ria Ri ta Le to), Ро за на Мо ра би то (Ro san na Mo ra bi to), Бар ба ра Ло ма ђи-
стро (Bar ba ra Lo ma gi stro) и Хан Стен вијк (Han Ste en wijk) у сво јим се при ло зи ма 
ба вем по је ди ним сег мен ти ма тог од но са и тог „ме ста”. Б. Ло ма ђи стро и Х. Стен вијк, 
са раз ли чи тих аспе ка та и ба ве ћи се раз ли чи тим при ло зи ма, ука зу ју на фи ло ло шко- 
-лин гви стич ка ис тра жи ва ња А. Кро ни је и на ње го ву усред сре ђе ност, у окви ру ба-
вље ња сло вен ском фи ло ло ги јом, на фе но мен гла го љи це, као и до ку мен та за хва љу-
ју ћи ко ји ма тај фе но мен мо же и да се про у ча ва. Вал неа Дел бјан ко се екс пли цит но 
ба ви хр ват ским ау то ри ма, док се Р. Мо ра би то и М. Р. Ле то, сва ка у свом ра ду, по-
све ћу ју те ма ма ко ји ма су се, а за хва љу ју ћи и по ти ца ју до би је ном иш чи та ва њем А. 
Кро ни је и ње го вог де ла, и са ме на мет ну ле као не за о би ла зне ау ор ке: Р. Мо ра би то 
се вра ћа „свом” ау то ру, Ма ри ну Др жи ћу, и ис пи ту је ко ли ко су А. Кро ни ја и тзв. 
ита ли јан ска шко ла сво јим не га тив ним су дом о овом ау то ру и, уоп ште, о ду бро вач-
кој књи жев но сти, на по сре дан, че сто и кон флик тан, али пло до но сан на чин ути ца-
ли на фор ми ра ње да на шњег ста ва на уч не за јед ни це ко ја је ус пе ла да пре ва зи ђе 
иде о ло шке по зи ци је и да га ји све бо га ти је од но се из ме ђу две ја дран ске оба ле; М. Р. 
Ле то иш чи та ва по но во ра до ве А. Кро ни је по све ће не срп ско-хр ват ској на род ној 
по е зи ји, ме ђу ко ји ма су и три књи ге, ма хом ди дак тич ког ка ра те ра, на ме ње не сту-
ден ти ма. У свом иде а ли стич ко-ро ман ти чар ском ду ху, А. Кро ни ја, ка ко ука зу је 
Ле то, у на род ној по е зи ји ви ди оно „ори ги нал но” ства ра ла штво ко је це ни и ста вља 
на су прот дал ма тин ској уче ној кул ту ри што пре ви ше ими ту је ита ли јан ске мо де ле. 
Баш сто га што је „ори ги нал но”, оно је и за јед нич ко бо гат ство „Сла ви је” и Ју жних 
Сло ве на, те као пра ву вред ност, она уче на, дал ма тин ска кул ту ра и књи жев ност 
– што за А. Кро ни ју по ста је го то во је ди на ње на за слу га – и по пу ла ри зу је, исто вре-
ме но ну де ћи на род ном пе сни ку мо ти ве и при че ко је ће овај у том „ори ги нал ном” 
ду ху и об ра ди ти (ка ко ис ти че М. Р. Ле то, за ни мљи ви су при ло зи ко ји го во ре о 
при су ству Дан теа или Бо ка ча у на род ним пе сма ма). Ин те рес за на род ну по е зи ју 
је сте кон стан та на уч ног ба вље ња А. Кро ни је, а, ка ко за кљу чу је Ле то, упра во због 
то га у тим сту ди ја ма се и нај ја сни је уо ча ва ју осо бе но сти, про бле ма тич не ин тер-
пре та ци је и „на уч ни ти ко ви” ита ли јан ског сла ви сте. Ипак, не тре ба за бо ра ви ти да 
је А. Кро ни ја био пр ви ко ји је ис цр тао па ра бо лу ин тре со ва ња и ба вље ња срп ско-
-хр ват ском на род ном по е зи јом у Ита ли ји и уви део кључ ну уло гу ко ју су „скром ни 
и не у глед ни пло до ви на род них Му за” (Кронија 1949: 3) има ли што у срп ско-хр ват ској 
књи жев но сти, што у еврп ској кул ту ри. 

Бу ду ћи у це ло сти об ја вљен на ита ли јан ском, по след ње стра ни це збор ни ка 
до но се и са жет ке свих об ја вље них ра до ва на ен гле ском и пру жа ју мо гућ ност и 
дру гим је зич ким сре ди на ма и дру гим сла ви сти ма да стек ну увид у оно што су 
глав не те ме пу бли ка ци је. А глав не су те ме, у ко нач ном ис хо ду, оне до ко јих би и 
на ма ва ља ло да бу де ста ло. Пр ва је ви ше но очи глед на: ода ва ње при зна ња, и на кон 
пе де сет го ди на од ње го ве смр ти, на уч ни ку ко ји је од ре дио то ко ве ита ли јан ске 
сла ви сти ке, по гла ви то про у ча ва ња срп ско-хр ват ске књи жев но сти. Дру га мо жда 
не што ма ње: же ља да се и ита ли јан ској ака де ми ји и на уч ној за јед ни ци, али и при-
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ја те љи ма с дру ге стра не Ја дра на и у чи та вој „Сла ви ји” по ка же да су сла ви стич ке, 
срп ско-хр ват ске сту ди је жи ве, да с успе хом на ста вља ју пу те ви ма ве ли ких учи те-
ља и да те учи те ље, ка ко и ва ља да бу де, уве ли ко пре ва зи ла зе. Срп ска ака дем ска 
за јед ни ца, као и кул ту ра у це ли ни, мо же са мо да им бу де за хвал на. 

 
Др Сне жа на Ми лин ко вић

sne za na_mi lin ko vic@yahoo.com

UDC 929 Subotić S.(049.32)
316.66-055.2”18/19”:929 Subotić S.(049.32)

КА КО ПИ СА ТИ, ЧИ ТА ТИ И ПРИ КА ЗА ТИ КЊИ ГУ  
БИ О ГРАФ СКОГ ЖАН РА НА УЧ НОГ ФУНК ЦИ О НАЛ НОГ СТИ ЛА

(Гор да на Сто ја ко вић. Сав ка Су бо тић (1834–1918). Же на ко ја ни је ни шта  
пре ћу та ла. Но ви Сад: Ака дем ска књи га, 2018, 268 стр., илу стра ци је)

На са мом по чет ку књи ге је текст фик ци о нал ног ин тер вјуа Сав ке Су бо тић из 
збир ке Ми сли и афо ри зми (Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске М.5548) ко ји се 
за вр ша ва ре чи ма: „Рад је ал фа и оме га у мо јој би о гра фи ји. Али дра ги го спо ди не, за 
по дат ке о ра ду од пе де сет го ди на ва ша је бе ле жни ца су ви ше ма ла, а олов ка од већ 
крат ка”. Бе ле жни ца Гор да не Сто ја ко вић би ла је до вољ но ве ли ка а олов ка ду гач ка: 
књи га са др жи огро ман број по да та ка ску пље них у то ку ви ше го ди шњег ис тра жи-
ва ња, ко је је ау тор ка са гле да ва ла са ста но ви шта вре ме на и про сто ра де ло ва ња Сав ке 
Су бо тић, да би их у за вр шном по гла вљу вред но ва ла и из пер спек ти ве са вре ме них 
те о риј ских при сту па и ак тив но сти у до ме ну про све ћи ва ња же на и бор бе за рав но-
прав ност по ло ва. Во де ћи ра чу на о тач но сти и ва ља ној ин тер пре та ци ји сва ког по-
да тка, што је под ра зу ме ва ло до бро по зна ва ње ли те ра ту ре на ко ју се она по зи ва ла, 
Гор да на Сто ја ко вић је и мо гла раз у ме ти, а по том и пре до чи ти рад Сав ке Су бо тић, 
по твр ђу ју ћи ти ме ре чи Јо ван ке Злат ко вић, из ре че не у По го во ру да „има пу но пра-
во да се и све сно пре по зна у ре че ни ци Сав ке Су бо тић „Рад је ал фа и оме га у мо јој 
би о гра фи ји” (стр. 260). До са да шњи ње ни ра до ви о исто ри ји жен ског по кре та и зна-
мени тим же на ма то по твр ђу ју.1

Из нај ма ње два раз ло га ова књи га за слу жу је да бу де при ка за на, а ти ме по сред-
но да се о ње ном об ја вљи ва њу оба ве сти бар је дан део чи та лач ке пу бли ке. Пр ви 
раз лог је у са мој књи зи – ње ној те ми и на чи ну на ко ји је она пре до че на. При ка зи 
пи са ни из те пер спек ти ве те же то ме да са же то ин фор ми шу чи та о це о пред ме ту 
књи ге, и да је објек тив но оце не на осно ву кри те ри ја зна ча ја и ак ту ел но сти те ма за 
да ти ис тра жи вач ки или ства ра лач ки до мен као и за дру штве но-ку лу тур ну за јед-
ни цу ко јој је на ме ње на, од но сно ко ја мо же би ти за ин те ре со ва на за да ту те му. Ако 

1 Уп. нпр. са мо мо но граф ска из да ња: Zna me ni te že ne No vog Sa da. 1 / ured ni ca Gor da na 
Sto ja ko vić; [a u to ri Gor da na Sto ja ko vić, Sven ka Sa vić, Mir ja na Majkić]. – No vi Sad : Fu tu ra pu bli-
ka ci je 2001; NE DA : jed na bi o gra fi ja / pri re di la Gor da na Sto ja ko vić. No vi Sad : Fu tu ra pu bli ka ci je, 
2002; Rod na per spek ti va u no vi na ma An ti fa ši stič kog fron ta že na : (1945−1953) No vi Sad : Za vod 
za rav no prav nost po lo va, 2012; Na ša sa vre me ni ca Sav ka Su bo tić : dram ski pri kaz / oda bir tek sto va 
i ko men tar iz me đu tek sto va sa sta vi la je Gor da na Sto ja ko vić. No vi Sad : G. Sto ja ko vić, 2007.
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се при ка зу је књи га из на уч но и стра жи вач ког до ме на у ши рем сми слу, та да се она 
вред ну је и на осно ву кри те ри ја по де сно сти иза бра ног те о риј ско-ме то до ло шког при-
сту па и ко ри ште ња на уч не апа ра ту ре (тер ми но ло ги ја, ли тер ту ра и то ме слич но). 
Про блем од ре ђе ња глав них ка рак те ри сти ка тек ста са ста но ви шта лин гви сти ке 
тек ста, функ ци о нал не сти ли сти ке и те о ри је жан ра, с јед не стра не, те би бли о граф-
ске и услов но ре че но на уч не но мен кла ту ре на при ме ру ове књи ге по ка зу је се у свој 
сво јој сло же но сти те је и из тог раз ло га ова књи га вред на при ка зи ва ња као до бар 
при мер ме ђу соб них укр шта ња али и не по ду дар но сти и ис кљу чи ва ња кри те ри ја у 
окви ру по је ди нач них до ме на.

Књи га са др жи два де ла. У пр вом, по де ље ном у 15 по гла вља, од ко јих је де вет 
ефект но на сло вље но афо ри зми ма Сав ке Су бо тић, ау тор ка да је кри тич ки при каз 
де ло ва ња Сав ке Су бо тић, у пот пу но сти се осло ња ју ћи на ње но де ло, да би утвр-
ди ла, од го нет ну ла ка ко ка же, иде о ло шки план из ко јег је она де ло ва ла „у окви ру 
европ ског дру штве ног и кул тур ног кон тек ста с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка и по-
ло жа ја ко ји је као же на Срп ки ња у Хаб збур шкој мо нар хи ји и пре чан ка у Кра ље-
ви ни Ср би ји има ла”, те да би про ве ри ла да ли је је дан део опу са Сав ке Су бо тић 
„на стао на те ме љи ма ме ха нич ког (вул гар ног) ма те ри ја ли зма”, што би зна чи ло да 
је она би ла јед на од оних же на ко ја је и без фор мал ног обра зо ва ња усво ји ла та да 
во де ћа на уч на схва та ња (стр. 20). Од го во ре на ова пи та ња Гор да на Сто ја ко вић даје 
у на ред ним по гла вљи ма, до ку мен ту ју ћи тач ност на ве де них по да та ка и по твр ђу ју-
ћи сво је ста во ве упу ћи ва њем на ве лик број из во ра (књи ге, ча со пи си, но ви не) на 
срп ском, не мач ком, ен гле ском и ма ђар ском је зи ку. Тог ти па су би бли о граф ски 
по да ци да ти у на по ме на ма о об ја вље ним тек сто ви ма Сав ке Су бо тић, ње ним уче-
шћи ма на ме ђу на род ним и до ма ћим, ре ги о нал ним и ло кал ним, ску по ви ма, по да ци 
о ру ко пи сној за о став шти ни Сав ке Су бо тић, по да ци о ње ном де ло ва њу и дру штве-
ном ан га жма ну у оно вре ме ним но вин ским при ка зи ма и хро ни ка ма, слу жбе ним и 
при ват ним пи сми ма ко је је она упу ти ла или ко ји су њој упу ће ни. Прем да нај ве ћи 
број на по ме на (укуп но 542) са др жи пре ци зне би бли о граф ске по дат ке, а ве лик број 
про блем ских и би бли о граф ске, би ло би ко ри сно да је дат и об је ди ње ни спи сак 
из во ра и ци ти ра не ли те ра ту ре, од но сно да су уме сто не што ра ни је при ме њи ва них 
узу са пи са ња на уч ног ра да при ме ње ни но ви ји са ре фе рент ним на по ме на ма ин те-
гри са ним у текст, и пот пу ним спи ско ви ма ко ри ште не ли те ра ту ре и из во ра. Та ко 
би се бо ље уо чио про фил ча со пи са и ка лен да ра, на при мер Жен ског све та, Ца ри
град ског гла сни ка, Срп ки ње, Ко ла срп ских се ста ра и дру гих, ко ји су об ја вљи ва ли 
тек сто ве Сав ке Су бо тић или из ве шта ва ли о ње ним пре да ва њи ма и дру гим об ли-
ци ма де ло ва ња.

До ме ни де лат но сти Сав ке Су бо тић, а и сам њен став о пра ву на при ват ност, 
упу ћи ва ли су Гор да ну Сто ја ко вић на ор га ни за ци ју књи ге и из бор те ма, али се у њој 
као у јед ном мо дер ном, уне ко ли ко не ти пич ном об ли ку би о граф ског жан ра на мно-
гим ме сти ма чу је глас ау тор ке књи ге. Ау тор ка је све сна пре кр ши ла основ ну жан-
ров ску фор му, не же ле ћи да чи та о ци ма по ну ди не ку вр сту ро ман си ра не би о гра фи је 
јед не од нај ак тив ни јих и нај по зна ти јих Срп ки ња с кра ја 19. ве ка и по чет ка 20. ве ка 
из имућ не по ро ди це По лит, уда те за углед ног адво ка та, пи сца и по ли ти ча ра Јо ва на 
Су бо ти ћа, ко ју су по он да шњим дру штве ним оби ча ји ма и осло вља ва ли као го спо ђу 
Сав ку Д-р. Ј. Су бо ти ћа, а та ко се и она са ма пот пи си ва ла; нпр. ис под „(О)По ру ке”, 
об ја вље не у Жен ском све ту 1914. го ди не (стр. 142), што је ви ше стру ку за ни мљив 
по да так – са со ци о лин гви стич ког ста но ви шта као при мер осло вља ва ња уда тих жена 
од по след ње че твр ти не 19. до пр вих де це ни ја 20. сто ле ћа, са со ци оп си хо лин гви стич-
ког ста но ви шта у ак ту са мо и ден ти фи ка ци је же не ко ја се сма тра јед ном од пр вих фе-
ми ни сти ки ња ме ђу Срп ки ња ма у Вој во ди ни, по све ће не ши ре њу про све те, ме ња њу 
на ви ка и ста во ва срп ске ет нич ке за јед ни це у Ау сто у гар ској, а по том и у Кра ље ви ни 
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Ср би ји, а по себ но про све ћи ва њу же на, о че му је го во ри ла и на по ли тич ким и на-
уч ним ску по ви ма. У са мо јед ном, три на е стом, по гла вљу књи ге ау тор ка го во ри о 
при ват ном жи во ту Сав ке Су бо тић, на во де ћи основ не би о граф ске по дат ке и скре-
ћу ћи па жњу на ва жни је до га ђа је из ње ног жи во та и жи во та ње не по ро ди це на 
осно ву за пи са у ру ко пи су Успо ме не (РОМС 5.544).2 Ру ко во ђе на ста вом Сав ке Су-
бо тић, на што и на слов по гла вља ука зу је – „При ват ност ни је би ла пред мет о ко јем 
је Сав ка Су бо тић пи са ла”, ау тор ка не на до гра ђу је по дат ке ко је је Сав ка Су бо тић 
о се би оста ви ла, али на осно ву па жљи вог иш чи та ва ња Успо ме на и нео бја вље них 
пи са ма с пу ним пра вом до зво ља ва се би да за кљу чи да је Сав ка Су бо тић „ду бо ко 
про жи вља ва ла без гра ни че но да ва ње, љу бав и по др шку ко ју је де фи ни са ла као 
мај чин ску љу бав, и то не са мо пре ма де ци ко ју је ро ди ла. О то ме је пи са ла са мо у 
на че лу, го во ре ћи о љу ба ви као пре те чи ху ма ни зма” (стр. 139).

За вр шно по гла вље књи ге, под на сло вом Са вре ме но чи та ње де ла Сав ке Су
бо тић (144–152) са др жи од го во ре на пи та ња по ста вље на у пр вом по гла вљу, из ве-
де не на осно ву де таљ ног ис тра жи ва ња и хро но ло шког при ка за де лат но сти Сав ке 
Су бо тић. По зи ва ју ћи се на по дат ке о ак тив но сти ма Сав ке Су бо тић, на тек сто ве у 
ча со пи си ма и број на пи сма, Гор да на Сто ја ко вић ис ти че да је „по ду хват обра зо ва-
ња и еко ном ског осна жи ва ња же на на се лу (...) је дин стве на и све до по ја ве со ци ја-
ли зма ни кад не ус по ста вље на по ја ва”, што је би ло „са свим у са гла сју с иде ја ма 
ме ха нич ког ма те ри ја ли зма” бу ду ћи да је она ви де ла „на род као је дин ствен ор га-
ни зам чи ји нај ве ћи део чи ни се ља штво, ко је при том не за пљу ску ју та ла си оп штег 
про све ћи ва ња и пре по ро да” (стр. 145). Из тих раз ло га пре ма ре чи ма Гор да не Сто-
ја ко вић Сав ка Су бо тић се мо же сма тра ти пре те чом ма те ри ја ли стич ке ми сли у 
срп ском на ро ду, при че му је њен при ступ укљу чи вао и хри шћан ске вред но сти, 
што је би ло ка рак те ри стич но и за дру ге при ста ли це овог те о риј ско-прак тич ног 
усме ре ња, из ме ђу оста лих и иде о ло га Мо ле шо та. Ода ју ћи при зна ње Сав ки Су бо-
тић за ње не у то вре ме но ве ста во ве, Гор да на Сто ја ко вић ипак ин си сти ра да је 
глав но по ље ње них ак тив но сти био пе да го шки рад са мла ди ма и же на ма на се лу, 
а део то га би ле су и ак тив но сти у ве зи са по пу ла ри за ци јом на род них умо тво ри на 
на из ло жби у Но вом Са ду (1884), Зе маљ ској из ло жби у Бу дим пе шти (1885) и Свет-
ској из ло жби у Па ри зу (1889), у ве зи с тим ак тив но сти ма је и ње на сту ди ја О на шим 
на род ним тка ни на ма и ру ко тво ри на ма.3 Сав ка Су бо тић одр жа ла је мно га пре да-
ва ња, а би ла је и пр ва же на ко ја је др жа ла пре да ва ња у На уч ном кру гу у Бе чу (1910, 
1911); пре да ва ње је об ја вље но под на сло вом Же на на ис то ку и на за па ду.4 

Гра ђа ко јом се ко ри сти ла, при ступ ко ји је ода бра ла и усме ре ност на јав ну 
де лат ност Сав ке Су бо тић до вољ ни су до ка зи чи та о ци ма ове књи ге да се сло жи са 
за кључ ним су дом Гор да не Сто ја ко вић:

2 Ана Сто лић при ре ди ла је 2001. књи гу Сав ка Су бо тић – Успо ме не. Бе о град : Срп ска 
књи жев на за дру га.

3 Текст је об ја вљен у на став ци ма у Ле то пи су Ма ти це срп ске 226, 4 (1904), стр. 46–71; 
227, 5 (1904), стр. 64–98; 228, 6 (1904), стр. 34–67, и као по себ на пу бли ка ци ја: Но вом Са ду : 
Штам па ри ја Срп ске књи жа ре бра ће М. По по ви ћа, 1904. – 95.

Уп. и Руч ни ра до ви, ум ни ра до ви / Сав ка Су бо тић ; при ре ди ла Зо ри ца Ха џић. – 1. изд. 
– Но ви Сад : Град ска би бли о те ка, 2018 (Бе о град : До нат граф). – 251 стр.

4 Же на на ис то ку и на за па ду : јав но пре да ва ње Сав ке Су бо тић ке одр жа но у Бе чу у 
на уч ном клу бу 17. (30.) но вем бра 1911. – У Но вом Са ду : Штам па ри ја де о ни чар ског дру штва 
Бра ни ка, 1911. – 26 стр.

Исте го ди не об ја вљен је и њен текст Ge dan ken über die na ti o na le, so zi a le und Fra u en
fra ge. Wi en : [Druck von Adolf Hol zha u sen.
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Де ло и ис ку ство Сав ке Су бо тић су пре ћу та ни. Уну тар до ми нант ног исто-
риј ског дис кур са и ре ги стра ис ку ства срп ске кул тур не ба шти не о њој су 
оста ле углав ном цр ти це из при ват ног жи во та ко је је од ре ђу ју као су пру гу 
и мај ку слав них срп ских му же ва и не до вољ но зна ње о ње ном пе да го шком 
ра ду у на ро ду, фе ми ни стич ком ис ку ству и ра ду на про из вод њи, брен ди ра њу 
и про да ји на род не ра ди но сти. Чи ни се да и да нас, као пре сто го ди не, ели та 
ко ја „при ши ва коп че на плашт исто ри је” под ра зу ме ва да је ис под све га што 
се у исто ри ји де си ло ис кљу чи во му шко оде ло. Исти на је ипак да њен рад и 
све што нам је у на сле ђе оста ви ла упу ћу ју на то да је Сав ка Су бо тић на ша 
са вре ме ни ца (стр. 152).

Дру ги део књи ге чи не При ло зи – тек сто ви Сав ке Су бо тић (Ода бра ни афо ри-
зми и ми сли Сав ке Су бо тић, 155–168; Пре да ва ње г-ђе Сав ке Су бо тић ке – Др жа но 
у Ву ко ва ру на Ду хо ве, 169–175), тек сто ви о Сав ки Су бо тић (Бер нхард Минц – Мај
ка сво га на ро да, 176–182), ње на пи сма упу ће на Ар ка ди ју Ва ра ђа ни ну (183–195), 
тај ни ку До бро твор не за дру ге Срп ки ња Сом бор ки ња (213–216), Књи жев ном оде-
ље њу Ма ти це срп ске (242–245), пре пи ска са бра та ни цом Вла ди сла вом По лит 
(220–229), и кра љи цом Ми ле ном (Пе тро вић) (234–240), пи сма ко је су њој упу ти ли 
Си ма Бог да но вић (196–201), Је ли ца Бе ло вић Бер нџи ков ски (204–208), С. Бер гер 
(209–212), Јо ван Гр чић (217–219), Бер нхард Минц (230–233), Ро за Шви мер и Вил ма 
Гли клих (241), до бро твор не за дру ге (246–254), и пи смо Јо ва на Гр чи ћа Ар ка ди ју 
Ва ра ђа ни ну (202–203). По се бан при лог пред ста вља ју фо то гра фи је (255–258).

Ме ђу при ло зи ма по себ ну па жњу при вла че афор ми зми,5 ка ко због вре ме на 
ка да су на ста ли та ко још ви ше сто га што их је у то вре ме пи са ла јед на же на; за 
де вет по гла вља афо ри зам је је ди ни на слов или ње гов глав ни део: „Они пак, ко ји 
жи вим при ме ром ши ре љубaв и сна гу, рад и штед њу, по ста ће нај ве ћи до бро тво ри 
свог на ро да и чо ве чан ства” (13–21), „Што је про шло, ви ше се не вра ћа, што ће доћи, 
ни је ни кад би ло, све је но во, а опет ста ро” (22–36), Сав ка Су бо тић и дру штве на 
пи та ња кра јем 19. ве ка: „Жи ви мо од да нас до су тра, јер ми смо ле њи не са мо на 
ра ду, не го и на ми шље њу” (37–43), „Спре мај гра ђу за са да шњост и оста ви бу дућ ност 
да из ње гра ди” (44–55), „Дај те же на ма ви ше сло бо де, ви ше зна ња и ви ше здра вља, 
па ће на род про цве та ти” (56–69), „Сло га гра ди ку ле, не сло га ру ши гра до ве” (99–107), 
Афо ри зми и по не ко пре да ва ње: „От кад мно го бе ле жи мо, мно го за бо ра вља мо” 
(108–111), Сла ва и за бо рав: „Људ ско пам ће ње ли чи бес кућ ни ку, не знаш где ста ну је” 
(112–125), „Обич но сма тра мо са мо ону не прав ду оправ да ном, ко ју са ми чи ни мо” 
(126–133).

У књи га ма по пут ове и чи та о ци и при ка зи ва чи усме ра ва ју па жњу ка ко на 
пред мет књи ге – жи вот и рад осо бе о ко јој је књи га, та ко и на то ка ко је ау тор о 
тој осо би и ње ном де лу пи сао, при че му се то пи та ње мо же про ши ри ти и пи та њем 
ка ко се мо же ка те го ри зо ва ти да то де ло. Не ко ли ко ре пре зен та тив них при ме ра из 
CO BISS-a,6 с на по ме ном да би бли о теч ка об ра да по да та ка сле ди сво ја пра ви ла, 
по ка зу ју да се де ло с еле мен ти ма би о гра фи је при пр вом од ре ђе њу кла си фи ку је на 
осно ву фор ме од но сно оби ма – књи га. Та ко су иден ти фи ко ва ни сви кон трол ни при-
ме ри осим де ла Ми о дра га По по ви ћа – Вук Стеф. Ка ра џић за ко је сто ји – на уч на 

5 Под на сло вом Афо ри зми за Срп ки ње об ја вљен је део афо ри за ма у ча со пи су Жен ски 
свет: Год. 10, бр. 2 (1895), стр. 29–30; бр. 5 (1895), стр. 71; бр. 6 (1895), стр. 88; бр. 7 (1895), 
стр. 107–108; бр. 8 (1895), стр. 122.

6 Сто ја но вић, Љу бо мир ([1924]1987). Жи вот и рад Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа; По по вић, 
Ми о драг (1972). Вук Стеф. Ка ра џић; Ђу кић Пе ри шић, Жа не та (2012). Пи сац и при ча. Ства-
ра лач ка би о гра фи ја Иве Ан дри ћа; Ха џић, Зо ри ца (2017). О Ми ла ну Ше ви ћу.
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мо но гра фи ја; ова књи га се и у за пи су у CO MARC-у од ре ђу је дру га чи је од оста лих, 
на и ме, као на уч ни рад, док за ве ћи ну при ме ра сто ји са мо „од ра сла, озбиљ на (ни је 
ле па књи жев ност)”. Сви кон трол ни при ме ри ко ди ра ни су као ин ди ви ду ал не би о-
гра фи је.

Са ста но ви шта те о ри је књи жев но сти, а уже књи жев но те о риј ских ме то да од-
ре ђе них ро до ва и вр ста Јо ван Љу шта но вић упра во на при ме ње ном би о граф ском 
ме то ду гра ди оце ну о зна ча ју и до при но су књи ге Зо ри це Ха џић – О Ми ла ну Ше
ви ћу,7 иза шлој у ис тој еди ци ји као и књи га Гор да не Сто ја ко вић. На осно ву жан-
ров ских ка рак те ри сти ка и књи га Гор да не Сто ја ко вић мо гла би се од ре ди ти као 
би о гра фи ја, а ме тод би о граф ски. С об зи ром на при ступ и ода бир те ма, те на уч ну 
апа ра ту ру ко јом се ко ри сти ла тач ни ја жан ров ска иден ти фи ка ци ја би би ла кри тич ка 
би о гра фи ја, а са функ ци о нал но стил ског ста но ви шта као на уч на пу бли ка ци ја, што 
би при ли ком ка те го ри за ци је на уч ног ра да зна чи ло да би се ко ди ра ла као мо но граф-
ско на уч но де ло.

Др Ве ра М. Ва сић
vva sic021@gmail.com

7 Љу шта но вић, Јо ван (2018). Моћ би о граф ског ме то да. Збор ник Ма ти це срп ске за књи-
жев ност и је зик 66/1: 334–339.





I N  M E M O R I A M

UDC 81’1:929 Stanojčić Ž.

ПРОФ. ДР ЖИ ВО ЈИН СТА НОЈ ЧИЋ 
(1930–2019)

У су бо ту 3. ав гу ста 2019. пре ми нуо је про фе сор др Жи во јин Ста ној чић, углед ни 
срп ски лин гви ста. Пре да вао је на Ка те дри за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи-
ци ма Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду од 1959. до 1996. го ди не, ка да је оти шао 
у пен зи ју. Од  1973. го ди не био је управ ник ове Ка те дре, по след њи пут у из бор ним 
пе ри о ди ма 1990–1996, као и пред сед ник Са ве та Ју го сло вен ског се ми на ра за стра-
не сла ви сте. За раз вој не са мо ср би сти ке не го и сла ви сти ке по себ но је зна ча јан 
ње гов ман дат на ме сту управ ни ка бе о град ског Ме ђу на род ног сла ви стич ког цен тра 
(1986–1987), али и ви ше го ди ње члан ство у ње го вом Са ве ту, у ко јем је ду го кре и рао 
сла ви стич ку са рад њу, уче ство вао у из бо ру уче сни ка ме ђу на род ног ску па сла ви ста, 
уре ђи вао збор ни ке На уч ног са стан ка сла ви ста у Ву ко ве да не и ре цен зи рао ре фе-
ра те у њи ма. Био је пред сед ник Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
нај ва жни је уста но ве ко ја оку пља на став ни ке, а од 1968. до 2012. го ди не уче ство вао 
је на број ним ме ђу на род ним сла ви стич ким на уч ним кон фе рен ци ја ма у зе мљи и 
ино стран ству.

Про фе сор Ста ној чић био је сту дент Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, а по том и ње гов 
аси стент на пред ме ту Са вре ме ни срп ско хр ват ски је зик. Про шао је сва на уч на зва-
ња до ре дов ног про фе со ра на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду и та ко се при-
кљу чио зна ме ни тој пле ја ди на уч ни ка ко ју не фор мал но име ну је мо бе о град ском 
лин гви стич ком шко лом. Из вео је ге не ра ци је сту де на та пре да ју ћи на за вр шним 
го ди на ма сту ди ја цен трал не пред ме те, Мор фо ло ги ју и Син так су са вре ме ног срп-
ског/срп ско хр ват ског је зи ка. Го сто ва ња и лек то ра ти у све ту са мо су при вре ме но 
про фе со ра Ста ној чи ћа одва ја ли од ка те дре на ко јој је про вео чи тав рад ни век и 
ко јој је, као и Ме ђу на род ном сла ви стич ком цен тру, остао при вр жен и по сле од ла-
ска у пен зи ју, све до кра ја жи во та. Мно го је по мо гао раз во ју ср би сти ке и у дру гим 
уни вер зи тет ским цен три ма, а на ро чи то у Кра гу јев цу, где је уз про фе со ра Ра до ја 
Си ми ћа био је дан од уте ме љи ва ча ка те дре по чев од 1996. го ди не.

Про фе со ра Ста ној чи ћа ши ра јав ност, а на ро чи то ге не ра ци је сред њо шко ла ца 
и сред њо школ ских про фе со ра у чи та вој Ср би ји, нај ви ше ће пам ти ти као ко а у то ра 
Гра ма ти ке срп ског је зи ка за сред ње шко ле, ко ју је на пи сао са Љу бо ми ром По по-
ви ћем. По овом сре до школ ском уџ бе ни ку ове је го ди не ма тер њи је зик учи ла и по 
гра ди ву из ње по ла га ла ма ту ру тач но три де се та ге не ра ци ја срп ских сред њо шко ла-
ца. О по пу лар но сти ове гра ма ти ке го во ри и чи ње ни ца да је у уче нич ком жар го ну по 
бо ји не ка да шњих ко ри ца дав но до би ла још 90-их го ди на про шлог ве ка на зив жу та 
гра ма ти ка, и за др жа ла га чак и ка да је бо ја ко ри ца про ме ње на у си ву. На ве де на 
гра ма ти ка по слу жи ла је као осно ва за Ста ној чи ће ву Гра ма ти ку срп ског је зи ка (2010), 
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у ко јој се у по гла вљу о син так си вра тио тра ди ци о нал ни јем мо де лу пре зен то ва ња 
гра ђе. Об ја вљи ва њем сре до школ ских уџ бе ни ка про фе сор Ста ној чић при кљу чио се 
зна чај ним прет ход ни ци ма са бе о град ске ка те дре, по чев од Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа 
на да ље.

На уч на сре ди на ви со ко је оце ни ла све књи ге про фе со ра Ста ној чи ћа. Мо но гра-
фи ја Је зик и стил Ива Ан дри ћа (1967), про и за шла из успе шно од бра ње не док тор ске 
ди сер та ци је, би ла је код нас пр ва мо дер на на уч но-ме то до ло шка осно ва за фи ло ло шка 
и лин гви стич ка ис пи ти ва ња је зи ка умет нич ке књи жев но сти, а оста ла је не пре ва-
зи ђе но шти во о је зич ком из ра зу на шег но бе лов ца. У ду ху до бре шко ле у ко јој је 
фор ми ран, а ко ја је од Сто ја на Но ва ко ви ћа, пре ко Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа и Алек-
сан дра Бе ли ћа па до Ми ха и ла Сте ва но ви ћа по се бан зна чај по кла ња ла је зи ку до брих 
пи са ца, про фе сор Ста ној чић је ве ли ки део свог на уч ног ан га жо ва ња по све тио је зи-
ку и сти лу нај ве ћих срп ских сти ли ста у књи жев но сти: Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, 
Ла зе Ла за ре ви ћа, Мом чи ла На ста си је ви ћа, Иве Ан дри ћа, Ми ло ша Цр њан ског и 
дру гих. Је зик срп ских књи жев ни ка ни је ана ли зи рао са мо са по зи ци је нор ма ти ви-
сти ке већ и сти ли сти ке. Иа ко му је у фок су пр вен стве но би ла гра ма тич ка струк ту ра 
књи жев ног је зи ка, не рет ко је ана ли зи рао и сти ли стич ку функ ци ју ди ја ле кат ских 
и ар ха ич них сред ства ва у књи жев ном тек сту. Зна чај но ме сто у Ста ној чи ће вим 
ис тра жи ва њи ма за у зи ма ју и при ло зи по све ће ни те о риј ско-ме то до ло шким пи та њи-
ма раз во ја срп ске нор ма ти ви стич ке ми сли, од Ву ко ве и Да ни чи ће ве све до Сте ва-
но ви ће ве. Нај зна чај ни је рас пра ве ових про фи ла оку пио је у књи зи Гра ма ти ка и 
је зик (1987). За слу же ну на уч ну ве ри фи ка ци ју до би ла је и мо но гра фи ја Син так са 
је зи ка Ла зе К. Ла за ре ви ћа I и II (1973, 1980), у ко јој је по пр ви код нас ана ли зи ра на 
це ло куп на син так сич ка струк ту ра књи жев ног из ра за јед ног од пи са ца ко ји су из-
два ја ни као па ра диг мат ски при мер узор ног је зи ка и сти ла у по сле ву ков ској епо хи 
ре а ли зма. У књи зи Из је зи ка про зе Ми ло ша Цр њан ског (2008) оку пље на су ис тра-
жи ва ња раз ли чи тих аспе ка та про зног из ра за мо жда и нај ве ћег срп ског пи сца у 20. 
ве ку, а ак це нат је опет ста вљен на мор фо ло шка и син так сич ка пи та ња, али ни су 
за по ста вље на ни лек сич ко-се ман тич ка ни де ри ва то ло шка ис пи ти ва ња. За ни мљи во 
је да су број ни фе но ме ни је зи ка ве ли ког пи сца са гле да ни и из пер спек ти ве је зич ког 
осе ћа ња, и то баш на онај на чин ко ји је у ср би сти ци уста лио Алек сан дар Бе лић.

Ра де ћи и ста са ју ћи уз чу ве ног про фе со ра Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, про фе сор 
Ста ној чић по стао је и остао је дан од нај це ње ни јих гра ма ти ча ра са вре ме но га срп ског 
је зи ка, ува жен и при знат у це лом сла ви стич ком све ту. На Уни вер зи те ту у Бе о гра ду 
био је при мер пра вог про фе со ра, оми љен и ме ђу сту ден ти ма и ме ђу ко ле га ма због 
го спод ског др жа ња, до те ра ног на чи на из ра жа ва ња у ко јем су се мо гли пре по зна ти 
мно ги еле мен ти „бе о град ског сти ла” и у го во ре њу и у пи са њу, као и због то ле рант ног 
од но са при ре ша ва њу про бле ма.

Ко ме мо ра ци ја про фе со ру Ста ној чи ћу одр жа на је у по не де љак, 28. ок то бра 2019. 
го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а го во ри ли су проф. др Љи ља на Мар-
ко вић, де кан фа кул те та, проф. др Бо жо Ћо рић, проф. др Ве сна Лом пар и проф. др 
Алек сан дар Ми ла но вић, управ ник Ка те дре за срп ски је зик са ју жно сло вен ским 
је зи ци ма.

Др Алек сан дар Ми ла но вић
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Бе лић Алек сан дар 422, 423, 425, 426, 432, 

723, 737, 1060, 1071, 1072, 1074, 1079, 
1089, 1097, 1103, 1106, 1107, 1166

Бе ло вић Бер нџи ков ски Је ли ца 1162
Бе лоу Сол (Saul Bel low) 485
Бељ ски Мар тин 94, 103
Бе на кјо Ро за на (Ro san na Be nac chio) 1156
Бен ве нист Емил (Émi le Ben ve ni ste) 288, 

314
Бе нов ска-Събко ва Ми ле на 215, 217
Бен сон Џек сон (Jac kson J. Ben son) 487
Бе ња мин Вал тер (Wal ter Be nja min) 943, 

944, 945, 952
Бе рар ди Фран ко (Fran co “Bi fo” Be rar di) 365
Бер гер С. 1162
Берг сон Ан ри (Hen ri Berg son) 413, 465, 467, 

1021
Бер ђа јев Ни ко лај (Ни ко лай Алек сан дро вич 

Бердяев) 561
Бер ко вич Са кван (Sa cvan Ber co vitch) 1120
Бер лин Иса и ја (Isa i ah Ber lin) 794
Бер нар Са ра (Sa rah Ber nhardt) 697
Берн штајн Чарлс (Char les Bern stein) 1123
Бер ти на ци Кар ло (Car lo Ber ti naz zi) 850
Бер шин Вал тер (Wal ter Ber schin) 597
Бе са ро вић Пе тар Н. 232, 250, 263
Бе тон дић Јо зо 272
Бе тон дић Јо сип 233, 241, 242
Бе ћи ро вић Тре бје шки Ха џи-Ра до ван 232, 

263
Бећ ко вић Ма ти ја 155, 363, 1024, 1142 

Бец Џон (John R. Betz) 824
Бе ча но вић Ни ко лић Зо ри ца 1119, 1124
Бе чеј ски Мир ја на М. 559, 564, 577 
Бе ше вић Сте во П. 852
Би бис Кон стан ди нос (Κωνσταντινος Μπι-

μπης) 358
Бигeл Су зан (Su san F. Be e gel) 487
Биг зби Кри сто фер (Chri stop her Wil li am 

Ed gar Bigsby) 1137
Бирн Џeнис (Ja nis Byrne) 485
Би ти Ен (Ann Be at tie) 488
Бјан ки Уго (Ugo Bi an chi) 561
Бје ла ко вић Иси до ра Г. 169 , 170, 176, 665, 

666, 667
Бје ла но вић Са ва 1151
Бје лић Алек сан дра П. 725
Бју ел Ло ренс (Law ren ce Bu ell) 1120, 1137, 

1138, 1139, 1140
Бла го је вић Де си мир 408, 421, 426, 432
Бла го је вић Ма ри ја 673, 726, 727
Бла го је вић Ми лош 230, 267
Бла го је вић Обрен 737

Бла же ни Је ро ним 112, 602
Бла ну ша Ми лан 45
Бла шко вић Ме ла ни ја 672
Бле чић Ми ло рад Р. 548, 710
Блок Алек сан дар (Алек сан др Алек сан дро-

вич Блок) 741
Блох Ернст (Ernst Bloch) 702
Блум Ха ролд (Ha rold Blo om) 484
Бо ван Вла ди мир 238, 263, 293, 294, 299, 

300, 306, 314
Бог дан Звон ко 680
Бог да но вић Ди ми три је 36, 42, 46, 80, 91, 

93, 94, 102, 123, 130, 133, 134, 136, 139, 
140, 141, 167, 176, 582, 686, 840, 853, 
855, 1001

Бог да но вић Ју га 231
Бог да но вић Ми лан 411, 542, 547, 690, 860
Бог да но вић Не дељ ко 163
Бог да но вић С. 1072
Бог да но вић Си ма 1162
Бо ги ће вић Ју ли ја на 1104
Бо ги шић Вал та зар 91, 241, 263
Бо го ро ди ца Ма ри ја 123, 137
Бо го са вље вић Ду шан 685
Бо гу то вић Дра ган 27
Бо длер Шарл (Char les Ba u de la i re) 465, 473, 

479, 944, 976
Бо дри јар Жан (Jean Ba u dril lard) 1123
Бо жић До бри ца 159
Бо жић Иван 266
Бо жић Ра дич 34
Бо жо вић Бра ни слав 884
Бо жо вић Ди ми три је 159
Бо жо вић Пе тар М. 258, 263
Бо ја нов Се ра фим (Се ра фим Ива нов Боя-

новъ) 240, 255, 263, 273
Бо јо вић (рођ. Ша у лић) Је ле на 203
Бо јо вић Бо шко 151, 153, 204
Бо јо вић Зла та 9, 34, 49, 323, 324, 371, 381, 

683, 685, 711, 723, 1157
Бо нас Алек сан дар 841
Бон фи ни Ан то нио (An to nio Bon fi ni) 27
Бор ден Ли зи (Liz zie An drew Bor den) 386
Бо ри шев Ди ми три је Ми та 831
Бор ко Бо жи дар 416
Бо ров њак Ђур ђи ја 1096, 1113
Бор хес Хор хе Лу ис (Jor ge Lu is Bor ges) 560, 

578, 977, 978
Бо шкан Алек сан дар 839
Бо шков Жи во јин 666
Бо шков Мир ја на Ж. 83, 86, 87, 88, 89, 91, 

92, 93, 94, 97, 99, 100, 103
Бо шко вић Дра ган 710
Бо шко вић Ђур ђе 319
Бо шко вић Ра до сав 163, 682, 723
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Бо шко вић Ру ђер 723
Бо шко вић Ста но је 829
Бо шко вић-Ма тић Ми ли ца 308, 314
Бо шњак Иван Боб 649, 665
Бо шња ко вић Жар ко 304, 314
Бра кус Рад ми ла 723
Бран ков Слав ко 903, 911, 912, 928
Бран ко вић Вук / Гр гу ре вић Вук 10, 17, 37, 

228, 231, 238, 248, 255, 256, 259, 260, 
266, 268, 378, 887

Бран ко вић Ге ор ги је 911
Бран ко вић Ђор ђе 7, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 53, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 105

Бран ко вић Ђу рађ 11, 12, 18, 19, 26, 33, 96, 
130, 231, 239, 474, 839

Бран ко вић Је ле на 103
Бран ко вић Је ри на 10, 239, 254, 392
Бран ко вић Ка та ри на 12, 26
Бран ко вић Мак сим, вла ди ка 31
Бран ко вић Ма ра 12, 26, 129
Бран ко ви ћи, вла сте лин ска по ро ди ца (XIV-

-XV век) 10, 11, 20, 22, 30, 151
Бра тић Ве сна 1136
Бра тож Рај ко 604
Бра то но жи ћи, срп ско пле ме у обла сти Бр да, 

у Цр ној Го ри 234
Бра ун Мак си ми ли јан (Ma xi mi li an Braun) 

262, 267
Бра шо ван Да рин ка 922
Бр бо рић Вељ ко 221
Бред бе ри Реј Да глас (Ray Do u glas Brad bury) 

1124
Бред стрит Ен (An ne Brad stre et) 1125
Бре тон Ан дре (An dré Bre ton) 524
Брехт Бер толт (Ber tolt Brecht) 879
Бро вич Та де ус (Ta de usz Bro wicz) 1102
Броз Иван 211, 1053, 1097, 1102
Броз Јо сип Ти то 284, 706, 891, 897
Број гел Пи тер Ста ри ји (Pi e ter Bru e gel de 

Ou de) 190
Брукс / Брокс Пи тер (Pe ter Bro oks) 493, 494, 

495, 496, 499, 508, 796, 1137
Брукс Клинт (Cle anth Bro oks) 1137, 1140
Бру ни Алес сан дро Ма рия 111, 112, 113
Бру но Ђор да но (Gi or da no Bru no) 389
Бу гар ски Ђор ђе 840
Бу гар ски Ран ко 682
Бу гар ски Сте ван 23, 33, 83, 89, 196
Бу ди ло вич Ан тон Се ме но вич 111, 113
Бу ди мир Ми лан 366, 368
Бу ди са вље вић Ма ној ло 1093
Бу зли јин ски Ан ђел 251, 273
Бу ков ски Чарлс (Char les Bu kow ski) 1124

Бу ку ров Ста ни слав 1059, 1072
Бу лат Пе тар 1102 
Бу ло вић Ири неј 1141
Бу о на ро ти Ми ке лан ђе ло (Mic he lan ge lo di 

Lo do vi co Bu o nar ro ti Si mo ni) 78
Бу ри јан Ри хард 1065, 1072, 1115
Бу сон Еса (与謝蕪村) 438, 440, 446
Бу ћо, зен учи тељ (Butchō / Butchoo / Butcho) 

440
Бу чар Фра њо 215
Бу ше тић То дор 252, 253, 263, 273
Бу шић Стје пан 241, 242

Вајлд Оскар (Oscar Wil de) 406
Вајн стајн Фи лип (Phi lip We in ste in) 509
Вајс Пе тер (Pe ter We iss) 357
Вајт Ха ри Дек стер (Ha ri Dek ster Vajt) 358
Вајт Хеј ден (Whi te Hayden) 495
Ва лам, про рок (םעלב) 815
Ва лас Ар мин (Ar min Wal la ce) 694
Вал ден фелс Бер нард (Ber nhard Val den fels) 

872
Ва лен та Јо ван 1103
Ва ле ри Пол (Paul Valéry) 717, 718
Ва лић Р. 406
Ван Ге неп Ар нолд (Ar nold van Gen nep) 1155
Ван де Вел де Те о дор Хен рик (The o do or 

Hen drik Van de Vel de) 1067
Ва ра ђа нин Ар ка ди је 1162
Вар бург Аби (Aby War burg) 758
Вар ни ца Не ве на 34, 38, 277
Ва ру фа кис Ја нис (Ιωάννης “Γιάνης” Βα-

ρουφάκης) 357, 366
Ва си ле ва Оља 729
Ва си ли је Ве ли ки 45
Ва си љев Љуп ка 111, 113, 686, 687, 688, 689
Ва си ље вић Илић Сла ви ца М. 123
Ва си ље вић Ми о драг А. 294, 299, 305, 314
Ва сић Ве ра М. 1163
Ва со, ро до на чел ник Ва со је ви ћа (XIV век) 

234
Ва со је вић Бог дан 234
Ва со је вић Гру јо 234
Ва со је вић Сте во 228, 230, 232, 233, 234, 

235, 236, 241, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 254, 256, 257, 258, 260, 262, 
264, 265, 266, 270

Ва со је ви ћи, цр но гор ско пле ме 234, 235, 
247, 270

Ва тев Сто јан (Стоян Ва тевъ) 251, 264, 272
Ваш Ма ри ја 672
Ве зи лић Алек си је 649, 665
Ве лек Ре не (Re ne Wel lek) 740
Ве ли ми ро вић Ни ко лај 999, 1141, 1142, 

1143, 1144
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Ве лић Ан та 904
Вел мар-Јан ко вић Све тла на 517, 518, 527
Вел ти Ју до ра (Eu do ra Welty) 793
Вељ ко вић Мо мир 429
Вељ ко вић Сне жа на 1066, 1113
Ве нан ци је Са ло ни тан ски 599, 608
Вен ту ри Ли о не ло (Li o nel lo Ven tu ri) 708
Вен цло вић Га врил Сте фа но вић 13, 27, 44, 

45, 583, 590
Вер ги ли је Пу бли је Ма рон (Pu bli us Ver gi-

li us Ma ro) 341, 342, 343, 344, 345, 347, 
348, 349, 350, 351, 352, 778, 781, 782

Вер нер Ин на (Ин на Венями нов на Вер нер) 
80

Верфл Франц (Franz Vik tor Wer fel) 693
Ве се ли но вић Ва си ли је 842
Ве се ли но вић Јан ко 848, 1059
Ве се ли но вић Рај ко 582
Ве се лов ски 256 
Ве шо вић Ра до слав-Ја гош В. 234, 235, 267
Ви да ко вић Алек сан дар 685
Ви да ко вић Ми ло ван 53, 54, 834, 926
Ви да ко вић-Пе тров Крин ка 198, 217
Ви до вић Жар ко 1145
Ви знер Љу бо 406
Ви јон Фран соа (François Vil lon) 987
Ви кер Ол га (Ol ga Vi ker) 495
Вик то рин 605, 608
Ви ланд Кри стоф Мар тин (Chri stoph Mar tin 

Wi e land) 655
Ви ли јамс Ен (Ann Wil li ams) 792
Вил сон Џ. Р. (G. R. Wil son) 484
Вил хар Ал бин 345, 348
Ви на вер Ста ни слав 406, 415, 423, 424, 425, 

426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 463, 
464, 467, 469, 470, 471, 479, 480, 702, 
703

Ви но гра до ва Л. Н. 306, 314
Вит ген штајн Лу двиг (Lud wig Wit tgen ste in 

Jo sef Jo hann) 389, 693
Ви тез Гри гор 1155
Ви тић Зо ри ца С. 27, 107
Вит ко вић Ге ор ги је 44
Вит ко вић Ми хај ло 655
Вит ман / Вит мен Волт (Walt Whit man) 724, 

1120, 1122, 1126
Ви то ше вић Дра ги ша 527
Ви шњић Фи лип 190, 249
Ви шњић-Фрајнд Ма ри ја 1099, 1100, 1102, 

1103
Вишт ко вић Га ври ло 44
Вла ди са вље вић Са ва 12
Вла ду шић Сло бо дан 279, 280, 284, 710, 729
Вла јић То дор 238, 239, 260, 264, 272 
Влат ко вић Б. 1072

Вој во дић Ми ха и ло 103
Вој во дић Мо мир 233, 240, 274
Во ји но вић Ко ста 204
Во ји но вић Ста ни ша 222
Во ји сла вље вић Вла ди мир 156
Во ји сла вље вић Ми ха и ло I 156
Вој но вић Иво 1157
Волк Пе тар 858, 860
Волк ман Х. (H. Volk mann) 1102
Вол пол Хо рас (Ho ra ce Wal po le) 790, 791
Вол тер (Vol ta i re) 378, 655
Во не гут Курт ( Kurt Von ne gut) 1123
Вор бер тон Ви ли јам (Wil li am War bur ton) 

805
Враз Стан ко 1157
Вра неш Алек сан дра 352
Вр цељ Љу бо мир 652, 665
Вр че вић Вук 208, 232, 233, 264, 272, 293
Ву и но вић Ни ко ла 653
Ву јић Јо а ким 1086
Вуј ков Да ни ца 24, 31
Ву јо ше вић Вла ди мир М. 789, 1140
Ву ка ди но вић Јев ти ми је 665
Ву ка ди но вић Сне жа на 366, 368
Ву ка но вић Та то мир 36, 258, 264, 293
Ву ка со вић П. 1072
Ву ка ши но вић Ве ро љуб 969, 970
Ву ка ши но вић Вла ди мир 91, 99, 104
Ву ка ши но вић Ж. 421
Ву ки ће вић Де јан 1056, 1113
Ву ки ће вић Дра га на 451, 461
Вук ма но вић То дор 259, 265
Ву ко вић Алек сан дар 837
Ву ко вић Јо ван 737, 902, 904, 928
Ву ко вић Ми лан 297, 315
Ву ко вић Ми љан 250
Ву ко вић Са ва 652, 659, 665
Ву ко ма но вић Алек са 86, 104
Ву ко са вље вић Вла дан 722
Вук са но вић Ми ро 180, 184, 670, 671, 672, 

673, 722, 723, 1141, 1142
Вук че вић Ра дој ка 491, 1119, 1120, 1121, 1122, 

1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 
1130, 1131, 1135, 1137, 1138, 1139, 1140, 
1142, 1144

Вук чић Ко са ча Стје пан / Хер цег Стје пан 
723

Ву ле тић Ве ра 740
Ву ле тић Ви то мир 739, 740, 741, 742
Ву ле тић Ву ка со вић Вид 685, 1046
Ву лић Ни ко ла 601, 603, 609
Ву ло вић Све ти слав 51
Вулф Вир џи ни ја (Vir gi nia Wo olf) 717, 721, 

1132
Ву че вић Зо ран М. 39
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Ву че тин Мла ден 840
Ву че тић Ана, рођ. Пи вар ски 828
Ву че тић Или ја 827, 828, 829, 830, 831, 832, 

833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 
841, 842, 843, 844

Ву че тић Ја ков 828
Ву че тић Мла ден 831
Вуч ков Цве тан 254, 272
Вуч ко вић Звон ко 875
Вуч ко вић Ра до ван 517, 527, 547, 858, 859, 

860, 934, 939, 961, 969
Ву чо Алек сан дар 464, 469, 477, 1153, 1154

Га врил Вр хо бре зни ча нин 94, 95
Га ври ло Ра до мир 13, 32
Га ври ло Тро ји ча нин 91, 94, 103, 104, 107, 

111, 112, 688
Га ври ло вић Ан дра 24, 241, 260, 267, 685
Га ври ло вић Дра га 902
Га ври ло вић Зо ран 724
Га ври ло вић Мак сим 11, 18
Га ври ло вић Ми ло мир М. 973
Га врић Алек сан дар 685 
Га врић То ми слав 1005
Га го вић Све то зар 737
Га да мер Ханс-Џорџ (Hans-Ge org Ga da mer) 

1122
Гај Аси ни је По ли он (Ga i us Asi ni us Pol lio) 

345, 349
Гај Љу де вит 655
Гај нов Гли ша 239
Га кис Ко стас (Ko stas Ga kis) 355
Га кис Ко стас (Κώστας Γάκης) 358
Га ле ри је (Ga le ri us) 596
Га ли леј Га ли лео (Ga li leo Ga li lei) 389
Ган ди Ма хат ма Ка рам чад (Ma hat ma Ka-

ram chand Gand hi) 700
Га ра ша нин Ми лу тун 451
Гар зан ти Мар че ло (Mar cel lo Gar zan ti) 1157
Гар зи чић С. 1072
Гво жђа ро вић Ми ша 910 
Ге де он, ста ро за вет на лич ност 134
Ге зе ман Гер хард (Ger hard Ge se mann) 264
Ге нис Алек сан др Алек сан дро вич 1001, 1010
Ге ор ги је На го ри ча нин 149, 153
Ге ор ги је Остро гор ски 609
Ге ор ги је вић Кре ши мир 404, 415, 417, 432
Гер дец Ана 903
Гер дец Ви до са ва 902
Гер дец Ге ор ги је 903
Гер дец До бри ла 903
Гер дец Је ле на Јел ка, рођ. Ми ја то вић, псе-

у до ни ми: Је ка / Јел ка учи те љи ца / 
Лен ка / Здра ва бо ле сни ца из Ме ле
на ца 901, 902, 903, 904, 905, 906, 909, 

910, 912, 914, 915, 921, 922, 923, 925, 
927, 928

Гер дец Ми лен ко 902, 903
Гер дец Ми ро сла ва 903
Гер дец Мр ђа Та тја на 902, 905
Гер дец Ни ко ла 902, 903, 922
Гер дец Пер си да 903
Гер дец Са ва 902, 903
Гер дец Сте фан 903
Гер дец Те о дор 902
Гер ма ни Сим ка 460
Ге рун Бо ја на 957, 969
Герц Кли форд Џејмс (Clif ford Ja mes Ge ertz) 

496, 497, 498, 499
Гер шић Гри го ри је 222
Ге те Јо хан Вол фганг фон (Jo hann Wol fgang 

von Go et he) 378, 779, 808
Ги бон Едвард (Ed ward Gib bon) 789, 790, 

793, 795
Ги е дро ић Дов монт Фран ци шек (Dow mont 

Fran cis zek Gi e droyć) 1102
Ги нић Ди ми три је 851
Гла ви нић Ко ста 1102
Гли го ри је вић Бра ни слав 521, 527
Гли го рић Ве ли бор 408, 411, 418, 421, 432
Глик Ле о полд (Le o pold Glück) 1053
Гли клих Вил ма (Vil ma Glücklich) 1162
Гли ши ће ва Стан ка 902
Глу мац Ду шан 134, 135, 142
Глу шче вић Зо ран 463, 479
Го гољ Ни ко лај Ва си ље вич (Ни ко лай Ва-

сильевич Го голь) 741, 742, 850
Гој Едвард Де нис (Edvard De nis Goy) 1143, 

1144
Гој ко вић Ма ја 722
Гол до ни Кар ло Освал до (Car lo Osval do 

Gol do ni) 378
Го ло вин Те о дор Алек се је вич 584
Го лу бић Му ста фа 890
Гор дић Пeт ковић Вла ди сла ва С. 483
Гор дић Слав ко 471, 479, 723
Гор ки Мак сим (Мак сим Горький) 419
Го руп Рад ми ла Јо ва но вић 1139
Го тје Жи дит (Ju dith Ga u ti er) 697
Гра дих на, срп ски краљ и вла дар Ду кље 156
Грајнц Ху го (Hu go Gre inz) 694
Гр бић Дра га на 672, 726, 727
Гр бић Ду ши ца 99, 104
Гр бић Са ва ти је 293, 294, 296, 298, 304, 308, 

309
Гр гу ров Бран ко вић Сте ван / Шће пан 234
Гр ди нић Ни ко ла 34, 468, 479, 928
Гр ђић Бје ло ко сић Лу ка 293, 315, 856
Греј Зејн (Za ne Grey) 1123
Греј Ри чард (Ric hard Gray) 497, 1125
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Гри го ри је На зи јан ски Бо го слов 107, 109, 
110, 111, 112, 113

Грим Ја коб (Ja cob Grimm) 179
Грин блат Сти вен (Step hen Gre en blatt) 1120, 

1137, 1138
Гринспспун Џ. Ле о нард (Le o nard J. Gre en-

 spoon) 125, 130
Гриц кат Ире на 170, 176
Гр ко вић Меј џор Ја сми на 40
Гр ко вић Ми ли ца 22, 23
Гро зда нић Си ме ун 1072
Гро зда но вић-Па јић Ми ро сла ва 93, 99, 105, 

176, 686
Грол Ми лан 429, 430, 432, 854, 860
Гро мо вић Ми лан Б. 995, 999, 1006, 1010
Гро уз Жан-Ба тист (Jean-Bap ti ste Gre u ze) 

850
Гру јић Вла ди мир 1048, 1050, 1061, 1064, 

1089, 1090, 1113
Гру јић Ни ка нор 656, 834
Гру јић Па ја 832
Гру јић Ра до слав М. 93, 107, 111, 112, 686
Гру јић Са ва 459
Гру ша но вић Злат ко М. 883
Гр чић Јо ван 615, 644, 645, 665, 1151, 1162
Гр чић Ми лен ко 843
Гу ра Алек сан дар 215, 217, 310, 315
Гут ман Вал тер (Wal ter Gut tmann) 1102

Да бић Сто јан 672
Да вид, ста ро за вет на лич ност 134
Да ви дов Дин ко 583, 590
Да ви до вић Ди ми три је 224
Да кић Ра до је 201, 208
Да ли да, ста ро за вет на лич ност 123
Да ли ла, ста ро за вет на лич ност 134
Да ма скин Јо ван (Ἰωάννης Δαμασκήνος) 

1000, 1004, 1005
Д‘Ами ко Сил вио (Sil vio D‘Ami co) 859
Да мја нов Са ва 19, 20, 381, 647, 665, 711, 843, 

844, 997, 1008, 1010
Да ни јел сон Ла ри (La rry Da ni el son) 1138
Да ни ло II / Да ни ло Пећ ки, ар хи е пи скоп 

12, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 146, 
149, 151, 152, 153 

Да ни ло, про рок 134, 135, 137, 138, 141
Да ни ло, ста рац 103
Да ни лов Уче ник / Да ни лов На ста вљач 136, 

138, 140, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 
151, 152

Да ни ло вић Мир ко 250, 264, 273
Да ни ло вић Ра де Мир ков 251, 264, 273
Да нић Јо ван 1048, 1049
Да ни чић Ђу ра 108, 135, 223, 577, 824, 832, 

838, 1046, 1055, 1102, 1166

Да ној лић Ми ло ван 430, 432, 469, 479, 529, 
531, 534, 535, 546, 547, 585, 590, 1155

Да па че вић А. 1072
Дар вин Чарлс (Char les Dar win) 1132
Да рел Ло ренс Џорџ (Law ren ce Ge or ge Dur-

rell) 566
Да скал Ата на си је Ср бин 584, 590
Да чић Ми лу тин 1095
Да шић Ми о мир 235, 267
Де Ман Пол (Paul de Man) 944, 1023, 1026, 

1027, 1032, 1035, 1040
Де Сад Ал фонс Фран соа мар киз (Mar qu is 

de Sa de Alp hon se François) 486 
Де Сан тос Оте ра Ау ре лио (Au re lio de San tos 

Ote ro) 60
Де а но вић Мир ко 1112
Де бељ ко вић Де не 296
Де бо ра, ста ро за вет на лич ност 126
Де ва рис Ди о ни сос (Dionysos De va ris) 357
Де ве ра, ста ро за вет на лич ност 126
Де вр ња Ми лу тин 405, 406, 420, 428, 432
Де ди нац Ми лан 406, 410, 411, 432, 530, 545, 

546
Де жман Иван 1053, 1063, 1102
Деј вис Те ди јус (Tha di o us Da vis) 503, 509
Де карт Ре не (René De scar tes) 389, 799
Дел бјан ко Вал неа (Val nea Del bi an co) 1158
Де ле је Ипо лит (Hip polyte De le haye) 594, 

596, 600, 604
Де ле тић Рат ко 233, 240, 264
Де ли ло Дон (Don De Lil lo) 1120, 1123
Де лић Јо ван 180, 184, 431, 433, 516, 526, 527, 

547, 722, 742, 860, 957, 960, 962, 964, 
967, 969, 983, 986, 987, 988, 989, 993, 
996, 1000, 1010, 1142, 1143

Де лић Ли ди ја Д. 385, 725, 726, 728
Де мић Мир ко 957, 969
Ден кел ман Хајн рих (He in rich Dan kel mann) 

885
Дер ганц Франц 1050
Де ре тић Јо ван 530, 537, 547, 582, 584, 879, 

1142, 1143, 1144
Де ри да Жак (Jac qu es Der ri da) 868, 944, 968, 

1123
Де ро са Ерон (Aa ron De Ro sa) 1135
Де сни ца Вла дан 707, 708, 957, 958, 959, 

962, 963, 966, 969
Де те лић Мир ја на 32, 243, 267
Ди вац Не дељ ко 1072
Ди вја но вић Или ја 233
Дик Фи лип К. (Phi lip K. Dick) 1124
Ди ке арх из Ме са не (Δικαίαρχος) 343
Ди кин сон Еми ли Ели за бет (Emily Dic kin-

son) 483, 484, 1120, 1122
Ди кро Освалд (Oswald Duc rot) 1025
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Дил тај Вил хелм (Wil helm Dilt hey) 467, 806
Ди ма Алек сан дар (Ale xan dre Du mas) 852
Ди ма дис Кон стан ти нос (Κωνσταντίνος 

Δημάδης) 940
Ди ми три је Сир миј ски 596, 598, 599, 600, 

605
Ди ми три је вић Бо јан 884
Ди ми три је вић Вла ди мир 432
Ди ми три је вић И. 1072
Ди ми три је вић Је ле на 902
Ди ми три је вић Ми ша 831, 840
Ди ми три је вић Рад ми ло 851, 860
Ди ми три је вић Сер ги је М. 307
Ди ми тро ва Цве те ли на 254, 267
Ди мо вић Јо ван 832
Ди не ков Петър 254, 255, 268
Ди нић Ми ха и ло 685
Ди ну ло вић Све ти слав 852
Ди о ген Ла ер ти је (Διογένης ὁ Λαέρτιος) 1140
Ди о кле ци јан Гај Ау ре ли је Ва ле ри је (Ga i us 

Au re li us Va le ri us Di oc le ti a nus) 594, 
596, 598, 600, 602, 603

Ди о ни си је Ха ли кар на ша нин (Διονύσιος 
Ἀλεξάνδρου Ἁλικαρνᾱσσεύς) 341

До бра ши но вић Го луб 184, 666
До брић На та ша 730
Дој чи но вић Да ни јел M. 107, 111
Док ма но вић Ја смин ка 298, 299, 300
Док са па трис (Δοξ απάτρες) 760, 764, 765, 

766, 769, 772
Дол бо Фран соа (François Dol be au) 597
Дол гу ши на Людми ла Ва сильев на 111, 113
До ле жел Лу бо мир (Lubomír Do le žel) 385, 

387, 388, 390
До ма но вић Ра до је 1149
До мен ти јан 12, 29, 53, 77, 79, 135, 141, 148, 

703
До мни је Сир миј ски 596, 601, 602, 605
До не ли Ко лин (Col leen E. Don nelly) 494, 

495, 496, 501, 502, 509
Дор же лес Ро ланд (Dor gelès, Ro land) 716, 

721
До си теј Мој си је 30
До сто јев ски Фјо дор Ми хај ло вич (Фёдор 

Ми хайло вич До сто ев ский) 406, 407, 
419, 421, 464, 472, 704

Дра га нић Ифи ге ни ја 597, 609
Дра га ше вић Јо ван 834, 841, 842
Дра гин Гор да на С. 155, 156, 163
Дра гин На та ша 38
Дра гић Ми ло рад 1045, 1114
Дра ги ће вић Рај на 731, 732
Дра гој ло вић Ан ђе ли ја 672
Дра жић Ја сми на Н. 734
Дра шко вић Че до мир 969

Дрејн Џон (John Dra ne) 124, 126, 127, 130, 
135, 141

Др жић Ма рин 1157, 1158
Ду бра виц ки Си ме он 656
Ду га лић Ми ло рад 160
Ду ло вић Дра ги ша 158
Дур ко вић Ма шо 199
Дур но во Ни ко лай 166, 167, 168, 176
Ду чић Јо ван 464, 685, 707, 710, 852, 858, 

860, 1143
Ду чић Ни ћи фор 86, 91, 104
Ду ша нић Ду ња 713, 714, 715, 716, 717, 718, 

719, 720, 721, 722
Ду ша нић Све то лик Ст. 311, 315

Ђи кић Осман 708, 709
Ђи лас Ми ло ван 875, 1076, 1142, 1143, 1144
Ђо ко вић Гор да на Ј. 934
Ђо ко вић Ми лан 382
Ђор ђе вић Бо јан 547, 683, 874, 875, 879
Ђор ђе вић Вла дан 449, 450, 451, 452, 453, 

454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 
462, 830

Ђор ђе вић Дра гу тин М. 290, 296, 297, 299, 
308, 309, 312, 315

Ђор ђе вић Жи во јин 1047, 1048, 1058, 1113
Ђор ђе вић Иван М. 137, 141, 148, 153
Ђор ђе вић Јо ван 618, 827, 828, 838, 839, 864, 

880
Ђор ђе вић Јо ван С. 418 , 419, 420, 432
Ђор ђе вић Љу би ца 547
Ђор ђе вић Ми лан 839, 841
Ђор ђе вић Ми лен ти је 19
Ђор ђе вић Ми ле у снић Ду шан 577, 578
Ђор ђе вић Ми ро ња Би ља на 670, 672, 724
Ђор ђе вић Па у ли на 458
Ђор ђе вић Са ша 933, 940
Ђор ђе вић Сло бо дан П. 1050, 1054, 1055, 

1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 
1067, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1076, 
1077, 1078, 1080, 1085, 1087, 1088, 1089, 
1090, 1094, 1095, 1103, 1106, 1107, 1112, 
1113, 1114

Ђор ђе вић Сми ља на 238, 268
Ђор ђе вић Ти хо мир Р. 215, 217, 236, 268, 310, 

315
Ђор ђић Пе тар 686
Ђор ђић Сто јан 671, 672, 728
Ђор ђо не (Gi or gi o ne) 708
Ђо рић Ми лош 429
Ђо рић Со ња С. 1152
Ђу кић Јул ка 680
Ђу кић Пе ри шић Жа не та 670, 672, 727, 728, 

1162
Ђур ђе вић Ни ко ла 640
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Ђу рић Во ји слав Ј. 134, 140, 141, 143, 218, 
266, 320

Ђу рић Ду брав ка 1024, 1024, 1040
Ђу рић Ми лош Н. 359, 363, 368
Ђу рић Па у но вић Ива на В. 943, 953
Ђу ри чић Или ја 1070, 1072
Ђу ри чић Мла ден 429
Ђу ри шић Или ја 1072
Ђур ко вић Жив ко 1145

Ева, ста ро за вет на лич ност 123
Егер Ру долф (Ru dolf Eg ger) 601
Еге рић Ми ро слав 741
Езоп (Αἴσωπος) 762, 815
Ек ме чић Ли ви ја 673
Еко Ум бер то (Um ber to Eco) 1021
Ел Ва лид ибн Абд ел Ма лик (نب ديلولا 

كلملا دبع ) 1000
Еле зо вић Гли ша 231, 268
Ели ја де Мир ча (Mir cea Eli a de) 344, 352, 

540, 541, 547
Ели от Ка ми ла (Ka mil la Еlliott) 796
Ели от То мас Стернс (Tho mas Ste arns Eli ot) 

486, 717, 718, 758, 778, 779, 780, 781, 
782, 1122

Ел мер Деј вид (Da vid El mer) 233
Емер сон Ралф Вол до (Ralph Wal do Emer son) 

1120, 1139
Ера ко вић Ра до слав 374, 377, 378, 380, 381, 

655, 660, 665, 711
Ер де ља но вић Јо ван 234, 268
Ер ко ли но Сте фа но (Ste fa no Er co li no) 973, 

975, 993
Ер ња ко вић Гли го ри је 268
Ер чић Вла сти мир 371, 381, 863, 880
Ес хил (Αἰσχύλος) 357
Еу зе би је 606
Еу ри пид (Ευριπίδης) 346
Еу фра нор (Εὐφράνωρ) 771

Же нет Же рар (Gérard Ge net te) 262, 713
Жи ва но вић Жи ван 1102
Жи ван че вић Вла ди мир 288, 315
Жи ван че вић Се ке руш Ива на 880
Жив ко вић Ва са 832, 839
Жив ко вић Дра ги ша 377, 382
Жив ко вић Жи ван С. 547, 707
Жив ко вић Зо ран 711
Жив ко вић Ко ста 831
Жив ко вић Љу би ша 159
Жив ко вић Пан те леј мон 652, 659
Жид Ан дре Пол Ги јом (An dré Paul Gu il la-

u me Gi de) 389, 515
Жи жек Сла вој 871

Жи жић Бор ја но вић Сла ви ца 1068, 1078, 
1095, 1113

Жу њић Сло бо дан 1000, 1005, 1011
Жу пан чич Отон 464, 480
Жу ра влев А. Ф. 306, 315

За кић Мир ја на 302, 315
За польск ая На талья 80
Зво ни мир Дми тар 18
Зе је / Зе лер Жак (Jac qu es Ze il ler) 595, 598, 

599, 601, 602, 603, 609
Зе лен ка Ми лош 1157
Зе лић Ге ра сим 841
Зе лић Ми лу тин 1048, 1049, 1068, 1069, 1114
Зец Бо жи дар 352
Зе че вић Мом чи ло 885, 899
Зе че вић Сло бо дан 290, 315
Зи смилх Јо хан Пе тер (Jo hann Pe ter Süß-

milch) 805, 810, 811, 814
Зла та но вић Мом чи ло 290, 297, 300, 304, 

305, 315
Злат ко вић Дра го љуб 309, 315
Злат ко вић Јо ван ка 1159
Зло кру хо вић Јо ван 103
Зло сник Су (Sue Zlo snik) 795
Зма је вић Ан дри ја12
Зо бе ни ца Ни ко ли на 198, 217
Зо го вић Мир ка 1157, 1158
Зо ел 607
Зон таг Су зан (Su san Son tag) 1123
Зо рић Ми ле на С. 222, 371, 647, 668
Зр нић Лу ка 830, 843
Зу гос Ди ми трис (Δημήτρης Ζουγκός) 358
Зу ко вић Љу бо мир 21, 241, 244, 268

Ибро вац Ми о драг 411, 429
Иб сен Хен рик (Hen rik Ib sen) 357
Ива нић Дел фа 902
Ива нић Ду шан 191, 195, 221, 372, 382, 451, 

455, 461, 547, 969
Ива нић Иван 238, 268
Ива нић Сте ван З. 1068, 1077, 1114
Ива ни ше ви ће ва Ву ко са ва 850
Иван ка Ен дре фон (En dre von Ivan ka) 561
Иван ко вић Јо сип 18, 20
Ива нов В. В. 297, 302, 315
Ива нов Ва со 274
Ива нов Вја че слав В. 309, 310, 314, 315
Ива но ва Ев ге ния 254, 268
Ива но вић Јо ван 655, 666
Ива но вић Не над 1069
Ива но вић Ра до мир В. 28, 1142, 1143
Иве ко вић Фра њо 211, 1053, 1097, 1102
Иве тић Еђи дио (Egi dio Ive tic) 1158
Ивић Мил ка 680
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Ивић Па вле 170, 176, 180, 184, 648, 666, 737
Ив ко вић Мир ко 289
Ив ко вић Са вић Зо ри ца 547
Ив шић Стје пан1097
Иглстон Ро берт (Ro bert Ea gle sto ne) 557
Иг ња то вић Ја ков 647, 660, 666, 829
Иг ња чев Ж. 1072
Иго Вик тор Ма ри (Vic tor Ma rie Hu go) 389
Изер Вол фганг (Wol fgang Iser) 945, 946
Ико нић Ива на Т. 901
Или ја, про рок 77, 123, 134
Илић Во ји слав 419
Илић Дра го љуб 249, 265, 273
Илић Дра гу тин Ј. 933, 940
Илић Мар ко вић Гор да на 693, 694
Илић Ми лош 1021
Илић Па вле 730
Илић Се ва сти јан 222
Или чић Фо ти је Ж. 846
Ин ђић Три во 524
Ин ки о стри Дра гу тин М. 872
Инок Га ври ло 42
Инок из Дал ше 686
Ипо лит Рим ски (Hip polytos  epi sco pus) 109
Ир винг Да вид (Da vid Ir ving) 552
Ир винг Џон (John Ir wing) 795
Ири неј Ли он ски (Ειρηναίος) 597
Ири неј Сир миј ски 596, 597, 598, 599, 601, 

609
Иса и ја, про рок 94, 123
Исак, ста ро за вет на лич ност 134
Исен Са и то (Sa i to Isen) 442
Исо крат (Ἰσοκράτης) 346
Исус На вин 124, 134, 148
Исус Христ 59, 60, 61, 93, 109, 110, 123

Ја гић Ва тро слав 42, 43, 46, 169
Ја ко би Фри дрих Хајн рих (Fri e drich He in rich 

Ja co bi) 809, 812
Ја коб сон Ро ман 740
Ја ков, ста ро за вет на лич ност 134
Ја ко вље вић Алек сан дар 235, 268
Ја ко вље вић Сте ван 716, 1072
Ја ку бин ски Лав (Лев Пе тро́ вич Яку би́ н-

ский) 469
Јак шић Ва са 617, 638
Јак шић Де јан 666
Јак шић Ду шко 934
Јак шић Ђу ра 615, 839
Јак шић Ми ле та 617, 629, 630, 631, 638, 640, 

830
Јак шић Ми лу тин 615, 616, 617, 618, 619, 

620, 621, 622, 624, 625, 626, 628, 629, 
630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 
639, 641, 642, 643, 644, 830

Ја ма са ки Ка јо ко (Ja ma sa ki Ka jo ko) 435, 436, 
442, 443, 444, 446

Јанг Фи лип (Phi lip Young) 487
Ја нић Ду шан 352
Ја нић Ђор ђе 517, 527
Ја нић Ђор ђе Ј. 711
Јан ко вић Ема ну и ло 649
Јан ко вић Зо ра на 159
Јан ко вић Ми ли ца 902
Јан ко вић Не над Ђ. 45, 46
Ја сон Ки ри не јац 108
Ја ћи мо вић Сла ђа на 672, 724
Ја шо вић Го луб 162, 163
Јев ге ни јан Ни ки та (Ni ce tas Eu ge ni a nus) 762, 

763
Јев се ви је Ке са риј ски / Јев се ви је Пам фил 

(Εὐσέβιος τῆς Καισα ρείας ) 108, 109, 
113

Јев тић Ата на си је 107, 108, 109, 112, 113
Је зе киљ, про рок 134
Јејтс Ви ли јам Ба тлер (Wil li am Bu tler Yeats) 

1133
Јек нић Дра го љуб 997
Је ле на Ан жуј ска 136, 137, 140, 142
Је ли са ве та, ста ро за вет на лич ност 123
Је ли сав чић Ма ри ја на С. 647, 668
Је ли сеј, про рок 77
Је лић Во ји слав П. 1142, 1144
Је ре ми ја, про рок 134, 218
Је ре мић Дра ган М. 996
Је ре мић Ми ро слав 595, 596, 600, 605, 606, 

609
Је ри нић Ми ро слав 1062 , 1116
Јер ков Алек сан дар 27, 962, 968, 969, 970, 

997, 1011
Јер ко вић Ве ра 104
Јер ко вић Јо ван 679, 681
Је ро теј Ра ча нин 689
Је сти ра (Est her), ста ро за вет на лич ност 123, 

124, 125, 126, 127, 128, 129
Је фрем Си рин (Mor Afrêm Sûryāyâ) 124, 

136, 138, 142
Ји ри чек Кон стан тин (Kon stan tin Jo sef Ji-

re ček) 139
Јо а ким Осо гов ски 148
Јов, ста ро за вет на лич ност 123, 134
Јо ван Бо го слов 59, 75
Јо ван Вла ди мир, ду кљан ски вла дар 11, 25
Јо ван Ки нам (Ἰωάννης Κίνναμος) 604
Јо ван Кр сти тељ 123
Јо ва но вић Алек сан дар 468, 479
Јо ва но вић Алек сан дра 931
Јо ва но вић Ар се ни је IV Ша ка бен та 583
Јо ва но вић Бо јан 37
Јо ва но вић Во ји слав М. 215, 217
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Јо ва но вић Гор да на М. 25, 32, 33, 34, 39, 103, 
130, 319, 322, 323, 324

Јо ва но вић Ди ми три је 664
Јо ва но вић Драг. П. 307, 315
Јо ва но вић Жар ко 884
Јо ва но вић Жи во рад 427
Јо ва но вић Змај Јо ван 406, 516, 828, 829, 835, 

838, 839, 854, 1153
Јо ва но вић Или ја 265, 273
Јо ва но вић Је ле на 260, 265
Јо ва но вић Ми лан 377
Јо ва но вић Мир ја на 382
Јо ва но вић Ми хај ло 666
Јо ва но вић На та ли ја П. 727
Јо ва но вић Ни ко ла 415, 432
Јо ва но вић Обрен 79
Јо ва но вић Па ја 911
Јо ва но вић Ра шко 284
Јо ва но вић Сла во љуб 1100, 1102, 1103
Јо ва но вић Сло бо дан 457, 461, 704, 705
Јо ва но вић Сло бо дан А. 377, 379, 382
Јо ва но вић То ми слав Ж. / То ми слав Ж. Йова-

 но вич 27, 44, 46, 59, 71, 79, 95, 104, 
130, 168, 176, 230, 264, 590

Јо ва но вић-Ба тут Ми лан 1043, 1044, 1045, 
1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 
1053, 1055, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1077, 1078, 
1079, 1080, 1082, 1083, 1084, 1085, 1089, 
1090, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 
1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1107, 1109, 
1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116

Јо ва но вић-Стип че вић Би ља на 687
Јо вић Бо јан 221
Јо вић Ви дој ко 31
Јо вић Па вле 1046, 1114
Јо ви ће вић Алекс 1139
Јо ви ће вић Ра до ји ца 163
Јо ви ће вић Та тја на 451, 462
Јо ви чић Ми ха и ло 160
Јо ви чић Шо ла Зор ка М. 848, 851, 860
Јо во вић Ва сиљ 79
Јо ев ски Ошан 256, 273
Јој кић Ду шан 635
Јо кић Ја сми на С. 287, 307, 316, 863, 880
Јок си мо вић Људ ми ла 217, 315
Јок сић Ко стић Сми ља 1072
Јо нас Ханс (Hans Jo nas) 560, 561, 578
Јо не ско Ежен / Јо не ску Еу ђен (Eugène Io ne-

sco / Eu gen Io ne scu) 357
Јон ке Љу де вит 1112
Јор да нин Мо де 251, 272
Јо сиф Фла ви је (Fla vi us Io sep hus) 108
Јо сиф, ста ро за вет на лич ност 134

Јо цић Жи во та 293, 297, 303, 316
Ју го вић Бог дан 250, 255
Ју го вић Бо шко 248, 250, 251, 257
Ју го ви ћи, бра ћа 233, 257, 266
Ју да Ма ка ве јац (Yehu dah ha-Ma ka bi) 108, 

124
Ју ди та, ста ро за вет на лич ност 123, 124, 126, 

129
Ју ли јан 607
Ју ли нац Па вле 710
Јунг Карл Гу став (Carl Gu stav Jung) 344, 352
Ју ри ше вић Ми о драг 996
Ју стин Фи ло зоф (Iu sti nus Martyr) 1140
Ју стус Џејмс Х. (Ja mes H. Ju stus) 503, 504, 

505
Ју хас-Ге ор ги ев ска Љи ља на 79, 133, 141

Ка ждан Алек сан дар Пе тро вич (Алек са́ ндр 
Пе тро́ вич Ка жда́н) 78

Ка зан ца кис Ни кос (Νίκος Καζαντζάκης) 366
Ка ин, ста ро за вет на лич ност 134
Кај ма ко вић Рад ми ла 215, 217
Кал вер Мајкл (Mic hael Cal ver) 485
Кал ви но Ита ло (Ita lo Cal vi no) 973, 975
Кал де рон де ла Бар ка Пе дро (Pe dro Calderón 

de la Bar ca) 378
Ка ле зић Ва си ли је 1076, 1114
Ка ле зић Ди ми три је 1145
Ка лер Џо на тан (Jo nat han Cul ler) 1025, 1040
Ка лић Јо ван ка 604, 609
Ка ло јан Асен / Ка ло-Јо ван Асен (Ка лоян 

Асен) 77
Ка ље вић Љу бо мир 452, 462
Ка ма тер Ан дро ник (Ἀνδρόνικος Καματηρός) 

766
Кам ба не лис Ја ко вос (Ιάκωβος Καμπανέλλης) 

357
Ка ми Ал бер (Al bert Ca mus) 561
Ка не ко Ми цу ко (Mit su ko Ka ne ko) 437
Ка ниц Фе ликс (Fe lix Phi lipp Ema nuel Ka nitz) 

237, 268
Кант Има ну ел (Im ma nuel Kant) 389, 794, 

803, 804, 820, 1036
Кан та ку зин Ди ми триј 999
Кан тер Фи лип Кри стоф (Phi lipp Chri stoph 

Kan ter) 804
Ка пе ло нис Ко ста (Ko stas Ka pe lo nis) 357
Ка пи џић-Осма на гић Ха ни фа 480
Ка пор Мо мо 1155
Ка ра ђор ђе вић Алек са 697
Ка ра ђор ђе вић Бо жи дар 696, 697, 698, 699, 

700, 701
Ка ра ђор ђе вић Ђор ђе 697
Ка ра ђор ђе вић Па вле 887, 889, 891, 893, 894, 

895, 899
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Ка ра ма ти ни ца Бо ја на 645
Ка ра мех ме до вић Хам ди ја 1050
Ка ра но вић Зо ја 19, 20, 29, 198, 217
Ка ра џић Вук Сте фа но вић 14, 16, 17, 18, 19, 

2, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 190, 
191, 193, 194, 195, 199, 200, 207, 208, 
211, 216, 217, 221, 222, 223, 224, 231, 
232, 233, 236, 237, 239, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 259, 260, 
264, 268, 269, 270, 272, 277, 281, 282, 
283, 284, 311, 317, 400, 577, 648, 651, 
665, 666, 675, 682, 683, 737, 740, 827, 
829, 832, 838, 871, 880, 1045, 1046, 1048, 
1053, 1055, 1059, 1075, 1087, 1097, 1143, 
1162, 1166

Кар вер Реј монд (Raymond Cle vie Car ver Jr.) 
488

Ка стри ка но Џо ди (Jo dey Ca stri ca no) 796
Ка та ку зи на / Кан та ку зин Ка та ри на 11, 12, 

15, 31, 33, 38
Ка та ла но Але сан дро (Ales san dro Ca ta la no) 

1157
Ка та нић То маш Кнез 260, 264, 273
Ка та ри на II Алек се јев на (Ека те ри́ на II 

Алек се ́ев на) / Ка та ри на Ве ли ка (Ека-
те ри́ на Ве ли́ кая) 189

Ка тић Ре ља 1108
Кат си ар ди-Хе ринг Ол га (Όλγα Κατσιαρδή 

– He ring) 932, 940
Ка ћан ски Вла ди слав Сте ван 832
Каф ка Франц (Franz Kaf ka / Fran ti šek Kaf-

ka) 396, 486
Ка ча нов ски Вла ди мир (Вла ди мир Ва си-

льевич Ка ча нов ский) 240, 255, 258, 
265, 272 

Ка чић Ми о шић Ан дри ја 12
Кач ру Брај (Braj Bi ha ri Kac hru) 1137, 1140
Ка ша нин Ми лан 16, 146, 151, 153, 418, 470, 

479, 582, 830
Ка ши ко вић Ни ко ла Т. 240, 250, 265, 273
Ка шић Јо ван 245, 268, 682, 740
Квин ти ли јан Мар ко Фа би је (Mar cus Fa bi us 

Qu in ti li a nus) 762
Кви спел Жил (Gil les Qu i spel) 561, 572, 578
Кејн Ви ли јам И. (Wil li am E. Cain) 485
Кејнз / Кејнс Џон Меј нард (John Maynard 

Keynes) 358
Ке плер Јо хан (Jo han nes Ke pler) 389
Ке ре њи Карл (Károly Kerényi) 344, 352
Кер ме ци Да ни е ла 672
Ке рол Лу ис (Le wis Car roll) 471
Ке рол Но ел (Noël Car roll) 797
Ке ру ак Џек (Jack Ke ro u ac) 1124
Ке ха и дис Ди ми трис (Di mi tris Ke ha i dis) 357
Ке цо је вић Ми ли ца 726, 727

Ки за е мон Ми ја та ке (Mi ja ta ke Ki za e mon) 
443

Ки ка ку Та ка раи (宝井其角) 439
Кинг Сти вен Едвин (енгл. Step hen Ed win 

King) 1124, 1126
Ки при јан Кар та гин ски (Tha sci us Ca e ci li us 

Cypri a nus) 109
Ки при јан Ра ча нин 688
Ки ри јак / Ћи ри јак Ра ча нин 688
Ки сић Ри ста 853
Ки ћо вић Ми раш 863
Киш Да ни ло 559, 560, 561, 562, 563, 564, 

565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 685, 
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 966, 
967, 968, 969, 970, 973, 974, 976, 977, 
978, 979, 980, 981, 982, 983, 987, 988, 
991, 992, 993

Киш Егон Ер вин (Egon Er win Kisch) 693, 694
Клајн Ер нест (Er nest Klein) 694
Клајн Иван 163, 1087, 1114
Клајн Меј вис (Ma vis Klein) 962
Клајст Бернд Хајн рих Вил хелм фон (Bernd 

He in rich Wil helm von Kle ist) 655
Кларк Ар тур (Art hur Char les Clar ke) 1124
Кле вер нић Љи ља на 672
Кле ут Ма ри ја Н. 19, 20, 187, 198, 217, 265, 

284
Кли мент Алек сан дриј ски (Κλήμης ὁ Ἀλε-

ξανδρεύς) 109
Кме то ва Та ња 241, 254, 258, 260, 268
Кне же вић Ми ко ња 1142, 1144
Кне же вић Ми ли во је В. 34
Кне же вић Ми лој ко 573
Кне же вић Сре бри ца 215, 217
Кни ге Адолф (Adolph Franz Fri e drich Lud wig 

Fre i he rr Knig ge) 655
Ко вач Мир ко 577
Ко вач Ни ко ла 968, 970
Ко ва че вић Бо жи дар 42, 416, 432, 830
Ко ва че вић Бра ни слав 91
Ко ва че вић Га ври ло 11, 17, 231, 233, 246, 249, 

265, 270
Ко ва че вић Ду шан 671, 709
Ко ва че вић Ми лош 880, 885, 887
Ко ва че вић Си ни ша 883, 884, 886, 888, 889, 

891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 
899

Ко ва чек Бо жи дар 14
Ко дат Ке трин Гин тер (Cat he ri ne Gunt her 

Ko dat) 492, 493, 503, 511
Ко за чин ски Eмануел Ми ха ил (Ма нуїл 

Ми хаїл Ко за чи́нськи й) 880
Ко зић Ран ко Д. 757
Ко зма Ин ди ко плов 42, 43, 44, 46
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Ко јен Ле он 516
Ко ко шка Оскар (Oskar Ko koschka) 693, 694
Ко ла ков ски Ле шек (Les zek Kołakow ski) 

385, 387, 390, 399
Ко ла ров Игор 1155, 1156
Ко лен дић Пе тар 685, 1157
Ко лун џи ја Зо ран 39
Ко ље вић Све то зар 711, 1144
Ко ма ди на Му ја га 848
Ко мар чић Ла зар 915
Ком нин, ди на сти ја 758, 762, 763, 764, 782
Кон До рит (Dor rit Cohn) 713, 714
Кон ди јак Ети ен Бо но де (Éti en ne Bon not 

de Con dil lac) 84
Ко не ски Бла же 686
Кон кер Ди ја на 1137
Кон рад Џо зеф (Jo seph Con rad) 485, 496
Кон ста Зе ле ни / Кон стан тин Зе ле ни 89, 96, 

98, 100
Кон стан тин Бо дин 156
Кон стан тин Ве ли ки (Con stan ti nus Mag nus) 

89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
Кон стан тин Ко сте нич ки 91, 97, 99
Кон стан тин Ма на са / Кон стан тин Ма на сије 

(Κωνσταντίνος Μανάσσης) 763
Кон стан тин Фи ло зоф (Κωνσταντίνος) / 

Све ти Ћи ри ло (Κύριλλος) 12, 30, 50, 
52, 53, 113, 124, 128, 129, 130, 136, 138, 
140, 141

Кон стан ци је II / Фла ви је Ју ли је Кон стан-
ци је (Fla vi us Iu li us Con stan ti us) 604

Ко њо вић Пе ро 830
Ко пер ник Ни ко ла (Ni co la us Co per ni cus) 389
Ко пи тар Јер неј 179, 222, 224, 686
Ко при ви ца Ти ја на М. 730
Кор дић Ми лош 585, 590
Кор дић Си ни ша 429
Кор нха у зер Ју ли јан (Ju lian Kor nha u ser) 707
Ко ру но вић Го ран П. 1023, 1036, 1039
Ко сан чић Иван 255
Ко си дов ски Зе нон (Ze non Ko si dow ski) 127, 

130
Ко снић Си мо 249, 265, 273
Ко сов чић Ђур јан 234
Ко ста ди но вић Да ни је ла Д. 728
Ко стић Алек сан дар Ђ, псе у до ним: Ве ли-

зар Рам ски 103, 1043, 1052, 1053, 1054, 
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 
1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 
1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 
1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 
1084, 1085, 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 
1093, 1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1107, 1108, 
1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116

Ко стић Бо ра 903
Ко стић Бо шко 885
Ко стић Ва ња 1108
Ко стић Ве ра 1098, 1106, 1111
Ко стић Вла ди мир С. 722
Ко стић Во ји слав 873
Ко стић Во ји слав А. 1088, 1089, 1092, 1093, 

1094, 1098, 1106, 1108, 1111, 1116
Ко стић Дра гу тин 242, 268, 1103
Ко стић Ђор ђе 225
Ко стић Зо ран 585, 590
Ко стић Јок сић Сми ља 1059
Ко стић Ла за 417, 587, 703, 711, 829, 839, 848, 

880, 934, 999
Ко стић Ла зо М. 1145
Ко стић Љи ља на С. 449, 460, 462
Ко стић Ми лан П. 666
Ко стић Ми о драг 160
Ко стић Мир ја на 9
Ко стић На де жда 37
Ко стић Сло бо дан 997
Ко стре ше вић Ол га 823
Кот Јан (Jan Kott) 301
Кох Хајн рих Хер ман Ро берт (He in rich Her-

mann Ro bert Koch) 1116
Ко це у бе Ав густ фон (Au gust von Kot ze bue) 

846
Ко чић Пе тар 1072, 1149
Кош Ерих 726
Ко ша нин Не дељ ко 1058
Ко ша нин Сла ђа на 156, 163
Ко шут Ла још (La jos Kos suth) 250
Ко шу тић Ра до ван 830
Кра гу је вић Сте фан 662
Кра гу је вић Та ња 474, 479
Крај свирт Мар тин (Mar tin Kre i swirth) 501, 

502, 503
Кра ков Ста ни слав 885, 886
Кра ље вић Мар ко 19, 184, 241, 257, 258, 259, 

260, 263, 265, 267, 270, 887
Кра ус Карл (Karl Kra us) 693, 694
Крејн Сти вен (Step hen Cra ne) 488
Кре стић Ва си ли је Ђ. 638
Креч мер Ана 84, 90, 91
Кри сте ва Ју ли ја 262, 963, 970
Кр ле жа Ми ро слав 690, 691, 705, 706, 997
Кр ње вић Ха ти џа 198
Кро нид 608
Кро ни ја Ар тур (Ar tu ro Cro nia) 1156, 1157, 

1158
Кро че Бе не де то (Be ne det to Cro ce) 465
Кр пац Да ни ло 103
Кр стић Ва са, псе у до ни ми: Љу би сав, Ка

збул буц / Др. Ка збул буц / Чи ка Ва са 
/ В. К. Љ. / Чи ка Ва са ‒ Љу би сав 904, 
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905, 906, 910, 918, 919, 921, 922, 923, 
924, 925, 927, 928

Кр стић Ду шко / Ко ста 904
Кр стић Јо ван 904
Кр стић Ка та ри на, рођ. Јо ви чић 904
Кру нић Ду шан 420, 432
Крч мар Фи лип 666
Кр шић Јо ван 414, 432, 433
Ксе но фонт Ефе шки (Ξενοφών ο Εφέσιος) 763
Ксеркс I (Ξέρξης / Xérxēs) / Асви ра 126, 129
Ку бат Ро до љуб 107, 113
Ку ган Мајкл Д. (Mic hael D. Co o gan) 130
Ку зи до ва Ири на 166, 167, 176
Ку јун џић Абер дар Ми лан 839
Ку јун џић Осто јић Су за на 680, 682, 683
Ку лун џић Јо сип 420, 433
Ку ља нин Вук 232
Ку љић То дор 886, 899
Кун Ка ро лос (Καρολος Κουν) 356, 357
Ку пер Џејмс Фе ни мор 1121
Ку пер Џин Кем бел (Jean Cam bell Co o per) 

562
Ку ре лац Фран 1046 
Ку ре ше вић Ма ри на Ф. 165, 169, 170 , 176
Кур ци јус Ернст Ро берт (Ernst Ro bert Cur-

ti us) 778
Ку сту ри ца Емир 873
Ку чи нар Триф ко 250, 265, 273
Ку шу Пол-Луи (Jean-Paul Co uc houd) 435, 

436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 
445

Лав III Иса ври ја нац (Λέων Γ‘ ο Ίσαυρος) 1000
Лав крафт Ха у ард Фи липс (Ho ward Phil lips 

Lo vec raft) 1124, 1126
Ла вр 608
Ла га рић Јо ван 838
Ла за нис Јор гос (Γιώργος Λαζάνης ) 357
Ла зар из Ви та ни је 59
Ла за ре вић Бран ко 717, 860
Ла за ре вић Вук 129
Ла за ре вић До бро вој 13, 25, 96
Ла за ре вић Ла за К. 419, 1046, 1166
Ла за ре вић Ми ро слав 902, 904, 928
Ла за ре вић Оли ве ра 129
Ла за ре вић Сте фан, де спот 13, 23, 25, 30, 

31, 91, 96, 97, 98, 100, 128, 129, 130, 136, 
138, 140, 141, 319, 320, 321, 688, 886

Ла за ре ви ћи, вла сте лин ска и вла дар ска по-
ро ди ца 267

Ла зић Бо рис 1142, 1144
Лајб ниц Гот фрид Вил хелм (Gottfried Wil-

helm Fre i he rr von Le ib niz) 1144
Ла је шић Дра ги ца 577
Ла јић Ми хај ло вић Дан ка 260, 265

Ла кан Жак (Jac qu es La can) 871
Ла ка ри јер Жак (Jac qu es La car riè re) 561, 

563, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 572, 
573, 574, 575, 576

Ла ки ће вић Дра ган 1041
Ла ле вић М. 1071, 1072, 1107
Ла лић Иван В. 46, 530, 547, 685, 995, 996, 

997, 998, 999, 1000, 1001, 1003, 1004, 
1006, 1011

Лат ко вић Ви до 245, 268
Ла уш из Ло па ша 250
Лах ман Ре на та (Re na te Lac hmann) 262
Лебл Ал ба ла Па у ли на 902
Ле вен тал З. 1072
Ле вин Лин (Lynn Gar trell Le vins) 495
Ле ви-Строс Клод (Cla u de Lévi-Stra uss) 974
Лев нтал Зден ко 1059
Ле гвин Ур су ла (Ur su la Kro e ber Le Guin) 1124
Ле жен Фи лип (Phi lip pe Le je u ne) 713
Ле кић Ра до ван 273
Ле кић То дор 274
Ле ли је Гај (Ga i us La e li us) 342
Ле ман Ханс-Дајс (Hans-Thi es Leh mann) 879
Ле о вац Слав ко 18, 463, 464, 479, 845, 853, 

860
Ле о полд I (Le o pold I) 582
Ле синг Гот холд Ефрајм (Got thold Ep hra im 

Les sing) 378, 805
Ле ски Ал бин (Al bin Lesky) 771
Ле ско вац Мла ден 480
Ле тић Бран ко 683, 685
Ле тић Ма ри ја Ч. 1127
Ле то Ма ри ја Ри та (Ma ria Ri ta Le to) 1158
Леф тер, по ро ди ца 841
Ле шић Јо сип 371, 382, 845, 846, 848, 849, 852
Ли ва да Ра ша 1024
Лиг Па на јо тис (Pa nayotis F. Le a gue) 233
Ли гу о ри Ма рио (Ma rio Li gu o ri) 711
Ли ди ја 608
Ли ки ни је / Ли ци ни је (Fla vi us Ga le ri us Va-

le ri us Li ci ni a nus Li ci ni us) 89, 91, 92, 94, 
95, 97, 98, 99, 100, 101, 603, 604, 609

Лин Кeнeт (Ken neth Lin) 485
Линд Ил се Ду зо ар (Il se Du so ri Lind) 503
Лин харт Ан тон То маж (An ton To maž Lin-

hart) 846
Ли о тар Жан-Фран соа (Jean-François Lyo-

tard) 1123
Ли си ја (Λυσίας) 771
Лок Џон (John Loc ke) 804
Ло ма Алек сан дар 163 
Ло ма Ми о драг 806, 810, 812, 817, 823
Ло ма ђи стро Бар ба ра (Bar ba ra Lo ma gi stro) 

1158
Лом пар Ве сна 1166
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Лом пар Ми ло 689, 690, 691, 692, 693, 884, 
895, 896, 899, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145 

Лон го / Лон гус / Лон гос (Λόγγος) 763, 779
Лон дон Џек (Jack Lon don) 485
Ло пи чић Ве сна 343, 352
Лорд А. Б. 273
Лорд Па ри 273, 274
Ло ренс Да вид Хер берт (Da vid Her bert Ric-

hards Law ren ce) 951
Лор ка Фе де ри ко Гар си ја (Fe de ri co García 

Lor ca) 483, 484
Ло ти Пи јер (Pi er re Lo ti) 445, 697
Ло ти на Рад ми ла 39
Лот ман Ју риј (Ю́рий Ми ха́йло вич Ло́т ман) 

1021
Лу бу рић Ан дри ја 234, 250, 251, 265, 268, 

270, 273
Лу ис Ме тју (Mat thew Le wis) 790
Лу ка Је ван ђе ли ста 59, 565
Лу ка ре вић Ја ке та 32
Лу ка ре вић Ја ков 32
Лу кач Ђерђ 552, 557
Лу ки јан из Са мо са те (Λουκιανὸς ὁ Σα μοσα-

τεύς) 765, 768, 770, 771, 772, 773, 775, 
776, 777, 778, 779, 780, 782

Лу кић Ја сми на 1028, 1040
Лу кић Све та 527
Лу кре ци је (Ti tus Luc re ti us Ca rus) 346
Лур је Ба зил (Lo u rié Ba sil) 168
Лу то вац Ми ли сав 269
Лу то вац Мом чи ло 238
Лу чић Бра ни слав 26

Ље сков Ни ко лај Се мјо но вич (Ни ко лай 
Семёно вич Ле сков) 741

Љу бин ко вић Не над 50
Љу би ша Сте фан Ми тров 418, 1046
Љу шић Ра дош 455, 462, 1050, 1116
Љу шта но вић Јо ван 469, 479, 518, 527, 1163

Мeјeрс Џeфри (Jef frey Meyers) 485
Ма вро ге ни Ста вру ла (Μαυρογένη Σταυ-

ρούλα) 931, 933, 940
Ма га зи но вић Ма га 902
Ма га ра ше вић Ге ор ги је 649, 666
Ма га ра ше вић Ми ле та 1072, 1115
Маг нен ци је (Mag nen ti us) 604
Ма жу ра нић Иван 406, 839, 1157
Ма за ро вић Ни ко ла 32
Ма јин ски Влај ко Вла ди мир 831, 834, 839, 

841
Мак Да ни јел Гор дон (Gor don McDa niel) 

139
Ма ка ве ји 107, 109, 111, 112, 113
Ма ка ри је 608

Ма ки ја ве ли Ни ко ло (Niccolò Mac hi a vel li) 
389

Ма крем во лит Јевстсти је / Ев ма ти је (Εὐστά-
θιος Μακρεμβολίτης) 758, 763, 767, 778

Мак си ми јан Хер ку ли је Мар ко Ау ре ли је 
Ва ле ри је (Mar cus Au re li us Va le ri us 
Ma xi mi a nus Her cu li us) 598, 599, 602

Мак си мо вић Го ран М. 373, 382, 1142, 1143, 
1145, 1149, 1150, 1151, 1152

Мак си мо вић Де сан ка 529, 530, 531, 532, 534, 
535, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 
548, 673, 1024

Мак си мо вић Зо ран 28, 32
Мак си мо вић Јо ван 250, 251, 265, 273
Ма ле тић Ђор ђе 832, 834
Мал тин Мар ко 666
Ма мон тов Ана то лиј Ива но вич (Ана то лий 

Ива но вич Ма́ мон тов) 104
Ман То мас (Paul Tho mas Mann) 385, 387, 

389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 
400, 694, 717, 718

Ма ној ло вић То дор 411, 430
Ма ра до на Ди је го Ар ман до (Di e go Ar man do 

Ma ra do na) 79
Мар го лин Ури (Uri Mar go lin) 713, 714
Мар до кај Ве ни ја мин 127, 128, 129
Ма ре тић То мо 246, 1097, 1102
Ма ри ја из Ви та ни је 59, 123
Ма ри ја Па ле о лог 149
Ма рин ко вић Бо ри во је 34, 189, 195, 666, 711
Ма рин ко вић Или ја 1085, 1107, 1112
Ма рин ко вић Рад ми ла 24, 25, 31, 36, 51, 133, 

141, 142, 145, 146, 150, 152, 154, 319, 
320, 321, 322

Ма рић Ан дре ја 535, 547
Ма рић Или ја 1142, 1144
Ма рић Све ти слав 830
Ма ри ће вић Ба лаћ Је ле на / Ма ри ће вић Је-

ле на 707, 708, 709, 710, 711, 712, 998, 
1011

Ма риц ки Га ђан ски Ксе ни ја 352
Ма ри чић Гор дан 364, 367
Мар ја но вић 863, 864
Мар ја но вић Ве сна 191, 195
Мар ја но вић Јо ван 885
Мар ја но вић Пе тар 281, 283, 284, 371, 372, 382
Мар ја но вић –Ду ша нић Сми ља 137, 142
Мар ко Ан то ни је (Mar cus An to ni us) 342, 349
Мар ко Пећ ки 136, 138, 140, 142
Мар ко вић Бе ли Ра до ван 672, 741
Мар ко вић Би ља на 323
Мар ко вић Бо јан М. 957
Мар ко вић Да ни ца 902
Мар ко вић Је врем 451
Мар ко вић Је ле на-Ил ка 451
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Мар ко вић Јор да на 163
Мар ко вић Ко дер Ђор ђе 222
Мар ко вић Ла зар 832
Мар ко вић Љи ља на 352, 1166
Мар ко вић Ми ро слав 1139, 1040
Мар ко вић Ни на 725
Мар ко вић Ра до ван 1102
Мар ко вић Ра до слав 640
Мар ко вић Све то зар 449, 451, 741, 742
Мар ко вић Сло бо дан Ж. 547
Маркс Карл Хајн рих (Karl He in rich Marx) 

389, 704, 1132
Мар ку зе Хер берт (Her bert Mar cu se) 1123
Мар мон тел Жан-Фран соа (Jean-François 

Mar mon tel) 710
Мар та из Ви та ни је 59, 61, 71, 123
Мар ти нов Во ји слав 890, 899
Мар ти но вић Ни ко С. 96
Мар ти но вић Пе тар 885
Ма ру лић Мар ко 1157
Мар че тић Адри ја на М. 551, 557, 722
Ма сти ло вић Ле ка 232
Ма та вуљ Си мо 406, 407, 729, 915, 1046, 1149, 

1150, 1151, 1152, 1157
Ма та ти ја (Ma ti tiyah u) 107, 108, 109
Ма тве је вић Пре драг 997
Ма ти Вар ва ра 323
Ма ти ја ше вић Ђу ро 34
Ма тић Ду шан 13, 26, 30, 464, 475, 477, 479
Ма тић Ђур ђи на 578
Ма тић Љ. 1070, 1071, 1072, 1106, 1107, 1112
Ма тић Све ти слав 584, 590
Ма тић Све то зар 231, 235, 239, 244, 245, 246, 

247, 269
Ма тић Фи лип 578
Ма тиц ки Ми о драг 28, 30, 31, 35, 39, 216, 

221, 265, 879
Ма то вић Ве сна А. 221, 696
Ма це дон 608
Ма цу ра Ла зар 1119
Ма ша но вић Ди ми три је Л. 1145
Ме во рах Ле ла 1076, 1095
Мед Џорџ Ро берт Стоу (Ge or ge Ro bert Stow 

Mead) 565
Ме да ко вић Де јан 27, 102, 582
Ме де ни ца Ра до сав 15, 215, 217, 284, 404, 

421, 433
Ме дић Ми ле 1085, 1086, 1087, 1099, 1116
Ме дић Мо јо 1046, 1072, 1086
Ме до вић Аћим 1046
Ме кој Хо рас (Ho ra ce McCoy) 1123
Мек хејл Бра јан (Brian McHa le) 495, 496, 

499, 501, 502, 503
Мек хеј ни То мас (Tho mas L. Mcha ney) 1138, 

1140

Ме лан хтон Фи лип / Фи лип (Phi lipp Me-
lanchthon / Phi lipp Schwart zerdt) 98

Мел вил Хер ман (Her man Mel vil le) 485, 
1120, 1138

Ме мет Деј вид (Da vid Alan Ma met) 1123
Мен дел сон Мо зес (Mo ses Men del ssohn) 805
Мен цвел Ан џеј (An dr zej Men cwel) 261
Ме тер линк Мо рис По ли дор Ма ри Бер нард 

(Ma u ri ce Polydo re Ma rie Ber nard Mae-
 ter linck) 389

Ме тјуз Џон (John Mat thews) 495
Ми ја то вић Че до миљ 915
Ми јач Де јан 372, 373, 382
Ми јић Не мет Ива на 1148
Ми јо вић Па вле 603, 609
Ми кић Ра ди во је Б. 671, 672, 673, 722, 726, 

1014, 1030, 1040
Ми ла ди но вић Жар ко 640
Ми лан ко вић Ме то ди је 653
Ми ла но вић Алек сан дар 221, 1166
Ми ла но вић Ма ри на 367
Ми ла но вић Сто јан ка 724
Ми ла ши но вић Све тла на 478, 479
Ми лен ко вић Ми лош 497
Ми лер Карл Вер нер (Carl Wer ner Müller) 

761
Ми лер Ро берт (Ro bert Müller) 694
Ми лер Хен ри Ва лен тајн (He nry Va len ti ne 

Mil ler) 357, 1124
Ми ле тић Аврам 99, 104, 233, 242, 248, 265, 

272
Ми ле тић Све то зар 1043, 1151
Ми ли во је вић Ни ки та 277, 283, 368
Ми лин Mилена 597, 609
Ми лин ко вић Сне жа на 1159
Ми ли са вац Жи ван 1045, 1116
Ми ли са вље вић Вла ди мир 346, 352
Ми лић Зор ка 1137, 1139
Ми ли ће вић Жив ко 428
Ми ли ће вић Ми лан Ђ. 237, 250, 269, 293, 

302, 308, 309, 316
Ми ло ва но вић Кр сто 1005
Ми ло ва но вић Ни ко ла 885
Ми ло вић С. 1072
Ми ло вук Ми лан 829
Ми ло је вић Бо ри вој Ж. 258, 269
Ми ло је вић Ми лош С. 237, 238, 269
Ми ло је вић Ср бо бран 230, 269
Ми лој ко вић Мир ко 236, 265
Ми лој ко вић Ра ди во је 459
Ми ло ра дов Де јан С. 1043, 1051
Ми ло ра до вић Ми лун 322
Ми ло ра до вић Ми ха и ло 104
Ми ло са вље вић Ми лић Сне жа на 386
Ми ло са вље вић Оли ве ра 889, 894, 899
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Ми ло са вље вић Пе тар 465, 466, 472, 477, 
478, 479

Ми ло са вље вић Са ва 301, 302, 307, 308, 309, 
316

Ми ло ше вић Гор да на 604, 609
Ми ло ше вић Ђор ђе вић На да 26, 32, 37, 39, 

179, 371, 382, 474, 479
Ми ло ше вић Ни ко ла 703, 704, 705
Ми ло ше вић Пре драг 1095, 1105
Ми ло ше вић Сло бо дан 883
Мил те но ва Ани са ва 167, 176
Мил тон Џон (John Mil ton) 1144
Ми лу ти но вић Си ма 53, 54
Ми лу ти но вић Си ма Са рај ли ја 222, 232, 233, 

241, 242, 243, 244, 245, 248, 265, 272
Ми ља нов Мар ко 406, 1140
Миљ ко вић Бра ни слав 382, 408, 409
Миљ ко вић Бран ко 529, 531, 535, 538, 547
Миљ ко вић Љу бин ко 298, 304, 316
Мин де ро вић Зо ран 575
Минт Ми ли ца 1040
Минц Бер нхард (Ber nhard Minz) 1162
Ми о ко вић Мој си је 652
Ми о чи но вић Мир ја на 560
Ми рић Ка та 672
Мир ја но вић Н. 1072
Мир ко вић Ла зар 80, 130, 135, 136, 142, 319, 

320
Мир ко вић Ми ро сла ва 603, 607, 609
Ми тић Ми лун ка 137, 138, 142
Ми три но вић Че до мил 416
Ми тро вић Ан дреј 462
Ми тро вић Ми тра 1076, 1098
Ми ха и ло вић Де јан 1006, 1011
Ми ха и ло вић Дра жа 890, 897
Ми хај ло Асен III (Ми ха ил Асен III) / Ми-

хај ло Ши шман (Ми ха ил Ши шман) 
147, 149, 152, 153

Ми хај ло вић Бо ри слав Ми хиз 277, 279, 280, 
282, 283, 284, 704, 732, 741, 887, 899

Ми хаљ чић Ра де 9, 22, 27, 35, 36, 230, 269, 270 
Ми чел Ма га рет (Mar ga ret Mun nerlyn 

Mitchell) 1123
Ми шић Зо ран 515, 516, 517, 518, 519, 520, 

521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 704
Ми шић Илић Би ља на 343, 352
Мла де но вић Алек сан дар 322, 374, 382, 649, 

679
Мла де но вић Жи во мир 245, 264, 269
Мла де но вић Ко кан 364
Мла де но вић Све тла на Д. 491
Мле ча нов Ни ко ла 272
Мо зен тал Са ло мон Хер ман (Sa lo mon Her-

mann Rit ter von Mo sent hal) 846
Мо ја ше вић То ми ца Т. 551

Мој си је, вер ски во ђа, за ко но да вац и про-
рок 77, 123, 124, 134, 148, 149, 153

Мо кра њац Сте ван Сто ја но вић 263
Мол до ван Алек сан др Ми хайло вич 111, 113
Мо ле Во је слав / Во ји слав (Vo je slav Molè) 

42, 43, 46
Мо ле шот Ја коб (Ja cob Mo leschott) 1161
Мо ли јер (Mo liè re) 378, 933
Мо пер ти јус Пјер Луј де (Pi er re Lo u is Mo-

re au de Ma u per tu is) 805
Мо ра би то Ро за на (Ro san na Mo ra bi to) 1158
Мо ри сон То ни (To ni Mor ri son) 1120, 1124
Мо роз А. Б. 311, 316
Мо ско вље вић Ми лош 1072, 1108, 1109, 1110, 

1116
Мо царт Вол фганг Ама де ус (Wol fgang 

Ama de us Mo zart) 470, 546
Мо шин Вла ди мир А. 91, 139, 140, 142, 686, 

687
Мра зо вић Аврам 1153, 1154
Мра о вић Ма ри ја на 885
Мр њав че вић Је ле на / Је фи ми ја 26, 34, 126, 

999
Мр ше вић Дра га на 9
Мр ше вић Дра го љуб 1072
Мр ше вић Ра до вић Дра га на 324
Му зил Ро берт (Ro bert Mu sil) 693
Му јо-Фрес Же не вјев (Ge ne vi ève Mo u il laud- 

-Fra is se) 957, 970
Мун ћан Иво 647, 666
Му рат I (I. Mu rad) 13, 32, 33, 239, 246, 248, 

250, 251, 255, 258, 259
Мур се лас Ко стас (Κώστας Μουρσ ελάς) 357, 

366
Му са /„Млса“, ро до на чел ник Му си ћа (XIV 

век) 230, 231, 234
Му са Ке се џи ја / Му са Раз бој ник / Му са Од-

мет ник / Му са Ар ба нас 233
Му сић Бо шко 234
Му сић Ла зар 230
Му сић Не дељ ко 234
Му сић Ра до сав 234
Му сић Сте ван / Сте фан 228, 230, 231, 232, 

233, 234, 235, 235, 236, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 260, 261, 265, 
266, 269

Му си ћи, вла сте лин ска по ро ди ца (XIV век) 
231, 267, 269

Му со ли ни Бе ни то (Be ni to Mus so li ni) 1122
Му ста ка Ати на (At hi na Mo u sta ka) 358
Му ча ли ца Ол га 672
Му шиц ки Лу ки јан 53, 54, 179, 222, 225, 241, 

832, 1141
Му шка ти ро вић Јо ван 191, 192, 193, 194, 195
Му шо вић Ејуп 238, 265



1188

На бо ков Вла ди мир Вла ди ми ро вич 1120, 
1124

На бу ко до но сор II / На ву ха до но сор 134, 
135, 136

Нађ Иван (Nagy Iván) 656
На кић-Вој но вић Фран 1102
На по ле он I Бо на пар та (Na poléon  Bo na par te) 

740
На ста си је вић Жи во рад 416
На ста си је вић Мом чи ло 42, 403, 404, 405, 

406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 
414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 
422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
430, 431, 432, 433, 463, 464, 465, 466, 
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 
475, 476, 477, 478, 479, 480, 519, 717, 
741, 1038, 1041,1166

На ста си је вић Све то мир 410, 416, 417
На то ше вић Ђор ђе 1046, 1153
На у мов Алек сан дар 77, 79
На чов Ни ко ла (Ни ко ла На човъ) 60
Не ви стић Иван 412, 413, 433
Не гри шо рац Иван 1142, 1143
Не гри шо рац Ју ли ја на 707
Не дељ ко вић Дра ган 1144
Не дељ ко вић Љу бо мир 648, 1064, 1073, 1078, 

1079, 1082, 1085, 1089, 1090, 1094, 1095, 
1101

Не дељ ко вић Ми лан 1094
Не дељ ко вић Ми ле 288, 296, 297, 302, 303, 

307, 309, 310, 316
Не дељ ко вић Озрен 1094
Не дељ ко вић То ша 840
Не дић Вла дан 184, 216, 241, 264, 269, 284, 

285, 317
Не дић Жив ка 892
Не дић Љу бо мир 515, 516
Не дић Мар ко 527, 726, 1014
Не дић Ми лан 883, 884, 885, 886, 887, 888, 

889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 
897, 898, 899

Не ма њић Ана 13, 29, 155, 157, 158, 162
Не ма њић Ву кан 155, 157, 159 , 160, 162
Не ма њић Сте фан Вла ди слав 13, 25
Не ма њић Сте фан Дра гу тин 13, 25, 34
Не ма њић Сте фан Пр во вен ча ни 11, 12, 53, 

77, 79, 89, 155, 157, 159, 160, 162
Не ма њић Сте фан Урош II Ми лу тин 11, 13, 

26, 129, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 
148, 150

Не ма њић Сте фан Урош III / Сте фан Де-
чан ски 11, 15, 24, 37, 83, 87, 88, 89, 90, 
101, 103, 105, 126, 128, 136, 140, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 183

Не ма њић Сте фан Урош IV Ду шан 145, 146, 
147, 149, 150, 153, 183

Не ма њић Сте фан Урош V 11, 13, 23, 25, 27, 
31

Не ма њи ћи, ди на сти ја 11, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 98, 99, 101, 103, 137, 142, 154, 157, 
160, 233, 267, 855

Не ми чић Ми лан 1053, 1097, 1102
Не на до вић Љу ба 223, 839
Не на до вић Љу бо мир 1157
Не на до вић Ма ти ја 660
Не нин Ми ли вој 630, 711
Не сто ро вић Зо ри ца В. 372, 374, 375, 377, 

378, 379, 382, 670, 671, 672, 673, 674, 
675, 726, 727

Не шић Ђор ђе 581, 585, 586, 587, 588, 589, 
590

Не шко вић Ми лу тин 1072
Неш ри Мех мед (Meh med Neşrî) 231
Ни ки то вић Зо ри ца 103
Ни ко дим, ар хи е пи скоп 136, 142
Ни ко ла I Пе тро вић-Ње гош 203, 915
Ни ко лај из Ми ре 760
Ни ко лај Кри стоф Фри дрих (Chri stoph 

Fri e d rich Ni co lai) 805
Ни ко ла је вић Ђор ђе 94, 104, 599
Ни ко лић Алек сан дар 234, 269
Ни ко лић Ата на си је 846
Ни ко лић Вла ди мир М. 301, 302, 303, 304, 

308, 316
Ни ко лић Ву чић 250, 251, 273
Ни ко лић Или ја 293, 296, 316
Ни ко лић Иси дор 659
Ни ко лић Ко ста 884
Ни ко лић Ми та 832
Ни ко лић Не над 1142, 1143
Ник сон Ри чард Мил ха ус (Ric hard Mil ho us 

Ni xon) 358
Ник че вић Кор не ли ја 609
Ник че вић Ра до мир 79
Ни че Фри дрих Вил хелм (Fri e drich Wil helm 

Ni etzsche) 389
Но ва ко вић Је ле на 476, 480
Но ва ко вић Ре ља 95, 104
Но ва ко вић Сто јан 86, 90, 91, 98, 103, 104, 

139, 230, 231, 234, 237, 238, 239, 241, 
245, 246, 266, 269, 582, 1046, 1166

Но вић Јок сим 834
Но гај / Но гаи / Ка ра Но гај (Цр ни Но гај), 

цар 140
Но го Рај ко Пе тров 999, 1000, 1003, 1004, 

1011, 1024, 1055
Ној ба хер Хер ман (Her mann Ne u bac her) 897
Ној бер Ка ро ли на (Fri e de ri ke Ca ro li ne Ne u-

ber) 847
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Нор ден Едвард (Edu ard Nor den) 778, 782
Нор тон Кри Жан (Jean Nor ton Cru) 716, 717
Ну шић Бра ни слав 238, 269, 694, 856, 859, 

871, 880, 901, 916, 1149

О’Ко нор Фле не ри (Flan nery O‘Con nor) 789, 
793

О’Фла хер ти Џејмс (Ja mes O’Fla herty) 809
Обен Ми шел (Mic hel Au bin) 1142, 1143
Оби жа е ва Ма ри на 80
Оби лић Ми лош / Ко би лић Ми лош 11, 13, 

16, 30, 32, 34, 183, 228, 229, 231, 248, 
249, 250, 251, 255, 256, 258, 259, 263, 
266

Обла чић Ра де / Облак Ра до сав / Змај Обр чић 
Ра де / Рај ко од Ра си не 228, 235, 238, 
239, 260

Об ра до вић До си теј 33, 222, 224, 587, 648, 
649, 665, 666, 708, 711, 1149

Об ра до вић Оли ве ра 665
Обре но вић Алек сан дар 450, 457, 458, 461
Обре но вић Дра ги ња (Ма шин) 450 
Обре но вић Ми лан 449, 450, 451, 452, 453, 

454, 455, 456, 457, 458, 459, 461
Обре но вић Ми лош 157, 256, 886, 887, 894
Обре но вић Ми ха и ло 460
Обре но вић На та ли ја 450, 451, 452, 453, 455, 

456, 460, 461, 462
Обре но вић, ди на сти ја 449, 450, 458, 740
Огняно ва Еле на 269
Ог ња но вић Или ја 828, 831, 835, 838, 839, 

840, 843, 1044, 1045, 1112
Ода вић Ми о драг Р. 1071, 1072, 1075, 1076, 

1077, 1116
Ода ло вић Мо шо 1155
Ок та ви ја Мла ђа (Oc ta via Mi nor) 349
Ок та ви јан Ав густ (Ga i us Ju li us Ca e sar 

Oc ta vi a nus Au gu stus) 59, 89, 92, 93, 
99, 342, 344, 349, 350

Ол би Едвард Френ клин (Ed ward Fran klin 
Al bee) 1123

Олу јић Гро зда на 1152
Оља ча Мла ден 1157
Оме ро вић Дер виш 1050
Оми ле вић Ми лош 231
О‘Нил Ју џин Глед сто ун (Eu ge ne Glad sto ne 

O‘Ne ill) 486, 1120, 1122
Опа чић Зо ра на З. 529, 1152, 1153, 1154, 1155
Ор бин Ма вро 12, 87, 99, 100, 230, 269
Ори ген Ада ман ти је (Ὠριγένης Ἀδαμάντιος) 

109
Оринг Ели от (El li ott Oring) 180
Ор ло вић Па вле 228, 233, 240, 245, 246, 248, 

250, 251
Ор сић Ср ђан В. 707, 711

Ор фе лин За ха ри је 587, 1153
Ор ха но вић Стје пан М. 242, 269
Осто јић Је ле на 645
Осто јић Ти хо мир 615, 616, 617, 618, 620, 

621, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 
630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 
639, 641, 642, 643, 644, 645, 830, 844

Παπαναγιώτου Γιώργος 356, 368
Па вић Ми ло рад 373, 376, 382, 583, 590, 647, 

685, 710, 995, 996, 997, 998, 1000, 1001, 
1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 
1008, 1009, 1010, 1011

Па вло вић Алек сан дра 711
Па вло вић Бран ко 345, 348, 349
Па вло вић Бу ди мир 1078, 1095
Па вло вић Дра го љуб 685
Па вло вић Жи во јин 726
Па вло вић Зве зда на 163
Па вло вић Или ја 885
Па вло вић Ми о драг 282, 464, 478, 480, 516, 

584, 590, 702, 703, 853, 858, 860, 997, 
999, 1000, 1002, 1011

Па вло вић Ра до слав Љ. 235, 269
Па вло вић Те о дор 648, 655, 659, 664, 666, 

1141
Па је вић Ар са 829
Па јић Пе тар 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 

1018, 1019, 1020, 1021
Пај си је I / Пај си је Ја ње вац, па три јарх 12, 

29, 95, 99, 104
Па ла ве стра Јо ван 849
Па ла ве стра Пре драг 456, 462, 463, 480, 

525, 527, 530, 547, 578, 705, 706, 724, 
860, 870, 880, 996, 997, 1024, 1040

Пал мер Мајкл (Mic hael Step hen Pal mer) 
1123

Пал фи Ја нош / Гроф Пал фи (János Ber nard 
István Pálffy / Graf Pálffy de Erdőd) 911

Пан ду ре вић Је лен ка Ј. 725
Пан ду ро вић Си ма 412
Па нић Ма раш Је ле на С. 1156
Пан те лић Дра ган 1095
Пан тер Деј вид (Da vid Pun ter) 796
Пан тић Ми ро слав 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 50, 231, 264, 266, 685
Пан тић Ми хај ло 405, 433, 724, 957, 970, 

981, 987, 988, 993, 1014
Пан то вић 995
Пан чић Јо сиф 1046
Па па дри а нос Ио а нис (Ιωάννης Α. Παπαδρι-

ανόςοσ) 937, 940
Па пић Јо сип 1079
Па ра шки Ми лош 832
Па ри Мил ман (Mil man Pa rry) 233, 273
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Па ри по вић Крч мар Са ња 711
Па ро вић-Пе ши кан Ма ја 608
Па сер Сне жа на 542, 544, 545, 547
Па скал Блез (Bla i se Pa scal) 440
Па стер Луј (Lo u is Pa ste ur) 1116
Па унд Езра (Ezra We ston Lo o mis Po und) 1122
Па шић Ни ко ла 1050
Пе ву ља Ду шко В. 581, 585, 590, 1142, 1143
Пе ић Мар ко 679, 680, 681, 682
Пеј гелс Елејн (Ela i ne Pa gels) 561, 565, 575
Пејн То мас (Tho mas Pa i ne) 1125
Пе јо вић Бо жи дар 996
Пе кић Ми лен ко 651, 666
Пе ко вић Сло бо дан ка 902 
Пе ла гић Ва са 1046
Пер вић Му ха рем 466, 467, 474, 480
Пе рић Дра го љуб Ж. 287
Пе ри чић Бо жо 1053, 1097, 1102
Пе ри шић Бје ла но вић Не дељ ка В. 403, 729
Пе ри шић Игор 1021
Пе ро вић Дра го 1142, 1145
Пе ро вић Не ве сињ ски Ра до ван Тун гуз 1059
Пер си Во кер (Wal ker Percy) 1140
Перт Ар во (Ar vo Pärt) 78
Пе та ко вић Слав ко 683
Пе тар Ко ри шки 125
Пе тен Ан ри Фи лип (Hen ri Phi lip pe Pétain) 

887
Пет ко вић Да ни је ла 725
Пет ко вић Ни ко лић Да ни је ла 199
Пет ко вић Но ви ца 405, 406, 410, 421, 427, 

433, 469, 479, 480
Пет ко-Па вло вић Ми лан 904, 905, 906, 910, 

921, 922, 928
Пе тра но вић Бо го љуб 11, 16, 232, 233, 249, 

250, 255, 266
Пе тра но вић Бо жи дар 24
Пе тра но вић Бран ко 884, 885, 890, 899
Пе трар ка Фран че ско (Fran ce sco Pe trar ca) 

1157
Пе тров Алек сан дар 404, 433, 530, 531, 548
Пе тро вач ки Љи ља на 730
Пе тро вић Алек сан дар 696, 697, 699, 873
Пе тро вић Алек сан дар Са ша 943, 945, 946, 

947, 949, 950, 951, 952, 953
Пе тро вић Бра ни слав 529, 531, 533, 534, 535, 

538, 547
Пе тро вић Вељ ко 418, 464, 480, 530, 640
Пе тро вић Го ран 671
Пе тро вић Дам њан 130
Пе тро вић Дра го љуб 679, 680, 681, 682, 953
Пе тро вић Ђ. 842
Пе тро вић Ђор ђе Ка ра ђор ђе 256, 697
Пе тро вић Зо ран 524
Пе тро вић Или ја 681

Пе тро вић Ми лан 639, 640, 1055
Пе тро вић Ми ле на 1162
Пе тро вић Ми лу тин 1023, 1024, 1025, 1026, 

1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 
1033, 1034, 1035, 1039, 1040

Пе тро вић На та ли ја 677
Пе тро вић Но ви ца 578
Пе тро вић Ње гош Пе тар II 53, 54, 1046, 1072, 

1075, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1157, 
1166

Пе тро вић Пе тар Ж. 215, 217, 236, 269, 308, 
316

Пе тро вић Пре драг 728
Пе тро вић Раст ко 410, 418, 469, 517, 518, 519, 

520, 521, 523, 524, 525, 707, 708, 714, 
717, 718, 720, 721

Пе тро вић Са ва 1103
Пе тро вић Све ти слав 411, 428
Пе тро вић Со ња Д. 227, 233, 234, 236, 244, 

258, 266, 270, 275
Пе тро вић Та ња 305, 316
Пе тро вић-Са вић Мир ја на 162, 163
Пе тро ни је Ар би тер Гај (Ga i us Pe tro ni us 

Ar bi ter) 767
Пе тро ни је вић Бра ни слав 1141, 1142, 1143, 

1144
Пе цо Асим 163
Пе ши кан (рођ. Ву ко вић) Го спа ва 207, 208
Пе ши кан Ми тар 679
Пе ши кан-Љу шта но вић Љи ља на Ж. 197, 198, 

199, 200, 201, 205, 206, 207, 211, 212, 
217, 277, 279, 284, 372, 376, 377, 382, 
383, 711, 725, 864, 879, 880, 1142, 1144

Пе шић Ми о драг 411, 412, 433
Пе шић Рад ми ла 241, 264, 270, 371, 382
Пе шић Све то зар 1097
Пи жу ри ца Ма то 683
Пи зон Це зо нин Лу ци је Кал пур ни је (Lu ci us 

Cal pur ni us Pi so Ca e so ni nus) 341
Пи ја же Жан (Jean Pi a get) 365
Пи ја но вић Пе тар 561, 568, 578, 966, 970
Пик Чарлс (Char les Pe ek) 502
Пи ка со Па бло Ру из (Pa blo Ru iz Pi cas so) 1138
Пи ли по вић Је ле на Н. 341, 343, 344, 345, 

347, 351, 352
Пим Ен то ни (Ant hony Pym) 944
Пин дар (Πίνδαρος) 343
Пин тер Ха ролд (Ha rold Pin ter) 357
Пин чон То мас Раглс (Tho mas Rug gles 

Pynchon) 1120, 1123
Пи пер Пре драг 163
Пи ран де ло Лу и ђи (Lu i gi Pi ran del lo) 419
Пи ри Ед мон де (Ed mond De Pury) 697
Пи ри ва трић Ср ђан 90, 104
Пир је вац Ду шан 520, 524
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Пи ту лић Ва лен ти на 32, 527
Пи че та Или ја 849, 850
Пи шче вић Алек сан дар 189, 195
Пи шче вић Си ме он 590
Пи шче вић Сте фан 583, 584
Пје шив ци, срп ско пле ме из Ста ре Цр не 

Горе 234
Пла ме нац Или ја 250
Пла тон (Πλάτων) 341, 342, 343, 345, 346, 

347, 348, 349, 350, 351, 352, 757, 760, 
761, 763, 767, 768, 769, 770, 771, 774, 
775, 776, 777

Пла ут Тит Мак ци је (Ti tus Mac ci us Pla u tus) 
366

Пле ти ко са Па вле 251
Плот ни ко ва Ана (Ан на Ар кадьев на Плот-

ни ко ва) 242, 270, 316
По Ед гар Алан (Ed gar Al lan Poe) 406, 407, 

412, 414, 1120, 1122, 1126
По дру го вић Те шан 246, 249
По зна но вић Ду шан 609
По кор ни В. 1102
По кра јац Гор да на 37, 683, 711
По лак Сид ни Ир вин (Sydney Ir win Pol lack) 

1123
По лив ка Јир жи (Polívka Jiří) 60
По лиг нот (Πολύγνωτος) 771
По ли он из Ци ба ла 596, 598, 602, 606
По лит Вла ди слав 1162
По ло ви на На та ша 39, 133, 284, 383
Пон ти је Пи лат (Pon ti us Pi la te) 59, 60, 61, 71
По па Вас ко 41, 42, 43, 44, 45, 46, 516, 702, 

703, 997, 1038, 1039, 1040, 1041
По пер Карл Реј мунд (Karl Ra i mund Pop per) 

690
По пов Ан дреј Ни ко ла је вич (Ан дрей Ни ко-

ла е вич По повъ) 97, 98, 104
По пов Ра ша 524, 527
По пов Че до мир 28, 621, 666
По по вић Алек са 266
По по вић Алек сан дар 863, 864, 865, 866, 

867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 875, 
876, 877, 878, 880, 898

По по вић Аца Зуб 223, 832, 843
По по вић Бог дан А. 278, 285, 411, 526, 527, 

997, 1153
По по вић Вла ди слав 600, 609
По по вић Да ни ца 77, 79
По по вић Ди ми три је 222, 223, 224
По по вић До бри во је Гер. 1102
По по вић Ду шан Ј. 666, 932, 940
По по вић Ђор ђе 832, 836, 838
По по вић Иси до ра 378, 382
По по вић Јо ван Сте ри ја 11, 17, 53, 54, 222, 371, 

372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 

381, 382, 383, 667, 839, 846, 848, 849, 
850, 880, 901, 916, 926, 928, 933, 940

По по вић Ју стин 285, 999
По по вић Ла за 832
По по вић Љу бо мир 1165
По по вић Људ ми ла 531, 548
По по вић Ми лан 635
По по вић Ми лош 238, 272
По по вић Ми о драг 180, 1142, 1143, 1144, 1162
По по вић Ми та 829, 839
По по вић Ни ко лић Да ни је ла М. 725
По по вић Па вле 49, 50, 51, 52, 53, 54, 684, 

685, 1141, 1142, 1143, 1144
По по вић Пе ри шић На да 199, 206, 217
По по вић Пе тар 1095
По по вић Ра до ван 672
По по вић Ран ко 586, 590, 591, 1001, 1011
По по вић Си ма 832
По по вић Сте ван 1100, 1102, 1103
По по вић Сте фан В. 711
По по вић Та ња 557
По по вић То мо К. 1149, 1151
По по вић Шап ча нин Ми ло рад 848
Пор фи ри је Ус пен ски 88
По сав чић Сте фан / Сте ван 228, 235, 236 

По сту по вић Ра дич / Ра де Бр ђа нин / вој во да 
Вук / Ра дич Сан ко вић 228, 234, 236, 
237, 238, 260

По суњ ко М. Ол га 583, 591
По тић Ду ши ца 996, 1001, 1009, 1011
По тре бић Ми лан С. 675, 724
Прак си тел (Πρ αξιτέλη ς) 771, 781
Пре дић Урош 1068
Пре шерн Фран це (Fran ce Pre še ren) 1157
Принс Џе ралд (Ge rald Prin ce) 386
При ца Инес 305, 316
Про да но вић Ја ша 28
Про да но вић Мил ка 849
Про тић Јо ван 830, 852, 853
Про тић Ко ста 460
Про тић Ми ле ва-Ми ца 460
Про тић Ми ли сав Д. 250, 270
Про тић Пре драг 451, 462
Пру ден ци је Кле мент Ау ре ли је (Au re li us 

Pru den ti us Cle mens) 593, 594, 599
Пруст Мар сел (Mar cel-Va len tin-Lo u is- 

-Eugène-Ge or ges Pro ust) 717
Пто ле меј IV Фи ло па тор (Πτολεμαῖος Φιλο-

πάτωρ) 108
Пу бли је Кор не ли је Сци пи он Еми ли јан 

Афри ка нац Ну ман ти нац / Сци пи он 
Еми ли јан / Сци пи он Афри ка нац Мла-
ђи (Pu bli us Cor ne li us Sci pio Ae mi li a nus 
Afri ca nus) 342
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Пу љо Ђ. 1072
Пу пин Ми ха и ло 903
Пур ко вић Ми о драг Ал. 23, 28, 37
Пу та нец Ва лен тин 1112
Пу ти лов Бо рис (Бо ри́с Ни ко ла ́е вич Пу ти-

л́ов) 229, 246, 247, 270
Пут ник Љу би ца 460
Пут ник Па вле 832
Пут ник Ра до мир 460
Пши би шев ски Ста ни слав (Sta nisław Przy-

byszew ski) 419

Ра бле Фран соа (François Ra be la is) 389
Ра ва ни чан Сте фан 581, 583, 584, 587, 589, 591
Ра ва ни ча нин III 23
Ра влић Јак ша 655
Ра дак Урош 158
Ра де ка Ми лан 666
Ра ден ко вић Љу бин ко 215, 216, 218, 317
Ра ди са вље вић Зо ран Хр. 39, 1019, 2021
Ра дић Јо ван ка 113, 162, 163
Ра ди че вић Бран ко 53, 54, 223, 524, 834, 839, 

840, 926
Ра ди че вић То дор 840
Ра до ва но вић-Ерић Бран ка 236, 266
Ра до вић Ам фи ло хи је 157, 163, 1145
Ра до вић Бо ри слав 1040
Ра до вић Вла ди мир 849
Ра до вић Ди ми три је 927
Ра до вић Ду шан 469, 480, 1154, 1155
Ра до ји чић Ђор ђе Сп. 14, 16, 23, 24, 28, 34, 

88, 92, 104, 139, 142
Ра дој чић Ни ко ла 83, 84, 97, 98, 99, 100, 104, 

135, 136, 139, 686
Ра дој чић Све то зар 15, 137, 142
Ра до нић Јо ван 83, 84, 98, 104, 139, 582, 685
Ра до њић Го ран 728
Ра до њић Ми ро слав 9
Ра до њић Ми ро слав Ми ки 373, 383
Ра ду ло вић Дра ган 1155
Ра ду ло вић Ифи ге ни ја Д. 355
Ра ду ло вић Јо ван 585, 591, 850, 860, 861, 969
Ра ду ло вић Ксе ни ја 372, 383
Ра ду ло вић Мар ко М. 711
Ра ду ло вић Ми лан 478, 480, 556, 558
Ра ду ло вић Ми ли во је 1103
Ра ду ло вић Оли ве ра 31
Ра ду ло вић Пет ко вић Из ми ни Д. 355
Ра ду ло вић Се ли мир 29
Ра ић Ко ста 840
Ра и че вић Ан дре ја / Ан дри ја Рај че вић / 

Ан дри ја Ра и че вић 42, 43, 44
Ра и че вић Го ра на 197, 660, 665, 710, 727
Ра ич ко вић Сте ван 529, 531, 533, 535, 538, 

543, 545, 547, 999, 1003, 1011, 1157

Ра ја чић Јо сиф (мо на шко име) / Или ја (све-
тов но име) 648, 651, 652, 653, 656, 
659, 660, 663, 833, 837, 839

Ра јић Јо ван 11, 13, 17, 23, 25, 28, 30, 103, 684
Ра јић Су за на 459, 462
Рај ко од Ра си не 228
Рај ко вић Ђор ђе 828, 834
Рај ко вић Ко же љац Љу би ша 300, 304, 305, 

316
Рај ко вић Рат ко 688
Рајл Гил берт (Gil bert Ryle) 498
Ра кић Ви кен ти је 711
Ра кић Зо ран 42, 43, 46, 105
Ра кић Ми лан 830
Ра кић Ра до мир 124, 135, 142
Ра кић Та ња 683
Ра ко ци ја Ми ша 609
Ран дељ Ђор ђе 26
Ран ко вић Зо ран 91, 97, 99, 104, 105
Ран коу Та ка ку ра (高桑闌更) 443
Ра сел Бер транд (Ber trand Rus sell) 389
Ра син Жан (Jean Ra ci ne) 378
Ра хи ља, ста ро за вет на лич ност 123
Ре бе ка, ста ро за вет на лич ност 123
Ре ђеп Јел ка 7, 8, 9, 17, 23, 25, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 
93, 95, 104, 105, 133, 142, 145, 150, 151, 
154, 179, 232, 234, 256, 270, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 371, 377, 383

Ре марк Ерих Ма ри ја (Erich Ma ria Re mar que) 
721

Рем бо Ар тур (Art hur Rim baud) 465
Рем брант Хар мен сон ван Рајн (Rem brandt 

Har men szoon van Rijn) 1057
Рен Лу двиг (Lud wig Renn ) 721
Ре ше тар Ми лан 167, 169, 176, 1145
Ри кар ду Жан (Jean Ri car dou) 981, 982
Ри кер Пол (Paul Ricœur) 575
Ри кју Сен но (千利休) 444
Рил К. (K. Rühl) 1102
Рил ке Рај нер Ма ри ја (нем. Ra i ner Ma ria 

Ril ke) 693
Ри ста но вић Урош M. 712
Ри стић В. 1072
Ри стић Ду шан 45
Ри стић Ј. 1072
Ри стић Јо ван 451
Ри стић Мар ко 464, 469, 475, 477, 480, 515, 

516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 524, 
525, 526, 527, 690, 721, 1153

Ри стић Ми ли во је Ј. 418, 421, 426, 427, 429, 
433

Ри сто вић Ми лан 884, 885
Ри тер Ви ли јам (Wil li am Rit ter) 697
Ро бин сон Мeри (Mary Ro bi son) 488
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Ро вин ски Па вле Апо ло но вич 94, 104, 235, 
270, 1145

Ро гач Ма ја 467, 480
Ро де Ер вин (Er win Roh de) 760, 761, 768, 779
Ро за нов Сер геј Па вло вич 88, 105 
Ро зен Ју ли је (Ju li us Ro sen) 846
Ро зен тал Ре ги на (Re gi ne Ro sent hal) 879
Ро зен фелд Алек сан дар / Алек сан дар Ро да 

Ро да (Alek san dar Ro sen feld / Ale xan-
der Ro da Ro da) 693, 694, 695, 696

Рон сар Пјер (Pi er re de Ron sard) 1006
Рон че вић Та ња 999
Ро сић Та тја на 967, 970
Ро шуљ Жар ко 45, 46, 904, 905, 907, 922, 927, 

929
Ру ас Чарлс (Char les Ru as) 1140
Ру ва рац Ила ри он 95, 97, 98, 100, 101, 105, 

230, 270
Ру ва рац Ко ста 829
Ру жић Да ни ло 233, 266, 273
Ру жи чић Гој ко 240, 256, 257, 258, 266, 273
Ру со Жан Жак (Jean-Jac qu es Ro us se au) 187, 

472, 473, 480, 804
Ру та, ста ро за вет на лич ност 123, 124, 125, 

127

ΣολώμοΣ Αλέξης 368
Са ба ци ја 607
Са бол чи Ми клош (Miklós Sza bol csi) 1021
Са вић Вик тор Д. 113, 123, 124, 128, 130, 

689
Са вић Ми лан 685, 828, 829, 831, 833, 834, 

836, 838, 843, 844, 1151
Са вић Ре бац Ани ца 1141, 1142, 1143, 1144
Са ви ће вић Ми ро слав 266
Сав ко вић На да Н. 845
Са и гјо Хо ши (西行法師) 444
Са ид Едвард Ва ди (Ed ward Wa die Said) 

1120
Са и ка ку Иха ра (井原 西鶴) 438, 444
Сај мон Нил (Mar vin Neil Si mon) 1123
Са мар џи ја Сне жа на Д. 9, 32, 371, 378, 380, 

383, 722, 725, 726
Са мар џић Ра до ван 264, 582, 685
Са мој лов Гри го ри је Ива но вич (Гри го рий 

Ива но вич Са мойло в) 1057, 1059
Сам сон, ста ро за вет на лич ност 134
Са му ил / Ша му ел (לא ומש Šəmûʼēl), про рок 

126
Са му и ло, цар 13, 32
Са ра Авра мо ва, ста ро за вет на лич ност 123, 

126
Са ра ма го Жо зе (José Sa ra ma go) 385, 387, 388, 

390, 392, 396, 397, 398, 399, 400
Сар тр Жан-Пол (Jean-Paul Sar tre) 366, 389

Са тер ленд Фреј зер (Ge or ge Sut her land Fra-
ser) 1138, 1139

Са тир 607
Са тур нин 607
Са фран Фор Џо на тан (Jo nat han Sa fran Fo-

er) 1126
Све та Ага па Со лун ска 599, 600
Све та Ана ста зи ја Сир миј ска / Рим ска 599, 

600, 601, 606
Све та Ире на Со лун ска 599, 600
Све та Мак си ма 596, 598, 607
Све та Хи о ни ја Со лун ска 599, 600
Све ти Ва си ли је Остро шки 1142
Све ти Вик три ци је (San ctus Vic tri ci us) 604
Све ти Ву ка шин Кле пач ки 1142
Све ти Ди ми три је Со лун ски 77, 599, 600, 

601, 609
Све ти До нат Евриј ски 595, 601, 602, 607, 

608
Све ти Ђор ђе 148, 149
Све ти Еле а зар (ʼEl̔ azar) 108, 109, 110, 111
Све ти Јо ван ег зарх 42
Све ти Јо ван Зла то у сти (Ἰωάννης ὁ Χρυσό-

στομος) 60, 109
Све ти Јо ван Зла то у сти (Ἰωάννης ὁ Χρυσό-

στομος) 689
Све ти Ју стин Ће лиј ски 1142
Све ти Кви рин Си сциј ски 598, 599, 601, 606
Све ти Ки при јан (Thaschus Cæci li us Cypri-

a nus) 597
Све ти Ме то ди је (Μεθόδιος) 50, 52, 53, 113, 

124
Све ти Мон тан Син ги дун ски 596, 598, 601, 

607
Све ти Ни ко лај Ле лић ки 1142
Све ти Пе тар 138, 601
Све ти Пе тар Це тињ ски 1142
Све ти Про ко пи је 604
Све ти Са ва / Раст ко Не ма њић 11, 12, 22, 

50, 53, 77, 85, 90, 95, 135, 136, 141, 142, 
148, 149, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 840, 842, 848, 849, 850, 855, 
856, 891, 1142

Све ти Сте фан 110
Све ти Ти хон За дон ски 723
Све ти Фло ри јан (Фло ри а нус) 601, 606
Све ти Хер ма гор (Her ma go ras) 595
Све ти Хри зо гон Акви леј ски 599, 600
Свифт Џо на тан (Jo nat han Swift) 389
Се ве ри јан Га вал ски 45
Се и сен суи Оги ва ра (荻原 井泉水) 443
Се ку лић Иси до ра 406, 417, 419, 433, 464, 467, 

480, 902, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 
938, 939, 940, 1141, 1142, 1143, 1144

Се ку лић Мла ден 831
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Се ку ло вић Го ран 957, 970
Се кунд 605
Се ле нић Сло бо дан 886, 889, 893, 894, 895
Се ле у ки ди, ди на сти ја 107
Се лин Луј-Фер ди нанд (Lo u is-Fer di nand 

Céli ne) 717, 721
Се лин џер Џе ром Деј вид (Je ro me Da vid Sa-

lin ger) 1124
Се не ка Лу ци је Енеј (Lu ci us An na e us Se ne ca) 

811
Сент Ан дре Џејмс (Ja mes St. An dre) 944
Сеп ти ми је из Са ло не 596, 605
Сер вил 607
Си да Ма њеа Адри ја на 667
Сил ван 607
Сил ве стрис Бер нард (Ber nar dus Sil ve stris) 

43
Си ме он Столп ник 789
Си мић Ра до је 1165
Си мо вић Љу бо мир 260, 261, 270, 378, 381, 

382, 383, 524, 525, 527, 997, 999, 1000, 
1004, 1008, 1011

Си мон, син Ма та ти јин 108
Си мо но вић Сло бо дан 20
Син гер Исак Ба ше вис (Isa ac Bas he vis Sin-

ger) 1120, 1124
Син дик Ду шан 139, 142
Си не рот Сир миј ски 598, 605
Си о кис Ни ко ла ос (Νικόλαος Σιώκης) 933, 

940
Си о ран Емил М. (Emil Ci o ran) 723
Скер лић Јо ван 582, 831, 832, 833, 837, 844
Скок Пе тар 1087, 1112
Скот Сти вен (Ste ven Scott) 484, 485
Ско улз Робeрт (Ro bert E. Scho les) 487
Скриб Ежен (Eu gené Scri be) 829
Скур тис Јор гос (Γιώργος Σκούρτης) 357
Сла веј ков Пет ко Ра чов (Пет ко Ра чов Сла-

вейков ъ) 254, 266, 272
Сле па Жи ва на 241, 244, 272
Сле пац Про да но вић 232
Сле пи ца из Гр гу ре ва ца 241, 244, 251, 272
Сли јеп че вић Ђо ко 659, 667, 885
Сли јеп че вић Пе ро 851, 861
Сло тер дијк Пе тер (Pe ter Slo ter dijk) 1021
Сме де ре вац Ђу рађ 239
Смир нов-Бр кић Алек сан дра 593, 595, 596, 

597, 609
Смит Ан то ни (Ant hony D. Smith) 847
Смит Ха ри сон (Har ri son Smith) 492
Смит Џон (John Smith) 1131
Смреч ник Сне жа на 1056, 1116
Со ги Ијо (宗祇) 444
Со крат (Σωκράτης) 342, 346, 347, 348, 761, 

762, 771, 773, 774, 775

Со ла рић Па вле 221, 649, 667
Сол да то вић М. 1072
Со ло мон, ста ро за вет на лич ност 134
Со ра Ка ваи (河合 曾良) 442, 443
Со рен ти но Па о ло (Pa o lo Sor ren ti no) 73, 74, 

75, 76, 77
Со фо кле (Σοφοκλης) 377
Со фрић Па вле 304
Спе ран ский М. Н. 93, 94
Спил ман Ма ри он Ха ри (Ma rion Ha rry Ale-

xan der Spi el mann) 697
Спи но за Ба рух де (Ba ruch de Spi no za) 283, 

285, 389
Спи ри до но вић Са вић Је ла 534, 548
Спре мић Мом чи ло 685
Спу жић Вла ди мир М. 1076, 1098, 1099
Сре мац Сте ван 406, 901, 907, 909, 916, 919, 

929, 933, 940, 1149, 1154
Сре те но вић Дра го љуб 1068
Срећ ко вић Пан те ли ја 99, 100, 105
Став чик Ева (Ewa Stawczyk) 711
Ста јић Ва са 634, 637, 640, 828, 831, 844
Ста јић Ми о драг 516
Ста љин Јо сиф Ви са ри о но вич Џу га шви ли 

(Ио сиф Вис са ри о но вич Джу га шви ли 
Ста лин) 706

Ста мен ко вић Вла дан 899
Ста мен ко вић Ди ми три је 1080
Ста ни ми ро вић Вла сти мир 306, 307, 316
Ста нић Ан дри ја 250, 273
Ста нић Дра ган 679, 680, 1141
Стан ко вић Бо го љуб 103
Стан ко вић Бо ри сав 406, 407, 419, 864, 879, 

880, 1157
Стан ко вић Жи во јин 306, 316
Стан ко вић Иван 1075
Стан ко вић Љи ља на 1056, 1116
Стан ко вић Ра до ман 91, 99, 104, 165, 166, 

169, 176
Стан ко вић Сте фан 659
Ста но је вић Или ја 858
Ста но је вић Ла зар 1072, 1107, 1112
Ста но је вић Ма рин ко 253, 266, 273, 293, 316
Ста но је вић Ми лан Ђ. 307, 316
Ста но је вић Ста но је 134, 135, 139, 142, 319
Ста ној чић Жи во јин С. 723, 1165, 1166
Ста рац Ми ли ја 277, 278, 279, 281, 283, 284
Ста рац Ра шко Ко ла ши нац 232, 233
Ста рок Џон (John Stur rock) 952, 953, 954
Ста си но пу лу Ма ри ја (Στ ασινοπούλου 

Μαρία) 932, 940
Сте ва но вић Алек сан дра П. 697, 698, 701
Сте ва но вић Ви да 480
Сте ва но вић Ми ха и ло 723, 1165, 1166
Сте ва но вић П. 464, 1072
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Сте ва но вић Пе тар 831
Сте јић Јо ван 233, 234, 245, 246, 247, 248, 

249, 260, 262, 266, 272
Стен вијк Хан (Han Ste en wijk) 1158
Сте па нов Љу бо мир 33
Сте фан Не ма ња / Си ме он Ми ро то чи ви / 

Све ти Си ме он 11, 13, 27, 33, 77, 83, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 
104, 113, 135, 136, 148, 149, 155, 157, 
159, 160, 162, 392, 855, 856

Сте фа но вић Бра ти слав 1066 
Сте фа но вић Ди ми три је Е. 590
Сте фа но вић Ђ. 239
Сте фа но вић Ко ја нов Ђор ђе 235
Сте фа но вић Мир ја на Д. 19, 20
Сте фа но вић Све ти слав 428, 1067, 1068, 1072
Сте фа но вић Те о фан 653
Сти јо вић Ра да 323
Стойко ва Сте фа на 254, 270
Сто ја ди но вић Ми ли ца Срп ки ња 13, 29, 30, 

31, 834
Сто ја ко вић Гор да на 1159, 1160, 1161, 1163
Сто ја но вић Алек сан дар 884, 885, 888, 890, 

891, 894, 896, 899
Сто ја но вић Зо ро ва вељ Вла дан 413, 414
Сто ја но вић Љу бо мир 44, 46, 86, 90, 92, 93, 

94, 96, 97, 100, 101, 105, 216, 231, 266, 
1145, 1162, 1166

Сто ја но вић Ми ља на 268
Сто ја но вић Ми о драг 30, 31, 33
Сто ја но вић Ми ро љуб 23, 24, 25, 27
Сто ја но вић Пан то вић Бо ја на 1011
Сто ја но вић Пе тар И. 223
Сто ја но вић Ра то мир 159
Сто јић Ми та 921
Сто јић Са ва 840
Стој ко вић Ата на си је 1046
Стој ко вић Ми та Ра јин 839
Стој ко вић Сре тен Ј. 246, 248, 258, 259, 266, 

639, 641
Сто кер Еј бра хам Брем (Abra ham Bram Sto-

ker) 792
Сто лић Ана 1161
Стор ти ни Кар лос Ро бер то (Car los Ro ber to 

Stor ti ni) 578
Стоу Ха ри је та Би чер (Har ri et Be ec her Sto we) 

1121
Стра ти ми ро вић Сте фан, ми тро по лит 192, 

193, 652
Стра то ник 603, 607
Стре зов Ст. (Ст. Стрѣзовъ) 258, 267
Стри ко вић Јо ван 1145
Су ба шић Сла ђа на 672, 1142, 1145
Су бо тин-Го лу бо вић Та тја на 103, 123, 139, 

142

Су бо тић Во ји слав 1050
Су бо тић Јо ван 13, 29, 374, 378, 655, 832, 

838, 839, 844, 846, 848, 850, 1141
Су бо тић Љи ља на 649, 667
Су бо тић Сав ка 902, 1159, 1160, 1161, 1162
Су вај џић Бо шко Ј. 221, 241, 254, 258, 270, 725
Су леј ман I Ве ли чан стве ни 12, 13, 33
Сул пи ци је Се вер (Sul pi ci us Se ve rus) 604

Та дић Јор јо 685
Та дић Но ви ца 997, 1023, 1024, 1025, 1026, 

1027, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 
1040, 1042

Та маш Хај нал ка (Haj nal ka Ta mas) 598
Та мин џић Ду шан 480
Та на сић Сре то 221, 671
Та ра нов ски Ки рил Фјо до ро вич (Ки рилл 

Фёдо ро вич Та ра нов ский) 740
Тар та ља Иво 464, 480
Та сић В. 1072
Та сић Ми ле 39
Та сић Ни ко ла 22
Та та рен ко Ала 567, 578, 710, 711
Та тић Ти ма 831
Та ци / Та ти Ахил (Ἀχιλλεὺς Τάτιος) 763, 

766, 767, 773, 774, 776, 778
Твен Марк (Mark Twa in) 488, 1122, 1125, 

1126
Тво ро гов О. В. 91, 105
Те бетс Те рел (Ter rell Teb betts) 502
Теј лор Чарлс (Char les Taylor) 790
Те ке ли ја Пе тар 188, 189
Те ке ли ја Са ва 33, 187, 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196, 648, 667
Те ле ба ко вић А. 1072
Те о дор из Са ло не 608
Те о дор Ла скар 91
Те о дор Про дром (Θεόδωρος Πρόδρομος) 

762, 763
Те о дор, је ро мо нах хи лан дар ски 687, 688
Те о до си је Хи лан да рац 12, 53, 77, 80, 84, 

125, 130, 136, 142, 148, 1157
Те о до та (Θεοδότη) 599, 600
Те о крит (Θεόκριτος) 341, 344
Те о преп 608
Те рен ци је Афер Пу бли је (Pu bli us Te ren ti us 

Afer) 366
Тер зић Ве ли мир 885
Тер ту ли јан (Qu in tus Sep ti mi us Flo rens Ter-

tul li a nus) 109
Те сла Ни ко ла 903
Те цу ђи Ии но (飯野哲二) 442, 443
Те шић Гој ко 410, 470, 480
Те шић Ми ло сав 997, 1014
Ти де ман Ди трих (Di e trich Ti e de mann) 811
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Ти ја нић-Ву јо вић Ма ра 734, 737
Ти мин 607
Ти мо теј 607
Ти мо ти је вић Ду шан 407, 433
Ти мо ти је вић Ми ро слав 847, 861
Тим чен ко Ни ко лај 555, 558, 701, 702, 703, 

704, 705, 706, 707
Ти хо мил 91, 93, 95, 98, 100
То ви ја, син То ви та, ста ро за вет на лич ност 

126
То до рић Гор да на 863, 864, 872, 880
То до ров Цве тан 1004, 1011, 1025
То до ро вић Ми ро љуб 707, 709 
То до ро вић Пе тро ни је-Пе ра 451, 453, 740
То јо Сес шу (雪舟 等楊) 444
То ка рев С. А. 216
То кин Али са 648
То кин Ми лан 378, 383, 648
Тол стој Лав Ни ко ла је вич (Лев Ни ко ла е вич 

Тол стой) 98, 472, 480, 715
Тол стој Ни ки та Иљич 311, 316
Тол стој Све тла на М. 216, 317
То ма но вић Ла зар 1145, 1149, 1151, 1152
То мин Све тла на С. 9, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 

40, 84, 85, 105, 126, 130, 133, 142, 284, 
383, 827

То мић Б. 1072
То мић Бра ни слав 243, 267
То мић Или ја 107, 114
То мић Јо ван Н. 582
То мић Ли ди ја 725, 1142, 1143
То мић Ми лан М. 1102
То мић Ми ли ца 902
То мић Пер си да 296, 309, 317
То мић Све тла на 902
То мић Све то зар 737
То мић Сто ја дин 322
То мо вић Гор да на 320, 321, 322
То мо вић Сло бо дан 1142, 1143, 1145
Томп сон Едвард (Ed ward Thomp son) 790
То пли ца Ми лан 250, 255
То по ров В. Н. 297, 302, 315
То ро Хен ри Деј вид (He nry Da vid Tho re au) 

1120
То шић Бо жи дар 159
Трај ко вић Ни ко ла 409
Тракл Ге орг (Ge org Trakl) 693
Тр бо је вић Ол ги ца 667
Три јић Вла дан 105
Три фу но вић Ђор ђе В. 17, 24, 27, 41, 42, 44, 

46, 137, 142, 583, 584, 588, 590, 591, 
1006, 1007, 1011

Тр ку ља Си ме ун 651, 652, 663
Тро ја но вић Си ма 215, 218
Тр пи нац П. 1072

Ту ки дид (Θουκυδίδης) 358, 742, 770
Тур ге њев Иван Сер ге је вич (Иван Сер гее-

вич Тур ге́ нев) 829, 843
Тут ње вић Ста ни ша 532, 533, 534, 547, 548, 

728
Ту ца ков Ву ки ца 680
Ту ца ков Јо ван 1059, 072
Ту ца ко вић Јо ван 1072

Ђи ри лов Јо ван 221
Ћи јо ђо Фу ку да (福田 千代尼) 440
Ћи ри ло Хо по вац 584
Ћирић Исидор 831
Ћир ко вић Си ма 9, 36, 139, 143, 269, 582
Ћо пић Бран ко 1155
Ћо рић Бо жо 1166
Ћо ро вић Вла ди мир 86, 95, 105, 231, 270, 

428, 582, 685, 830, 832. 833, 844, 848, 
853, 858, 861

Ћо ро вић Све то зар 852, 853, 1059
Ћо сић Бо ра 471, 480
Ћо сић Бра ни мир 414
Ћо сић Бра ни слав 830
Ћо сић Ву кић Ана 548
Ћо сић До бри ца 520, 524, 551, 553, 554, 555, 

556, 557, 558, 702, 704, 741
Ћо сић Па вле 954
Ћу ко вић Ми лан 853, 861
Ћу ко вић Ми ли ца В. 615, 673
Ћу пур ди ја Бран ко 292, 300, 301, 316

Уби па рип Ми лан ка 139, 143
Угре но вић Алек сан дра М. 729
Ује вић Ма те 412, 433
Укро пи на Ве сна 672
Уна му но Ми гел де (Mi guel de Una mu no) 702
Ун гер Ру долф (Ru dolf Un ger) 809
Ур си цин 608
Ус пен ски Бо рис Ан дре је вич 310, 317

Фа у лер До рин (Do reen Fow ler) 503
Фе ликс 607
Фер гу сон Ро берт А. (Ro bert A. Fer gu son) 

794, 800
Фе рић Ђу ро 191
Фи ди ја (Φειδίας) 771, 781
Фи длер / Фе длер Ле зли (Le slie Aa ron Fi e dler) 

485, 791, 795
Фи лет 608
Фи ли по вић Ми лен ко С. 180, 184, 215, 216, 

218, 242, 270, 296, 309, 317
Фи ли по вић Рат ко 1068, 1069, 1116
Фин Мо ни ка (Mo ni ca Fin) 1156, 1157
Фла ви ја Ју ли ја Кон стан ци ја (Fla via Iu lia 

Con stan tia) 89, 91, 92, 98, 100



1197

Фла шар Ми рон 366, 368, 1142, 1143, 1144
Фло бер Ги став (Gu sta ve Fla u bert) 975, 982
Флор 608
Фо јер бах Лу двиг Ан дре ас фон (Lud wig 

An dre as von Fe u er bach) 389
Фок нер Ви ли јам (Wil li am Fa ulk ner) 486, 

491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 
501, 502, 503, 504, 505, 506, 509, 510, 
511, 513, 793, 795, 1120, 1122, 1128, 
1138, 1139, 1140

Форд Ме докс Форд (Ford Ma dox Ford) 717, 
721

Форд Ри чард (Ric hard Ford) 488
Фо рел Ав густ (Au gu ste Fo rel) 1054, 1055, 

1093, 1116
Фо ти је I (Φώτιος) 758
Фрај Нор троп (Nor throp Frye) 74, 75, 973, 

974, 975, 984, 993, 1143
Фрајнд Мар та 25, 103, 371, 373, 377, 378, 

383, 885, 900
Фран геш Иво 521
Франк Џо зеф (Jo seph Frank) 493
Франс Ана тол (Ana to le Fran ce) 389
Фра ња Аси шки (Fran ce sco d’As si si) 439, 

445, 724
Фреј ден берг Ол га (Ольга Ми хайлов на 

Фрейден берг) 302, 317
Фреј зер Џемс Џ. (Ja mes Ge or ge Fra zer) 289, 

301, 317
Фрид берг Мо рис (Ma u ri ce Fri ed berg) 1139
Фри дрих II Пру ски / Фри дрих Ве ли ки 

(Fri e drich II / Fri e drich der Große) 808, 
813, 814, 821

Фриш Макс Ру долф (Max Ru dolf Frisch) 357
Фројд Сиг мунд (Sig mund Freud) 413, 962, 

1023, 1026, 1032, 1132, 1147
Фро ленц Карл (Karl Flo renz) 436
Фром Ерих (Erich Fromm) 1123
Фру шић Ди ми три је 224
Фу ко Ми шел (Mic hel Fo u ca ult) 575, 982, 

1121, 1123
Фул брајт Џејмс Ви ли јам (Ja mes Wil li am 

Ful bright) 1120

Ха ве лок Ерик (Eric Ha ve lock) 261
Ха ги ва ра Ја суо (萩原恭男) 442
Ха дри јан Пу бли је Ели је Тра јан (Pu bli us 

Ae li us Tra i a nus Ha dri a nus) 603
Хај де гер Мар тин (Mar tin He i deg ger) 959, 

965, 970
Хај нер ман Пе тер (Pe ter Haj ner man) 656
Ха клен дер Фри дрих Вил хелм (Fri e drich 

Wil helm Hackländer) 829
Ха лан ский Ми ха ил Ге ор ги е вич 254, 256, 

270

Ха лед Хо се и ни (Kha led Hos se i ni) 1126
Ха ман Јо хан Ге орг (Jo hann Ge org Ha mann) 

803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 
811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 
819, 820, 821, 822, 823, 824

Хам бур гер Ке те (Käte Ham bur ger) 1027
Ха мо вић Ва лен ти на 469, 480
Ха мо вић Дра ган Л. 516, 518, 527, 547, 669, 

1014, 1021, 1038, 1040, 1041
Ха ри тон (Χαρίτων) 763, 776
Хар нак Ото (Ot to Har nack) 568
Ха сан Ихаб (Ihab Ha bib Has san) 486, 488
Ха си о тис Ио а нис (Χασιώτης Ιωάννης) 932, 

940
Хау Су зан (Su san Ho we) 1123
Ха у зер Ото (Ot to Ha u ser) 694
Хаф нер Ста ни слав 30
Ха чи он Лин да (Lin da Hutcheon) 553, 554, 

555, 558, 1137, 1139
Ха џи-Ва си ље вић Јо ван 251, 258, 259, 267, 

273
Ха џи и о а ну Ма ри ја Хри сти на (Μαρία 

Χριστίνα Χατζηϊωάννου) 940
Ха џић Ан то ни је 1043
Ха џић Ди ми три је 832
Ха џић Зо ри ца 665, 827, 1161, 1162, 1163
Ха џић Јо ван / Ми лош Све тић 827, 832, 836, 

838
Ха шек Ја ро слав (Ja ro slav Ha šek) 1157
Хе гел Ге орг Вил хелм Фри дрих (Ge org 

Wil helm Fri e drich He gel) 974
Хе ли о дор из Еме се (Ἡλιόδωρος ὁ Ἐμε σηνός) 

763, 780
Хе мин гвеј Ер нест Ми лер (Er nest Mil ler 

He ming way) 483, 484, 485, 486, 487, 
488, 721, 1122, 1126

Хер берт Френк (Fran klin Pa trick Her bert) 
1124

Хер берт Хун гер (Her bert Hun ger) 758
Хер дер Јо хан Гот фрид фон (Jo hann Gottfried 

von Her der) 803, 804, 805, 806, 807, 
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 816, 
817, 818, 819, 820, 821, 822, 823

Хе ре ни је Етру скус Ме си је Де ци је Квинт 
(Qu in tus He ren ni us Etru scus Mes si us 
De ci us) 759

Хер ма Гај 605
Хер мил 603, 607
Хер мо ген Па нон ски 599, 602, 605, 607
Хе род Атич ки (Ἡρώδης Ἀττıϰός, Hērṓdēs 

Attikós) 357
Хер ци го ња Еду ард 166
Хе си од (Ἡσίοδος) 341, 344, 346, 348, 769, 

770, 771, 781
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Хил де гар да Бин ген ска (Hil de gard von Bin-
gen) 43

Хинц Ди ми три је 838
Хиртл Јо зеф (Jo sef Hyrtl) 1079, 1083, 1089
Хирц Ми ро слав 1048, 1061, 1097
Хи тлер Адолф (Adolf Hi tler) 358, 706, 890, 

1067
Хи трек Адолф (Adolf Hytrek) 601
Хјум Деј вид (Da vid Hu me) 389, 804
Хлу дов Алек сеј Ива но вич (Алек сей Ива-

но вич Хлу дов) 98
Хобс То мас (Tho mas Hob bes) 389
Хогл Џе ролд (Jer rold Ho gle) 791
Хо дел Ро берт (Ro bert Ho del) 221, 741
Хо ку ши Та хи ба на (立花北枝) 443
Хол сте Ар нолд (Ar nold Hol ste) 1058
Хол цха у зен Адолф (Adolf Hol zha u sen) 42, 43
Хо мер (Ὅμηρος) 346, 388, 769, 770, 771, 

776, 781, 1135
Хо ра ци је Флак Квинт (Qu in tus Ho ra ti us 

Flac cus) 341, 344, 425
Хор ват Јо сип 655
Хорк хај мер Макс (Max Hork he i mer) 797
Хор нер Аврил (Avril Hor ner) 795
Хо торн На та ни јел (Nat ha niel Hawt hor ne) 

1120
Хоф ман Ернст Те о дор Вил хелм / Хоф ман 

Е. Т. А. ( Ernst The o dor Wil helm Hof-
fmann / E. T. A. Hof fmann) 1026

Хоф ман стал Фри дрих (Hu go von Hof-
mannsthal) 693, 859

Хра ни слав Ге ор ги је 659
Хре бе ља но вић Дра га на / Дра ги ња 230
Хре бе ља но вић Ла зар 10, 11, 12, 13, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 32, 35, 37, 38, 96, 
100, 151, 183, 227, 228, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 242, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 263, 
266, 270, 588, 886

Хре бе ља но вић Ми ли ца / Јев ге ни ја 11, 13, 
21, 25, 126, 128, 233, 242, 249, 259, 260

Хри стић Ар те ми за Јо а ни дес 451, 454, 455, 
460

Хри стић Јо ван 372, 373, 383, 530, 893, 900
Хри сто фор Ра ча нин 87, 88, 103, 688, 689
Ху ди Па хо ми је 689
Ху мо Хам за 406, 409, 410, 433
Ху ња ди Ја нош / Си би ња нин Јан ко 10, 11, 

14, 15, 17, 18, 20, 23, 27, 36

Ца кић Сил ва на 323
Цам блак Гри го ри је 12, 83, 87, 101, 125, 126, 

128, 129, 130, 136, 143, 145, 146, 147, 
149, 150, 151, 152, 154

Цан кар Иван 1157
Цар Мар ко 690, 854, 861, 1149, 1152, 1157
Ца ру кис Ја нис (Γιάννης Τσαρούχης) 357
Цвајг Ште фан (Ste fan Zwe ig) 693, 694
Цве тић Ми лош 371, 382, 848, 852
Цвет ков Мир ко 406, 433
Цви ја но вић Ве дран М. 802, 810, 817, 824
Цви јић Јо ван 268, 737
Цви јо вић Вла де та 91
Це пен ков Мар ко Ко стов (Мар ко Ко стов 

Цѣпен ковъ) 258, 268
Цер нић Лу ци ја 93, 105, 176, 687
Це ро вић П. 1072
Це ци ри ја 607
Ци це рон Мар ко Ту ли је (Mar cus Tul li us Ci-

ce ro) 341, 342, 347, 348, 352, 759, 763, 
1144

Циц мил-Ре ме тић Ра дој ка 737
Цр но је вић Мар ко 250
Цр њан ски Ми лош 406, 416, 419, 433, 435, 

436, 437, 438, 439, 440, 441, 444, 445, 
446, 519, 526, 530, 583, 587, 670, 673, 
685, 689, 690, 691, 692, 693, 702, 703, 
704, 707, 710, 714, 717, 718, 719, 720, 
721, 729, 856, 1157, 1166

Чај ка но вић Ве се лин 198, 215, 218, 291, 292, 
310, 313, 317

Чам бер Сил ви ја 38
Чан ко вић Јо ван 1072 
Ча пек Ка рел (Ka rel Ča pek) 1157
Ча плин Чарлс Спен сер (Char les Spen cer 

Cha plin) 363
Чар но је вић Ар се ни је III 581, 582, 584, 585, 

586, 587, 589
Че ле би ја Ја куб (Yakub Çelebi) 13
Че ли ни Бен ве ну то (Ben ve nu to Cel li ni) 708
Чем бер лен Ба зил Хол (Ba sil Hall Cham-

ber lain) 436, 439, 440
Чер чил Вин стон (Win ston Chur chill) 894, 

895
Че хов Ан тон Па вло вич (Ан тóн Пáвло вич 

Чéхов) 357, 364, 1135
Чир гић Ад нан 198, 200
Чо ке Ен рик (He in rich Zschok ke) 224
Чо кор Франц Те о дор (Franz The o dor Cso kor) 

693
Чо кр љан Ђор ђе (Ге ор ги је) 648, 662, 667
Чо кр љан Ја ков 649
Чо кр љан Јо ван 647, 648, 649, 650, 651, 653, 

655, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 
664, 667

Чо кр љан Ми хај ло 652
Чу ли но вић Фер до 885
Чу пић Ни ко ла 50, 51, 269
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Чур лић Аврам (мо на шко име – Ата на си је) 
653, 662

Чур чић Ла зар 36, 191, 196, 376, 377, 383

Џа ко вић Ву ко ман 200, 204, 209, 213, 215, 
216

Џа џић Пе тар 283, 285, 724
Џејмс Хен ри (He nry Ja mes) 496, 1120, 1122
Џојс Џејмс (Ja mes Au gu sti ne Aloysi us Joyce) 

950, 983
Џо нић У. 1072
Џу ве ро вић Ни ко ла 1080

Шан тић Алек са 845, 846, 847, 848, 849, 850, 
851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 
859, 860, 861

Шап то вић Ве ли зар 160
Ша ран чић Чу ту ра Сне жа на З. 463, 464, 480
Ша ро вић Ма ри ја 1146, 1147, 1148
Шар че вић Жељ ко 1090, 1116
Ша у лић Но ви ца 198, 199, 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 232, 
233, 240, 250, 267

Ша у лић Пер ко 203
Ша фа рик Јан ко / Ша фа рик Янко 105, 237, 

267
Ша фа рик Па вел Јо зеф (Paul Jo seph Schaf-

fa rik) 60, 86, 87, 91, 93, 105
Ша ча ба лић Рад ми ла 368
Шварц Ер ла (Er la Schwartz) 803
Шви мер Ро зи ка Ро за (Ro si ka Schwim mer) 

1162
Ше а то вић Ди ми три је вић Све тла на 530, 

548
Ше бе ста Ка рољ (Károly Se besztha) 911, 913
Ше вић Ми лан 830, 1162, 1163
Ше ге дин Пе тар 521, 522, 523, 524, 527
Шек спир Ви ли јам (Wil li am Sha ke spe a re) 

357, 377, 378, 379, 386, 417, 488, 489, 
703, 1120

Ше ку ла рац Бо жи дар 96
Ше ли Пер си Биш (Percy Bysshe Shel ley) 

468
Ше ноа Ау густ 1157
Ше пард Ј. Х. (H. J. Shep pard) 567, 578
Ше пард Сем (Sam She pard) 1123
Ше ће ров ски Вик тор Б. 548
Ше фер Жан Ма ри (Jean-Ma rie Scha ef fer) 

713
Ши ба та Јо ри ко (Yori ko Shi ba ta) 437
Ши јан Сло бо дан 873
Ши јач ки-Ма не вић Бо ја на 347, 352
Ши лер Фри дрих (Fri e drich Schil ler) 378, 

655, 808

Ши мић Ста ни слав 522
Шин дић Миљ ко 404, 433
Ши шман Иван 241, 254, 255
Шке ро вић Ђ. 1072
Шклов ски Вик тор (Вик тор Бо рисо вич 

Шкло вский) 951
Шлир Хајн рих (He in rich Schli er) 561
Шма ус Алојз (Alo is Schma us) 24, 1142, 

1143, 1144
Шо ба јић Пе тар 234, 271
Шо ла Ата на си је 848, 851, 852, 861
Шо шун (Shos hun) 442, 443
Шпа ди јер Ире на Б. 27, 73, 75, 80, 86, 91, 

93, 94, 105
Шпен глер Освалд Ар нолд Гот фрид (Oswald 

Ar nold Gottfried Spen gler) 692
Шта вља нин-Ђор ђе вић Љу би ца 93, 105, 

169, 176
Штај нер Џорџ (Ge or ge Ste i ner) 944
Шта сни Гор да на 730, 731, 732, 733
Шће па но вић М. 263
Шу и ца Мар ко 230, 271
Шу ка ло Мла ден 961, 970
Шулц Вал тер 959, 960, 970

Ястстре бов Иван С. 293, 300, 317

Aba die Ann J. 509, 513
Ab der hal den Ru dolf 1102
Abot Por ter / Ab bott H. Por ter 386, 387, 400
Ac hil les Ta ti us 783
Adams Nick 489
Ador no Fran ce sco 785
Ador no The o dor W. 493, 797, 800
Akir Pre mu dri / Ahi qar 176
Alek sić Mi lan D. 528
Alt ba u er Mos he 124, 130
An dress Ma ce J. 803, 804, 824
An drić Ivo 1041
An đel ko vić Sa va 383
An tić Mi ro slav 16, 17, 34
Aphtho ni us 783
Ari stop ha nes 355, 368, 369
Ayres Le wis 594, 612

Ba bić Ivo 601, 609
Ba bić Jo sip 803, 804, 805, 806, 824
Bač li ja Gr go 679
Bad nja re vić Alek san dar 512
Ba du ri na Sti če vić Ve sna 166, 176
Bah tin Mi hail / Bak htin Mik hail 389, 400, 513
Ba jić Jo sip 679
Bal das sar ri Gu i do 1157
Bal dry H. C. 344, 352
Balj Vla di mir S. 154



1200

Ba ra ko vić Ju raj 271
Bar ker Dun can 344, 352
Bar nes Ti mothy D. 594, 596, 609
Bar wick Karl 759, 761, 785
Baš ča re vić Sne ža na S. 1021
Ba šo Ma cuo / Bashō Mat suo 442, 446
Ba tler Džu dit / Bu tler Ju dith 199, 218, 868, 

869, 872, 873, 880
Ba tu šić Ni ko la 864, 878, 880
Ba u de la i re Char les 465, 944
Ba u er-Pro tić Lju bi ca 512
Bayer Oswald 823
Bayles Mart ha 79, 80
Bec ker Ma ria 343, 352
Be čej ski Mir ja na M. 579
Be kić To mi slav 1041
Be laj Vi to mir 312, 317
Be nac chio Ro san na 1156
Ben son Jac kson J. 489
Be nja min Wal ter 954
Be rar di Fran ko 368
Berg son Hen ri 465, 467, 1017
Ber lin Isa i ah 794, 797, 798, 800, 808, 824
Ber schin Wal ter 610
Ber ti naz zi Car lo 850
Ber to vitch Sa cvan 800
Be tel hajm Bru no 476, 480
Betz John R. 804, 807, 808, 809, 810, 814, 

817, 818, 819, 820, 824
Bi ti Vla di mir 957, 970
Bjork Len nart 512
Blan ke Fritz 824
Blo om Ha rold 484, 489
Bo jo vić Zla ta D. 57
Bo reyko  An drey 80
Boš kov Mir ja na Ž. 106 
Boš kov Ži vo jin 666
Boš ko vić Dra gan 577, 578
Boš ko vić-Stul li Ma ja 180
Bot ting Fred 794
Bot ting Fred 800
Bo žić Bla nu ša Zrin ka 957, 964, 970
Brad bury Mal colm 946, 954
Bran co vi ci Ghe org he 83, 89, 106
Bran ko vić Đor đe 10, 37, 57, 106
Bran ko vić Je ri na 21
Bra tož Raj ko 595, 604, 610
Brecht Ber tolt 879
Bro oks Cle anth 491, 492, 512
Bro oks Pe ter 493, 494, 508, 512, 796
Bro wicz Ta de usz 1102
Brown Pe ter Ro bert 594, 610
Broz Ivan 216
Büchsel El fri e de 805, 813, 814, 815, 816, 818, 

819, 821, 824

Bu čar Fra njo 218
Bud ma ni Pe ro 271
Bu lić Fra ne 595, 598, 599, 602, 605, 606, 608, 

610
Bur nham Mic hel le 796, 800
Burnyeat M. F. 346, 352

Cain Wil li am E. 485, 489
Ca i va no José Lu is 531, 532, 548
Cámara Ja vi er 79
Ca plan Ha rry 783
Car roll Le wis 471
Car roll Noël 797, 800
Ca stri ca no Jo dey 796, 800
Ca ta la no Ales san dro 1157
Cham ber lain Ba sil Hall 436, 440
Chan tra i ne Pi er re 346, 353
Cha plin Char lie 369
Cha ri ton von Ap hro di si as 786
Ci ce ro Mar cus Tul li us 783
Co mley Nancy R. 489
Con ca Fa bri zio 762, 783, 785
Con dil lac Éti en ne Bon not de 804
Con stan ti ne the Gre at 106
Con stan ti ne the Phi lo sop her 131
Con stan ti no po u los Vi vian 356, 368
Cor si Ste fa no 785
Co uc houd Paul-Lo u is (クーシュー) 436, 446, 

447
Cr njan ski Mi loš 16, 447, 861
Cro ce Be ne det to 465
Cro nia Ar tu ro 1156
Crow Char les 800
Cur ti us Ernst Ro bert 763, 785
Cve tić Ma ri e la 1026, 1041
Cvi ja no vić Ve dran M. 825

Čar no je vić Ar se ni je 591
Čir gić Ad nan 198, 199, 200, 201, 218
Čo kr ljan Jo van 667

Ćo ro vić Sve to zar 853
Ćo sić Do bri ca 558
Ću ko vić Mi li ca V. 645

D’a mi ko Sil vio 861
Dal meyda Ge or ges 785
Dal ziel Pa me la 492, 512
Da mja no vić Da ri ja 598, 600, 603, 610, 611
Da ni lo’s Stu dent 154
Da noj lić Mi ća 463, 481
Da noj lić Mi lo van 16
Da rel Lo rens 578
Da vis Tha di o us 503, 509, 513
Da vi son Ca rol Mar ga ret 795, 800
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De Man Paul 1026, 1027, 1041
De San tos Ote ro Au re lio 60
De Sil va Da vid 109, 114
Deák Ágnes 647, 648, 667
De čan ski Ste fan 106, 154
Dek kers Eli giu 609
Del bi an co Val nea 1158
De le haye Hip polyte 112, 114, 596, 598, 599, 

610, 613
De lić Li di ja D. 401
Déroc he Vin cent 595, 610
De Ro sa Aa ron 1135
Der ri da Jac qu es 800, 967, 968, 970
De sni ca Vla dan 963, 965, 969, 971
Di a man ta kou-Agat hou Кaiti 356, 368
Di kro Osvald 1025, 1041
Dilt hey Wil helm 467
Di zda re vić Kr nje vić Ha ti dža 9
Doj či no vić Da ni jel M. 122
Dol be au François 595, 596, 597, 610
Do le žel Lu bo mir 388, 390, 394, 396, 400, 401
Don nelly Col leen E. 494, 495, 512, 513
Do sto jev ski Fjo dor Mi ha i lo vič 481, 578
Do xa pa tres 783
Du čić Jo van 853
Du val Noel 596, 610
Du vall John N. 503, 512

Đo kić Sa un der son Iva na 271
Đor đe vić Dra gan 967, 968, 970
Đu rić Pa u no vić Iva na V. 954

Ebert The o dor 768, 786
Efthymi a dis Step ha nos 595, 610
Eg ger Ru dolf 601, 602, 611
Ehren berg Vic tor 355, 368
Ehr hard Al bert 595, 611
Ei gler Günther 785
Ele a zar, the pri est 122
Eli ja de Mir ča 288, 290, 317, 567, 578
Eli ot Tho mas Ste arns 778, 783, 787
El li ott Emory 946, 954
El li ott Ka mil la 796, 800
Er ko li no Ste fa no 975, 976, 983
Er no ut Al fred 343, 353
Est her, Old Te sta ment cha rac ter 131
Eu ge ni a nus Ni ce tas 783

Fa ulk ner Wil li am 492, 494, 499, 500, 501, 502, 
506, 507, 508, 509, 510, 512, 513, 793

Fen tress Ja mes 261, 271
Fer gu son Ro bert A. 794, 800
Fer jan čić Sne ža na 600, 606, 612
Fer rich Ge or gii Rha gu sa ni 196
Fi e dler Le slie A. 791, 794, 795, 800

Fin Mo ni ca 1156
Fink Bru ce 1033, 1041
Fi šer Er nest 1041
Fla ker Alek san dar 468, 481
Flo renz Karl 436
Fo ley John Mi les 251, 271
Ford Sa rah 793, 800
Fow ler Do reen 503, 512
Freud Sig mund / Frojd Sig mund 796, 800, 

962, 970, 1026, 1027, 1032, 1034, 1041
Frid man Mo ris 567, 578
Frye Nor throp / Fraj Nor trop 74, 75, 80, 134, 

143, 395, 400, 993

Ga bri e li F. 785
Ga jek Ber nhard 822, 824
Gal ti er-Bo is siè re Jean 1102
Gar zan ti Mar cel lo 1157
Ga se lee S. 783
Ga vri lo Tro ji ča nin 122
Ga vri lo vić Mi lo mir M. 993
Ge ary Pa trick J. 77, 80
Ge ertz Clif ford Ja mes / Gerc Kli ford 497, 

498, 499, 512
Ger brajn Alen 567, 578
Ger dec Je le na 929
Ger dec Sa va 929
Gib bon Ed ward 789, 790, 793, 801
Gib son Wil li am 801
Gi e droyć Dow mont Fran cis zek 1102
Gill Chri stop her 346, 353
Gli šić Slo bo dan ka 512
Gluš če vić Zo ran 481
Go de Ale xan der 824
Go et he Jo hann Wol fgang von 779
Gold ham mer Art hur 801
Gor dić Isi do ra 578
Gor dić Vla di sla va 489
Go ru no vić Bi ja na 512
Got Be ris 1032, 1041
Göttemit Jo han nes 785
Go ve dić Na ta ša 379, 383
Gra ča nin Hr vo je 604, 611
Gra hek Sa nja 1041
Gray Ric hard 497
Gr če vić Fra njo 1041
Gre e ne Ro land 1041
Gre gory Na zi an zen 114
Gre u ze Jean-Bap ti ste 850
Gr gu rić Iva na 37
Gri escbach He inz 1102
Grif fith-Dic kson Gwen 811, 815, 818, 824
Gri go ri je iz Gor nja ka / Gri go ri je Gor njač ki 18
Gro mo vić Mi lan В. 1012
Gründer Kar lfried 824
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Gru ša no vić Zlat ko М. 900
Gu i met Émi le 436
Gut mann Wal ter 1102

Dra gin Gor da na S. 164

Đor đe vić Jo van 844
Đor đe vić Slo bo dan 578
Đor đe vić Vla dan 462
Đu rić Mi na 1041

Ha džić Jo van 844
Ha džić Zo ri ca P. 844
Haj de ger Mar tin 1039, 1041
Hall Edith 369
Ha mann Jo hann Ge org 807, 809, 810, 811, 

812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 
821, 822, 823, 824, 825

Ham blin W. Ro berts 502, 513
Ham bur ger Käte 1027, 1041
Ham mer C. 783
Hard wick Lor na 369
Hardy He nry 800, 824
Har mon A. M. 784
Har ring ton Wil frid 107, 108, 114
Har ri son Ste ven J. 369
Har vey Su san As hbro ok 124, 594, 611
Has san Ihab Ha bib 1031, 1041
Ha ve lock Eric 261, 271
Haym Ru dolf 804
He li o do rus / Héli o do re 784
He min gvej Er nest Mi ler / He ming way Er nest 

Mil ler 489, 490
Hen kel Art hur 808, 823
Her der Jo hann Gottfried 808, 810, 823, 824, 

825
Her mans Theo 954
Hil de brandt Hen rik 597, 611
Hirtz Mi ro slav 1048, 1116
Hob son Fred 503, 509, 510, 512, 513
Ho gle Jer rold H. 791, 800, 801
Ho o per Ant hony 346, 353
Hork he i mer Max 797, 800
Hor ner Avril 795
Hor vat Jo sip 667
Ho ug hton L. B. T. 350, 353
Hri stić Jo van 373
Hub bell H. M. 783
Hun ger Her bert 758, 786
Hun ter Da vid G. 594, 611
Hutcheon Lin da 558
Hytrek Adolf 601, 611

Iko nić Iva na T. 929
Ion Ma da li na Bel la ria 76

Ir wing John 795
Ive ko vić Fra no 216
Ive tic Egi dio 1158
Izen berg Oren 1025, 1041
Izer Vol fgang 1032

Jac kson Ann J. 513
Jac kson An na 801
Ja gić Va tro slav 176
Jak šić Mi lu tin 645
Ja ma sa ki Ka jo ko / Yama sa ki Kayoko 446, 447
Jan ka Mar cus 786
Ja rak Mir ja 596, 598, 601, 602, 611
Ja vor Igor 578
Jep hcott Ed mund 800
Ji re ček Jos 94, 105
Jo kić Ja smi na S. 318
Jol les An dre 476, 481
Joslyn-Si e mi at ko ski Da niel 109, 114
Jo va no vič-Ba tut Mi lan 1116, 1117
Jo va no vić Gor da na М. 325
Jo va no vić Ž. P. 16
Jo vić Je le na 271
József Szinnyei 647, 667
Ju dith, Old Te sta ment cha rac ter 131
Ju ri ca Ne ven 960, 963, 970
Ju stus Ja mes H. 503, 504, 512
Ju šić Bo žo 17
Ju van Mar ko 228, 229, 262, 271

Kaf ka Franc 578
Kal vi no Ita lo / Cal vi no Ita lo 975, 993
Ka mi Al ber 578
Ka ra džić Vuk Ste fa no vić 18, 185, 196, 225, 844
Ka ra no vić Zo ja 35
Ka ša nin Mi lan 18
Kav ka Mis ha 793, 799, 801
Kaz hdan Ale xan der Pe tro vich 78, 80
Ke a ton Di a ne 77, 80
Ker mo de Frank 783
Kil burn K. 784
King Ric hard H. 793, 795, 801
Kiš Da ni lo 565, 577, 579, 960, 961, 964, 967, 

969, 971, 976, 978, 979, 980, 982, 983, 
984, 985, 987, 989, 993, 994

Klajn Oli ver 571, 578
Kle ut Ma ri ja N. 196
Kne že vić Mi loj ko 578
Ko dat Cat he ri ne Gunt her 493, 512
Ko la kov ski Le šek / Kołakow ski Les zek 399, 

400, 401
Ko lje vić Sve to zar 271
Kon stan tin Pre zvi ter 18
Kon stan ti no vić Ra do mir 463, 481
Kon stan ti no vić Zo ran 1024, 1041
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Ko priv šek Kri sti na 578
Kopsch Fri e drich 1102
Korff Her mann Au gust 807, 824
Ko ru no vić Go ran P. 1042
Ko stić Alek san dra 1041, 1117
Ko stić Lji lja na S. 462
Ko stić Zvo ni mir 464, 481
Kot Jan 317
Kot ze bue Au gust von 846
Ko va če vić Ivan 309, 317
Ko va če vić Si ni ša 900
Ko zić Ran ko 759, 786
Krč mar Ve sna 373, 383
Kre i swirth Mar tin 501, 512
Kru e ger De rek 124
Krusch Bru no 601, 611
Ku jić Ran ka 481
Ku jun džić Osto jić Su za na 679
Kun Ka ro los 369
Ku per Džin Kem bel 562, 567, 578
Ku re še vić Ma ri na F. 177
Ku zi do va Ire na 167, 176
Kytzler Ber nhard 785

La can Jac qu es 1033, 1041
La ka ri jer Žak / Jac qu es La car riè re 561, 565, 

566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 
578, 579

La lić Ivan V. 1012
La lo še vić Ve sna 611
Lam pe Ge of frey Wil li am Hu go 609
Lan da José An gel Gar cia 401
Latyshev Va si lii 603, 611
Law Ju de 74, 80
La za re vić Ste fan 131
Le Goff Jac qu es 801
Le fe ve re An dré 954
Leh mann Hans-Thi es 879, 880
Le on –Du fo fo ur Xa vi er 140, 143
Lesky Al bin 771, 786
Le šić Jo sip 861
Le to Ma ria Ri ta 1158
Le vi nas Ema nuel 875, 880
Le vins Lynn Gar trell 513
Le wis Mat thew 790, 801
Lind Il se Du so ri 503, 513
Li vio Ma ri jan 611
Lod ge Da vid 945, 946, 954
Lo ma gi stro Bar ba ra 1158
Lon gus / Lon go So fi sta 784
Lo renc Bo ri slav 1041 
Lo u rié Ba sil 166, 168, 176
Lo uth An drew 594, 612
Lo vrin če vić Lji ljan ka 1041
Lu bas Wla di slaw 163

Lu bi mov Ale xei 80
Lu ci a nus / Lu cian 784
Lu kić Ja smi na 1028, 1029, 1041
Lu kić Sve ta 870, 881
Lumpp Hans-Mar tin 822, 824
Lunt G. Ho ra ce 130

Mac leod M. D. 784
Mac rem bo li tes Eu mat hi us 784
Mähl Hans-Jo ac him 767, 786
Ma il lon J. 784
Maj kić Mir ja na 1159
Mak si mo vić De san ka 548, 549
Mal ba ša Zdrav ko 24
Ma nas ses Con stan ti nus 785
Man go Cyril A. 611
Mann Tho mas 401
Mar ci ni ak Pa weł 387, 400
Mar co vich Mi ro slav 784
Ma re tić To mo 271
Ma ric ki Du šan ka 1041
Ma ri čić Gor dan 368
Ma rić Sre ten 1041
Ma ri gli a no Mil via 77
Mar ko vić Bo jan M. 971
Ma ro je vić Rad mi lo 481
Mar shall Bill 794, 801
Mar tin R.K. 801
Mat hi e sen Ro bert 124, 130
Ma tic ki Mi o drag S. 225
Ma ti ja še vić Ra do van 481
Mat suo Ku ni 436, 439
Ma u per tu is Pi er re Lo u is Mo re au de 805
Ma vro ge ni Sta vru la 941
McE voy E. 800, 801
McHa le Brian 496, 499, 501, 513
Mead Ge or ge Ro bert Stow 565, 578, 579
Me il let An to i ne 343, 353
Me len ti je vić Ni ka nor 24
Mel vil Her man 578
Mel vin ger Ja sna 24
Men cej Mir jam 310, 317
Men cvel An džej 261, 271
Meyer J. 1102
Mic ha siw Kim Ian 794, 801
Mi gli o ri Ma u ri zio 785
Mig ne Jac qu es Paul 109, 110, 111, 114
Mi hail greš ni 24
Mi haj lo vić Bоrislav Mi hiz 281, 282, 285
Mi jo vić Pa vle 604, 611 
Mi kić Ra di vo je 1037, 1041
Mi la no vić Ma ri na 368
Mi len ko vić Mi loš 513
Mi les Ro bert 792, 801
Mi le tić Sla vi ca 579
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Mi lo ra dov De jan S. 1117
Mi lo sa vlje vić Mi lić Sne ža na 386, 400
Mi lo še vić Pe tar 611
Mi lo še vić-Đor đe vić Na da М. 185
Min de ro vić Zo ran 579
Mi o či no vić Mir ja na 564, 577
Mi šić Zo ran 528
Mla de no vić Sve tla na D. 513
Mod del mog De bra 489
Mo ja še vić To mi ca Т. 558
Mol nar Alek san dar 875, 881
Mom msen The o dor 612
Mon ter lan An dri de 35
Mo ra bi to Ro san na 1158
Mo ra lić Ana 579
Mo ran John H. 824
Mo sent hal Sa lo mon Her mann 846 
Mo ses, the prop het 154
Most Glenn 346, 353
Mo šin Vla di mir 91, 105
Mras Karl 784
Müller Carl Wer ner 761, 786
Mu sich Ste fan 274
Myrsi a des Ko sta 368
Myrsi a des Lin da S. 368

Nad ler Jo sef 804, 808, 823
Nagy Iván 667
Na sta si je vić Mom či lo 416, 434, 481
Ne dić Mi lan 900
Nel son Ro bert S. 124
Ne ma njić Ana 164
Ne ma njić Ste fan Pr vo ven ča ni 164
Ne ma njić Vu kan 164
Ne ma nji ći, di na sti ja 25, 106
Ne sto ro vić Zo ri ca 379, 383
Ne šić Đor đe 591
Ne vin son He nry 808, 824
Ni ko lić Ve ra 481
No ra Per re 271
Nor den Edu ard 778, 782, 786
No va lis 786
Nu šić Bra ni slav 930

O’Fla herty Ja mes 809
O’Mal ley Pa trick R. 792, 793, 801
Obi lić Mi loš 21
Obre no vić Mi lan 462
Ogi wa ra No ri ko (荻原規子) 446
Opa čić Zo ra na Z. 548
Ora ić To lić Du brav ka 564, 579
Oring El li ott 180, 185
Or lan do Sil vio 75
Ort ner Še ri 199, 218
Osto jić Ti ho mir 645

Pa jić Pe tar 1021, 1022
Paj si je 57
Pan tić Mi haj lo 1037, 1041
Pa pić Ža ra na 199, 218
Pa ro vić-Pe ši kan Ma ja 604, 612
Pärt Ar vo 78, 80
Pa vić Mi lo rad 1012
Pav ko vić Va sa 1041
Pa vlo vić Mi o drag 198, 218
Pe ek A. Char les 502, 513
Pe ić Mar ko 679
Pej gels Elejn 561, 562, 565, 566, 567, 570, 

571, 579
Pe ko vić Slo bo dan ka 902, 929
Pe rić Dra go ljub Ž. 318
Pe rić Mir ja na 578
Pe ri šić Bje la no vić Ne delj ka V. 434
Pe ri šić Mi o drag 1030, 1042
Per kell Chri sti ne 343, 353
Pe šić Rad mi la 233, 271
Pe ši kan-Ljuš ta no vić Lji lja na 209, 218
Pe tro ni je iz Ho po va 34
Pe tro ni je iz Za va le 34
Pe tro vić Alek san dar Sa ša 954
Pe tro vić Dra go ljub 679
Pe tro vić Ivan ka 601, 612
Pe tro vić Je le na 35
Pe tro vić Mi lu tin 1042
Pe tro vić So nja D. 274
Pe vu lja Duš ko 591
Phi lo stra tus 785
Pi er John 401
Pi er re No ra 228
Pi ja že Žan 368
Pi li po vić Je le na N. 354
Pla to / Pla to ne / Pla ton 354, 785, 786, 787
Plo tin 786
Po li mljan ski mo nah 34
Polívka Jiří 60
Po lo vi na Na ta ša M. 143
Po pa Vas ko 46, 47
Po po vić Alek san dar 864, 866, 867, 868, 871, 

872, 878, 879, 880, 881
Po po vić Iva na 600, 606, 612
Po po vić Jo van Ste ri ja 383, 384, 930
Po po vić Mi o drag 180, 185
Po po vić Pa vle 57
Poth Iš tvan 668
Prin ce Ge rald / Prins Dže rald 386, 400
Pro dro mus The o do rus 785
Pro tić Jo van 853
Pro zo rov Va dim 602, 612
Pun ter Da vid 796, 798, 799, 801
Pu ti lov Bo ris Ni ko la je vič 271
Put nik Ra do mir 880
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Qu inn Pe ter 78, 80
Qu in ti li a nus / Mar co Fa bio Qu in ti li a no 785

Ra be Hu go 783
Ra dich 274
Ra du lo vić Ifi ge ni ja D. 369
Ra du lo vić Kse ni ja 372
Ra du lo vić Mi na 369
Ra du lo vić Pet ko vić Ísmini D. 369
Ra pan Pa pe ša Ani ta 604, 611
Ra pat zi kou Ta ti a ni G. 798, 801
Rat ten bury R. M. 784
Ra va ni ča nin I 18
Ra va ni ča nin II 18
Ra va ni ča nin III 18 
Ra vlić Jak ša 667
Re a le Gi o van ni 785
Rec hold 1102
Rec lam Phi lipp Jun. 808
Re đep Jel ka 34, 35, 37, 38, 39, 325
Re še tar Mi lan 176
Re von Mic hel 436
Ri ker Pol 575, 579
Rim baud Art hur 465
Ri stić Mar ko 481, 528
Roché Se ba stian 76
Roh de Er win 760, 786
Ron ca li Re na ta 783
Ro sen Ju li us 846
Ro sent hal Re gi ne 879, 880
Ro us se au Jean Jac qu es 472, 804, 824
Ro uw horst Ge rard 109, 114
Ro we Chri sto fer 346, 353
Royle Nic ho las 1026, 1042
Ru fe ner Ru dolf 785
Rühl K. 1102
Ru i nart The o dor 598, 599, 612
Ru land Ric hard 946, 954
Ru va rac Ila rion 106
Ryan Ma rie-La u re 388, 401

Sa gni er Lu di vi ne 76
Sa int Sa va 164
Sa int Sa vi o ur / Re bec ca Jo nes 75
Sa int-Ge la is Ric hard 387, 401
Sa pir Ed ward 805, 806, 808, 824
Sa ra ma go Žo ze 392, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Sa vić Dra gu tin 33
Sa vić Sven ka 1159
Sav ka Su bo tić 1159
Sav ko vić Na da N. 862
Sa voy Eric 793, 801
Schäfered Chri stian 786
Schli ber 1102
Schmid No e rr Gun ze lin 800

Schmidt He in rich 1103
Scho fi eld Mar tin 346, 353
Scho les Ro bert 489
Schönberger Ot to 785
Schul zed Ger hard 786
Schwartz Er la 803
Scott Ryberg Inez 343, 353
Scott Ste ven 484, 489
Se besztha Károly 913
Se ke ruš Pa vle 578
Se ku lić An te 682
Se ku lić Isi do ra 941
Sha ke spe a re Wil li am 383
Shar pe Ric hard 612
Shel ley Percy Bysshe / Še li Per si Biš 468
Shep herd Scott 76
Si mić Lju ba 312, 313, 317
Si mo net ti Man lio 597
Si mo net ti Man lio 612
Si mo vić Lju bo mir 463, 481
Skle vicky Lydia 199, 218
Skok Pe tar 681
Smir nov-Br kić Alek san dra 612
So kić Stan ka 307, 317
Sor ren ti no Pa o lo 80
Spo o ner C. L. 796, 800, 801
Sre mac Ste van 930
St. An dré J. 954
Ste en wijk Han 1158
Ste fan Ne ma nja 163
Ste fan Ra va ni ča nin 591
Ste fan Uroš II Mi lu tin 131
Ste i ni ber Ober lin 436
Sto i a no vich Tra ian 932, 940
Sto ja ko vić Gor da na, 1159
Sto ja no vić Pan to vić Bo ja na 271
Strac hey Ja mes 800
Stra uss H. 493
Stro bin ski Žan 962, 970
Su bo tić Lji lja na 649, 668
Süßmilch Jo hann Pe ter 805
Sve ti Ve nan ci je 610
Szlezák Tho mas A. 785

Ša fa rik Paul Jo zef 647, 668
Šan tić Alek sa 849 , 853, 861, 862
Ša ran čić Ču tu ra Sne ža na 481
Ša u lić Ani ca 216
Ša u lić No vi ca 199, 200, 201, 208, 211, 216
Še pa ro vić Zvo ni mir Paul 21
Šer ko Al fred 1103
Še va li je Žan 567, 578
Šo la Ata na si je 853
Špa di jer Ire na B. 80
Šu tić Mi lo slav 473, 481
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Ta dić No vi ca 1041, 1042
Ta ka ši Ma cuo (松尾) 446
Ta mas Haj nal ka 598, 612
Ta sić Ni ko la 22
Ta u be Mos he 124, 130
Taylor Char les 790, 793, 801
Te ke li ja Sa va 196
Te le ćan Din ko 1042
Te tlow Wen dolyn E. 489
Thac ker Alan 612
The Mac ca be es 122
Tho mas Paul-Lo u is 383
Thomp son Ed ward 790
Thom son H. J. 612
Ti e de mann Di e trich 811
Tka lec Da ni e la 1041
To do rić Gor da na 881
To do rov Cve tan 1025, 1041
To fig hian Omid 348, 353
To mić Sve tla na 902
To šo vić Bran ko 1041
Tref zer An net te 509, 513
Tri e pel Her mann 1102
Tri fu no vić Đor đe V. 47
Tsam blak Gre gory / Cam blak Gri go ri je 131, 

154
Tu ki did 358

Un ger Ru dolf 809, 817, 818, 824
Up di ke John 945, 947, 948, 949, 950, 951, 

952, 954

Val den fels Ber nhard 870, 880, 881
Va lja vec Ma ti ja 271
Van de Vel de The o do or Hen drik 1116
Van der Den nen Jo han M.G. 486, 489
Va ra kis Аngeliki 357, 358, 369
Var ni ca Ne ve na P. 285
Va ru fa kis Ja nis 369
Va si lje vić Ilić Sla vi ca M. 130
Va so je vich Ste vo 274
Vel čić Mir na 1025, 1042
Ven clo vić Ga vri lo Ste fa no vić 44
Ver gil / Ver gi li us 354, 785
Ver nant Jean-Pi er re 344, 353
Ve se li no vić Šulc Mag da le na 18
Vir gi lio Raf fa e le Di 784
Vi tić Zo ri ca S. 122

Volf Ni ko la 1041
Volk mann H. 1102
Vo me la Sta ni slav 1116
Vu če tić Ili ja 844
Vu či će vić Bran ko 480
Vuč ko vić Ra do van 474, 481
Vu ja nić-Led nic ki Mir ja na 1041
Vu jo še vić Vla di mir M. 802
Vu le tić Ve ra 481

Wag me i ster Eli za beth 74, 80
Wal po le Ho ra ce 790
Walz Chri sti a nus 783
War burg Aby 758
War bur ton Wil li am 805
War ming ton E. H. 783
We in ste in Phi lip 509, 513
Weißen born Bernd 823
Wel lek Re ne 807, 824
Wic kham Chris 261, 271
Wil li ams An ne 792, 801
Wil son G. R. 484, 489
Win ter bot tom Mic hael 785
Wright Eli za beth 1026, 1042
Wri gley Aman da 369

Xe nop hon Ep he si us 785

Young Da niel 356, 368
Young Fran ces 594, 612
Yunis H. 346, 353

Zan ker An dre as T. 344, 353
Zec Bo ži dar 1041
Ze il ler Jac qu es 595, 601, 612
Ziadé Raphaëlle 109, 110, 114
Zi e se mer Walt her 808, 823
Zlo snik Sue 795
Zo rić Mi le na S. 384
Zvo ni mir Dmi tar, König 19

Živ ko vić Dra gi ša 216
Ži žek Sla voj 1036, 1037, 1042

飯野 446
倉本 446
鍾薇芳 446
松本 446

Ре ги стар са чи ни ла 
Је ле на Ла тов Па пић



УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. предајаруКописа
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити по-
датке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2.процесрецензирања
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3.елементирада(обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
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в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же
так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;

г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 
1,5 cm у односу на основни текст;

д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4.формат
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. цитиранеформе
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...”, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. цитирањереференци интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (самарџија 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MurpHy 1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (деретић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (павић1972а: 

34), (павић1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (радевић–матицКи2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (живКовић1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (сувајџић 2005: 201; петКовић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. цитираналитература
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег” параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
павић, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
б) књига (више аутора):
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радевић, Милорад, Миодраг матицКи. Народне песме у „Српскодал ма
тинском магазину”. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
живКовић, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil”-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
пипер, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
ниКолић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
Felluga, Dino. Survey of the Literature of England. <http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html> 18. 09. 2009. 

Уређивачки одбор Збор ни ка Мати це срп ске за књижевност и јези к
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