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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

UDC 050.488BOSANSKA VILA”1885/1914”
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Др Јеленка J. Пандуревић

СИМБОЛИЧКО МАПИРАЊЕ КОСОВА, СТАРЕ И ЈУЖНЕ СРБИЈЕ 
НА СТРАНИЦАМА БОСАНСКЕ ВИЛЕ*

У ра ду се пра ти иде о ло шка и по ли тич ка ма три ца ли те рар ног 
кон стру и са ња на ци о нал ног иден ти те та у књи жев ном ча со пи су 
Бо сан ска ви ла (1885–1914). Пра ти се сим бо лич ки то пос еп ског Ко-
со ва из аспек та уре ђи вач ке по ли ти ке ча со пи са, као и стра те ги ја 
ан га жо ва ња чи та лач ке пу бли ке у прав цу иден ти фи ка ци је са иде јом 
срп ске на ци је за сно ва не на је зи ку, књи жев но сти и тра ди ци ји, од-
но сно кон со ли да ци је „свих срп ских зе ма ља“ на тој осно ви. У ра ду 
се да је при каз ли те рар не, исто риј ске и ет но граф ске за ин те ре со-
ва но сти за те ри то ри је ко је су се у том тре нут ку на ла зи ле ван гра-
ни ца Кра ље ви не Ср би је. Из бор на род них пје са ма, ет но граф ске 
би ље шке, ли те рар не и пу то пи сне фор ме, ви је сти и огла си, кри-
ти ке и ко мен та ри у функ ци ји су до ка за ко јим се по твр ђу је при-
пад ност Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је срп ској на ци ји и по сред но 
алу ди ра на исто вјет но „исто риј ско“ опре дје ље ње Ср ба из Бо сне и 
Хер це го ви не.

Кључ не ри је чи: Бо сан ска ви ла, Ко со во, Ста ра Ср би ја, Ма ће-
до ни ја, на род на књи жев ност, пу бли ци сти ка, кул ту ра пам ће ња, 
на ци о нал ни иден ти тет.

Бо сан ска ви ла је пр ви, нај зна чај ни ји и нај ду го вјеч ни ји књи жев ни ча со-
пис Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни (Ђуричковић 1975). Из ла зио је два де сет и 
де вет го ди на два или три пу та мје сеч но и до ми нант но оби ље жио кул тур ну 
и по ли тич ку сце ну на раз ме ђи 19. и 20. ви је ка. Се лек тив ност у при сту пу овом 
из у зет но обим ном, те мат ски и жан ров ски ра зно вр сном кор пу су усло вље на 

* Рад је настао у оквиру пројекта Занемарени архиви књижевног и културног насљеђа, 
који се реализује уз подршку Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Ми-
нистарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво 
Републике Српске
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је прет ход но на ја вље ним и при хва ће ним смјер ни ца ма1, и од но си се на уо ча-
ва ње, од но сно из два ја ње тек сто ва ко ји упу ћу ју на дис кур зив но об ли ко ва ње 
ко сов ске ле ген де и ука зу ју на се ман тич ки по тен ци јал Ви дов да на у оно вре-
ме ним иде о ло шким и ге о по ли тич ким ре ла ци ја ма. Фо кус је, да кле, на ре кон-
струк ци ји уре ђи вач ке по ли ти ке ча со пи са ко ја се од но си на ма пи ра ње свих 
срп ских зе ма ља по сред ством из бо ра и ор га ни зо ва ња тек сто ва нај ра зли чи-
ти јег ти па, при че му је на род на књи жев ност2 има ла на гла шен зна чај и функ-
ци ју (Пандуревић 2008; 2015: 16–25). Про цес про ми шља ња ових не ко ли ко 
(на зна че них) про блем ских аспе ка та пра тио је ри зик да текст бу де об ли ко ван 
као не хо мо ге на и дис па ри тет на цје ли на, сто га је на са мом по чет ку би ло 
нео п ход но раз ја сни ти кон цеп ту а ли за ци ју кључ них син таг ми из на сло ва.

1.БосанскавилаудуховномПространству„свихсрПскихземаља“.Бо
сан ска ви ла је по кре ну та по сљед њих да на 1885. го ди не, да кле, са мо не ко-
ли ко го ди на на кон Бер лин ског кон гре са и ау стро у гар ске оку па ци је Бо сне 
и Хер це го ви не, у усло ви ма бес ком про ми сне цен зу ре (Богићевић 1953: 441–
443; кruševac 1978: 305–332) ко ја је ус по ста вље на као ва жан ин стру мент гео-
по ли тич ки про ми шље ног, ин стру и са ног, и свим ад ми ни стра тив ним сред стви-
ма по др жа ног про це са ства ра ња бо сан ске на ци је (краљачић 1987: pas sim). 
Ова ква стра те ги ја Мо нар хи је про из ве ла је, из аспек та ње них им пе ри јал них 
пре тен зи ја не при хва тљи ве, али и оче ки ва не по сље ди це3, бу ду ћи да се упра во 
тих го ди на на Бал ка ну ус пра вља ла не за ви сна срп ска др жа ва, као (не су ђе ни) 
Пи је монт, срп ски и ју жно сло вен ски4. Ка да је ри јеч о Бо сан ској ви ли, цен-
зу ра се у пр вом ре ду од но си ла на оба ве зу из бје га ва ња по ли тич ких и кон-
фе си о нал них пи та ња, и на по ме ну да „тре ба та ко ђе па зи ти да у са ста ви ма 
за бав ног и по уч ног ка рак те ра не бу де су ви ше на гла шен срп ски на ци о нал ни 
еле ме нат“ (Бесаровић 1967: 65–66). На кон смр ти Бе ња ми на Ка ла ја, кре а то ра 

1 Рад је из ло жен у фор ми ре фе ра та на на уч ној кон фе рен ци ји Са вре ме на срп ска фол
кло ри сти ка 7 – Ко сов ска бит ка (1389) у исто ри ји и тра ди ци ји, ко ја је ре а ли зо ва на у окви ру 
ма ни фе ста ци је Ви дов дан 2019 у Кру шев цу.

2 „Ма ло број на пи сме на ели та ма лог на ро да, ко ри сте ћи се за те че ним на род ним усме-
ним кул ту ра ма као основ ним ма те ри ја лом, нор ми ра и стан дар ди зу је но ве ви со ке кул ту ре, 
да би на сле де ћем ко ра ку ис та кла за хтев за соп стве ном др жа вом“ (Gelner 1997: 87–93); „У 
то ме је, да кле, глав ни за да так ет нич ке ин те ли ген ци је: мо би ли са ти ра ни је па сив ну за јед-
ни цу да об ли ку је на ци ју око но ве вер на ку лар не исто риј ске кул ту ре ко ју је та ин те ли ген-
ци ја по но во от кри ла“ (Smit 1998: 105).

3 Те о риј ски кон цеп ти сту ди ја на ци о на ли зма по ла зе од основ не ди хо то ми је у те о риј-
ском од ре ђе њу на ци је, и у том сми слу је кон цепт бо сан ске на ци је, за сно ван на ка те го ри ја-
ма ад ми ни стра тив но огра ни че не те ри ти то ри је, за ко ном де фи ни са не за јед ни це и гра ђан ске 
кул ту ре су прот ста вљен кон цеп ту срп ског на ци о нал ног по кре та у БиХ ко ји на гла ша ва 
ет нич ке ве зе, вер на ку лар ну кул ту ру, ми то ло ги ју, исто ри ју и на род ну мо би ли за ци ју.

4 Ме та фо ра че сто упо тре бља ва на у ме диј ском, по пу ли стич ком, али и на уч ном дис-
кур су (уп. страњаковић 1932; од но сно ча со пис Пи је монт ко ји је као днев ни лист из ла зио 
у Бе о гра ду, у пе ри о ду 1911–1915).
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и за го вор ни ка стра те ги је ства ра ња бо сан ске (ка сни је, бо шњач ке) на ци је, 
1903. го ди не, о пи та њи ма на ци о нал ног иден ти те та се све отво ре ни је рас пра-
вља и у књи жев ној пе ри о ди ци (vervaet 2010: 1–2). Стијн Вер ва ет сма тра да 
је на фор му ла ци ју на ци о нал не ре то ри ке у пе ри о ди ци ути ца ла не са мо ве ћа 
сло бо да штам пе, не го и шко ло ва ње бо сан ско хер це го вач ке ин те ли ген ци је у 
ино стра ству: Бе чу, Гра цу, За гре бу, Пра гу, или ван Ау стро у гар ске, у Бе о гра ду 
или Истам бу лу (исто). 

Исто риј ску смје ну ве ли ких си ла у Бо сан ском ви ла је ту пра ти ла је и екс-
панзијa све о бу хват ног по кре та срп ског на ро да за на ци о нал ну кон со ли да цију 
и про свје ти тељ ски пре по род5. Бо сан ска ви ла је по у здан ар хив за про у ча ва-
ње вре ме на6 у ко ме је ви зи ја осло бо ђе ња, и ује ди ње ња у јед ну на ци о нал ну 
др жа ву усмје ра ва ла дру штве но, кул тур но, еко ном ско и по ли тич ко ор га ни-
зо ва ње Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни (Цвијић 1908; Besarović 1968; PaPić 1972; 
кruševac 1978; маџар 1982; екмечић 1983; Kraljačić 1987; маџар 2001)7. 

На сла ња ју ћи се на тра ди ци ју срп ских ча со пи са у Вој во ди ни и ба шти-
не ћи иде је Ује ди ње не омла ди не срп ске, Уред ни штво Бо сан ске ви ле већ од 
пр вих бро је ва из ри чи то и ја сно на гла ша ва нео п ход ност ет но граф ског ра да 
и ства ра ња књи жев но сти за сно ва не на мо де лу на род не кул ту ре и усме не тра-
ди ци је. У кон цеп циј ском осми шља ва њу то ком пр ве го ди не из ла же ња (Duj
mović 2006) оно по зи ва „све на ше све ште ни ке, учи те ље и дру ге пи сме не љу де“ 
да по ста ну Ви ли ни са рад ни ци та ко што ће опи са ти „око ли ну свог мје ста, 
оби ча је, но шњу и го вор на ро да, и исто риј ске по ме ни ке“ (Бв 1886/18: 283). У 
европ ским окви ри ма већ по ма ло ана хрон, а у бал кан ским оче ки ван и не из-
бје жан, ро ман ти чар ски кон цепт на род не кул ту ре и на ци о на лог бу ђе ња до био 
је пу ни за мах тек на раз ме ђу ви је ко ва, у бур ном вре ме ну ге о по ли тич ког и 
стра те шког ма пи ра ња Бал ка на од стра не ве ли ких си ла. Овај про цес пра ти-
ло је исто вре ме но и има ги нар но ма пи ра ње срп ских зе ма ља на стра ни ца ма 
днев не штам пе и пе ри о ди ке. Укр шта ју ћи сег мен те ве ли ких усме но по ет ских 
и књи жев них на ра ти ва са пу то пи сним би ље шка ма и ет но граф ским цр ти ца ма 
из „но во от кри ве них“ (уп. атанасовски 2014) кра је ва Ста ре и Ју жне Ср би је, 
Бо сне и Ма ће до ни је, ис цр та ва ле су се гра ни це срп ског кул тур ног про сто ра, 
уз ар гу мен та ци ју ко ја би тре ба ло да бу де не по ре ци ва и пре суд на:

5 „Бу ђе ње на ци ја“ на Бал ка ну је про цес ко ји, у од но су на оста так Евро пе, за по чи ње 
мно го ка сни је. Раз ло ге у ве ли кој мје ри тре ба тра жи ти у исто риј ским окол но сти ма, од но сно 
у уну тра шњем устрој ству Ото ман ске им пе ри је у ко јој је со ци јал на стра ти фи ка ци ја по чи-
ва ла на кон фе си о нал ној, ни ка ко на на ци о нал ној осно ви. 

6 У том сми слу, 1907. или 1908. го ди на узи ма ју се као гра нич не. У пр вом пе ри о ду су 
до ми ни ра ле ет но граф ско-фол кло ри стич ке пре о ку па ци је и иде ја срп ског на ци о нал ног је дин-
ства, док су дру ги пе ри од оби ље жи ле мо дер ни стич ке тен ден ци је и иде ја ју го сло вен ства.

7 По сма тра но у ши рем кон тек сту „ду гог де вет на е стог ви је ка“, екс пан зи ја и ма сов ност 
штам па них ме ди ја су пре суд но ути ца ли на ства ра ње ам би јен та у ко ме је ве ли ки број љу ди 
мо гао да „за ми сли“ (anDerson 1983) на ци о нал ну за јед ни цу и прет по ста ви сво ју при пад ност 
њој на осно ву је зи ка, за јед нич ке про шло сти, кул ту ре пам ће ња, сен ти мен та, сим бо ла и ври-
јед но сти ко ји има ју ин те гра тив ни ка рак тер (Smith 1998: 310).
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До кле хва та је дан на род, до тле се про сти ру и ње го ви оби ча ји, ње-
го ве осо би не, ње го во ми шље ње, ње го ве пје сме, при че, по сло ви це и дру-
ге ум не умо тво ри не ње го ве. И као што по је ди ни кра је ви јед ног истог 
на ро да има ју раз ли чи то зе мљи ште, раз лич но за ни ма ње и ви ше или мање 
раз ли чи ту про шлост, исто им та ко и умо тво ри не ни су јед на ке, и јед на 
иста иде ја се ја вља у ви ше раз ли чи тих об ли ка, јед на иста ми сао у раз-
но ме ру ву (...). За то су у по чет ку ово га ве ка, кад је по че ла да се ра ђа сло-
бо да срп ска, кад је и књи га срп ска про пе ва ла, уви ђав ни ји љу ди у на ро да 
на ше га по че ли да ку пе то ум но бла го, те да га из но се све ту и пре да ју 
нај бо ље му чу ва ру – књи зи. (...) На ро чи то се обра ћам бра ћи ван гра ни ца 
да на шње кра ље ви не да ми се ода зо ву, бо је ћи се да ми срп ске зе мље ван 
кра ље ви не оста ну не за сту пље не (...). (Бв 1889/18: 285).

2. наративнаимагинаЦија,колективнаносталгијаинаЦионалнаидео
логија:изгуБљенаЦарстваиПредјелижудње

2.1.косово.Већ и ле ти ми чан пре глед упу ћу је на за кљу чак да би се уре-
ђи вач ка по ли ти ка Бо сан ске ви ле, на ро чи то у пр вом пе ри о ду (до 1907. го ди не) 
мо гла пред ста ви ти на осно ву до при но са из град њи кул тур ног пам ће ња по-
сред ством те ма ти за ци ја, ан га жма на и из вје шта ва ња о до га ђа ји ма ко ји, ути-
сну ти у ма три цу ве ли ких на ра ци ја, не ма ју са мо ло ка ни ка рак тер и зна чај, 
по пут све то сав ских при ред би, ху ма ни тар них ак ци ја, осни ва ња за ду жби на, 
штам па ња књи га са ро до љу би вом те ма ти ком. Ин фор ма ци је о про свјет ним 
и кул тур ним ак тив но сти ма раз ли чи тих срп ских удру же ња, о ус пје си ма и 
угле ду Ср ба у сви је ту и сви је тлим при мје ри ма па три о ти зма, усмје ре не су 
на кон со ли да ци ју чи та лач ке пу бли ке ко ја сво ју при пад ност на ци ји за сни ва 
на све то са вљу, ко сов ском за вје ту, сло бо дар ском от по ру и иде ја ма про свје ти-
тељ ства. На ро чи то су ин ди ка тив ни те мат ски бро је ви по све ће ни ју би ле ји ма 
као што су сто го ди шњи ца ро ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа 1888. го ди не 
(Пандуревић 2017), три ста го ди шњи ца ро ђе ња Ива на Гун ду ли ћа 1889, че-
тири сто го ди на Обод ске штам па ри је 1893, за тим сто го ди шњи ца пр вог срп ског 
устан ка 1904, де таљ но из вје шта ва ње о све ча но сти при ли ком кру ни са ња 
кра ља Пе тра и сл. У по за ди ни го то во сва ке све ча но сти, го то во сва ког го во ра 
Ср би ма и о Ср би ма, под ра зу ми је ва но и па те тич но тре пе ри Ко со во. Ви дов-
дан ски култ об у хва тио је и на дах нуо све об ли ке овог при та је ног и упор ног 
от по ра ау стро у гар ској по ли ти ци, при су тан у раз ли чи тим кон тек сти ма, као 
не из о ста ван за чин де кла мо ва ном и про кла мо ва ном па три о ти зму уред ни ка 
и са рад ни ка Бо сан ске ви ле. У сјен ци Ви дов да на, на ро чи то то ком „пет сто те“ 
(1889) го ди не об ли ко ва ла се и стал на ру бри ка под на сло вом Срп ске на род не 
умо тво ри не, по зи ви на прет пла ту, при ка зи књи га и ча со пи са8, по ле ми ке и 

8 „У овој књи зи има 14 срп. нар. пје са ма ко је је уче ни про фе сор Кра ков ског уни вер-
зи те та г. Ко пер ниц ки пре вео на пољ ски је зик, а на по чет ку је по ду жи исто рич ни чла нак од 
Т. Т. Је жа о Ви дов-да ну, од но сно о про па сти на шој на Ко со ву. Књи га је вр ло уку сно из ра-
ђе на, а по све ће на је на ро ду срп ском. Пред ло же но је да се је дан при мје рак ове књи ге узи да 
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кри ти ке, ре клам ни огла си9, ома жи и при год ни тек сто ви, по сред ством ко јих 
би се у дру га чи јим окол но сти ма пре вас ход но ре кон стру и са ла исто ри ја при-
ват ног жи во та – по пут че стит ке ко ју је „срп ска омла ди на на уни вер зи те ту 
у Пе шти“ упу ти ла до бро тво ру Пе ри Др ља чи, тр гов цу, а ко ју је уред ни штво 
Бо сан ске ви ле об ја ви ло у цје ли ни:

Вр ло по што ва ни го спо ди не!

Бла го оном ко до ви јек жи ви
Имао се ра шта и ро ди ти!
Срп ска омла ди на ва зда па зи буд ним оком све оно што се до га ђа у 

по је ди ним кра је ви ма рас ту ре но га срп ства. Она се ра ду је и оду ше вља ва 
уз ви ше ним тре ну ци ма у жи во ту на ше га на ро да, а пла че са на ро дом кад 
га за де се те шки уда ри жа ло сне суд бе на ше. И са да ка да се сје ћа пет сто го-
ди шње пат ње сво га на ро да, те шки јој се уз да си оти ма ју из гру ди. Ми се 
сје ћа мо, и цио на род мо ра се сје ти ти.

Кад се ви не мо ми сли ма у про шлост, из ла зе нам пред очи сви је тле 
сли ке на ше не гда шње сла ве. Ми се по но си мо њи ма, али успо ме не на ста-
ру сла ву сла бе су, да одр же је дан на род. Из ла зи нам пред очи и Ко со во. 
Ми пла че мо за јед но са гу сла рем срп ским над тим стра ти штем, на ком 
је за ко па на срп ска сло бо да и ве ли чи на. Али, те шко на ро ду ко ји у те шким 
да ни ма уми је са мо да пла че. Слав не успо ме не из про шло сти ве зу ју нас за 
се бе, али нај ви ше због то га, да се уз њих учи мо бо ри ти за бу дућ ност сво ју 
(Бв 1889/7: 110).

У је да на е стом бро ју Бо сан ске ви ле из 1889. из два ја се не ко ли ко тек сто-
ва, до вољ но илу стра тив них да су ко мен та ри су ви шни, сто га ће на овом мје-
сту би ти пред ста вље ни де скрип тив но и у из во ди ма. На на слов ној стра ни ци 
штам пан је текст Прах ко сов ских ју на ка, ко ји на кон ко лек тив ног ис ку ства 
у 20. ви је ку па жњу при вла чи ин фор ма ци ја ма ко је се од но се на кон текст и 
ау то ра, из вје сног Ан то ни ја Стра жи чи ћа, „оп ћин ског тај ни ка на Мље ту“ 
ко ји на ка то лич ку чи сту сри је ду 1889. го ди не пот пи су је па не ги ри чан текст 
по све ћу ју ћи га „Ср би ма без раз ли ке вје ре“. Ни жу се при год ни тек сто ви као 
што је од ло мак дра ме Кнез Ла зар Ми ло ша Цве ти ћа, за тим цр ти ца из срп ског 
жи во та под на сло вом Вид, по е ма Ди о ни си ја Ми ко ви ћа Ко со во, за тим ју нач ка 
гу слар ска пје сма По ги би ја ко сов ска и сл. У бро ју 12, на три стра не, пре но си 
се де таљ но цен трал на це ре мо ни ја „ко сов ске пет сто го ди шњи це у Ср би ји“, а у 
на став ку сли је де на ја ве о оби ље жа ва њу ве ли ког ју би ле ја у За гре бу, Бе о гра ду, 
Гра цу, Па ри зу и Цр ној Го ри. У на ред ном бро ју до но се се из вје шта ји о про-
сла ва ма у Са ра је ву, Мо ста ру и Чај ни чу:

у ка мен те ме љац у Кру шев цу. Ср дач на хва ла бра ћи По ља ци ма на овом кра сном по кло ну и 
врат ској љу ба ви“ (Бв 1889/13: 208).

9 „До са да је ваљ да иза шла из штам пе но ва књи га „Ко со во“, але го ри ја у че ти ри чи на 
с пје ва њем. По на род ним пје сма ма на пи сао Ми лан Ст. Ћу ри чић, про фе сор. Књи га се мо ре 
до би ти са мо код пи сца у Бе о гра ду, Обре но ва ули ца бр. 9“ (Бв 1889/10: 159).
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По сли је го во ра, дру штво је от пје ва ло у три гла са ту жну пје сму 
про па сти ко сов ске: „Зна те л’ се стре оно мје сто, гдје је Ми лош за ко пан“. 
По сли је то га, де кла мо вао је је дан ђак из че твр тог раз ре да на род ну пје сму 
„Ко сов ка дје вој ка“, на оп ште за до вољ ство ци је ле пу бли ке; Иза ово га, 
от пје ва ла су дје ца у два гла са уз прат њу дру штве ну пје сму „Ој Сло ве ни, 
још сте жи ви“. На по шљет ку, пре ча сни г. про та пре лио је ко љи во, при 
том је дру штво от пје ва ло „Вјеч на ја па мјат“, по сли је че га је г. про та опо-
ме нуо при сут не да је пр ва вр ли на сје ћа ти се сво јих ста рих пре да ка и да 
ту вр ли ну пре не су и на сво је по том ке. (Бв 1889/13: 208).

2.2.старасрБија.Гра ни це Ср би је у 19. ви је ку ни су об у хва ти ле све обла-
сти сред ње вје ков не срп ске др жа ве. Под тур ском вла шћу, све до бал кан ских 
ра то ва, оста ле су те ри то ри је за ко је се у исто ри о гра фи ји и пу бли ци сти ци 
упо тре бља вао по јам Ста ра Ср би ја. Ста ра Ср би ја об у хва та ла је Ста ру Ра шку, 
Ко со во, Ме то хи ју, и нај ве ћи дио Вар дар ске Ма ке до ни је, а у ши рем сми слу, 
на зив се од но сио и на кра је ве у Егеј ској Ма ке до ни ји. За рје ша ва ње ста ту са 
ових те ри то ри ја на кон по вла че ња Ото ман ске им пе ри је би ле су за ин те ре со-
ва не све ве ли ке си ле, бу ду ћи да је у пи та њу био ва жан сег мент „Ис точ ног 
пи та ња“, а ди пло мат ске ак тив но сти на ро чи то су ин тен зи ви ра не у вре ме ну 
Ру ско-тур ског ра та (1877–1878) и Бер лин ског кон гре са (1878). Кра ље ви на 
Ср би ја је ула га ла ве ли ке на по ре да ста ње на те ре ну одр жа ва и усмје ра ва у 
срп ском на ци о нал ном ин те ре су. На по чет ку ХХ ви је ка функ ци о ни са ла је 
мре жа цр кве но-школ ских оп шти на у Ко сов ском, Со лун ском и Би тољ ском 
ви ла је ту, а ди пло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва ве ли ку па жњу по све-
ћи ва ла су кул тур ним и про свет ним ак тив но сти ма. С дру ге стра не, и Бо сан
ска ви ла је са ве ли ким ин те ре со ва њем пра ти ла и ко мен та ри са ла про це се 
рје ша ва ња срп ског на ци о нал ног пи та ња, ко ји су се у усло ви ма ау стро у гар-
ске оку па ци је и анек си је мо гли још је ди но ис по ља ва ти на по љу кул ту ре. У 
та квом кон тек сту ал ном окви ру, те ма Ста ре и Ју жне Ср би је при сут на је на 
раз ли чи те на чи не, у фор ми раз ли чи тих књи жев них, на уч них и пу бли ци-
стич ких жан ро ва. Пре глед ко ји сли је ди ни ка ко не пре тен ду је на пот пу ност 
и би бли о граф ску ис црп ност. На мје ра је да се ука зи ва њем на ка рак те ри стич не 
тек сто ве на зна че обри си уре ђи вач ке по ли ти ке ча со пи са и из во ри за јед но 
(мо гу ће) ин сај дер ско кре и ра ње Ру ри та ни је (уп. GolDsvorti 2000).

Зна чај ове те ме на стра ни ца ма Бо сан ске ви ле не дво сми сле но је на ја вљен 
још 1889. го ди не, у из у зет но обим ном и ис црп ном при ка зу пр вог из да ња 
књи ге Спи ри до на Гоп че ви ћа Ста ра Ср би ја и Ма ке до ни ја, ко ја је об ја вље на 
у Бе чу, на ње мач ком је зи ку. При каз је из ла зио у на став ци ма, кроз три бро ја, 
а пре по ру ка за да ље чи та ње и про цје на из у зет не ва жно сти ове пу бли ка ци-
је по сре до ва на је кроз на по ме ну у ко јој је раз от кри вен цен зу ром усло вљен 
крип то грам ски код: По што се у овој књи зи на ла зе и мно ге ства ри по ли тич
ке при ро де, а „Бо сан ска ви ла“ ни је та кав лист, то се ни је смо упу сти ли у 
ду бо ку рас пра ву, не го хо ће мо са мо да при ка же мо на ши јем чи та о ци ма ову 
кра сну књи гу (Бв 1889/16: 254).
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Би бли о граф ски пре глед усме но по ет ске гра ђе са овог те ре на (maKsimović 
1989: 49–51) по ка зу је да је и за овај кор пус ка рак те ри стич но ин си сти ра ње на 
ло ка ли за ци ји (уп. Пандуревић 2015: 295–304). Под на сло ви у окви ру ру бри-
ке Срп ске на род не пје сме гла се: Из Ста ре Ср би је; Из Ма ће до ни је; Бр сјач ке 
пје сме (из око ли не При ли па и Кру ше ва у Ста рој Ср би ји); Из Дор ја на, ви ла јет 
со лун ски; Из до њег По вар дар ја, Ђев ђе ли је, Се ре за... Об ја вље не су и Срп ске 
на род не при по вет ке из Ста ре Ср би је (Бв 1910/20–22: 333–334). У на по ме-
на ма уз са ку пља че и ка зи ва че на ла зе се по да ци о ло ка ли те ти ма и ет нич кој 
при пад но сти: Ову сам пје сму при би ље жио 20. 8. 1889. од јед нног мом че та 
срп ског из се ла Бу фа шест са ти од Ма на сти ра (Би то ља) у Ма ће до ни ји 
(Шарпла ни на и три чо ба на, Бв 1895/15: 237). По сма тра но у цје ли ни, оче ки-
ва ни те мат ско-мо тив ски ре ги стар „жен ских пје са ма“ жан ров ски де фи ни сан 
као об ред но-оби чај ни, љу бав ни, по ро дич ни, у кор пу су Бо сан ске ви ле ис ка-
зу је и јед ну спе ци фич ну но ту, у сми слу на гла ше ног усло вља ва ња лич них 
суд би на и ин тим них дра ма тур ским и ар на ут ским зу лу ми ма, хај дуч ким и 
ко мит ским мен та ли те ти ма и опре дје ље њи ма (уп. Сит ни ца кр ва ва; Срп ска 
по се стри ма; Бе ла Не да и Ај дук Вељ ко; Же на ај ду ка Бог да на; Ју нак и ара ми је; 
Ко мит ска; Бв 1903/1: 14; Бв 1903/2: 34–35; Бв 1910/20–22: 332-333; Бв 1911/7–8: 
122–123). Уо че на спе ци фич ност мо же би ти по е тич ко свој ство ре ги о нал не 
усме но по ет ске тра ди ци је, али и спон та ни из раз ак ту ел ног тре нут ка у ко ме 
се пје сме ства ра ју и за пи су ју. И на рав но, лич ни из бор са рад ни ка и уред ни ка 
Бо сан ске ви ле. 

Осим књи жев них тек сто ва (нпр. пје сма Ми ла ди на К. Ни ко ли ћа Ра син-
ског Срп ском ро ду у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји, Бв 1904/17–18: 315) и 
на род них умо тво ри на, об ја вљи ва не су и фо то гра фи је. У бро ју 15. из 1889. 
го ди не об ја вље на је и па но рам ска фо то гра фи ја При зре на (стр. 229), од но сно 
твр ђа ве у При зре ну (стр. 233). Ове фо то гра фи је су на ја ви ле пу то пи сно-етно-
граф ску би ље шку Уз на ше сли ке (Бв 1889/18: 285). Ет но граф ске и исто ри о-
граф ске би ље шке те мат ски су гру пи са не у не ко ли ко бро је ва, као нпр. у 
бро ју из 1910. го ди не, у ко ме се на ла зе и тек сто ви: При зрен ски трг за срп ског 
вре ме на; Не што о ја њев ском ди ја лек ту; Про свјет не при ли ке Ср ба у Тур ској, 
Књи жев ност у Ста рој Ср би ји и Ма ће до ни ји и др.

То ком 1892. го ди не Бра ни слав Ну шић је по слао Уред ни штву Бо сан ске 
ви ле пу то пи сну гра ђу ко ја је (у на став ци ма) об ја вље на под на сло вом „Из 
не у ре ђе них пут нич ких за би ље жа ка“ (Ко со во, При шти на, Му ра тов гроб, 
Са мо дре жа, Ву чи трн, Пан ти но, Треп ча, Ли пљан, Се ло Сло ви ње, Ја ње во...), 
че му је прет хо ди ло пи смо упу ће но глав ном и од го вор ном уред ни ку, Ни ко-
ли Ка ши ко ви ћу:

Про пу то вао сам у на крст Тур ску, про пу то вао сам онај њен дио гдје 
жи ви до бар и че стит Ср бин. До ље до мо ра, го ре до Ко со ва, а од Вар да ра 
до ал бан ских пла ни на. Имам ти, мој дра ги Ни ко ла, тму Бож ју хар ти ја 
и па пи ри ћа; на њи ма је за би ље же но и што сам ви дио и што сам чуо. Тре-
ба ми по сло ва ти го ди ну да на да из то га ство рим ка кву цје ли ну, па кад 
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то учи ним, он да ми тре ба ку ми ти го ди ну да на ко га, да ми да нов ца, или 
тре ба про ћи још го ди ну да на, па да та ман то ли ко за ра дим, да не мо гу ни 
штам пу пла ти ти. Знам ја то, а ти дра ги мој Ни ко ла, знаш кан да још по 
бо ље. За то, ве лим, узе ћу ја ове мо је би ље шке, па јед ну по јед ну сла ћу 
ти, а ти их штам пај у Бо сан ској ви ли (Бв 1892/2: 23).

2.3.маћедонија. На јед ном мје сту у овој књи зи на во ди се раз го вор, 
ко ји је Бу га рин Ба шма ков имао с не ким Ен гле зом ко ји је де сет го ди на жи вио 
у Ма ће до ни ји. Тај раз го вор, ко ји је об ја вљен у Ст. Пе терс бу р шким Вје до мо-
сти ма 1899. го ди не, гла си по пи сцу ова ко:

Ка ко се чи ни Ва ма, да ли хри шћан ско ста нов ни штво у Ма ће до ни ји 
тре ба ра чу на ти у Ср бе или у Бу га ре?

Ја ми слим да су они Ср би, од го во ри до ма ћин, г. Х-сон. Ја их упо ре-
ђу јем са ста нов ни ци ма Бо сне и на ла зим слич ност... (Бв 1910/20–22: 327)10

„Ма ке дон ско пи та ње“ је јед но од нај зна чај ни јих ге о по ли тич ких жа ри-
шта на раз ме ђи ХIХ и ХХ ви је ка, а сам по јам тре ба ло би ра зу мје ти као 
„збир но име за мно штво уну тра шњих про бле ма ко ји су по тре са ли Осман-
ску им пе ри ју у обла сти ма Ко сов ског, Би тољ ског и Со лун ског ви ла је та, од-
но сно, за ди пло мат ску ак тив ност ве ли ких си ла и бал кан ских др жа ва на рје-
ша ва њу на ци о нал ног пи та ња и бу ду ћег те ри то ри јал но-по ли тич ког ста ту са 
европ ских де ло ва Тур ске“ (антић 2017: 9). Ин тер на ци о на ли за ци ја овог про-
бле ма, по ја ча на на кон Илин ден ског устан ка (1903), ин тен зи ви ра ла је и ак тив-
но сти Ср би је на пла ну школ ства и кул тур не ди пло ма ти је (антић 2017: 60‒72; 
новков 2014: pas sim).

Са рад ни ци Бо сан ске ви ле у овом пе ри о ду су не са мо Бра ни слав Ну шић, 
срп ски кон зул у При шти ни11, и Иван Ива нић, кон зул у При шти ни, Ско пљу 
и Би то љу, не го и чла но ви ђач ке дру жи не Дој чин ко ја је 1900. го ди не осно-
ва на у со лун ској гим на зи ји. Ау то ри тет „кон зул ских“ име на и функ ци ја12 
усмје ра вао је па жњу чи та ла ца Бо сан ске ви ле на при ка зе тек сто ва ко је до-
но си Ца ри град ски гла сник13, а не што ка сни је и Вар дар (1906–1914)14. Овај 
ка лен дар био је зва нич но гла си ло Ко ла срп ских се ста ра, а ње го ва па три-
от ска, про свје ти тељ ска и ди дак тич ка про ве ни јен ци ја учи ни ла га је бли ским 
и чи та о ци ма и са рад ни ци ма Бо сан ске ви ле (Бв 1910/20–22: 339).

10 Гри го ри је Ха џи Та шко вић, при каз књи ге Ива на Ива ни ћа, Ма ће до ни ја и Ма ће дон ци.
11 Из овог пе ри о да Ну ши ће вог спи са тељ ског ра да су и пу то пи си С оба ла Охрид ског 

је зе ра (1894) и С Ко со ва на си ње мо ре: бе ле шке с пу та кроз Ар ба на се 1894. го ди не (1902). 
Књи га Ко со во. Опис зе мље и љу ди (1902) за сно ва на је на ет но граф ским и пу то пи сним би-
ље шка ма, али сти лом и ин тен ци ја ма пре тен ду је да оста ви ути сак на уч не рас пра ве.

12 Што ни је би ла пре пре ка Уред ни штву да у по сљед њем бро ју из 1910. го ди не об ја ви 
из у зет но не га тив но ин то ни ра ну кри ти ку Ива ни ће ве књи ге Ма ће до ни ја и Ма ће дон ци.

13 Је ди но срп ско гла си ло у Тур ској (1895–1909), из ла зио на срп ском је зи ку. У јед ном 
пе ри о ду уре ђи ва ли су га Дел фа и Иван Ива нић.

14 Бв 1910/20–22.
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Мно го број ни члан ци из књи жев но сти, исто ри је и ет но ло ги је, ин фор-
ма ци је о про свјет ним и кул тур ним де ша ва њи ма (уп. симијановић 2008: 
191–201), као и ди пло мат ским ак тив но сти ма гра ди ли су ди на ми чан и жи во-
пи сан мо за ик на ко ме се уоб ли ча ва ла сли ка Ма ће до ни је као срп ске зе мље. 

Со ли дар ност са ста нов ни штвом Ста ре Ср би је и Ма ће до ни је, уз пу но 
ра зу ми је ва ње про бле ма на ста лих осло ба ђа њем ових кра је ва, уред ни штво 
Бо сан ске ви ле на гла ша ва ло је у не ко ли ко на вра та, у бро је ви ма ко ји су има-
ли оби љеж ја „те мат ских“. Да нас не по зна ти са ку пља чи, из Ско пља, Би то ља, 
Ку ма но ва, Ки че ва, При ле па, Кру ше ва, Ве ле са и дру гих мје ста сла ли су 
уред ни штву „Срп ске пе сме из Ма ће до ни је“ и „Ма ће дон ске на род не пе сме“, 
при по ви јет ке и за го нет ке из „Ста ре Ср би је“ и „Ма ће до ни је“ ко је је уред ни-
штво на ја ви ло ри је чи ма: До но си мо ове ма ће дон ске на род не пје сме, да се 
ви ди, е је и у њи ма тра ди ци ја срп ска. У ма ће дон ским на род ним пје сма ма 
не ма бу гар ске тра ди ци је, што је, сјем оста лих, је дан до каз ви ше да Mаће-
донци ни су Бу га ри, већ – Ср би (Бв 1903/1: 14).

Славянскїи В(јат)кь“ ја вља, да је ру ска ака де ми ја на у ка за кљу чи ла 
да ље тос по ша ље у Ма ће до ни ју на уч ну екс пе ди ци ју, ко ја ће се на ли цу 
мје ста увје ри ти о ста нов ни штву Ма ће до ни је, да ли је срп ско, или бу гар-
ско. Она ће про у чи ти Ма ће до ни ју у по гле ду је зи ка и ста ри на. У екс пе ди-
ци ји су: про фе сор и исто рик Ми љу ков (бу га ро фил), Кон да ков, ви зан ти-
нист, и Ла вров, сла ви ста. Чи та мо да ће се овој екс пе ди ци ји при дру жи ти 
бу гар ски на у че ња ци, а срп ски че ка ју го то во га по сла. Ми би упу ти ли ту 
екс пе ди ци ју да про чи та на род ну пје сму у про шлом бро ју на ше га ли ста 
„Со бет ца ра и ве зи ра“, па ће и без ис пи ти ва ња зна ти да у Ма ће до ни ји 
жи ве Ср би. (Бв 1900/12: 166)

При по вјед на гра ђа об у хва ће на је под на сло ви ма Срп ска на род на при
по вет ка из Би то ља (Бв 1906/4: 60–61; Бв 1906/5: 78; Бв 1908/14: 221–223; Бв 
1908/24: 380–381; Бв 1908/26: 411–413), Срп ске на род не за го нет ке (из Ма ће-
до ни је, у око ли ни Ки че ва) об ја вље не су 1893 (Бв 1893/4–5:63), а Срп ске на
род не пи та ли це из Ма ће до ни је 1910. го ди не (Бв 1910/20–22: 333). Нај ви ше 
лир ских пје са ма, из вла сти те збир ке Ма ће дон ске на род не пе сме по слао је 
Иван Ива нић, за тим Д. Ни ко лић ко ји је у Бо сан ској ви ли об ја вљи вао пје сме 
под за јед нич ким на зи вом Срп ске на род не пе сме из Ма ће до ни је. Жен ске 
пје сме, и Ан ђел ко Јан ко вић, чи ја збир ка но си на слов Бр сјач ке пје сме (из око
ли не При ли па и Кру ше ва у Ста рој Ср би ји). Срп ске на род не при по вет ке из 
Би то ља пот пи сао је као са ку пљач Ла зар Ми шко вић, а ме ђу са ку пља чи ма 
се на ла зе и име на Или је Дим ко ви ћа, Ста но ја Ми ја то ви ћа, Јо ва на Ми три-
но ви ћа, То ме Ја на ћи је ви ћа и дру гих.

Пје сма Бо шњак ју нак об ја вље на је у 9. бро ју 1903. го ди не, а за пи сао ју је 
Ко ста Дим че вић у Дој ра ну, ви ла јет Со лун ски. То је ри је дак и дра го цјен примјер 
„сти хо ва не бај ке“, из у зет но ар ха ич не са др жи не. Ипак, чи ни се да је пје сма 
Бо шњак ју нак у Бо сан ској ви ли об ја вље на ви ше због про во ка тив ног на сло-
ва и кон тек ста у ко ме се на шла, не го због не по но вљи вог те мат ско-мо тив ског 
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скло па и ин спи ра тив не ар ха и ке ко јом се ви ше од сто ти ну го ди на ка сни је 
на мет ну ла као гра ђа за чи тав је дан рад (Пандуревић 2008).

3. еПистемолошкомаПирањесавременесрПскефолклористике:часоПиси
каоархивикњижевногикултурногнасљеЂа. Про у ча ва ње књи жев не пе ри о-
ди ке је ве о ма иза зов но са ста но ви шта исто ри је књи жев но сти и исто ри је 
иде ја, кул тур не по ли ти ке и кул тур ног пам ће ња. С тим у ве зи, на ода бра ном 
кор пу су Бо сан ске ви ле раз ма тра ни су кон цеп ти из ми шља ња тра ди ци је и ма-
пи ра ња на ци он лног иден ти те та. Из ми шља ње тра ди ци је (HoBsBom и др. 2011) 
схва ће но је у скла ду са исто и ме ним те о риј ским кон цеп ци ја ма, не као ин ди-
ви ду а лан и не ча стан чин у до ме ну ми сти фи ка ци ја и фал си фи ка та не го, пре-
вас ход но, као про јек тов на ак тив ност с ци љем осми шља ва ња, одр жа ва ња, 
про мо ви са ња и про бле ма ти зо ва ња на ци о нал ног иден ти те та пу тем ет но граф-
ске и пу бли ци стич ке дје лат но сти. Уре ђи вач ка по ли ти ка Бо сан ске ви ле била 
је усмје ре на на жи вот не и ак ту ел не про бле ме срп ског на ро да на Бал ка ну, и 
на ро чи то, на ства ра ње ду хов не и кул тур не кли ме ко ја би омо гу ћи ла дру га 
и дру га чи ја рје ше ња за срп ски на род у Бо сни и Хер це го ви ни. Укљу чи ва ње 
у са вре ме не то ко ве књи жев не, кул тур не, про свје ти тељ ске и по ли тич ке ми-
сли схва ће но је као „ви зи ја и ми си ја“ ма ло број не, али из у зет но ак тив не и 
ан га жо ва не за јед ни це срп ских ин те лек ту а ла ца у Бо сни и Хер це го ви ни. Ди-
стри бу ци јом ча со пи са, из град њом мре же пре ну ме ра на та и са рад ни ка, из-
бо ром са др жа ја и те ма, оби ље жа ва њем ју би ле ја из на ци о нал не исто ри је, те 
кри тич ким ко мен та ри ма у обла сти књи жев не, на уч не и пу бли ци стич ке 
дје лат но сти, ства рао се има ги нар ни оквир „свих срп ских зе ма ља“ и ис по ља-
вао до сље дан гра ђан ски ак ти ви зам срп ске за јед ни це у усло ви ма по ли тич ке 
цен зу ре. „Бо сан ска ви ла ће“, ка ко пи ше Мух син Ри звић, „у то ку три де це ни је 
свог из ла же ња, пра ти ти и об ли ко ва ти кул тур ни раз вој и дру штве ни жи вот 
Ср ба у Бо сни и Хе р це го ви ни, пред ста вља ју ћи, под фир мом књи жев ног и 
по ро дич ног ча со пи са, на ци о нал но-кул тур ну од бра ну од на ср та ја ту ђин ске 
кул ту ре и по ку ша ја од ро ђа ва ња, али и од ре ђе ну плат фор му на ци о нал не по-
ли ти ке. (...) Фре квен ци јом срп ског име на и афир ма ци јом срп ских кул тур них 
и књи жев них ври јед но сти, шти ти ла је Ср бе од аси ми ла ци је и раз ви ја ла 
њи хо ву на ци о нал ну сви јест“ (ризвић 1992: 25). 

Про у ча ва ње ча со пи са као спе ци фич них ар хи ва ко ји ну де увид у нај ра-
зли чи ти је аспе ка те при ват ног и јав ног жи во та (из до ме на кул тур не пре зен-
та ци је и сва ко дне ви це, по гле да на сви јет, по ли ти ка, од но сно стра те ги ја ко ји-
ма се об ли ку је јав но мње ње и кон со ли ду је чи та лач ка пу бли ка, ре кон стру и шу 
би нар не струк ту ре на ре ла ци ји „ми/они“, „свој/ту ђи“ итд.) пред ста вља кључ 
истин ског ра зу ми је ва ња епо хе чи је ре флек се, жи вот но и упе ча тљи во, уо ча ва мо 
и на кон ви ше од јед ног ви је ка. И у том сми слу, про у ча ва ња и ра зу ми је ва ња 
ет нич ких ко лек ти ви те та из ван пре мо дер ног кон тек ста, кре и ра ње и ма пи-
ра ње „зна ња о на ро ду“ и на ци о нал ног пам ће ња у усло ви ма ма сов не кул ту ре 
и кон крет них дру штве них, исто риј ских и по ли тич ких окол но сти, пред ста-
вља ју је дан од ма ги страл них то ко ва са вре ме не срп ске фол кло ри сти ке.
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Je len ka J. Pan du re vić

SYMBOLIC MAPPING OF KOSOVO, OLD AND SOUTH SERBIA  
IN THE JOURNAL BOSANSKA VILA

S u m  m a r y

Using a selected sample, the paper presents a complex activity of the literary 
construction of the national identity in the literary journal Bosanska vila (1885–1914). 
This popular and influential journal was one of the most significant centres of literary, 
ethnographic and educational work, while its relatively stable editorial policy was designed 
towards the homogenization and strengthening of national awareness. The paper presents 
the literary, historical and ethnographic interest for the territories inhabited by Serbs, which 
were at that time beyond the borders of the Kingdom of Serbia. The authors indicate 
literary and publicist intensification of epic Kosovo and, in connection with that, a strategy 



19

of engaging literary audience towards identifying with the idea of the Serbian nation 
based on language, literature and tradition. The selection of folk poems, ethnographic 
notes, literary and travel forms, news and advertisements, criticism and commentary serve 
the function of proving that Old Serbia and Macedonia belong to the Serbian nation and 
indirectly refers to the same “historical” choice of Serbs from Bosnia and Herzegovina. 

Ка те дра за ср би сти ку
Фи ло ло шки фа кул тет
Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци
je len ka pan du re vic1@gmail.com
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Др Радмило Н. Маројевић

СТИХ ШЋЕПАНА МАЛОГ 
(метрика и ритмика десетерца и шеснаестерца)*

У ра ду се раз ма тра ју, у пр вом по гла вљу – тон ске ка рак те ри-
сти ке Ње го ше вог аси ме трич ног де се тер ца у спје ву Шће пан Ма ли 
(не ак цен то ва ност де се тог сло га као ме трич ка кон стан та и ме трич-
ки усло вље но пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га, не ак цен то ва ност 
че т вр тог сло га као рит мич ка до ми нан та, ак цен то ва ност че твр тог 
сло га као ри т мич ки кур зив те пре но ше ње ак цен та с че твр тог сло-
га ко је је рит мич ки, а не ме трич ки усло вље но); у дру гом по гла вљу 
– при ро да си ме трич ног ше сна е стер ца у Шће па ну Ма лом с аспек та 
од но са тог сти ха са си ме трич ним осмер ци ма у свом са ста ву; за кључ-
но, тре ће по гла вље по све ће но је ну ме ра ци ји сти хо ва у спје ву.

Кључ не ри је чи: Пе тар II Пе тро вић -Ње гош, спјев Шће пан Ма ли, 
аси ме трич ни де се те рац, тон ске ме трич ке кон стан те, тон ске рит-
мич ке до ми нан те, си ме трич ни ше сна е сте рац, си ме трич ни осме рац.

0. увод. При је де сет го ди на, у истом овом збор ни ку, об ја вље на је сту-
ди ја Стих Лу че ми кро ко зма: Мaкроверсо ло ш ка ана ли за (мароје вић 2010: 
67–109). Пот пу ни ји опис да ли смо у кри тич ком из да њу спје ва, у по гла вљу 
Вер со ло шка ре кон струк ци ја и у пред го во ру ак це нат ском из да њу (мароје
вић 2016: 557–609, 863–902).

У овом ра ду се, у два по гла вља, раз ма тра ју два ти па сти ха у Шће па ну 
Ма лом. У пр вом по гла вљу опи су је се то ни ка аси ме трич ног де се тер ца из 
два угла:

1º да ли се чу ва не ак цен то ва ност де се тог сло га као ме трич ка кон стан та 
сти ха?

2º да ли је не ак цен то ва ност че твр тог сло га ме трич ка кон стан та или 
са мо из ра зи та рит мич ка до ми нан та сти ха?

* Рађено у оквиру научног пројекта Пјесничка дјела Петра II Петровића Његоша у 
оригиналу и рус ким пре во дима Ин сти тута за славистику и филологију Паневроп ског уни-
вер зитета Апеирон у Бањој Луци.
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Дру го по гла вље по све ће но је опи су си ме трич ног ше сна е стер ца и ње-
го вом од но су пре ма си ме трич ним осмер ци ма, ини ци јал ном и фи нал ном, у 
сво ме са ста ву.

1. десетераЦ. Спјев Шће пан Ма ли Пе тра II Пе тро ви ћа -Ње го ша, ко ји 
има 4019 сти хо ва, оства ре н је са дви  је вр сте сти ха. Основ ни стих Шће па на 
Ма лог, но си лац еп ског на че ла, је сте срп ски еп ски или аси  ме трич ни де се-
те рац, за пра во: спе ци фич ни Ње го ше в де се те рац, а то је тро такт ни стих, са 
дви је си ла бич ке ме трич ке кон стан те – де се то слож ним изо си ла би змом и 
це зу ром по сли је че твр тог сло га. Њи ме је оства ре н основ ни дио спје ва, тј. 
сти хо ви 1–814, 845–2026, 2059–2134, 2159–2238, 2255–2276, 2285–2364, 2377–
2412, 2429–4007. Шће пан Ма ли, пре ма то ме, са др жи 3869 сти хо ва у де  се-
тер цу.

Срп ски еп ски де се те рац у кла сич ној фа зи сво га раз во ја има дви је тон-
ске кон стан те: не на гла ше ност че твр тог и де се тог сло га, ко јим се за вр ша ва ју 
пр ви и дру ги по лу стих. Ње го шев де се те рац има као тон ску кон стан ту са мо 
не на гла ше ност де се тог сло га, док је не на гла ше ност че твр тог сло га са мо 
из ра зи та тон ска рит мич ка до ми нан та. Сма тра ло се, исто та ко, да је аси ме-
трич ни де се те рац тро хеј ски стих, али ни то ни је тач но: де се те рац је тро-
такт ни стих, с јед ним ме трич ким ак цен том у пр вом по лу сти ху и са два 
ме трич ка ак цен та у дру гом по лу сти ху (с тим што је дан од два мет рич ка 
ак цен та у дру гом по лу сти ху мо же, као рит мич ки кур зив, из о ста ти).

До пун ски стих Шће па на Ма лог, но си лац лир ског на че ла, је сте си ме-
т рич ни ше сна е сте рац као тро це зур ни чет во ро такт ни стих (о ње му ви ди 
тт. 4–5).

Опи са ће мо пр во тон ске кон стан те и рит мич ке до ми нан те еп ског де се-
тер ца, а опис от по чи ње мо при мје ри ма у ко ји ма се оба ве зно ре кон стру и ше 
не на гла ше ност де се тог сло га, што је је ди на тон  ска мет ри чка кон  стан та Ње-
го ше вог де се тер ца (не на гла ше ност че твр тог сло га у ње  му са мо је из ра зи та 
тон ска до ми нан та). Ова тон  ска мет рич ка кон  стан та у Шће па ну Ма лом се, 
у пет сти   хо ва, оства ру је ме трич ки усло вље ним пре но ше њем ак цен та с де-
се тог на де ве ти слог од но сно не у тра ли зо ва њем ак цен та на де се том сло гу, 
што до сад ни је би ло за па же но.

(1) Ме трич ки је оба ве зно пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га де  се тер-
ца, ко ји ни је мо гао би ти под ак цен том, с тим што је то пре но ше ње у не ким 
слу ча је ви ма ста ро, па се (у три сти  ха) ре а ли зу је крат ко си ла зни ак це нат: до 
по òку || дòбра мêса | на дан (ШМ 3209); пушком на трк || како ’тицу | на лет 
(ШМ 3381); збýча ше се || кâ имá ње | на со – (ШМ 3777). При мје ре смо на ве ли 
из на шег ак це нат ског из да ња с озна че ном це зу ром (с дви је ус прав не цр те: 
||) и гра ни цом из ме ђу дру гог и тре ћег так та (с јед ном ус прав ном цр том: |). 
При мје ре ће мо на ве сти и у ши рем кон тек сту (у кон тек сту ре че ни це) пре ма 
кри тич ком из да њу:
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Јошт се ни је у сви јет (усви јет) ра ђао
цар јев ти ни (јевтини̯и) ни кад од Шће па на:
он под бо гом дру го не тра жа ше
до по оку до бра ме са на дан (надан)
и ди па ла дво је да му сви ра.

(ШМ 3206–3210);

Код нас крив це пу шка ма га ђа ју,
пу шком на трк (натрк) ка ко ’ти цу на лет (налет).

(ШМ 3380–3381);

со и си чан до бро из ми је шај,
по шљи но ћу не ко ли ко дру га,
по си ја ше отров (отров) на па си ште;
тек се њи ни пу шта ше (пушташе) кр до ви,
збу ча ше се ка има ње (кâ^имáње) на со (насо) –
мно га им се ста да утри је ше.

(ШМ 3773–3778).

(2) Ме трич ки је оба ве зно пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га де  се тер ца, 
ко ји ни је мо гао би ти под ак цен том, с тим што је у два сти ха ак це нат за пра-
во пре не сен с де ве тог сло га на ос ми (са име ни це Бог на ато ни  ра ни ве зник 
ако) док је ак це нат гла гол ског об ли ка да из де се тог сло га не утра ли зо ван: 
Нè бри жи се || нама, | акò Бог да: (ШМ 721); и сад ће мо ||, пôбре, | акò Бог да 
– (ШМ 726). При мје ри су у истом кон тек сту (кон тек сту ре че ни це):

Не бри жи се (нè бри жи се) на ма, ако Бог да (ак òбогда):
ми  смо вје шти тур ски јем го сти ма –
што их ви ше к на ма на част (начаст) до ђе (дôђе),
го сти мо их сваг да по ште ни је,
са ви шим их спра ви мо ко ла чем;
и сад ће мо (исаћ:емо), по бре, ако Бог да (ак òбогда) –
пам ти до бро хо ћу ли ла га ти.

(ШМ 721–727).

У овим при мје ри ма ри јеч је о но вом пре но ше њу, па се у пет сти хо ва (по-
ред ова два, још три у при мје ри ма из т. (3)) ре а ли зу је крат ко у зла зни ак це нат, 
што је са мо до каз да је Ње гош свој спјев пи сао са књи жев ном, но во што кав-
ском (тач ни је би би ло ре ће: но во срп ском) про  зо ди јом.

(3) У два при мје ра ак це нат је пре не сен с на гла ше ног об ли ка је < jest на 
ато ни ра ни ве зник што: Мало мања || него òна | штò је (ШМ 3108); Куд ће 
већа || него òва | штò је! (ШМ 3260), а у тре ћем – с на гла ше ног об ли ка си < 
je si на ато ни ра ни вез ник док: треба си нам || и тре ба ћеш | дòк си. (ШМ 1981). 
Пре не се ност ак цен та у ова три при мје ра је ди на је из го вор на ври   јед ност у 
са вре ме ном књи жев ном је зи ку (и у го во ри ма ко  ји су му у осно ви).

Пр ви при мјер на ла зи мо у ди ја ло гу из ме ђу по па Ан дри је Ђу ра ш ко ви  ћа и 
про та Јо ва на Авра мо ви ћа. Поп Ан дри ја ка же: не ће Тур чин то бож да по пу шти, 
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/ и сад бро ји да смо ми ње го ви – / ра ди то га он нас и до ма ћи. (ШМ 3104–3106). 
Про то Авра мо вић пи та: Па ка ква је та при је ка ла жа? (ШМ 3107). Поп од го ва ра:

Ма ло ма ња не го она што је (штòје)
те Му ста фу бра том сун ца зо ву.

(ШМ 3108–3109).

Гла гол ски об лик је има ег зи стен ци јал но зна че ње ‛је сте’, тј. (ко ја) по сто-
ји. Из раз она што је у овом при мје ру зна чи ‛она по сто је ћа (ла жа)’, ‛она еви-
дент на’, ‛она ко ја је оп ште по зна та’.

Дру ги је при мјер из ре пли ке кња за Дол го ру ко ва:

Ово ни шта дру го бит не мо же
не го са мном на би ја по дру гу.
Куд ће ве ћа не го ова што је (штòје)!
Грд ни је дан ски тач без о бра зни,
ни ти мо ја сли ка ни(т) при ли ка,
на ру жи ме да нас пред на ро дом!

(ШМ 3258–3263).

Гла гол ски об лик је и ов дје има ег зи стен ци јал но зна че ње ‛је сте’. Из раз 
ова што је у овом при мје ру зна чи ‛ова по сто је ћа (бру ка)’, ‛ова еви  дент на’, 
‛ова с ко јом сам се су очио’.

На ри је чи игу ма на Те о до си је Мр ко је ви ћа: Што хо ће те зе маљ ски гла ва-
ри, / што се (с) стар цем јед ни јем бру ка те? / Дај бу ди ви ја не тре бам ни  ш та. 
(ШМ 1977–1979) вој во да Ни ко (Мар ти но вић) од го ва ра:

Ни кад нам се бо љи не ро дио:
тре ба си нам и тре ба ћеш док си (дòкси).
Зва ли смо те сви из до го во ра 
као оца да те сви мо ли мо 
да се сми риш игум не с Шће па ном –
ва ша ра спра на ма ми ла ни је!

(ШМ 1980–1985).

И ово је тре ћи при мјер ко ји раз ма тра мо: гла гол ски об лик си има ег зи-
стен  ци јал но зна че ње ‛(док) је си’, тј. док по сто јиш, а не функ ци ју по моћ  ног 
гла го ла.

(4) Пре но ше ње ак цен та с гла гол ског об ли ка на од рич ну рјеч цу не ка рак-
те ри ше и књи жев ни је зик срп ски, али и го во ре с пре не се ном ак  цен ту а ци јом 
ко ји су му у осно ви. Та квих при мје ра има и у Шће па ну Ма лом: од òно га || 
те се клањат | нè зна! (ШМ 949); а по ма њим || ни бро ја се | нè зна. (ШМ 3043); 
ни трè нућ се || задр жао | нè бих. (ШМ 3144); тур ске капе || òста вили || нè би 
(ШМ 3531); те кудите || што се кудит | нè да (ШМ 3553). Ови при мје ри са мо 
по твр ђу ју да је Ње го шев спјев из вор но пи сан с пре не се ном ак цен ту аци јом, 
а не с ак цен ту аци јом ко ја ка  рак те ри ше ста ро цр но гор ске го во ре.
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Пре не се ни ак це нат на рјеч ци не чи ји во кал кон сти ту и ше ди ф тонг с 
ини ци јал ним во ка лом 3.л. јд. пре зен та гла го ла има ти ни је, ме ђу тим, ре зул-
тат пре но ше ња ак цен та с фи нал ног сло га, не го с ини ци јал ног (с кас ни јом 
тран сфор ма ци јом во ка ла и у не сло гов но (и̯), ко је је ало фон фо не ме ‹и› а не 
фо не ме ‹ј›): и дòби ти || òно | чè са нè и̯ма, (ШМ 1163); да речете || ер међу вам 
| нè и̯ма (ШМ 1224); и виђе ти || да Шћепана | нè и̯ма (ШМ 1283); óв дје мјеста 
|| ни жи́вљења | нè и̯ма (ШМ 1397); ал човје ка || кâ пла нине | нè и̯ма. (ШМ 
1449); и хајдýци, || да им пâра | нè и̯ма; (ШМ 1468); у њих нико || пòњати ја | нè 
и̯ма – (ШМ 2778); нáрод но сти || ни своб òде | нè и̯ма, (ШМ 2781); да првога || 
у све цâр ство | нè и̯ма? (ШМ 2924); смртна рýка || нàд њим | влâсти нè и̯ма, 
(ШМ 3034); тŷ кривице || ниче со ве | нè и̯ма. (ШМ 3344); кòд вас ноћи || по 
свè ље то | нè и̯ма, (ШМ 3370); наш га Аллах || и наш Пр òрок | нè и̯ма, (ШМ 
3456); Тê цијéне || нико други | нè и̯ма, (ШМ 3559). Од ри ч ни об лик нè има 
по свје до чен је у спје ву и без са жи ма ња, и то не са мо у про зи: Кâже поп: на 
пи́сму нè има пòтпи са и хо ће ли наглас чита ти. (ШМ -566), не го и у сти ху 
(али не на кла у зу ли): Ôн сад друге || нè има | кривице (ШМ 1925). Об лик је 
по твр ђен и с во кал ским сте пе ном кон трак ци је (на во ди мо са мо при мје ре у 
ко ји ма се об ли ком стих за вр ша ва, тј. с об ли ком нêма на кла у зу ли): јербо нигђе 
|| спа сè ни ја | нêма (ШМ 140); а под свòдом || нигђе стýпца | нêма, (ШМ 1706).

У Гор ском ви јен цу је по свје до чен са мо об лик с во кал ским сте пе ном 
са жи ма ња. На ве шће мо при мје ре у ко ји ма се об ли ком нêма стих за вр ша ва: 
у њих сà да || друге ми̂сли | нêма (ГВ 1160); кад у ку ћу || ниг ђе нико | нêма, 
(ГВ 1572); разго вора || без тà квога  | нêма! (ГВ 1754); ђе дòпи ре, || тŷ зáко на | 
нêма – (ГВ 1780); крв ни́ка га || ’риш ћан скога | нêма – (ГВ 1911); у сви јет га || 
овà квога | нêма! (ГВ 2092); а ôн књиге || уза се бе | нêма; (ГВ 2193); али̯ у брдо 
|| нигђе ништа | нêма, (ГВ 2563).

Ни у Лу чи ми кро ко зма ни је по свје до чен не са же ти об лик, али је су дру га 
два. На ве шће мо при мје ре у ко ји ма се стих за вр ша ва кон тра хо ва ним об ли-
ком, с во кал ским: тô о небу || пòњати ја | нêма: (ЛМ 398) и диф тон шким сте-
пе ном са жи ма ња во ка ла: »(…) величеству || твôме | краја нè и̯ма« (ЛМ 600).

2. Док је пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га на де ве ти мет рич ки оба-
вез но, у Ње го ше вом де се те р цу не на гла ше ност чет вр тог сло га ни је тон ска 
ме трич ка кон стан та не го са мо из ра зи та тон ска рит ми ч ка до ми нан та, па се 
пре но ше ње ак цен та с че твр тог сло га на тре ћи пре по ру чу је ра ди оства ри-
ва ња из ра зи те рит мич ке до ми нан те, на при мјер: да нам и тај ко лач от пра-
ви те! (ШМ 912), ина че се ак цен то ва ност че т вр тог сло га мо же по ја ви ти као 
рит мич ки кур зив, на при мјер: Ка ква је вâс ну жда до ни је ла? (ШМ 851).

Не на гла ше ност че твр тог сло га, ко јим се за вр ша ва пр ви по лу стих, је д  на 
је од дви је тон ске ме трич ке кон стан те на род ног де се тер ца (дру га је не  на  гла-
ше ност де се тог сло га, ко јим се за вр ша ва стих (ви ди т. 1)). Не ак цен то ва ност 
че твр тог сло га ни је, ме ђу тим, тон ска ме трич ка кон стан та Ње го ше вог де се-
тер ца не го, у нај бо љем слу ча ју, сна жна рит мич ка до ми  нан та, и она се са мо 
на гла ша ва пре но ше њем ак цен та с чет вр тог сло га на тре ћи. У Шће  па ну Ма лом 
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та кво пре но ше ње ре кон стру ише мо у не ко ли ко де се ти на сти  хо ва. Ме ђу њима 
су 43 сти ха (ви ди да ље т. (1), (3), (4), (5) и (7)) у ко ји ма би не пре но ше ње ак цен та 
би ло про зо диј ски мо гу ће, али се не пре по ру чу је из се ман тич ких раз ло га.

Раз вр ста ће мо при мје ре пре ма кри те ри ју му про зо диј ске оба вез но с ти/
нео ба ве зно сти пре но ше ња ак цен та.

(1) Пре но ше ње ак цен та на пред лог с јед но сло жне име ни це:

да ли на нос || нêће | по ср́ну ти? (ШМ 99);
„(…) док би на пут || прâ ви из лè тио“. (ШМ 262);
пушке у бој || мрчили | нè би смо. (ШМ 814);
да се на нос || у мо ре | поби ју. (ШМ 1369);
Ко би у сну || мога | пòми слити (ШМ 1810);
Ми̂ ни на пут || ни на дом | òста смо (ШМ 2685);
Ми̂ смо у рат || дови јек | с Тŷрци ма – (ШМ 2708);
већ им на нос || мирише | своб òда. (ШМ 2757);
пушком на трк || како тицу | на лет. (ШМ 3381);
што су под власт || цара | шаи тáна. (ШМ 3526),

по ка зне за мје ни це:

јâ ти зà то || пјан поигра | нè бих. (ШМ 72);
а ôн зà то || глáве | не òбра ћа, (ШМ 1889)

и не ких лич них за мје ни ца:

да се кòд вас || јè сте | пој áвио (ШМ 342);
но нам òд њих || штòгод | по ра скáжи (ШМ 475);
тô се у нас || до жи́вје ти | нêће – (ШМ 809);
јер је кòд нас || трŷдно | и претрŷдно (ШМ 1216);
кад су нà вас || Тŷрци | и Млечи ћи – (ШМ 1594);
да им у вас || ни прè дру чак | није (ШМ 1862);
Кри̂(ј) се òд нас || прò клети | демоне, (ШМ 1876);
што су òд вас || тамо | изги нули (ШМ 2072);
јер су у њих || дâни | преду гàч ки, (ШМ 2530);
кâ да у њих || удри | мýња жи̂ва, (ШМ 2682);
да се пò њој || дивља стада | ши̂ре. (ШМ 2740);
но ни òд њих || пòсла | бити нêће (ШМ 2802);
нè ка у њој || лà же свòје | каје. (ШМ 2942);
да се кòд нас || сви̂јају | махо ви; (ШМ 3166);
òво зà нас || дòбро бити | нêће. (ШМ 3175);
Рá шта зà нас || дòбро | би ти нêће? (ШМ 3176);
Све је кòд вас || друг òја че, | књâже (ШМ 3353);
па се кòд нас || тога | не дòгађа. (ШМ 3984);
не би òд њих || глâса | никак вога, (ШМ 3941) –

та кво пре но ше ње, иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј  ски 
оба ве зно: не би се ак це нат пре но сио при ис ти ца њу (али ис ти ца ње у на ве де-
ним сти хо ви ма не би кон тек сту ал но би ло оправ да но).
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(2) Пре но ше ње ак цен та на пред лог с јед но сло жног об ли ка не ких лич-
них за мје ни ца:

те ôн са мном || у вре ћу | пà му ка, (ШМ 267);
до о̯сим са мном, || царе вим | вêћи лом. (ШМ 1109);
да нада мном || изрече | од су ду? (ШМ 2889);
Виђу нà вам, || нешто сте | ијèт ки: (ШМ 2961);
ко би нà њем || мога | от пи́са ти – (ШМ 3150);
него са мном || нà бија | под ру гу. (ШМ 3259)

те не ких упит них за мје ни ца од но сно упит них за мје ни ца у зна че њу не  од ре ђених:

Је ли зà чем, || кà ква ли га | кâжу? (ШМ 3623);
Да л се су чим || досá дит | нè мо же (ШМ 3757) – 

про зо диј ски је оба вез но: не ће се ак це нат пре но си ти на за мје ни цу, при исти-
ца њу, али би у том слу ча ју у књи жев ном је зи ку био ду жи об лик (мно ме, ва ма, 
ње му, чи ме).

(3) Пре но ше ње ак цен та на ве зник и (ко ји има и функ ци ју рјеч це -ин тен-
зи фи ка то ра) с јед но сло жног об ли ка име ни це:

Вјера и Бог, || попе, | сиј áсе та: (ШМ 1200) – 

иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј ски оба вез но: не би се 
ак це нат пре но сио при ис ти ца њу (али ис ти ца ње ни у на ве де ном сти ху не би 
кон тек сту ал но би ло оправ да но).

(4) Пре но ше ње ак цен та на од рич ну рјеч цу ни (ко ја има и фун к ци ју ин-
тен зи фи ка ци је) с јед но сло жног об ли ка име ни це:

Сад вам ни Бог || помò ћи | нè мо же (ШМ 1593),

по ка зног за мје нич ког при ло га:

али ни ту || дòбра пòсла | није (ШМ 3415)

или лич не за мје ни це:

кáда ни ти || глâву | не òбр ћеш (ШМ 548) –

иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј ски оба ве зно: као и у 
дру гим при мје ри ма, не ће се ак це нат пре но си ти при ис ти ца њу.

(5) Пре но ше ње ак цен та на рјеч цу -ин тен зи фи ка тор и с јед но слож ног 
об ли ка лич не:

Знáдем и ја || нешто | у ин џи́лу ; (ШМ 1444);
кад се и ја || мало | по рàз бе рем (ШМ 2902);
па му и ми || диго смо | цијéну – (ШМ 3506)
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и по ка зне за мје ни це:

да нам и тај || кòлач | òтпра вите! (ШМ 912);
Јошт му и то || прид òдај | Маџа ре (ШМ 3158);
Још(т) му и то || прид òдај | Маџа ре (ШМ 3165) –

иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј ски оба ве зно: не би се 
ак це нат пре но сио при ис ти ца њу (али исти ца ње у на ве де ним сти хо ви ма не 
би кон тек сту ал но би ло оправ да но).

(6) Пре но ше ње ак цен та на од рич ну рјеч цу не с јед но слож ног об ли ка 
гла го ла про зо диј ски је оба ве зно у књи жев ном је зи ку (и у го во ри ма ко ји су 
му у осно ви):

тô ми нè да || ми́ра | ни лијéка , (ШМ 154);
ништа нè знам || што се | учинило – (ШМ 526);
Да ли нè знаш: || òни су | Стáмбо лу (ШМ 2726);
што све нè би || пòкла | Црнò горце. (ШМ 3824);
стà ри̯‹ј›и нè да || лудост | спòми њати – (ШМ 3882).

Пре но ше ње ак цен та на ато ни ра ни ве зник да с јед но сло ж не гла гол ске 
ко пу ле оба ве зно је у при мје ри ма (гла гол ски об лик је < jest пр во бит но је 
имао ак це нат):

Ко је дà је, || ôн је нама | добар: (ШМ 3127);
Ко је дà је || (јâ га | не по знà јем): (ШМ 3180);
Па и дà је || тô име | украо, (ШМ 3342).

Пре но ше ње ак цен та на пред лог с јед но слож ног об ли ка ге ни ти ва упи-
т  но -од но сне за мје ни це што оба ве зно је у при мје ру:

Да је са шта, || нè бих | ни жа лио, (ШМ 3285).

(7) Пре но ше ње ак цен та на рјеч цу -ин тен зи фи ка тор и са име  ни це уз 
ато ни ра ње јед но сло жног об ли ка гла го ла има мо у при мје ру:

(је ли̯ и Бог да, || имá мо ли | с ки́ме): (ШМ 2695).

Ато ни ра ње бро ја два ис пред лич не за мје ни це они (с на кнад ним уме-
та њем об ли ка по моћ ног гла го ла) ка рак те ри ше при мјер из 3670. сти ха:

òни ће два || очи | обрá ти ти, (ШМ 3670).

У ова два при мје ра у раз го вор ном је зи ку се ре дов но оства ру је пре но-
ше ње ак цен та усљед фра зе о ло ги зи ра ња кон струк ци је, али оно, стро го узев, 
ни  је и про зо диј ски оба ве зно – гра ма тич ки је мо гућ ак це нат на че т вр  том 
сло гу.
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(8) У при мје ри ма:

у тè бе нас || јè сте | òмра зило. (ШМ 859);
ако ли нас || вјеро ват | нè шће ше – (ШМ 1311);
доста си нас || држа | за бу дà ле, (ШМ 1895);
има ли нас || десéтак | тисућах, (ШМ 2717);
срести ће нас || двáде сет | тисућах, (ШМ 2720);
кâ да ће нас || све òпр жит | мýња. (ШМ 2960);
ако ће нас || све Бôг | сарá зи ти – (ШМ 3019);
кòја би нас || мòгла | рàз бра(т)ствити; (ШМ 3161) –

об лик нас је ато ни ран (ен к ли ти ка); ако би се ре а ли зо ва ло ис ти ца ње, умје сто 
ен кли тич ког био би упо три је бљен пу ни об лик (с глав ним а не по боч ним 
ак цен том), али та кво ис ти ца ње не би би ло се ман тич ки оправ да но у на ве де-
ним кон тек сти ма.

3. Опис де се тер ца за вр ша ва мо при мје ри ма у ко ји ма се, као рит ми чки 
кур зив, ре кон стру и ше ак цен то ва ност че твр тог сло га. У Шће па ну Ма лом 
ак це нат на че твр том сло гу ре кон стру ише мо у осам на ест сти хо ва, што је 
не што ма ње од 0,47 % свих де се те ра ца у спје ву. Сви при мје ри не ма ју, ме-
ђу тим, исту до каз ну ври јед ност, ни ти је ак це нат на че т вр том сло гу уви јек 
ме т ри ч ки: око ло нâс || на чè ти ри | стрâ не. (ШМ 31); и Скèн дер-бег || нè би 
òнај | био (ШМ 434); Кà ква је вâс || нужда | до ни је ла? (ШМ 851); треба да 
знâм || ђе се ôн | нà ла зи. (ШМ 867); хòћу да знâм – || крили ал нè кри ли! (ШМ 
875); ко ће кâ Бôг, || да му је | зà сла ву? (ШМ 1791); По мòзи Бôг, || јуначки | 
нáро де, (ШМ 1846); Има сам јâ || у мòјој | гвâр ди ји (ШМ 2255); како што нâс || 
са Ру си јом | вêже. (ШМ 2519); по бри л(и)јант || ваљá де | из круне. (ШМ 2628); 
само што (с) злом || и (с) стрâш ном | ос ве том (ШМ 2687); па што Бôг дâ || и 
срећа | ју нач ка! (ШМ 2707); Око ло вâс || Ср̂  бах | много има: (ШМ 2807); 
око ло нâс || су десет | градовах; (ШМ 2828); те вас на зло || учи | и пòдбада. 
(ШМ 3072); кад је на врх || јè зи ка, | при̂чајте, (ШМ 3326); него у све || горо-
падне | ’ôр де (ШМ 3525); на свêти грâд, || кò ји њè га | слави. (ШМ 3690).

(1) У пет на ест сти хо ва у ко ји ма ре кон стру и ше мо ак це нат на че твр том 
сло гу тај ак це нат је ме трич ки, тј. ин то на ци о но је на гла шен. У че  ти ри сти ха 
не ме трич ки ак це нат је на пред ло гу: око ло нâс (ШМ 31, 2828), око ло вâс (ШМ 
2807), по бри л(и)јант (ШМ 2628); у пет сти хо ва – на ве зни ку: како што нâс 
(ШМ 2519), само што (с) злом (ШМ 2687), те вас на зло (ШМ 3072), кад је 
на врх (ШМ 3326), него у све (ШМ 3525); у два сти ха – на упит ној за мје ни-
ци (у дру гом при мје ру и на ве зни ку): кà ква је вâс (ШМ 851), ко ће кâ Бôг 
(ШМ 1791); у два сти ха – на мо дал ном гла го лу (и дру ги на ве зни ку): треба 
да знâм (ШМ 867), хòћу да знâм (ШМ 875); јед ном – на им пе ра тив ном об ли-
ку гла го ла: По мòзи Бôг (ШМ 1846); јед ном – на пр вој ком по нен ти име нич ке 
по лу сра сли це: и Скèн дер-бег (ШМ 434).

(2) У не ким од на ве де них сти хо ва ак це нат на по сљед њем сло гу би се 
мо гао из бје ћи – у 434. сти ху, ако би се по шло од сра сли це с јед ним ак цен том: 
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и Скèн дер бег, и у 2628. сти ху, ако би се по шло од пре не се ног ак цен та, на 
ко јем је књи жев на нор ма ду го (и без у спје шно) ин   сис ти ра ла: по бри л(и)јант. 
У ди ле ми смо би ли са мо у 3072. сти ху: те вас нà зло учи и под ба да. Не пре-
но ше њем ак цен та ри јеч се ин то на ци о но (и се ман ти чки) ис ти че па смо за то 
ак це нат и за др жа ли на пр во бит ном мје сту, тј. на че твр том сло гу.

(3) Пре но ше ње ак цен та је мо гу ће и у 3326. сти ху, али би у том слу  ча ју 
би ла оства ре на пот пу на гра ма ти ка ли за ци ја пред ло шко -па деж не ве зе (пот-
пу ни пре ла зак у пред лог) те би би ла на ру ше на це зу ра: *нà врх јè зи  ка. То је, 
да на гла си мо, још је дан ар гу ме нат за ра став ље но пи са ње пред ло шко -па де-
ж не ве зе на врх (при че му се оства ру је це зу ра, иа ко уз оп ко ра че ње).

(4) Од осам на ест сти хо ва у ко ји ма ре кон стру и ше мо ак це нат на чет вр-
том сло гу, са мо у три сти ха тај ак це нат ни је мет рич ки. При том је јед ном 
ме трич ки ак це нат на тре ћем сло гу: па што Бôг дâ (ШМ 2707). Јед ном је 
ме трич ки ак це нат на дру гом сло гу: на свêти грâд (ШМ 3690). У јед ном сти-
ху ме трич ки ак це нат па да на пр ви слог: Има сам јâ (ШМ 2255). У овом 
по сљед њем при мје ру на об ли ку јâ, ко ји ни је на гла шен, ре кон струи  ше мо 
по боч ни ду го си ла зни ак це нат (а не глав ни).

4. шеснаестераЦ. До пун ски стих Шће па на Ма лог, но си лац лир ског 
на че ла, је сте си  ме трич ни ше сна е сте рац као тро це зур ни чет во ро такт ни стих 
ко ји се ди је ли на два си ме трич на осмер ца. Њи ме су ис пје ва ни сти хо ви 
815–844, 2027–2058, 2135–2158, 2239–2254, 2277–2284, 2365–2376, 2413–2428, 
ко је на из мје нич но пје ва ју пр во и дру го ко ло, и сти хо ви 4008–4019, ко је на-
из мје нич но пје ва ју иман Ху се ин и му ла Ха сан. Шће пан Ма ли, пре ма то ме, 
са др жи 150 сти хо ва у ше сна естер цу.

У пр вом из да њу Шће па на Ма лог, и у свим ка сни јим из да њи ма овог 
спје ва, не де се те рач ки сти хо ви штам па ни су не у јед на че но: не ки у јед   ном 
ре ду, као ше с на естер ци, дру ги у два ре да, као осмер ци. Ми их све по сма-
тра мо као ше сна е стер це са ста вље не од два осмер ца, па их до но си мо јед но-
об ра зно – пар ни осме рац, тј. дру ги по лу стих ше с на естер ца, у дру  гом ре ду, 
али уву че но, као и у По све ти (у кри тич ком из да њу Гор  ског ви јен ца (маро
јевић 2005: 223–226)) и у пје сми Ноћ ску пља ви је ка (у кри тич ком из да њу 
Би љеж ни це (маројевић 2017: 347–363)).

Ма кро вер со ло шка ана ли за по ка зу је да стро фе у ше сна е с тер цу, ко је 
пје ва ју пр во и дру го ко ло на Це ти њу те иман Ху се ин и му ла Ха сан у Ска д ру, 
не пред ста вља ју по себ не пје сме, као што су оне ко је у де се тер цу пје ва ју дво-
ји ца ка ди ја на Че ву, не го два хо ра од но сно два гла са, то ком исте по ја ве, ин тер-
пре ти ра ју исту пје сму у кон ти ну и те ту. Тих је пје са ма осам, и оне су си ме-
трич но рас по ре ђе не – јед на у пр вом, шест у тре ћем и јед на у пе том чи ну.

Пр ва пје сма се уво ди ре мар ком: Одво ји се двије стоти не мом ча дй 
црнò гор ске у двâ кола и пòчеше пјевати. Сав нáрод око ло њи̂х ста де и слуша 
их. (ШМ -815). – Дру га пје сма има сље де ћи увод ни кон текст: Ди жĕ се Шћепан 
те се пољуби с Мрко је ви ћем. Вели ка грà ја и весéље, поче нáрод коло вòди ти: 
јèд но коло води јè дан млâди кà лу ђер, а друго – Си мо Цè ти ња нин* / *трговац 
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кòтор ски (ШМ -2027). – Тре ћа се пје с ма уво ди ре че ни цом: Опет коло пòчи
ње пјевати. (ШМ -2135). – А чет вр та: Коло поје. (ШМ -2239). – Пре ма уво ду 
у че твр ту пје сму до пу ни ли смо, у кри тич ком и ак це нат ском из да њу, увод-
ни кон текст пе те пје сме: Дòла зи ар хи дјà кон Петар. Шћепан га грли и ’оће 
да му дà ру је свôј џе фèр дар. Пе тар се смије и нè хо ће дâра при́ ми ти. (Коло 
поје.) (ШМ -2277). – Као ини ци ја ти ва за ше сту пје сму слу жи Шће па но ва 
ре пли ка: Пјевај те ми || бра ћо | Црнò горци! / Што ви пјесна || колом | не 
òкреће? / (…) / но пјевај те || и ве сè ли те се! (ШМ 2352–2353, 2364), по сли је 
ко је је про  з   на ре мар ка: Нáрод весе ло и с грà јом пòтр чи и поче коло вòди ти 
(ШМ -2365). – Сед ма пје сма уво ди се про стом ре че ни цом: Коло пје ва. (ШМ 
-2413). – По сљед ња, осма пје сма уво ди се ре мар ком: Сједа ју на òб јед зајед но 
бè глер бег, кà диаскјер и двâ паше, а мула Хà сан и иман Ху сè ин пјева ју на 
бал кó ну од вели ке собе у кòјој òбје ду ју го спò да. (ШМ -4008).

(1) Си ла бич ке ме трич ке кон стан те свих тих пје са ма је су ше с нае сто-
сло жни изо си ла би зам и три це зу ре рас по ре ђе не по ти пу: (4 + 4) + (4 + 4). 
Тон ске ме трич ке кон стан те су не на гла ше ност че т вр тог, осмог, два на е стог 
и ше сна е стог сло га. У не ким сти хо ви ма не на гла ше ност сло го ва ис пред це-
зу ре (не и сло га ко јим се ше сна е сте рац за вр ша ва) оства ру је се рит мич ки 
усло вље ним пре но ше њем ак цен та на прет ход ни слог.

Пре но ше ње од но сно ато ни ра ње ак цен та ре кон стру и ше мо ис пред це-
зу ре ини ци јал ног ос мер ца у че ти ри сти ха:

кад је кòд нас || слога свêта,
охо лост  ће || пасти клêта: (ШМ 819 (5));

Хајд’мо у бој || сви појући, 
стâре наше || спòми њући – (ШМ 839 (25));

Бòр ци у крв || сви лежаху
кòји слâвно || тŷ падо ше – (ШМ 2041 (45));

што се̯ око њих || пламен вије,
што л пу шчà не || јеке лòме? (ШМ 2278 (104)),

два пут ис пред це зу ре фи нал ног осмер ца:

ђе мишице || упру наше,
легу у прах || турске баше: (ШМ 822 (8));

Јунá ци се || тад гледа ју
кà да на врат || муке дôђу. (ШМ 2151 (79)),

али и јед ном ис пред сре ди шње, це зу ре ше сна е стер ца:

наше браће || двáдест и шест
пòги бо ше || код шато ра, (ШМ 2422 (132)).
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Сва на ве де на пре но ше ња рит мич ки су усло вље на, тј. ни су мет ри ч ки 
оба  ве зна. Рит ми ка и ин то на ци ја сти хо ва по твр ђу је на шу кон цеп ци ју о ше-
сна е стер цу као вр сти сти ха, а не о са мо стал ном осмер цу.

(2) Ти по ви оп ко ра че ња у ше сна е сте рач ким пје сма ма од ли ку ју пре ва-
с ход но умјет нич ку по е зи ју.

а) Оп ко ра че ње ше сна е стер ца као сти ха оства ре но је у сти хо ви ма 2249–
2250 (97–98), ко је ће мо на ве сти у кон тек сту стро фе:

Сердар Ђикан || и кнêз Мојаш
у Чево се || с вóј ском врâ те,

воде (с) собом || до двâ паше
и Тураках || глâвних триста,

зaро бље них || на Трњине,
да им пòкор || Тŷрци плâте

Ћупрелићем || учињени
(осве та је || òва чистă!).

(ШМ 2247–2250 (95–98)).

б) Оп ко ра че ње сре ди шње це зу ре (це зу ре ше сна е стер ца) ка рак те ри ше 
сље де ћи стих:

гòсти ће се || гавра но ви 
турским мêсом, || и вуко ви: (ШМ 831 (17)).

Овај при мјер се мо же сма тра ти оп ко ра че њем осмер ца као сти ха, тј. 
ос ме ра ца 831а и 831б. Оп ко ра че ње је син так сич ко и на ње га ука зу је за пе та 
као ин тер пунк циј ски знак. Оно на гла ша ва по е ти ку ше сна ес тер ца као сти ха.

в) Оп ко ра че ње уну тра шње це зу ре (це зу ре ини ци јал ног ос мер ца) на  ла-
зи мо у сти ху 2414а:

прèд њом Ћехај-||паша млâди
и бòсан ски || ка пет áни, (ШМ 2414 (124)).

Оп ко ра че ње је фо нет ско: це зу ра раз два ја дви је ком по нен те сло же не 
фо нет ске ри је чи – пр ви такт се за вр ша ва ри јеч ју с по боч ним ак цен том (оз-
на чи ће мо је кур зи вом), а дру ги от по чи ње ри јеч ју с глав ним ак цен том у 
ок ви ру исте про зо диј ско -ин то на ци о не цје ли не (Ћехај^-паша).

(3) Пје сме у ше сна е стер цу ка рак те ри шу и при мје ри ин вер зи је. Ви ше-
стру ка ин вер зи ја оства ре на је у ди сти ху:

Ти рàн ства се || вихо ро ви,
о брежýљку || свобод номе,

и сино ви || Àх ме то ви 
неми лост но || лýди лòме.

(ШМ 2031–2032 (35–36)).

Ин вер зи ја у ини ци јал ним осмер ци ма усло вље на је дво стру ко – да се не 
на ру ши пр ва це зу ра и да се оства ри ри ма. Због по тре бе ри ме је ин вер зи ја 
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и у пр вом од два ју фи нал них осме ра ца. Али је ов дје нео бич на ин вер зи ја 
осме ра ца као ком по нен ти ше сна есте рач ких сти хо ва: њи хов при род ни ре до-
сли јед био би 1→3→4→2. Би ла би за до во ље на и ри ма, али би она би ла пар на 
(са аспек та ше сна е стер ца – ле о нин ска), а с ин вер  зи јом осме ра ца ос тва ру је 
се у њи ма уна кр сна ри ма, као и у оста лим стро фа ма дру ге пје с ме.

Обра ти ће мо па жњу и на ин вер зи ју у јед ном истом так ту:

лаз Царев је || тôм споме ник,
тà ко назват || да се знáде – (ШМ 2057 (61)).

Ова ин вер зи ја по ка зу је да пје сма ни је оства ре на у тро хеј ском ри т  му 
(тро хеј би за до во љио рас по ред: *Царев лаз је) не го у рит му че тво ро такт ног 
сти ха (по је дан ме трич ки ак це нат у сва ком од че ти ри члан ка). Ин вер зи јом 
се на гла ша ва име ни ца лаз. Рас по ред ме трич ких ак це на та је сље де ћи: лаз 
Царев је || тôм споме ник, / тà ко назват || да се знáде – (не ме трич ке ак цен те 
озна чи ли смо ов дје кур зи вом).

(4) У по гле ду стро фи ке и ри мо ва них са звуч ја осам пје са ма у Шће па ну 
Ма лом ди је ле се на че ти ри фор мал не струк ту ре, три чи сте и јед ну ком би но-
ва ну. Опи са ће мо их нај при је са аспек та ше сна е стер ца као сло же ног сти ха, 
а за тим са аспек та осмер ца као при мар ног сти ха.

а) Пр ва пје сма, је ди на у пр вом чи ну, има де сет стро фа са по три ше сна-
е сте рач ка сти ха. Сва ка тер ци на има је дан за јед нич ки стих ко ји се по на вља, 
фор мал но као ре френ, се ман тич ки као лајт мо тив. Ри ма је ле онин ска (ри му је 
се крај пр вог и крај дру гог осмер ца као по лу сти хо ва ше сна ес тер ца). На во-
ди мо пр ву стро фу:

Нèк громо ви || турски òре, 
нèк се Горе || с њима бòре,

нèка врá жи̯‹ј›и || прсне пака
и прекри је || свијет мрà ка:

што је би́ло, || тô ће бити –
Црнò го рац || по би̯јéди ти!

(ШМ 815–817 (1–3)).

Са аспек та по е ти ке осмер ца, стро фа је сек сти на, а ри ме су пар не.
б) Ком би но ва ну стро фич ну струк ту ру има дру га пје сма, пр ва у тре ћем 

чи ну – пр вих осам стро фа има ју фор му ди сти ха, за вр ш не че ти ри – фор му 
ка тре на (са аспек та по е ти ке ше сна естер ца).

в) Ди стих ка рак те ри ше пе ту и ше сту пје сму, тј. че твр ту и пе ту у тре ћем 
чи ну, и осму пје сму, је ди ну у пе том чи ну. Пе та пје сма има че ти ри, а ше ста 
и осма по шест стро фа. Ри ма је пар на. На во ди мо пр ву стро фу пе те пје сме:

Што Пипе ре || мà гла крије,
што л тòпо ви || турски грò ме,

што се̯ око њих || пламен вије,
што л пу шчà не || јеке лòме?

(ШМ 2277–2278 (103–104)).
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Са аспек та по е ти ке осмер ца, стро фа је ка трен, а ри ме су уна кр сне.
г) Ка трен ка рак те ри ше тре ћу, че твр ту и сед му пје сму, све су у тре ћем 

чи ну (у ње му су то дру га, тре ћа и ше ста пје сма). Тре ћа пје сма има шест, а 
че твр та и сед ма по че ти ри стро фе. Ри ма је уна кр сна. На во ди мо пр ву стро фу 
тре ће пје сме:

На Ситници || води бистрој
кри́ла нам се || полò ми ше:

пòгла варе || наше ли̂стом
тŷ Ћупрелић || све уло ви,

на твр̂ду их || вјеру Тŷрци
неми лост но || погубише –

тŷ поклек ну || хрá брост гòр ска
и своб òде || сви сино ви.

(ШМ 2135–2138 (63–66)).

Са аспек та по е ти ке осмер ца, стро фа је ок та ва, а ри ме су раз ри је ђе не 
уна кр сне (ри му је се дру ги осме рац са ше стим, а че твр ти са осмим).

5. До ми ни ра ли у пје сма ма лир ског кру га у Шће па ну Ма лом по ети ка 
осмер ца или по е ти ка ше сна е стер ца? – Ка ко у ком ти пу стро фе и си сте ма 
ри мо ва ња.

Сва ки ше сна е сте рач ки стих пред ста вља за окру же ну син так сич ко -ин-
то на ци о ну цје ли ну, и сва ки има ри му (ле онин ску, пар ну или уна кр сну). Од 
150 ше сна е сте ра ца њих три де сет је гру пи са но у тер ци не с ле онин ском ри-
мом, че тр де сет осам у ди сти хе с пар ном ри мом, а се дам де сет два у ка тре не 
с уна кр сном ри мом. Пре но ше ње ак цен та, оп ко ра че ња и ин вер зи је, ви дје ли 
смо, та ко ђе на гла ша ва ју струк ту ру ше сна ес тер ца.

С дру ге стра не, ни је сва ки осме рац за о кру же на син так сич ко -ин то на-
ци о на цје ли на, на при мјер: турским мêсом, || и вуко ви: (ШМ 831б (17б)). 
По ло ви на осме ра ца у струк ту ри ка тре на од но сно ок та ве (72) не ма ни ри му 
као оби љеж је кра ја сти ха. Сви осмер ци су у па ру: то ука зу је да они кон сти-
ту ишу ше сна е сте рац као сло же ни тро цен зур ни стих.

И да за кљу чи мо: оправ да но је све сти хо ве из лир ског кру га по сма тра ти 
као јед ну вр сту сти ха – као ше сна е стер це ко ји се раз би ја ју у пар не осмер це, 
ини ци јал ни и фи нал ни.

6. нумераЦијастихова. У по гле ду ну ме ра ци је сти хо ва – а од ну ме ра ци је 
за ви си и уку пан број и вр ста сти ха – сва из да ња Шће па на Ма лог ди је ле се 
на че ти ри ску пи не.

1º У пр ва два из да ња (стој kовић 1851; jовановићи 1880,jо ва новићи 
1881) ну ме ра ци ја сти хо ва је из о ста ла.

2º У тре ћем, Ко сти ће вом, и прет по сљед њем, Мла де но ви ће вом из да њу, 
ну ме ра ци ја се да је у кон ти ну и те ту, али је пр ви на бро јао 4105 сти хо ва (ко стић 
1902: 212), а по то њи – 4104 (ста вив ши из у зет но број и по сли је по сљед њег 
сти ха иа ко он ни је дје љив са 5) (млaденовић 2007: 231).
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3º У из да њи ма ко ја су из ла зи ла по сли је из да ња Дра гу ти на Ко сти ћа а 
при је из да ња Алек сан дра Мла де но ви ћа (решетар 1926; вушовић 1935; сtева-
но вић 1952; Недић 1964; mи ло вић 1965; никчевић 2005) ну ме ра ци ја се да је 
пре ма чи но ви ма, а то ни је ни ка ко до бро јер је Ње  го шев Шће пан Ма ли спјев, 
а са мо фор мал но дра ма. По што је пр ви ну ме ра ци ју сти хо ва по чи но ви ма 
спро вео Ми лан Ре ше тар (а он је при ре ђи вао текст пре ма дру гом, не ну ме-
ри са ном, а не пре ма тре ћем, бриж љи во ра ђе ном и ну ме ри са ном из да њу), он 
се, у пр вом чи ну, за бро јао: нај при је је 93. стих озна чио као 95, а он да је још 
и стих 194. оби ље жио као 195; то Да ни ло Ву шо вић ни је за па зио, тј. обје 
гре шке је по но вио. 

4º У на шим из да њи ма, нај при је у основ ном, да је се дво стру ка ну ме ра-
ци ја не де се те рач ких сти хо ва, па је по сљед њи ну ме ри са ни стих 4015 (146), 
иза ко јег су још че ти ри сти ха (сву су ше сна е стер ци) (маројевић 2018: 446–447).

7. У из да њи ма ко ја су прет хо ди ла на шем основ ном не де се те рач ки сти-
хо ви се тре ти ра ју дво ја ко, као ше сна е стер ци или као осмер ци.

1º Ше сна е стер це је пр ви, и је ди ни при је нас, пра вил но пред ста вио Дра-
гу тин Ко стић – по ди је лио их је на два осмер ца, па је фи нал не ос мер це од-
штам пао уву че но (оста ли при ре ђи ва чи, од Стој ко ви ћа до Мла де но ви ћа, 
ше сна е стер це „ло ме“ ка ко пад ну). Та ква су сед ам де сет два сти ха (ше с на ест 
у дру гој, два де сет че ти ри у тре ћој, ше сна ест у чет вр тој и ше сна ест у сед мој 
пје сми).

2º Оста ли ше сна е стер ци, њих се дам де сет осам, у свим из да њи ма при је 
нас тре ти ра ју се као осмер ци, па се ти ме об ја шња ва раз ли ка у бро ју сти хо-
ва из ме ђу Ко сти ће вог (и свих оста лих) и на шег основ ног из да ња.

8. Aли и кад се од бро ја 4105 Ко сти ће вог из да ња од би је тих се дам де сет 
осам сти хо ва ко ји су нео сно ва но про гла ша ва ни за са мо стал не ос мер це, опет 
оста је раз ли ка из ме ђу на шег, ко је има укуп но 4019 сти хо ва (3869 у де  се тер-
цу), и прет ход них из да ња (ако се из у зму ше сна е стер ци од но сно осмер ци, 
код Ко сти ћа има 4027 ну ме ри са них је ди ни ца тек ста). Код нас је, да кле, осам 
сти хо ва ма ње.

1º У пр вом де и стви ју ни су сти хо ви дје ло ви прет ход ног сти ха ко  ји се, 
уз знак пи та ња и чу ђе ња, ре пли ци ра ју у ди ја ло гу. Че му ће при ли цат?! (ШМ 
+35) је ре пли ци ра ње сер да ра Ву ка ла на стих ко ји го во ри игу ман Тео до си ја 
Мр ко је вић: Та не сре ћа че му ће при ли цат! (ШМ 35). Цар?! (ШМ +39) је опет 
ре пли ци ра ње игу ма на Тео до си је Мр ко је ви ћа на стих ко ји го во ри сердар Ву-
ка ле: цар је ру ски да нас на Це ти њу! (ШМ 39). Ни је стих ни по но вље ни уз вик 
вла ди ке Са ве: Да -да… (ШМ -327), на ко ји реа гу је Шће пан: Ја не зна дем што 
је то дáкање? (ШМ 327).

2º Ни је стих ни од рич ни од го вор игу ма на Тео до си је Мр ко је ви ћа у дру-
гом де и стви ју: Не! (ШМ +1486) на пи та ње бе глер -бе га пр вог: Зар ни ка да 
ни је тур ска вој ска / Цр ну Гору под но ге ме та ла? (ШМ 1485–1486).



36

3º Ни су сти хо ви у тре ћем де и стви ју ни по но вље на вјер ска уз ре чи ца 
ко ја пра ти за врш ни стих у ре пли ци па три јар ха Ва си ли ја Јòва но ви ћа (= Јòва-
но ва) Бр ки ћа: са помо ћу Бо га и сво бо де. / Алиллуја! Алил луја! (ШМ 1712), 
ни „раз го вор“ Шће па на и па па га ла: Па пà га ле! Па пà га ле! / Цар… Цар… 
Цар… Цар… (ШМ -2377).

4º Ко стић у од но су на Мла де но ви ћа има стих ви ше у че твр том де и стви-
ју за то што је про зу ис пред 2547. сти ха (по на шој ну ме ра ци ји) раз  дво јио у 
два рет ка, па је дру ги ре дак (умет ну ту ре пли ку на ру ском) озна чио као свој 
2620. стих: (К сво ји ма:/ Онъ еще мо ло децъ!) (ко стић 1902: 212).
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VERSE IN NYEGOSH’S EPIC “STEPHEN THE LITTLE”
(Metrics and rhythm of decasyllable and hexadecasyllable) 

S u m m a r y

The paper first analyzes the tonal characteristics of Nyegosh’s asymmetrical deca-
syllable in the poem “Stephen the Little” (lack of accent on the tenth syllable as a metric 
constant and metrically conditioned transfer of accent from the tenth syllable, the lack of 
accent on the fourth syllable as a rhythmic dominant feature, accent of the fourth syllable 
as a rhythmic cursive and the transfer of accent from the fourth syllable which is conditioned 
rhythmically, not metrically). The decasyllable is the foundation of the epic principle in 
the work.

The second part of the paper is devoted to shedding light on the nature of symmetri-
cal hexadecasyllable in the poem “Stephen the Little” from the aspect of the relationship 
of that verse with the symmetrical octosyllables that are its composite parts. Hexadeca-
syllables accomplish the lyrical principle of the work. 

The last part of the paper focuses on the numeration of verses in the poem. Eight 
fragments of the text are not verses and are therefore excluded from general numeration, 
while 78 initial octosyllables which are part of hexadecasyllables as complex verses are 
not independent verses, so they should also be excluded from the general and specific 
numeration of verses. 
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Мср Тамара М. Љујић

ДЕКОНСТРУКЦИЈА ХЕРОЈСКОГ СВЕТА У СРПСКОЈ  
КЊИЖЕВНОСТИ 19. ВЕКА: НА ПРИМЕРУ ДРАМА ЈЕЛИСАВЕТА,  

КНЕГИЊА ЦРНОГОРСКА И ЛАЖНИ ЦАР ШЋЕПАН МАЛИ*

У ра ду се ана ли зи ра ју тра ге ди ја Ђу ре Јак ши ћа Је ли са ве та, 
кне ги ња црногорскa и драм ски спев Ла жни цар Шће пан Ма ли Пе тра 
Пе тро ви ћа Ње го ша да би се ука за ло на на чин де кон струк ци је хе рој-
ског све та у овим де ли ма. Кључ но вре ме у ус по ста вља њу хе рој ског 
на че ла као јед ног од нај ва жни јих де ло ва на ци о нал ног иден ти те та 
је 19. век, те по ја ва књи жев них де ла ко ја при ка зу ју оспо ра ва ње тог 
све та пред ста вља ис ко рак у овом пе ри о ду, по себ но због дру штве не 
уло ге ко ју је књи жев ност има ла. У ра ду ће фо кус би ти на ана ли зи 
по сту па ка ко ји ма се пи сци слу же да би де кон стру и са ли хе рој ски свет. 

Кључ не ре чи: хе рој ски свет, Је ли са ве та, кне ги ња цр но гор ска, 
Ла жни цар Шће пан Ма ли, де вет на е сти век, де кон струк ци ја.

Го во ри ти о де кон струк ци ји хе рој ског све та у срп ској књи жев но сти мо-
гу ће је са мо ка да се пр во пре по зна тре ну так ка да је хе рој ско на че ло по ста ло 
кон сти ту тив ни део у ства ра њу иден ти те та срп ске на ци је. На род на еп ска 
по е зи ја чу ва се ћа ње срп ске за јед ни це на ју на ке ко ји сво јим под ви зи ма мо гу 
да се упо ре де са ан тич ким по лу бо го ви ма, а да их, ка ко је Вук Ка ра џић при-
ме тио у свом за пи су о Хај дук-Вељ ку Пе тро ви ћу, и над ви се сво јим мо рал ним 
на че ли ма. Зна чај на род не еп ске по е зи је уто ли ко је ве ћи јер „еп ски мит ски 
од нос пре ма про шло сти био је од ли чан ма те ри јал да се у де вет на е стом веку 
ство ри на ци о нал на исто риј ска свест“ (николић 2019: 381). Књи жев ност де-
вет на е стог ве ка кре ну ла је за осам на е сто ве ков ном исто ри о гра фи јом, би ра ју ћи 
за сво је ју на ке исто риј ске лич но сти ко је су би ле опи са не у Исто ри ји ра зних 
сло вен ских на ро дов на и па че Бол гар, Хор ва тов и Сер бов Јо ва на Ра ји ћа. Од-
го во рив ши на по тре бу дру штва да ус по ста ви кон ти ну ит ет по сто ја ња срп ског 

* Рад је настао у оквиру НИП 178026 Проучаваоци књижевности у српској култури 
друге половине двадесетог века, који финансира Министарство просвете, науке и техно-
лошког развоја.
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на ро да у исто ри ји1, ко ји би до пи рао и до сред њег ве ка, као нај че шћи књи-
жев ни ју на ци, по себ но у драм ским де ли ма, ја вља ју се вла да ри из по ро ди ца 
Во ји са вље ви ћа и Не ма њи ћа. Фор ми ра ње уста но ва кул ту ре у де вет на е стом 
ве ку и сти ца ње др жав не са мо стал но сти омо гу ћи ли су об ли ко ва ње срп ске 
на ци је. Ја вља се ја сна те жња да се пре у зме дру штве ни обра зац прет ход них 
вре ме на и да се срп ско дру штво од ре ди као тра ди ци о нал но дру штво у ко ме 
по сто ји „раз ви је на ре ли гиј ска, мо рал на и на ци о нал на свест, ко ја по је дин ца 
чи ни спо кој ним и чвр сто уко ре ње ним у тра ди ци ју” (треБјешанин 2018: 602). 
Ипак, не мо гућ ност да се је дан ова кав дру штве ни обра зац укло пи у исто-
риј ски тре ну так у ко ме се о ње му про ми шља, чи ни да он по ста не нај ви ши 
стан дард ко ме се те жи и ко ји је сво ју те ма ти за ци ју и нај пот пу ни је пред ста-
вља ње до би о у књи жев ним де ли ма. 

Срп ска књи жев ност де вет на е стог ве ка об у хва та не ко ли ко стил ских 
пе ри о да, че сто су прот ста вље них по сво јим на че ли ма, те раз ли чи те књи-
жев не вр сте би ва ју до ми нант не то ком овог вре ме на. Ипак, по се бан зна чај 
у овом ве ку за у зи ма дра ма. По ја ва на ци о нал ног те а тра усло ви ла је и раз ви-
ја ње на ци о нал ног ре пер то а ра. Иа ко је реч о умет нич ким де ли ма, дра ме су 
увек би ле од ре ђе не јав ним из во ђе њем – по сто ја ла је стал на цен зу ра пу бли ке. 
При об ра ди те ма из на ци о нал не про шло сти на сце ни се мо гло при ка за ти 
са мо оно што је пу бли ка до жи вља ва ла као вер но при ка зи ва ње про шло сти 
сво га на ро да2 јер је хо ри зонт оче ки ва ња срп ског гле да о ца био усло вљен 
„по тре ба ма ак ту ел ног по ли тич ког тре нут ка“ (несторовић 2016: 281). Због 
то га се на по ја ву драм ског де ла у ко ме је до шло до де кон струк ци је хе рој ског 
све та и ко је је упр кос то ме би ло при хва ће но код пу бли ке(не  и кри ти ке), мо ра 
скре ну ти по себ на па жња. Реч је о тра ге ди ји Је ли са ве та, кне ги ња цр но гор
ска Ђу ре Јак ши ћа. Да ово де ло ни је уса мље но у вре ме ну у ко ме је „хе рој ски 
свет (...) основ ни оквир за сва ку тра ге ди ју“ (несторовић 2016: 305) а „ви те-
шки свет (...) основ ни оквир за сва ку исто риј ску ме ло дра му или исто риј ску 
дра му у ужем сми слу у оном зна че њу ко ји су ови драм ски жан ро ви има ли 
у срп ској књи жев но сти XIX ве ка“ (Исто), све до чи по ја ва де ла као што су 
Цар Ла зар Ма ти је Ба на или ро ман Ђу рађ Бран ко вић Ја ко ва Иг ња то ви ћа. 
Ипак, по сто ји де ло ко је се увек на ла зи ло на мар ги на ма срп ске кул ту ре, а 
ко је нај пот пу ни је по ка зу је уру ша ва ње хе рој ског све та. Реч је о Ла жном 
ца ру Шће па ну Ма лом Пе тра II Пе тр о ви ћа Ње го ша. Да би се по ка за ло на 

1 Уста ни ци су то ком Пр вог срп ског устан ка има ли по се бан од нос пре ма мо шти ма 
Сте фа на Пр во вен ча ног, пр вог срп ског кра ља. Се ћа њем на ње га они су да ва ли ле ги ти ми тет 
пра ву срп ског на ро да на са мо стал ну др жа ву.

2 По зна то је да је при пр вом из во ђе њу дра ме Ма ти је Ба на Цар Ла зар пу бли ка ве о ма 
бур но ре а го ва ла јер се на сце ни по ја вио Мар ко Кра ље вић као са ве зник Ту ра ка. Ње го ва 
уло га је би ла да Ву ка Бран ко ви ћа на ве де на из да ју. Ова ква ка рак те ри за ци ја би ла је у скла-
ду са раз во јем ју на ка у прет ход ним Ба но вим де ли ма – Смрт Уро ша V и Краљ Ву ка шин. 
Ипак, на кон ре ак ци је пу бли ке, пи сац је од лу чио да ју на ка укло ни са сце не. Да нас још увек 
ни је про на ђе на пр ва вер зи ја овог де ла из ве де на 1864. го ди не, већ по сто ји са мо текст дру ге 
вер зи је ко ја је пре ми јер но би ла из ве де на 1878. го ди не.



41

ко ји на чин се де кон стру и ше хе рој ски обра зац, по треб но је ана ли зи ра ти 
де ла у ко ји ма је при ка зан пре ла зак из хе рој ске у не хе рој ску за јед ни цу, а то 
су Јак ши ће ва тра ге ди ја Је ли са ве та, кне ги ња цр но гор ска и Ње го шев драм-
ски спев Ла жни цар Шће пан Ма ли. 

Јак ши ће во де ло би ло је ве о ма оштро кри ти ко ва но од стра не Ђор ђа 
Ма ле ти ћа (малетић 1884), ко ји је пи сцу за ме рио не у бе дљи вост ју на ка, док 
је Ла за Ко стић у по зо ри шној кри ти ци на кон из во ђе ња при ме тио да „но си-
ли ца це ле дра ме, и по име ну и по ства ри пр ва осо ба у де лу, из ра ђе на је нај-
сла би је“ (костић 1989: 166) . Пра ву афир ма ци ју у кри ти ци де ло до би ће тек 
ка да га Скер лић бу де од ре дио као „нај бо љи про из вод ро ман тич не дра ме 
срп ске“ (скерлић 1977: 272), уз Мак си ма Цр но је ви ћа Ла зе Ко сти ћа. Ипак, 
зна чај ни ја је ре ак ци ја ко ју је оно иза зва ло још у свом пр вом об ли ку код Сто-
ја на Но ва ко ви ћа. На Јак ши ће ву мол бу, Но ва ко вић је про чи тао пр ву ве зи ју 
и као јед ну од нај ве ћих при мед би на во ди сле де ће: „Да кле шта ће мо са Ђур-
ђем Цр но је ви ћем као с ти ра ни ном?... Ја пре ту рах ко ли ко мо гох, па ниг де ни 
у на род ној тра ди ци ји, ни у исто ри ји не на ђох ни шта што би то по твр ђи ва ло“ 
(јакшић 1978: 212). Ис та кав ши да „Ђур ђа не то ва ри, јер има и до брих де ла“ 
(јакшић 1978: 215), да је са вет пи сцу да „на Је ли са ве ту као глав но ли це обо ри 
све“ (исто). У Но ва ко ви ће вим са ве ти ма пре по зна је се ре ак ци ја ко ју је пу-
бли ка има ла на Ба нов на чин об ли ко ва ња Кра ље ви ћа Мар ка — об ли ко ва ње 
ју на ка ко је ни је у скла ду са тра ди ци јом би ва од ба че но или бар пер ци пи ра но 
као не по жељ но. Ипак, Јак ши ће вом де лу се ни је за ме ра ло до во ђе ње у пи та-
ње хе рој ског све та, јер је оно, по ред упе ча тљи вог глав ног ју на ка, ка кав је 
Је ли са ве та, оста ло у дру гом пла ну. Сна га књи жев них ју на ка оку пи ра ла је, 
ка ко пу бли ку, та ко и кри ти ча ре, ко ји су сво ја раз ми шља ња усме ри ли на лич-
не суд би не ју на ка. Али, шта ка да те ма јед ног де ла по ста не де кон струк ци ја 
хе рој ског све та? Ре цеп ци ја Ла жног ца ра Шће па на Ма лог у срп ској кул ту-
ри би ла је од ре ђе на по ре ђе њем овог де ла са Гор ским ви јен цем, при ли ком 
че га се нај че шће до шло до за кључ ка да „Шће пан Ма ли ни је сва ка ко ве ли ки 
као Гор ски ви је нац“ (деретић 1995: 99). Раз лог за мар ги на ли зо ва ње овог Ње-
го ше вог де ла на ла зи се у чи ње ни ци да пе сник „ни је ре као са мо у че му је 
тра гич ка ве ли чи на на ше ег зи стен ци је и исто ри је не го и у че му је ње но аутен-
тич но бле са ви ло“ (ломПар 2012: 350).

Де ло срп ске ау тор ске књи жев но сти ко је је при ка зи ва њем хе рој ског 
све та „уте ме љи ло кул тур ну па ра диг му“ (ломПар 2012: 350) је сте Гор ски 
ви је нац3. Ово је би ла ње го ва ре цеп ци ја још код пр вих ту ма ча: „Ње го шев 

3 О пи та њу де ко струк ци је хе рој ског све та у Гор ском ви јен цу пи ше Та тја на Ро сић у 
ра ду Де кон струк ци ја хе рој ског иде а ла у струк ту ри Гор ског ви јен ца (росић 1985). Ау тор ка 
из два ја три на чи на де кон струк ци је хе рој ског све та: окле ва ње вла ди ке Да ни ла, ко је ту ма чи 
ху ма ни стич ким прин ци пом у по сту па њу вла ди ке, оча ја ње сер да ра Ву ко те и осе ћај ност 
ко ју Вук Ман ду шић по ка зу је у сну. Од три на ве де на раз ло га за што до ла зи до де кон струк-
ци је хе рој ског иде а ла, сан Ву ка Ман ду ши ћа од но сно ис по ља ва ње ин ди ви ду ал но сти кроз 
под све сно ко је на ди ла зи хе рој ско мо ра се из дво ји ти као нај у вер љи ви ји ар гу мент. 
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Гор ски ви је нац је Или ја да срп ска. У ње му ни је опе ва на суд би на, али је опе-
ва но ср це срп ско и ду ша. Сви осе ћа ји јед ног иза бра но га на ро да, же ље, ми сли 
о све ту и дру штву и њи хо вим по ја ва ма, ћу ди, кре по сти и сла бо сти – ту су“ 
(вуловић 1953: 93). Па ипак, је дан од нај по зна ти јих Ње го ше вих ци та та ко ји 
је при хва ћен и у са вре ме ној кул ту ри, а ко ји у се би от кри ва су шти ну хе рој-
ског све та је сте: „Сва ко је ро ђен да по јед ном умре, / Част и бру ка жи ве 
до ви је ка“ (његош 2003: 32). Ове ре чи из го ва ра поп Ан дри ја у Ла жном ца ру 
Шће па ну Ма лом, што мо же де ло ва ти у су прот но сти са при ро дом књи жев-
ног де ла, али се об ја шња ва чи ње ни цом да је ди ни на чин да на че ла хе рој ског 
све та бу ду оспо ре на је сте да се ја сно из дво је на че ла све та ко ји се оспо ра ва. 

Оба де ла те ма ти зу ју де ша ва ња у цр но гор ском дру штву, ма да у раз ли-
чи тим вре мен ским пе ри о ди ма – по зна то је да се Ђу рађ Цр но је вић оже нио 
Је ли са ве том Ери цо 1490. го ди не, што од го ва ра вре ме ну од и гра ва ња рад ње 
у дра ми, а Шће пан се по ја вљу је у при мор ју 1767, те би рад ња де ла за по че ла 
нај ка сни је 1768. Па ипак, ка да се упо ре ди на чин на ко ји оба пи сца об ли ку ју 
хе рој ски свет у сво јим де ли ма, они се умно го ме не раз ли ку ју. Раз ли ка не сме 
ни по сто ја ти, јер „хе рој ски до жи вљај пред ста вља уки ну то вре ме“ (ломПар 
2010: 243). Би ло ко ји дру ги на чин схва та ња вре ме на по ка зао би да ако вред-
но сти ко је су по ста вље не у јед ном дру штву као нај ви ше мо гу се за ме ни ти 
и оспо ри ти, он да оне не пред ста вља ју је ди ни на чин по сто ја ња, већ се ја вља-
ју као од го вор на кон крет ни исто риј ски тре ну так. У ана ли зи ра ним де ли ма 
вр хун ске вред но сти цр но гор ског дру штва је су хра брост и че сти тост, а глав не 
еле мен те њи хо вог иден ти те та сва ка ко чи не при пад ност пра во слав ној ве ри, 
се ћа ње на Ко сов ски бој и ко сов ски за вет и по сту па ње по на ло гу по гу бље ног 
кне за. Прет ња исто риј ском оп стан ку за јед ни це и осе ћај не си гур но сти ко ји 
пра ти сва ко днев ни жи вот од ре ди ли су Тур ке као не при ја те ље, не са мо у 
исто риј ском, већ и ме та фи зич ком сми слу. На ве де ни еле мен ти не од сту па ју 
од уо би чај ног пред ста вља ња хе рој ског све та у де вет на е стом ве ку.

Ме та фи зич ки слој Гор ског ви је на ца усло вио је и по зив на пре о бра ће ње 
ко је вла ди ка Да ни ло упу ћу је по ту ри ца ма, јер „са мо све сно не пре о бра ће ни 
(...) са мо као до след ни хе ро ји, ко ји зна ју шта од би ја ју и шта иза зи ва ју, они 
мо гу би ти пра вед но по гу бље ни“ (ломПар 2010: 236). По што је хе рој ска за-
јед ни ца до след на свом пу ту, не ма мо гућ но сти да до ис тра ге не до ђе, јер 
„Цр но гор ци су тра гич ни – и ка да то не осе ћа ју – за то што мо ра ју да по чи не 
по кољ. Ре не га ти су, пак, тра гич ни за то што мо ра ју да бу ду по би је ни’“ (лом
Пар 2010: 245), а ово по ка зу је да „обе стра не ис тра гом по твр ђу ју сво је по-
сто ја ње уну тар ме та фи зич ке исти не“ (Исто). По ту ри це, иа ко по ти чу из цр-
но гор ске за јед ни це, пре ки да ју сва ку ве зу са њом ка да од би ју по зив на пре-
о бра ће ње. Сто га, њи хо во кон вер тит ство не мо же пред ста вља ти уру ша ва ње 
хе рој ског све та. До ње го ве де кон струк ци је не мо же до ћи од лу ком или по-
ступ ком спо ља, већ са мо ка да не хе рој ски свет бу де при хва ћен од чла но ва 
са ме за јед ни це. 

Ту ма чи Јак ши ће вог де ла лик Ра до ша пре по зна ли су као „не сум њи во 
нај ве ће Јак ши ће во оства ре ње, не са мо у тра ге ди ји не го и у це лом Јак ши ће вом 
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де лу до 1868“ (ПоПовић 1961: 210), уо чив ши да је „да је и сам пе сник из ра-
дио Ра до ша нај бри жљи ви је, мно го ве ћом во љом и сре ћом не го Је ли са ве ту“ 
(костић 1989: 167). Па ипак, тра гич ност ју на ко ве суд би не, ко ја је че сто усме-
ра ва ла ту ма че ња, ни је ње го во је ди но зна че ње. По треб но је ана ли зи ра ти 
ње го ву уло гу у уру ша ва њу хе рој ског све та у овој дра ми. Де кон струк ци ја у 
овом де лу не мо же се пре по зна ти у јед ном кон крет ном чи ну, већ се она врши 
у не ко ли ко ета па. 

Пр во од ба ци ва ње вред но сти хе рој ске за јед ни це чи не Ђу рађ и Ђу ра шко. 
Њи хо ва суд би на на кон по ја ве мле тач ке прин це зе раз ре ша ва се на сли чан 
на чин – од ре див ши Је ли са ве ту као свој „идол“, за рад ње по ри чу све оста ле 
аспек те сво је лич но сти. Пот пу ни слом Ђу ра шка од сли ка ва се у ре чи ма: 
„Де цу сам пре зр о̓ – бра ћу из дао –“ Овим речима по ка зу је да је по ре као при-
ват но би ће, од но сно од ре као се по ро ди це, а изоп ше њем се бе из за јед ни це и 
из не ве ра ва њем угле да хе ро ја, уру ша ва и сво је јав но би ће. По истом мо де лу 
и Ђур ђе про па да – он гу би при ват но би ће од ба цив ши бра та „ко га је не кад 
ви ше во лео/ Не го на че лу кру ну зла ћа ну“ (јакшић 2000: 109), а јавно биће 
када изда за јед ни цу на чи јем се че лу на ла зи. У Ђур ђе вим ре чи ма се при-
ка зу је нај пот пу ни ја сли ка хе рој ског све та јер он мо ра зна ти ко је вред но сти 
и на ко ји на чин да ис так не у на ро ду не би ли ма ни пу ли сао њи ме. По сту пак 
сла ња хи ља ду цр но гор ских мла ди ћа да бра не зи ди не Ве не ци је, Ђур ђе по-
ку ша ва да при ка же као рат про тив „угње та те ља срп ског“ (јакшић 2000: 91), 
иа ко је реч о ра то ва њу за ту ђе ин те ре се. Лич ну ко рист он пред ста вља као 
по тре бу за јед ни це, пре тва ра ју ћи свој брак у по год ност за цео на род ‒ „Але 
не се бе, /Вас ра ди, бра ћо, у Ве не ци је ћер ку за про сих“ (јакшић 2000: 68). 
Ра дош се су прот ста вља Ђур ђу ис ти чу ћи пи та ње „свр хо ви то сти жр тве за-
то што са мо та ква свр хо ви тост чи ни жр тву“ (несторовић‒ломПар 2000: 
14), пре по зна ју ћи да ни је сва ки рат про тив Ту ра ка оправ дан, већ са мо онај 
ко ји се во ди за осло бо ђе ње срп ског на ро да. Ње го ви по ступ ци уте ме ље ни су 
у дру штве ној по зи ци ји ко ју за у зи ма као сер дар и ве ли ки ју нак. Из те пер спек-
ти ве он при хва та од лу ку Ђур ђа, као вла да ра и нај ви шег све тов ног ау то ри-
те та па три јар хал не за јед ни це, и од ла зи у из ган ство. Оно што Ра дош не мо же 
уви де ти је сте да Ђур ђе де ла у окви ру не хе рој ског све та, ста вља ју ћи лич не 
ин те ре се ис пред ин те ре са за јед ни це. За то ње гов при ста нак на из гнан ство 
не до но си очу ва њу хе рој ског све та, већ па ра док сал но, по ма же ње го вом да-
љем уру ша ва њу. Од лу ка Ста ни ше и мла дих Ор ло ви ћа да се по бу не про тив 
Ђур ђа, иа ко на пр ви по глед кр ши јед но од основ них на че ла тра ди ци о нал не 
за јед ни це – по што ва ње ау то ри те та ‒ ни је у су прот но сти са хе рој ским све-
том. Она пред ста вља је ди ни пут ко ји се мо же иза бра ти ка очу ва њу по сто-
је ћих вред но сти. Сво јим по ступ ком ста ју на стра ну исти не, иа ко ти ме се бе 
до во де у су коб са ау то ри те том оли че ним у вла да ру. Њи хов по сту пак пра ва 
је од ли ка хе рој ског по на ша ња, јер је то исти онај че сти ти по сту пак Ра до ша 
ко ји се су прот ста вио Ђур ђу за рад исти не. Од лу ка да се по бу не, ко ја је сте у 
скла ду са на че ли ма хе рој ског све та, код ту ма ча је ство ри ла оче ки ва ње да 
ће ови ли ко ви има ти до след ну мо ти ва ци ју у окви ру за да тих вред но сти, 
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упр кос то ме што „про гон ство ста рог и хра брог Ра до ша, као ини ци јал ни 
мо ме нат Ста ни ши не по бу не (...) от кри ва ка ко пра во на кру ну, ко је је се кун-
дар ни мо тив по бу не, вре ме ном пре ра ста у њен при мар ни ре зул тат“ (несто
ровић 2007: 171). Лич ни ин те ре си над вла да ју од бра ну за јед ни це и код Ста ни-
ше и Ор ло ви ћа, те се бор ба за прав ду пре тва ра у осве ту Је ли са ве ти и Ђур ђу. 
У Ста ни ши ном мо но ло гу на кон са зна ња о Ђу ра шко вој из да ји он озна ча ва 
као ла жне ре чи „сло бо ду, не за ви сност, ве ру, на род“ (јакшић 2000: 136), а као 
је ди ни циљ осве ту. Из ове пер спек ти ве ва ља ту ма чи ти и Ста ни ши ну од лу ку 
да за са ве зни ке по зо ве Тур ке. Он уз се бе има ма лу гру пу по бу ње ни ка, док 
Ђур ђе, као ле ги тим ни вла дар, мо же ра чу на ти на по др шку ве ћег де ла на ро да. 
Због ве ли ке раз ли ке у броју при ста ли ца, за ве ре ни ци су мо гли да оче ку ју по-
бе ду са мо уко ли ко на пад ну на пре пад. Ка да из гу бе ову пред ност, од у ста ју 
од бор бе јер бор ба про тив не при ја те ља по сва ку це ну за рад очу ва ња сло бо де 
и вред но сти за јед ни це део је хе рој ског све та, а они ви ше ње му не при па да ју. 
У не хе рој ском све ту по треб на је број ча на над моћ ност, што за ве ре ни ци до-
би ја ју са ве зом са Тур ци ма. По што по бе да над про тив ни ци ма по ста је је ди ни 
циљ ко ме те же и ко ме под ре ђу ју све, па и соп стве ни иден ти тет, од лу ка да 
се пре ђе у ислам по ста је ло гич на и је ди на мо гу ћа, јер је са вез са моћ ни јом 
стра ном је ди ни на чин да до по бе де до ђе. Овим по ступ ком за ве ре ни ци по-
ри чу су шти ну свог иден ти те та – сло бо ду и пра во слав ну ве ру. Де кон струк-
ци ја хе рој ског све та се на ста вља, јер у про стор не хе рој ског све та сво јим 
по ступ ци ма пре ла зе Ста ни ша и Ор ло ви ћи.

По след њи ко рак у по ри ца њу хе рој ских на че ла од и гра ва се у Ра до шу 
Ор ло ви ћу, ју на ку ко ји је кроз де ло био до сле дан у сво јим по ступ ци ма, а све 
за рад очу ва ња за јед ни це ко јој при па да. За то је зна чај на сце на у ко јој се он 
су сре ће са Ста ни шом и си но ви ма, ко ји су кре ну ли код Ту ра ка не би ли про-
на шли са ве зни ке. Си но ви не пре по зна ју оца јер је те шка жи вот на си ту а ци ја 
оста ви ла ду бок траг и по „...гад ним ри та ма/ Сер дар ста ри се не да по зна ти“ 
(јакшић 2000: 146). Јак шић пла ни ра но по ка зу је сву ду би ну ју на ко вог стра-
да ња не би ли бо ље ис та као ње го ву ре ак ци ју ка да са зна за план мла ди ћа. 
Он их осу ђу је, јер пра ви при пад ник хе рој ског све та оста је до сле дан сво јим 
на че ли ма, чак и ка да не вин стра да. Са знав ши да су си но ви из да ли не са мо 
ве ру, већ и при шли за вет ном не при ја те љу, он их се од ри че и ку не. Овим 
по ступ ком пре ки да нај зна чај ни ју, по ро дич ну ве зу. Ра дош то мо ра да учи ни 
јер не мо же по сто ја ти ван хе рој ског све та. Пр ва ре ак ци ја ка да ви ди мр тве 
сино ве је сте у скла ду са на че ли ма цр но гор ске за јед ни це у ко ју он ве ру је: 
„Зли ков ци под ли, Тур ци, не ве ре!/Мај чи ног мле ка веч на по ру га! / Очи ни ци 
глад ни цр кве Хри сто ве, / Од мет ни ци и бун тов ни ци! / Бра то у би це, уби це 
ча сти! / Ужа сне пр ље мо га име на:“ (јакшић 2000: 228) Ту га се у тра ди ци о-
нал ном дру штву ис ка зу је кроз де фи ни са не ри ту а ле, ме ђу тим Ра дош не може 
опла ка ти си но ве на при хва тљив на чин јер су они сво јим по ступ ци ма пре-
кр ши ли сва на че ла тог дру штва. Уте ха ро ди те ља ко ји гу би сво ју „сла ву, ди ку 
и по нос” би ла би мо гу ћа уко ли ко би се у смр ти мла ди ћа про на шао не ки 
сми сао. Њи хо ва хе рој ска смрт пру жи ла би уте ху Ра до шу, али смрт у бра то-
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у би лач ком ра ту, на стра ни ви ше ве ков ног не при ја те ља, не мо же би ти хе рој-
ска. Цр но гор ци су из гу би ли сво ју сло бо ду, нај ви шу вред ност на ро да. Но ва 
за јед ни ца не мо же по сто ја ти као хе рој ски свет. Као што „Ве не ци је та кве 
ка кву во ли Је ли са ве та, не ма ниг де у сви је ту” (иванић 1987: 13), та ко је и 
хе рој ска Цр на Го ра ко ју Ра дош до след но ста вља на пр во ме сто не ста ла у 
су ко бу сво јих по гла ва ра. Ра до ше ва жр тва де ла соп стве ног јав ног би ћа гу би 
сми сао, а ка да ви ди мр тве си но ве, и при ват но би ће би ва пот пу но уру ше но. 
Не ма осно ве на ко јој Ра дош мо же да за сну је свој иден ти тет, јер Ра дош је или 
цр но гор ски сер дар и отац, или ни је Ра дош. Сво јим по ступ ци ма на са мом 
кра ју дра ме, ка да о се би го во ри као о му сли ма ну, у пот пу но сти уру ша ва 
хе рој ски свет, јер по ка зу је да ни је мо гу ће жи ве ти пре ма хе рој ским прин-
ци пи ма у вре ме ну ко је је на ста ло. 

О ре цеп ци ји Ла жног ца ра Шће па на Ма лог у срп ској кул ту ри већ је 
пи са но. Увек у сен ци Гор ског ви јен ца, ово де ло је сво је пр во де таљ но и кри-
тич ко ту ма че ње до би ло тек на са мом кра ју два де се тог ве ка у ра до ви ма 
Ми ла Лом па ра. Са гле дав ши ме та фи зич ки слој Ње го ше вих де ла и ис так нув ши 
га у пр ви план, ау тор је отво рио но ви хо ри зонт ту ма че ња и на тај на чин пре-
ва зи шао пре пре ке ко ји су ње го ви прет ход ни ци има ли. Мар ги на ли зо ва но 
де ло срп ске књи жев но сти ње го вим ту ма че њем је по но во ак ту е ли зо ва но у 
мо дер ној епо хи. Лом пар пре и спи ту је на чин на ко ји је при ка за но уру ша ва ње 
хе рој ске за јед ни це, и тај на чин про на ла зи у опи су хе рој ских атр и бу та: „коњ 
ни је ис ход бор бе не го за ме на за бор бу: као што је и Шће пан си му ла ци ја за 
ца ра”, „со ко, за ме њен је па па га јем на је дан са бла сно-фар сич ни на чин” (ломПар 
2010: 295), оруж је је од сут но јер ни је свој стве но Шће па ну, ко ји је ку ка ви ца. 
Ис так нут је и нео бич ни по ло жај цр кве, она се ја вља као „део сим бо ли за-
ци је ла жног ца ра: она је ме та фи зич ки те мељ ла кр ди ја ша” (исто 296). На кон 
што је из дво јио уру ше не сим бо ле хе рој ства, ау тор од ре ђу је и са му за јед ни цу 
у ко јој су сим бо ли из гу би ли сво је зна че ње: „Ње гош је да ле ко се жно пре ме-
стио од го вор ност на на род. Он је пи та ње о по је ди нач ној од го вор но сти пре-
тво рио у пи та ње о за сле пље но сти, о фан та зи ји и фа на ти зму, ко ли ко о же љи, 
то ли ко о ма ни пу ла ци ји (...) на род се пре тва ра у го ми лу бу да ла” (исто 300).

Ме ха ни зам де кон струк ци је хе рој ског све та у овом де лу има две ета пе. 
Пр ва се од и гра ва ка да на род при хва та Шће па на као Пе тра Тре ћег и да је му 
функ ци ју ца ра у сво јој за јед ни ци. Спев за по чи ње ре чи ма сер да ра Ву ка ле, 
ко ји се обра ћа на ро ду и са оп шта ва да је Шће пан из гу бље ни ру ски цар. Не 
би ли обез бе дио по др шку, он у го во ру ак ти ви ра глав не еле мен те обра сца 
хе рој ског све та – го во ри о Не ма њи ћи ма и Ко со ву, као и о ца ру Ду ша ну, а 
Шће па нов до ла зак ви ди као по вра так не ка да шње сла ве. У пр вој ре пли ци 
Те о до си ја Мр ко је вић ка же да „Из вео се на род из сви је сти” (његош 2003: 12), 
об ја шња ва ју ћи је ди ни на чин на ко ји је мо гло до ћи до при хва та ња Шће па на 
као ру ског ца ра. Па ипак, не тач но је на зва ти од лу ку на ро да да га при хва ти 
ира ци о нал ном, јер он ни је при хва ћен са мо за то што лич но твр ди да је ру ски 
цар. Пр ви пут у спе ву ко лек тив ни глас на ро да ја вља се у тре ћој по ја ви. На-
род по твр ђу је иден ти тет ца ра тек кад сви они ко ји су ишли у Ру си ју са 
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вла ди ком Ва си ли јем и та мо ви де ли Пе тра Тре ћег по твр де да је то он. Да би 
ар гу мен то вали сво је тврд ње, чла но ви де ле га ци је ко ја је ишла у Ру си ју по-
зи ва ју се на ико ну у Ма ји на ма на ко јој се на ла зи Пе тров лик. Тек та да на род 
при зна је Шће па ну ти ту лу. Ако се ови ар гу мен ти пре по зна ју као не до вољ ни 
за ва ља ну мо ти ва ци ју по ступ ка на ро да, тре ба се са мо се ти ти ре чи сер да ра 
Ву ка ле с по чет ка спе ва и уви де ти ви ше ве ков ну же љу за јед ни це да по вра ти 
ста ру сла ву сво га на ро да, и ње ну не мо гућ ност да то са ма учи ни. Кључ на 
раз ли ка у од но су на Је ли са ве ту, кне ги њу цр но гор ску је у то ме што хе рој ски 
свет не по ри че по је ди нац, већ цео на род. Оправ да но је пи та ње из пер спек-
ти ве са вре ме ног чи та о ца да ли се про ме на иден ти те та цр но гор ске за јед ни це 
мо ра по сма тра ти као де кон струк ци ја иде ал ног обра сца или се мо же ту ма чи ти 
као до бро вољ но и при род но пре о бли ко ва ње иден ти те та за јед ни це услед 
исто риј ских окол но сти. Од лу ка да се при хва ти ла жни цар не би би ла ту ма-
че на у не га тив ном кон тек сту да ни је реч о за блу ди у ко ју за јед ни ца упа да 
‒ ве ру ју ћи да при хва та ње Пе тра Тре ћег као сво га ца ра во ди ка ис пу ње њу 
суд би не на ро да и за ве та ко ји је дат на Ко со ву, не схва та ју да сво јим по ступ-
ком хе рој ски свет не по врат но гу бе. Од ре ђе на са мо свест о по сле ди ца ма сво-
јих по сту па ка ја вља се у че твр том чи ну. Цр но гор ски пр ва ци од лу че, упр кос 
тврд њи кне за Дол го ру ко ва да је Шће пан са мо зва нац, да вра те ла жног ца ра 
на власт. Шће пан је свој цар ски ау то ри тет за сни вао на од лу ци на ро да да га 
при хва ти као вла да ра. До сти гав ши на овај на чин иде ал ну, цар ску за јед ни цу, 
ко јој се те жи ло то ком не ко ли ко ве ко ва, за јед ни ца, не же лив ши да угро зи 
сво ју но ву пред ста ву о се би као о цар ству, за не ма ру је Шће па но ве ма не које 
ис ти чу ње го ву не по доб ност да се на ла зи на та квом ме сту, а од ко јих се нај-
о чи глед ни је из два ја ку ка вич лук. Ова кав не до ста так нај ви шег све тов ног 
ау то ри те та прав да се ре чи ма да „Чи нио је све што је мо гао/ А што ни је мо гао 
чи ни ти,/ За то не крив Бо гу ни на ро ду“ (његош 2003: 85), што би би ло оправ-
да но да је Шће пан узео би ло ка кво уче шће у од бра ни зе мље, али по што је 
ње гов је ди ни по сту пак био да се са кри је, оваквe се ре чи не мо гу уте ме љи ти 
у хе рој ском све ту.

Пот пу но де кон стру и са ње хе рој ског све та де ша ва се тек на кон што Цр но-
гор ци иза ђу из обла сти за блу де и све сно при хва те ла жног ца ра као свог вла-
да ра. Ов де се не мо же ре ћи да ла жни цар по ста је пра ви, јер ни цр но гор ски 
на род ни сам Шће пан не ма ју ау то ри тет да лаж пре тво ре у исти ну. Сто га, 
тре ба ис та ћи мо ти ве ко ји су на ве ли Цр но гор це да на че ло сво је за јед ни це 
по ста ве са мо зван ца. У осмој по ја ви че твр тог чи на при ка зан је раз го вор ис-
так ну тих Цр но го ра ца. Поп Ан дри ја го во ри да „Што Шће па ну јав но пред 
на ро дом/ Из гу би смо образ и ци је ну./ Ово за нас до бро би ти не ће” (његош 
2003: 137). Он го во ри из пер спек ти ве прет ход не хе рој ске све сти, ко ја под ра-
зу ме ва да га на род мо же при хва ти ти са мо уко ли ко ве ру је да је реч о пра вом 
ца ру, ко ји чу ва свој образ. Као што су се од ре ђе ни ис так ну ти по јед ни ци 
на ро да пр ви за у зе ли за при зна ва ње Шће па на за ца ра, та ко они пр ви има ју 
свест о Шће па ну као по тре би дру штва ко ме при па да ју, без об зи ра на ње го-
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во по ре кло. Уло га са мо зван ца од ре ђе на је ње го вим ути ца јем на уну тра шње 
уре ђе ње Цр не Го ре: „Њим др жа смо сло гу у на ро ду” (његош 2003: 137). 
Ка да Шће пан из го во ри да „Ја учи них што ни ко не мо га/ От кад ове го ре 
по ни ко ше” (његош 2003: 26), а пи сац у пред го во ру то и ис так не, та ко да 
чи та лац не оста не у убе ђе њу да ју нак го во ри при стра сно о сво јим де ли ма, 
до во ди се у пи та ње устрој ство све та у ко ме са мо зва нац мо же по чин ти нај-
ве ћи успех. Ис пу ње ње хе рој ског за ве та и пре ла зак у нај бо љу мо гу ћу за јед-
ни цу пред ста вљао би до ла зак ца ра. По што се цар ни је по ја вио, цр но гор ска 
за јед ни ца ни је мо гла да ис пу ни сво ју суд би ну. За то Шће пан успе ва у оно ме 
што ни ко ме дру гом ни је ус пе ло, јер он не вла да у хе рој ском, већ у пост хе рој-
ском све ту, а у та квом је до во љан ла жни цар, ко ји „Не иска ше па ре ни ди на ра,/ 
А игра ше, ка ко ми сви ра смо” (његош 2003: 138), да по стиг не не ве ро ват не 
ре зул та те у сво јој вла да ви ни. По след њи по сту пак на ро да у спе ву опи сан је 
у ди да скал и ји: „сло ми вра та од тав ни це и осло бо ди Шће па на; ве ли ка ра дост 
у на ро ду, што су га осло бо ди ли” (његош 2003: 146). Шће пан по ста је „вла дар 
на осно ву ни че га” (ломПар 2010: 314) и на тај на чин хе рој ски свет не по ста је 
са мо не хе рој ски свет, већ се мо же од ре ди ти и као свет ап сур да. 

Ана ли за оба де ла по ка за ла је да до де кон струк ци је хе рој ског све та 
до ла зи ка да се за не ма ре вред но сти за јед ни це у да том исто риј ском тре нут ку. 
По вод за од ба ци ва ње на че ла хе рој ске за јед ни це ја вља се у же љи са мих при-
пад ни ка да де ла ју у сво ју ко рист – Ђур ђе же ли да удо во љи же ни ко ју во ли, 
док Цр но гор ци у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом же ле да ис пу не сво ју хе рој-
ску суд би ну по став ши цар ство. У оба де ла до про ме не до ла зи ка да у за јед-
ни цу уђе не ко „спо ља”, али он ни је до во љан уко ли ко при пад ни ци за јед ни це 
ни су спрем ни да на ње га од го во ре, од но сно да оно што та осо ба за њих пред-
ста вља по ста не зна чај ни је од тра ди ци о нал них вред но сти. Да би це ла за јед-
ни ца пре шла у не хе рој ски свет, не мо же се ис ко ри сти ти си ла (Тур ци ве ко-
ви ма на тај на чин ни су успе ва ли), већ јав ност мо ра би ти из ма ни пу ли са на да 
са ма де ла ка том ци љу. Зато, осо ба ко ја ма ни пу ли ше мо ра до бро по зна ва ти 
хе рој ско дру штво, ње го ве вред но сти и про шлост. Без об зи ра на то да ли ће 
око ли ну, као у Ђур ђе вом слу ча ју, на те ра ти на ре ак ци ју, или је као Шће пан 
за ве сти, ма ни пу лан ти ће до след но де ла ти у ко рист сво јих ин те ре са. Про блем 
на ста је ка да се код оних ко ји би тре ба ло да их спре че ја ве лич ни ин те ре си 
ко ји су у су прот но сти са ин те ре си ма за јед ни це и са ми пре ђу у по ље не хе рој-
ског све та, чи ме се уру ша ва ње на ста вља. 

Де вет на е сти век пред ста вља век у ко ме је срп ска књи жев ност сво јим 
де ли ма уче ство ва ла у на по ру це лог дру штва да се фор ми ра ја сан срп ски 
на ци о нал ни иден ти тет за сно ван на тра ди ци о нал ним вред но сти ма срп ско га 
на ро да и на хе рој ском осе ћа њу све та. По ја ва књи жев них де ла у ко ји ма до-
ла зи до де кон струк ци је хе рој ског све та ука зу је на ду бо ки рас ко рак (а ко га 
је она све сна) из ме ђу за јед ни це ко ја при хва та иде је и вред но сти сво је епо хе 
и као та ква по ста је са вре ме на, и ње не ве ли ке же ље да, уко ли ко је већ не мо-
гу ће до стиг ну ти иде ал, сво је по сто ја ње обе ле жи те жњом ка ње му. 
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ПОДЗЕМНИ ХУМОР ГОГОЉЕВИХ МРТВИХ ДУША

Рад об ја шња ва ху мор као естет ски прин цип фи гу рал ног сла га-
ња фор мал но-ма те ри јал них ни воа тек ста. Сим бо лич ка фи гу ра ци ја 
под ра зу ме ва естет ско по сре до ва ње иде а ла, а ху мор осли ка ва ње 
људ ске ово стра но сти као под зем но та во ре ње у ду хов ној уда ље но-
сти од ис пу ња ва ју ћег сми сла. По е ти ку ху мо ра хер ме не у тич ки 
утвр ђу је мо на при ме ру Го го ље вих Мр твих ду ша као по ет ског ко-
смо са ко ји је фи гу ри сан укр шта њем ху мо реск но сти основ ног пла-
на тек ста и сим бо лич ког усме ре ња ка ми сти ци ду шев ног спа се ња. 
Чи чо ко вљев ска ствар ност по е ти зо ва на је као ху мо реск на под зем-
ност људ ске огре зло сти у мр тви лу, ко ју пак по сред но осве тља ва 
ко мич ка пу та ња по е ме, те ње но ми сте риј ско ис пу ње ње у сим бо-
лич ки су ге ри са ној не из ре ци во сти чо ве ко вог и ру ског при бли жа-
ва ња бо жан ском иде а лу.

Кључ не ре чи: ху мор, сим бо ли ка, фи гу ра ци ја, иде ал, оскуд-
ност, под зем ност, ко ме ди ја, ми сти ка.

Као по ет ском тек сту ин тен ци о нал но усме ре ном ка ми сте ри ји спа се ња, 
ко ме ди ји је прин ци пи јел но свој ствен па тос, а не ху мор. Као драм ска фор ма 
ко ја се струк ту рал но и идеј но усред сре ђу је на оствар љи ву мо гућ ност срећ ног 
кра ја ко јим се (са мо и зоп ште на) је дин ка ре ин те гри ше у сно шљив по ре дак 
(Frye 1979: 186ff), ко ме ди ја се слу жи ко мич ким тех ни ка ма и сред стви ма, 
али ове не тре ба по и сто ве ћи ва ти с ху мо ром. За сту пље но као део по ступ ка 
или гра ђе, ко мич ко сред ство је тек је ди ни ца тек сту ал не це ли не, а ову као 
умет нич ку пак фун да мен тал но од ре ђу је до ми нант ни естет ски прин цип.

Ко ме ди ја спа се ња – ре ци мо, дан те ов ска или фа у стов ска – по при ро ди 
свог ду хов ног те жи шта не мо же би ти за сно ва на на пу ким ко мич ким еле мен-
ти ма, бу ду ћи да је ње на до ми нан та сâм ес ха тон ски иде ал, а овај се по е ти-
зу је као сим бо лич ка тран сфи гу ра ци ја чо ве ко ве зе маљ ске по ве сти у веч ност. 
Оп те ре ће ност ко ме ди је зна чај ним сми слом (scHiller 1984: 259) при бли жа ва 
је па те тич ном ре ги стру као уз ви ше ној гра нич но сти чо ве ко ве ег зи стен ци је 
и ње них ме та фи зич ких кон се квен ци. На та ко ре ћи са свим су прот ном по лу 
у од но су на па тос ко ме ди је спа се ња сто ји ко ми ка, ко ја упра во ре лак си ра 
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текст, про чи шћа ва ју ћи га од па те тич не гра нич но сти, а њу за ме њу ју ћи ре-
ла тив ном бе зна чај но шћу чо ве ко вих по пра вљи вих гре ша ка ко је ми сте риј ску 
по сле дич ност чо ве ко вог зе маљ ског по сту па ња су жа ва ју на обич ност са мог 
зе маљ ског жи вље ња.

Док ко ме ди ја спа се ња па те ти зу је ми сте ри ју људ ске ана ба зе, ху мор по-
е ти зу је под зем ност чо ве ко вог по сто ја ња. Хтон ска ху мо реск ност у окви ру 
ми сте риј ске ко ме ди је ка рак те ри стич на је у фа зи чо ве ко ве при вре ме не при-
ко ва но сти за ди ја бо лич но тле, да кле ју на ко ве за свет Па кла код Дан теа, или 
Фа у сто ве за Ме фи ста код Ге теа. Као по ет ску до ми нан ту, ху мор у са мој 
драм ској фор ми ко ме ди је при ме њу је Ари сто фан. Шта ви ше, фи гу рал ност 
ху мо реск не под зем но сти у ње го вим Жа ба ма се и удо сло вља ва кроз не-
спрет ност Ди о ни со ве ка та ба зе. Но, из че га се спе ци фич но са сто ји под зем ност 
ху мо ра као естет ског прин ци па?

До ми нант ни естет ски прин цип ор га ни зу је текст у фор мал но-ма те ри-
јал ну це ли ну. Фор ма се тран спо ну је на иде ју, што зна чи да се зна чењ ски 
ком плекс тек ста по сре ду је по ступ ком и на чи ном. Док, при ме ра ра ди, ко ми ка 
мо же би ти еле мент или фор ме (тј. по је ди нач ног по ступ ка) или ма те ри је (тј. 
гра ђе), њу у ак тив ни део тек сту ал не це ли не пре о бра жа ва тек естет ски прин-
цип. Нај вред ни ји прин ци пи ак ту а ли зу ју нај ви ше мо гућ но сти ка ко фор ме, 
та ко и са др жи не и зна че ња по се би, те их у вр хун ским слу ча је ви ма син те-
ти зу ју у са му естет ску фи гу ра ци ју иде а ла као умет нич ки оства ре не иде је.

Ако фи гу ра ци ју раз у ме мо као умет нич ко сла га ње фор ме и ма те ри је, 
од но сно као естет ску, чул но-сли ко ви ту и је зич ку из ра же ност сми сла, он да 
је вред но сно нај по вла шће ни ја фи гу ра ци ја – сим бо лич ка есте ти за ци ја ме та-
фи зич ког сми сла. Књи жев но зна че ње иде а ла под ра зу ме ва упра во естет ску 
по сре до ва ност иде је као нај ви ше ам пли ту де чо ве ко ве ду хов не ак тив но сти. 
Ху мор об ја шња ва мо као чо ве ко во ег зи стен ци јал но та во ре ње у има нен ци ји 
ко ја оску де ва у иде а лу, но чи ја са ма оскуд ност фун да мен тал но ути че на 
зна че ње и ква ли тет ово стра ног по сто ја ња. Ова ко схва ће на оскуд ност вр ло се 
раз ли ку је од де и де а ли зо ва ног про зног све та на ту ра ли зма у ко јем иде ал или 
ње го ва од сут ност не пред ста вља ју ни ка кву чи ње ни цу. На ту ра ли стич ка 
де и де а ли за ци ја, ре ци мо фло бе ров ског ти па, фор ми ра зна че ње на осно ву ми-
ме тич ке ре фе рен ци јал но сти, а ова за у зда ва текст у ма те ри јал ној и по зи тив ној 
јед но слој но сти: по зи тив не да то сти тек ста од го ва ра ју по зи тив ној ам пли ту ди 
зна че ња. Ху мо реск на оскуд ност чо ве ко вог све та се, с дру ге стра не, фи гу-
ри ше као укр шта ње по зи тив них и иде ал них ни воа зна че ња, при че му је 
по зи тив на да тост при ка за ног све та сим бо лич ки по е ти зо ва на и мо ти ви са на 
ре ла ци јом (ка кве у фло бе ров ском на ту ра ли зму не ма) – пре ма оном иде а лу 
у ко ме се оску де ва (на при мер, код Ари сто фа на је то ес хи лов ски иде ал хе рој-
ске про шло сти). 

Про зни свет функ ци о ни ше као си стем да то сти, а ху мо реск ни свет по-
сто ји као по ет ски ко смос ре ла ци је из ме ђу сфе ре да то сти као има нен ци је и 
ап со лут не рав ни иде а ла. Сим бо лич ку укр ште ност ре а ли те та и иде а ли те та 
као објек тив них ко ор ди на та по ет ског ко смо са – ху мор кон кре ти зу је пре-
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на гла ше ним усред сре ђе њем на ово стра ност као оскуд но огле да ло уда ље ног 
иде а ла. Ка ко смо исто ри ју раз ми шља ња о ху мо ру као по ет ској ка те го ри ји 
утвр ђи ва ли на дру гим ме сти ма (Петровић 2013; 2018: 93–112; Petrović 2018: 
79–85), са да из два ја мо ње на иде а ли стич ка те жи шта (осла ња мо се по нај ви-
ше на Зол ге ро ве и Хе ге ло ве ми сли) ко ја ху мор об ја шња ва ју, оп ште узев – као 
су дар не јед на ких и уза јам но нео д го ва ра ју ћих ве ли чи на, а, кон крет ни је, као 
тра па ву зби љу до ди ра из ме ђу иде а ла и ствар но сти из пер спек ти ве са ме 
огра ни че не и уске ствар но сти.

Сход но то ме, зе маљ ско оску де ва ње у ап со лут ном иде а лу мо же би ти 
узро ко ва но по му ће но шћу са мог чо ве чан ског по гле да ња у иде ал чи ји се сми-
сао, услед чо ве ко вих епи сте мо ло шких гра ни ца, или са свим пре ви ђа или се 
рђа во ту ма чи. У том слу ча ју ху мор се оства ру је као ди на мич ка по вест људ-
ске дез о ри јен ти са но сти у зе маљ ској ствар но сти чи ја не по пра вљи вост и, 
евен ту ал но, без на де жност – про из ла зе из не у мо љи ве тран сцен дент но сти 
иде а ла. Овај не по сто ји ка ко би ема ни рао сво је по тен ци је на има нен ци ју, 
већ ка ко би, на про тив, сво јом не до ку чи во шћу вра тио зе маљ ској сфе ри њену 
не моћ и ма лен кост, с об зи ром на ко ју чо ве ков жи вот по при ма фор му бес-
циљ ног лу та ња у ду хов ној та ми. Та кву фор му оства ру је Каф ка у ро ма ни ма, 
чи ји је екс трем ни пе си ми зам узро ко ван не пу ком уза луд но шћу „ју на ко вих“ 
рад њи, не го пре вас ход но ап со лут ним идеј ним ам пли ту да ма те уза луд но сти, 
а због ко јих укуп на ње го ва суд би на по ста је ху мо ри зо ва на исто ри ја мак си-
мал не уда ље но сти од по се би по сто је ће исти не (не за ви сно од то га да је она 
афир ма тив на или не). Објек тив ност сми са о ног од су ства из чо ве ко ве ово стра-
но сти мо же се, с дру ге стра не, на до ме сти ти екс цен трич но шћу људ ског тру-
да као су бјек тив ним ис точ ни ком иш че злог иде а ла. Дон-Ки хо то ва суд би на 
при мер је ху мо реск не не по мир љи во сти и, упра во, тра па во сти кон так та 
из ме ђу де и де а ли зо ва не ствар но сти про зе и чо ве ко ве ин ди ви ду ал не же ђи 
за иде а лом ко ји се, он да, на сил но и на нео д го ва ра ју ће на чи не на ме ће ре ал-
но сти ко ја је пак за иде а ле по ста ла не про пу сна.

Још је дан мо гу ћи пра вац ху мо реск не по е ти за ци је – при че му је чест 
слу чај да ау тор по стиг не фи гу ри са ност свих зна чењ ских по тен ци ја ху мо-
реск них ре ла ци ја, али је јед на од њих идеј но и умет нич ки по вла шће на – 
од но сио би се на објек тив ну из ве сност и си гур ност (ко јих код Каф ке не ма) 
ап со лут ног иде а ла ко ји се, ме ђу тим, услед људ ске су бјек тив не оску ди це 
пот пу но про ма шу је и пре ви ђа. След стве но то ме, чо ве ков жи вот пре тва ра 
се у не све сно до бро вољ но та во ре ње у обез ду хо вље ном ма те ри ја ли те ту и 
под зем ну за ро бље ност у де ху ма ни зо ва ној пра зни ни бе сми сле ног жи во та-
ре ња. Па ра диг му ова кве по ет ске си ту а ци је пред ста вља ју Мр тве ду ше, а 
обра зло же ње ху мо ра као умет нич ког на че ла Го го ље ве „по е ме“ основ ни је 
за да так на шег ра да.

У скла ду са ујед но „зем ним“ и „под зем ним“ зна че њем грч ке ре чи χθών, 
раз у ме се да ху мо реск ну под зем ност раз у ме ва мо ква ли та тив но, а не то по-
граф ски. Под зем ност је ду хов на по сле ди ца чо ве ко ве пре те ра не или ис кљу-
чи ве усред сре ђе но сти на ма те ри јал ност, од но сно твар не рав ни по сто ја ња. 
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Реч је, да кле, о сво је вр сном на чи ну на ко ји чо век ту ма чи ствар ност, а у 
ко јем се пак огле да не то ли ко објек ти ви тет спо ља шњо сти по се би, ко ли ко 
уну тра шња вред ност са мог ту ма ча. Сво де ћи ег зи стен ци ју на спо ља шње, 
твар не ма ни фе ста ци је, чо век про ма шу је вла сти ту есен ци ју, па – кон се квент но 
то ме – пре ста је да бу де ху ма ни су бјект сми сла. Уме сто жи вље ња као ства-
ра ња соп стве ног и уви ђа ња свет ског зна че ња, „хтон ски“ чо век сро за ва се 
на уну тра шњу обез ду хо вље ност, етич ку и естет ску оскуд ност. Ка ко ни је и 
не мо же би ти пле ме ни то ства ра лач ка, ње го ва ак тив ност не га тив но се ре а-
ли зу је као са у че ство ва ње у ма те ри ја ли стич кој де гра да ци ји све та и чо ве ка 
на ди ја бо лич но ап сурд ну ха о тич ност. На ова ко опи са ним ко ор ди на та ма 
за сно ван је свет пр ве књи ге Мр твих ду ша.

Хер ме не у тич ки је зна чај на ин тен ди ра на ви ше том ност овог де ла ко је 
сâм ау тор фор мал но од ре ђу је као по е му (нпр. гоголь 2009: 19, 71), и то ру ску 
(исто: 186). На и ме, фраг мен ти дру ге књи ге Мр твих ду ша дра го це ни су као 
по сред на по твр да под зем не при ро де ху мо ра: док је ху мо реск на до ми нан та 
у пр вом то му не рас ки ди во по ве за на с умет нич ким фо ку сом на нај ни жој 
тач ки људ ског па да, пред ви ђе но пу то ва ње ду ше од про клет ства ка мо гу ћем 
пре у мље њу у дру гом то му ну жно ме ња сâм по и је тич ки мо дус и из ра жај ни 
ре ги стар, сход но че му ху мор усту па пред диг ни те том при по ве да че ве за ин-
те ре со ва но сти за чо ве ко во етич ко по пра вља ње.

По е ма уоб ли ча ва свет ко ји је по ет ског, а не про зног ква ли те та, при че му 
је зна чењ ска ам пли ту да са мог по ет ског све та Мр твих ду ша – ко смич ка. 
По ет ски ко смос Го го ље ве по е ме фи гу ри ше се ми сте риј ски, и то кроз по знату 
ана ло ги ју пре ма Дан те о вој Ко ме ди ји као ко ме ди ји спа се ња,1 при че му се нај-
ва жни ја по твр да ствар них и све сних ве за Го го ље вог тек ста с Ко ме ди јом на лази 
у са мој по е ми, у ко јој је чи нов ни ко во спро во ђе ње Чи чи ко ва кроз про сто ри је 
су да упо ре ђе но с „не ка да шњим Вер ги ли је вим слу же њем Дан теу“ (исто: 147).

Ана ло ги је се ти чу фор мал них гра ни ца све то ва, ко је у оба слу ча ја има-
ју ко смич ки до мет, али та ко ђе и иде а ла као те жи шта ко смо са. Људ ска по вест 
по е ти зу је се као ко смич ка дра ма, а ње на ме та фи зич ка – код Дан теа и екс-
пли цит но ес ха тон ска – су шти на фи гу ри ше се кроз чо ве ко ву ин ди ви ду ал ну 
по вест као кон крет ну тач ку пре ла ма ња ко смич ких деј ста ва. Бу ду ћи, пре ма 
то ме, по и је тич ке и ве за не за сâм умет нич ки по сту пак и став пре ма ква ли-
те ту зна че ња, ана ло ги је из ме ђу Ко ме ди је и Мр твих ду ша ни по што ни су 
са др жин ске у ужем сми слу, јер би та кво Го го ље во ус по ста вља ње ве за с 
Дан те о вим тек стом во ди ло але го ри за ци ји као сим пли фи ка ци ји фи гу рал но 
оства ри ва ног иде а ла.

Шта ви ше, по сре ди би би ла дво стру ка але го ри за ци ја као пу ка ма ни ри-
стич ка па ра фра за у уна пред утвр ђе ном и по зна том зна чењ ском кљу чу – прво-

1 О то ме се го во ри у: тоичкина 2009: 130–139; фомичев 2009: 430–446 (ови ау то ри на-
гла ша ва ју и ва жан ути цај Ене и де Ко тља рев ског на Го го ља); манн1978: 340–341. Уз гред, 
указу је мо и на ра до ве ко ји скре ћу па жњу на ари сто фа нов ске еле мен те Го го ље ве умет но сти: 
манн1978: 203; карташова 2009: 86–96.
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бит не и уто ли ко ау тен тич не Дан те о ве але го ри је. Ако але го ри ју од ре ди мо 
као на сто ја ње да се умет нич ком пред ста вом илу стру је оп шта иде ја, он да 
але го риј ски прин цип Ко ме ди је тво ри ка ко са ма по е ти за ци ја те о ло шког, 
схо ла стич ког ком плек са иде ја, та ко и кон крет но огле да ње ес ха тон ских про-
це са ко смо са у по себ ној дра ми људ ске ду ше. По ет ску ве ро до стој ност Дан-
те о вој але го ри ји обез бе ђу је пак са ма фи гу ри са ност не у мет нич ке иде је у 
умет нич ком иде а лу ме ђу људ ске љу ба ви као од сја ја и по твр де бо жан ских 
за ко на све та. 

Дан те о ву але го риј ску фи гу ри са ност то ми стич ког уче ња као на чин на 
ко ји је иде ја уоп ште тран спо но ва на по ет ском фор мом – Го гољ умет нич ки 
усло жња ва сим бо лич ком фи гу ри са но шћу уну тра шњих сло је ва са мог по ет-
ског све та Мр твих ду ша (а не, као код Дан теа, але го риј ским по сре до ва њем 
екс тра тек сту ал ног ду хов ног на сле ђа). Але го риј ска илу стра тив ност дан те-
ов ске ми сли ко ја се по ет ски иде а ли зу је по ве шћу чо ве ко ве ду ше за ме њу је 
се код Го го ља сим бо лич ком пу но знач но шћу сва ког тек сту ал ног сло ја чи ја 
ау то ном ност со бом зна чи ре ла ци ју из ме ђу ма те ри ја ли те та спо ља шњег при-
ка за и иде а ли те та уни вер зал ног сми сла. Овај по то њи ни је, на и ме, але го-
риј ски по сре до ван пред њим пла ном фа бу ле (Чи чи ко вље вим сму ца њи ма) 
као илу стра тив ним сред ством и по во дом за оства ри ва ње по за дин ског зна-
че ња, већ је сâм уни вер зал ни иде ал тек ста фи гу ри сан у Чи чи ко вље вој по-
ве сти. Јед но став ни је ре че но: основ на до га ђај ност ни је але го риј ска озна ка 
ни ти пут за по себ ни ко млекс зна че ња, већ је, то ме са свим на су прот, та 
до га ђај ност ау то ном ни из вор иде ал ног зна че ња као соп стве ног. Оно има 
дан те ов ски – ап со лут ни и уни вер зал ни до мет, али је по ет ски кон кре ти зо-
ва но го го љев ским на чи ном на ко ји је иде ал фи гу ри сан са мом фа бу лом. Тај 
на чин је сте ху мор као естет ски прин цип ко јим се спе ци фи ку је сим бо лич ки 
ква ли тет умет нич ког ко смо са.

Уме сто але го риј ског про ис хо ђе ња озна че ног сми сла из при ка за као 
озна чи те ља, Го го љев по ет ски свет за сно ван је на удо сло вља ва њу пред њим 
пла ном фа бу ле раз ви ја не фи гу ре „мр вих ду ша“. Го го ље ва умет нич ка пу та ња 
у том сми слу не са мо да ме ња срж дан те ов ске фи гу ра ци је, не го и пот пу но 
из о кре ће ње но але го риј ско усме ре ње. Док је основ но зна че ње син таг ме „мр тве 
ду ше“ тро по ло шко, Го гољ ра за ра њен оче ки ва ни и то, пре вас ход но, але го риј-
ски ка па ци тет, та ко што нај пре але го ри ју пре тва ра у до слов ност, те по том 
и та ко што удо сло вље ност по е ти зу је као фи гу рал ност чи је се се ман тич ке 
мо гућ но сти, за хва љу ју ћи обр ту, про ши ру ју у од но су на огра ни че ност але-
го риј ског ту ма че ња мр твих ду ша.

Тро по ло шки ква ли тет „мр твих ду ша“ про ис хо ди из чи ње ни це да је 
але го ри ја ду ше усло жње на – ок си мо ро ном.2 Син таг му је мо гу ће раз у ме ти 
као con tra dic tio in adjec to тек на фо ну по и ма ња ду ше као хри шћан ске (или 

2 Раз ви ја ју ћи те зу о ре а ли стич кој гро теск но сти Мр твих ду ша, Гин тер ин си сти ра на 
Го го ље вом оства ри ва њу гро те ске кроз стил и скло ност ка из ра жај ним про тив реч но сти ма 
(GüntHer1968: 194–198).
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ши ре узев: као иде ал не) але го ри је. Чо ве ко ва ду ша је, пре ма то ме, не про па-
дљи ва есен ци ја ко ја са мо јед ну фа зу сво је ди на мич ке веч но сти жи ви у ма-
те ри јал ним окви ри ма, од но сно на зе мљи и уну тар чо ве ко вог про па дљи вог 
те ла. Ду ша је огле да ло веч но сти у чо ве ко вој смрт но сти, те она су шти на 
ко ја смрт ни ка, на кон ње го ве зе маљ ске про па сти, при кљу чу је ме та фи зич ком 
по рет ку ко смо са. Го гољ, ме ђу тим, не тво ри упро шће ну ин вер зи ју, ко ја би 
под ра зу ме ва ла смрт ност или уми ра ње ду ше: стро го узев, из о кре та ње ду ше 
као иде а ла (а на су прот те лу као ма те ри ји) зна чи ло би тре ти ра ње ду ше као 
вре ме ни те ка те го ри је. Уме сто да, да кле, до де ли ду ши смрт ност и про ла-
зност, Го гољ је фи гу ри ше као сим бол са ме смр ти у окви ру ово стра ног жи-
во та, чи ме кар ди нал но ме ња иде ал ни сми сао ду ше као огле да ла веч но сти 
(та ко ђе, у окви ру зе маљ ског жи во та). Ка ко те ло пак и да ље уми ре, та ко се 
ду ша ис по ста вља као есен ци ја смр ти пре ње не фи зич ке екс пли ка ци је. Но, 
она то, на рав но, ни је и не озна ча ва по се би, већ са мо у кон тек сту сми са о не 
це ли не пр ве књи ге Мр твих ду ша, ко ја је за сно ва на на прин ци пу ху мо реск ног 
од сту па ња у на че лу, а што се са ме син таг ме ти че – од сту па ња од пи та го-
реј ско-пла тон ско-хри шћан ском тра ди ци јом ста би ли зо ва ног зна че ња ду ше 
као бе смрт ног ан ти по да смрт ног те ла.

Док веч ност пред ста вља ху ма ни стич ки иде ал већ и уто ли ко што је 
ње на ап стракт ност кон кре ти зо ва на кроз ка те го ри ју жи во та, па се та ко сми-
са о но ис пу ња ва као веч ни жи вот, свет Мр твих ду ша по е ти зо ван је као пер-
ма нент на сен ка смр ти. Још је дан па ра док сал ни обрт огле да се у то ме што 
је, тра ди ци о нал но, про па дљи во те ло знак смрт но сти, а што је код Го го ља 
пак ду ша огле да ло са мог те ла.3 На и ме, не са мо да се – на рав ни ре а ли те та 
опи са ног све та у пр вој књи зи – не пра ти ква ли та тив на ди стинк ци ја из ме ђу 
про ви зор но сти те ла и ау тен тич не вред но сти ду ше, не го се ове две ка те го-
ри је по ста вља ју у хар мо ни ју по не га тив ном прин ци пу, при че му ху мор из-
ви ре упра во из ње га. Го го љев ска ду ша је огле да ло смр ти, за то што је са свим 
из гу би ла сво ју су шти ну ко ја би је, ина че, или вред но сно раз ли ко ва ла од 
те ла, или би се пре не ла на те ле сну спо ља шњост као ле пу фи зич ку ма ни фе-
ста ци ју уну тра шње, ду шев не из вр сно сти. Као ис пра жње на од људ ског зна-
че ња и пот пу но оскуд на у са др жа ју свој стве ном људ ској ну три ни, ду ша 
гу би ди стинк тив ни ква ли тет у од но су на те ло, те по ста је пу ка хи ме ра, а 
су штин ско све до чан ство чо ве ко ве обез ду ше но сти и ње го ве са мо све де но сти 
на ни штав ност те ла ко је у се би не но си ни шта. Ова ква си ту а ци ја је кон кре-
ти зо ва на фа бу лар ним па ра док сом ко ји се ти че тре ти ра ња ду ше као ма те-
ри јал ног фе но ме на ко ји до при но си куп че вој со ци јал ној по зи ци ји. Чо век се 
сме њу је бро јем (кме то ва ко је спа хи ја по се ду је), а чо ве ков жи вот смр ћу, што 

3 Основ ни слој го го љев ске ху мо ри за ци је зна че ња по ти че од из о кре та ња пла тон ско-
хри шћан ског ду а ли зма ду ше и те ла ко ји има са свим иде ал но те жи ште. До пун ски слој 
по ти цао би од тра ве сти је естет ски кон ци пи ра ног ар хај ско-кла сич ног иден ти те та ду ше и 
те ла, ко јим се те ло уви ђа као ле па ма ни фе ста ци ја и огле да ло ду ше (а не, као код Го го ља, 
ду ша као ру жна екс тен зи ја чо ве ко ве умрт вљу ју ће са мо све де но сти на те ле сну спо ља шњост).
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од чи та вог тек сту ал ног све та тво ри сво је вр сну ен тро пи ју, да кле не пре ста ну 
умрт вље ност жи вих, чи ја над зем на езги стен ци ја он да и за до би ја под зем ни 
ка рак тер. 

Ли шен, и то до бро вољ но, сво је људ ско сти, а то зна чи – уну тра шње 
сми са о но сти, чо век по ста је ало гич на слу чај ност, чи ји жи вот пред ста вља 
низ про из вољ но сти. Су ма та квих жи во та умет нич ки се из ра жа ва као си стем 
ху мо реск них ало ги за ма, ира ци о нал них и ап сурд них од сту па ња, из о кре та-
ња, из не ве ра ва ња, и то по сре до ва них ка ко фор мом, та ко и са др жи ном. Но, 
го го љев ски умет нич ки свет не ис цр пљу је се у ова квим ко ор ди на та ма, већ 
њих по ста вља за ху мо реск ни основ раз ви ја ња иде а ла кроз умрт вље ност 
чи чи ко вљев ске око ли не. Сре ди шња ка те го ри ја по е ме је ду ша; као не до сег-
ну ти иде ал у про зној ствар но сти она ко ре спон ди ра с тек сту ал ном фор мом 
ко ја се из ап сурд не ало гич но сти опи са не до га ђај но сти уз ди же до ме та фи-
зич ке ко ме ди је, а ова умет нич ки и сми са о но вр ху ни у пи та њу спа се ња са ме 
људ ске ду ше. То пи та ње по сре до ва но је це ли ном очу ва них де ло ва Мр твих 
ду ша, а екс пли ци ра но је – из ме ђу оста лог – и у Му ра зо вље вом ди ја ло гу с 
Чи чи ко вом у дру гом де лу по е ме, у ко јем ста рац – „спа си тељ“ (гоголь 2009: 
357) по зи ва про та го ни сту да се од рек не ма те ри ја ли зма, да се пре у сме ри на 
пут до бро те, те да уме сто спа се ња имет ка – уло жи на по ре да спа се ду шу 
(исто: 358–362). Му ра зо вље ви ис ка зи дра го це ни су и као тран сцен ден тал но 
огле да ло фор ме, пу та ње и по ступ ка са ме по е ме, бу ду ћи да се ова из ху мо-
реск ног од сту па ња од сми сле не пу та ње у пр вом де лу – уз ди же у по тра гу 
за ху ма но спа со но сним сме ром у фраг мен ти ма дру гог де ла. Кључ на по ет ска 
по сле ди ца пре у сме ре ња са мог тек ста је сте сме на ху мо реск не до ми нан те у 
пр вом де лу – ди дак тич ком озбиљ но шћу дру гог де ла. Наш циљ је ана ли за 
раз ло га из ко јих је под зем ност пр ве књи ге по доб на за ху мо реск но при зи ва ње 
иде а ла од сут ног из чи чи ко вљев ског све та, те из ко јих раз ло га тек сту ал но 
при бли жа ва ње из ве сном иде а лу ну жно пре о бра жа ва ху мор у озбиљ ност и 
све ча ност свој стве не па те тич ном ре ги стру.

Прем да су Мр тве ду ше че сто жан ров ски од ре ђи ва не као ро ман, ми 
ин си сти ра мо на пр во сте пе ној ва жно сти мно го број них тран сцен ден тал них 
са мо о дре ђе ња овог тек ста као по е ме. То чи ни мо ка ко би смо ис та кли спре-
гу из ме ђу фор ме и са др жи не, те умет нич ке по сле ди це њи хо вих укр шта ња. 
На и ме, од ред ни ца „по е ма“ у скла ду је с по ет ском фор мом Го го ље вог тек ста. 
На су прот про зној тек сту ри као ло гич ки еви дент ној обра зо ва но сти зна че ња, 
по ет ска тво ре ви на – за шта је Го го ље во де ло па ра диг мат ско – за сни ва се на 
има нент ном про це су фор ми ра ња ау тен тич ног зна че ња, ко је, пре ма то ме, не 
про ис хо ди из ло гич ке ин тен ци о нал но сти, не го из из ну тра ге не ри са них за-
ко на умет нич ког све та.4 Ти за ко ни су не за ви сни од ра ци о нал но сти про зног 

4 „Али по ет ски го вор [...] уоп ште не при па да ло гич кој стра ни је зи ка, већ му зич кој; 
по е зи јом не мо же по ста ти ни шта што је усме ре но ка зна њу и у ње му има свој по че так“ – 
ис каз је ко јим Шла јер ма хер иде а ли стич ки и ро ман тич но утвр ђу је су шти ну по ет ског је зи ка 
(scHleiermacHer 2018: 474), а ко ји је у пу ном са гла сју с те мељ ним прет по став ка ма го то во 
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струк ту ри ра ња (ка ко син так се, та ко и це ли не тек ста), а у слу ча ју Го го ље ве 
по е ме – са ми од сту па ју упра во од про зне ло гич но сти, па се чак и раз ви ја ју 
кроз ње но из о кре та ње. Но, упо ре до с ова квом – ху мо реск ном фор ма тив но-
шћу, го го љев ски свет сво ју по ет ску при ро ду ис пу ња ва тек као ко мич ка 
по вест ду шев ног спа се ња. Фор ма тек ста као ана го шки усме ре ног пу та омо-
гу ће на је пак са др жи ном, а ова је по свом ка рак те ру про зна. По е ма се, ме-
ђу тим, не ис цр пљу је у пу ком кон так ту из ме ђу са др жи не и зна че ња, ина че 
би про зна ма те ри ја ге не ри са ла про зни, од но сно – ро ма неск ни (а не по ет ски) 
сми сао. Со те ри о ло шки сми сао го го љев ске по е ме не обра зу је се кроз спре гу 
с чи чи ко вљев ском са др жи ном, не го – на про тив – кроз по ет ску фи гу ра ци ју 
ње не про зне ср жи. 

Основ ну ма те ри ју тек ста чи ни фун да мен тал но про зно оску де ва ње у 
ду хов ном иде а лу: лу ка чев ски ре че но, чи чи ко вљев ски свет је про за ич ност 
тран сцен ден тал ног бес кућ ни штва (luKácH 1990: 49ff). Ипак, умет нич ка 
сло же ност Го го ље вог де ла из ви ре из чи ње ни це да је ово ши ре од пред њег 
пла на основ них – чи чи ко вљев ских и про зних да то сти. Про ши ре ње опи са-
не про зне ду хов не оскуд но сти фор мал но је по ет ско, а зна чењ ски је иде ал но. 
Вр ху нац по ет ско-идеј не син те зе је на ја вље на мо гућ ност спа се ња ху ма ног 
ето са у дру гом де лу по е ме, а ње гов те мељ и глав ни на је сте ху мо реск на фи-
гу ра ци ја про зе и про зне ма те ри је у не га тив ни од сјај чо ве ко ве уда ље но сти 
од иде а ла ко јем се пак текст по сте пе но при бли жа ва и, при бли жа ва ју ћи се, 
уда ља ва од ху мо реск ног по ла зи шта пр вог де ла.

С дру ге стра не, прем да се по е тич ност фор ме оства ру је фи гу рал ном 
над град њом про зне ма те ри је, са мој при ро ди го го љев ске по ет ске фор ме у 
пр вом де лу по е ме са свим од го ва ра су шти на са др жин ске про зе. Фор ма је 
по е ти зо ва на ху мо реск но, што се нај о чи глед ни је ма ни фе сту је у ње ној ало-
гич ној иза тка но сти. Упра во та квој – ало гич ној би ти по ет ске фор ме аде кват-
на је под зем на срж са др жи не. Но си о ци са др жи не су људ ске све сти, а оне се 
пре ли ва ју на оп ште ста ње све та: ху ма на су бјек тив ност кре и ра објек тив не 
прин ци пе ствар но сти. Го го љев ска ствар ност је не ре дов на и ха о тич на, а 
та ква је из раз ло га што је ускла ђе на с мр тви лом су бјек тив но сти. Ова је, 
па ра док сал но, ак тив на, али је де ло твор ност те су бјек тив но сти де струк тив-
на и су ма ну та, бу ду ћи да не ис хо ди из чо ве ка као су бјек та це ло ви тог жи-
во та, ума и до сто јан ства ко ји би вла сти те вред но сти пре но сио на свет ску 
спо ља шњост, већ упра во из чо ве ка као пу ке спо ља шњо сти ко ја ре ци ди ве 

свих на ма по зна тих а ис так ну тих сту ди ја о Го го љу. У све тлу на ше те зе о има нет но сти про-
гре сив ног ши ре ња по ет ског све та Мр твих ду ша, зна чај на је и сле де ћа Шла јер ма хе ро ва 
ми сао: „По е зи ја би, да кле, би ла јед но про ши ре ње, но во ства ра ње у је зи ку, при ко јем се 
пре ва зи ла зи ло гич ки до мен“ (исто: 414). Глав ни на ра до ва по све ће них Го го љу под ра зу ме ва 
рит мич ку по е тич ност Го го ље вог из ра за, те Го го ље во де ло као пе снич ку про зу, па ис црп но 
ела бо ри ра пе снич ке ква ли те те пи шче вог умет нич ког дис кур са. В. ре ци мо: виноградов 
1926: 143ff; манн 1978: 277ff; виролайнен 2011: 50–60; Белый2011: 20ff, 295ff; GüntHer 1968: 
191ff; ејхенБаум 1970: 245–263).



59

соп стве не ну три не тран спо ну је на објек тив ну ствар ност у ви ду ха о са. Уто-
ли ко не са мо да је фор ма по е ме у са гла сју са са др жи ном у на чел ном сми слу 
не го је, спе ци фич ни је, фор ма објек тив ног све та пр ве књи ге Мр твих ду ша 
аде кват на ни штав ној су шти ни чо ве ко ве су бјек тив но сти.

Об лик све та пр во сте пе но је устро јен хро но то пом, а про стор но-вре мен-
ски план тек ста је ира ци о на лан, што зна чи да од сту па од ре а ли стич ке ми-
ме тич но сти. Он по чи ва на пра ви ли ма ге не ри са ним по ет ском ди на ми ком 
са ме по е ме. Та пра ви ла из о кре ћу или чак и по ни шта ва ју ем пи ри ју и ра цио-
нал не ка те го ри је. Објек ти ви тет про сто ра и вре ме на из ви ре из на чи на на 
ко ји го го љев ски чо век опа жа, при ма и по и ма ка ко свет, та ко и се бе; сво ју 
ум ну ја ло вост тај чо век на док на ђу је раз и гра ним ис по ља ва њем свог уну тра-
шњег ха о са. Ако – сход но ана ло ги ји пре ма ко ми ци као еле мен ту и ху мо ру 
као естет ском прин ци пу – бе сми сао раз у ме мо као тек сту ал ну је ди ни цу, 
он да би ње ној фи гу ри са но сти у умет нич ки при каз од го ва рао ап сурд. Ху мор 
је основ ни умет нич ки прин цип су сти ца ња ма ло пре на бро ја них су бјек тив-
них и објек тив них сло је ва по е ме, а ап сурд је кон крет ни ре зул тат објек ти ви-
за ци је чо ве ко вог без у мља, те пре но ше ња са мог бе сми сла на оп ште за ко не 
и ко ор ди на те све та, укљу чу ју ћи и про стор и вре ме. 

Не ре дов ност вре ме на, ње го ва хи ро ви тост, па и са мо во ља – уоч љи ви 
су, ре ци мо, у на чи ну на ко ји ра ди Ко ро боч кин ча сов ник: од би ја ју ћи пред-
ви дљи ву из ве сност и па сив ност сво је функ ци о нал не свр хе, он из би ја по 
сво јој же љи (Го голь 2009: 46), да кле у скла ду са сво јим – а по сма тра чи ма 
не ра зу мљи вим – за ко ни ма. Ћу дљи вост вре ме на, или, ба рем, вре мен ског апа-
ра та, мо ти ви са на је на ро чи тим ста ту сом чо ве ко ве све сти. Су прот но оче ки-
ва ном, она не ха је за ра зло жност, али се та ко ђе и не пи та о од су ству раз ло га 
за по ја ве или о узро ци ма не ре дов них зби ва ња, сход но че му их су штин ски 
и до пу шта и оправ да ва. Не за ин те ре со ва на за сми сао или ма њак сми сла, 
мр тва ну три на, од но сно мр тва ду ша – иза зи ва пре о кре та ње укуп не ствар-
но сти, с об зи ром на шта по ста је мо гу ће да ду ша као есен ци ја људ ско сти жи-
во та по сто ји као мр тва, а да пу ки ин стру мент за до би је соп стве ни жи вот и 
во љу. Још је дан при мер за ати пич ни ста тус вре ме на у по е ми – и сло же ни ји 
већ и уто ли ко што је ве зан за на чин на ко ји ли ко ви го во ре и ти ме из го ва ра ју 
и ра зо кри ва ју се бе – је сте скло ност бе сед ни ка да при по ве да о „по кој ни ци ма“. 
Тру де ћи се да уго ди го сту, та ко што му ну ди да га по че ше по пе та ма, Ко ро-
боч ка су лу дост сво је по ну де прав да ре чи ма да је и њен „по кој ник“ то во лео 
(гоголь 2009: 47). Нео бич ност ис ка за узро ко ва на је сво је вр сним бр ка њем и 
ха о тич ним ста па њем про шло сти и са да шњо сти као он да шњи це по кој ни ко вог 
жи во та и са да шњи це ње го ве пре ми ну ло сти. Не ра ди се, на и ме, о то ме да 
спа хи ни ца сет но ево ци ра про шлост у ко јој је су бјект го во ра (њен муж) жи-
вео, већ о то ме да ин си сти ра на име но ва њу та да жи вог су бјек та – као по кој-
ни ка. Ожи вља ва ју ћи ње го ву про шлост, она га па ра док сал но умрт вљу је као 
жи вог, и то та ко што екс пре сив но уки да гра ни цу из ме ђу вре ме на жи во та и 
смр ти. Реч је о на ро чи том до жи вља ју све та: спа хи је по и ма ју и вре ме и чо-
ве ка хтон ски, као на лич ја смр ти, осве до ча ва ју ћи ти ме скло ност ка ко ка 
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ожи вља ва њу смр ти (отуд по кој ник по ста је на ра тив на кон стан та, не за ви сно 
од вре ме на о ко јем се и у ко јем се го во ри), та ко и ка умрт вље њу жи во та, го-
вор ник пре ста је да раз ли ку је жи вот и смрт, а сâм по ста је, по пут Пљу шки на, 
сли ка смр ти, или, по пут Со ба ке ви ча, „те ло у ко јем, чи ни се, уоп ште ни је 
би ло ду ше“; исто: 102). Ко ро боч кин ноћ ни до ла зак у град, ко ји је узро ко вао 
Чи чи ко вљев пад и раз от кри ва ње ње го вих по сло ва, опи сан је као уплив 
ноћ не са бла сти у њој ту ђи свет љу ди. Иа ко сâм жи во ни шта ви ло, Со ба ке вич 
ожи вља ва смрт, тре ти ра ју ћи сво је умр ле се ља ке као жи ве и удах њу ју ћи им 
ка рак тер и про шлост: Ко ро боч ка пре тва ра жи вот у ока ме ње но по кој ни штво, 
а Со ба ке вич уно си смрт у са да шњи цу жи вих. По ку ша ва ју ћи да се уте ши 
услед то га што му је по греб на по вор ка за ту жи о ца пре пре чи ла пут, Чи чи ков 
се – су прот но оче ки ва ној ло ги ци на род ног су је вер ја – до се тио ка ко је „ка жу, 
сре ћа ако срет неш по кој ни ка“ (исто: 225). Прем да про та го ни ста го во ри о 
мр твом ту жи о цу као на про сто по кој ном, ње гов апурд ни ис каз на во ди мо 
због то га што је под стак нут ту жи о че вим ли ком, а опис ње го ве смр ти до 
па рок си зма је до вео оп шту по ет ску те жњу за укр шта њем вре ме на жи во та 
и смр ти: тек је ње го ва смрт раз от кри ла да је ту жи лац ипак имао ду шу, до-
ду ше то ли ко умрт вље ну да га је са мо раз ми шља ње (да кле, ду шев но-ду хов-
на ак тив ност) о сми слу Чи чи ко вље ве ку по ви не мр твих ду ша – уби ло (исто: 
214–215). 

Ка те го ри ја по ет ског про сто ра мно го слој но је оне о би че на. Оп шта фи-
гу ри са ност тек ста као од сту па ња про стор но се кон кре ти зу је као скре та ње.5 
Би зар ност Чи чи ко вље вог пу та са сто ји се из слу чај но сти ње го вих на ба са-
ва ња на спа хи је као ис хо да пре у ме ра ва ња с ци ља: ре ци мо, про та го ни ста 
же ли да по се ти Со ба ке ви ча од мах на кон Ма њи ло ва, али иду ћи ка ње му 
Чи чи ков сти же нај пре Ко ро боч ки, па за тим Но здр јо ву. Фор ма те ле о ло шког 
хо да пре о бра жа ва се у пу то пи сну тра ве сти ју као по вест о ју на ку ко јем се, 
упр кос то ме што он има и во љу и циљ, пу то ва ње зби ва, уме сто да га он 
ства ра. Као што је вре ме по ве за но с ен тро пиј ском до жи вљај но шћу ли ко ва, 
та ко и пре у сме ра ва ње и Чи чи ко вље во скре та ње с про стор ног пла на сто ји 
у спре зи с на чи ном на ко ји при по ве дач раз ви ја тек сту ру сво је при по ве сти: 
он је склон те мат ским скре та њи ма и од сту па њи ма од основ не или ба рем 
на ја вље не при че.6

С об зи ром на ко мич ку те му по е ме, не мо гућ ност пра вог пу та има и до-
слов ни и фи гу рал ни сми сао ју на ко ве не спо соб но сти да ис пра ти по сто је ћу 
те ле о ло шку пу та њу Мр твих ду ша, услед че га се сâм текст успо ре но уз ди же 
над ха о тич но шћу пр вог де ла ко ју узро ку ју и при по ве дач, ко ји од ре ђу је фор му, 

5 О по е ти ци про сто ра у Го го ље вом де лу де таљ но и све о бу хват но го во ри Лот ман (1993: 
263–313).

6 При ме ри су број ни; ре ци мо, дру га гла ва се отва ра при по ве да че вим на гла ша ва њем 
по тре бе да се скре не с основ ног то ка при че ка ко би се из вр ши ла ка рак те ри за ци ја Пе тру шке 
и Се ли фа на; ово пре у сме ре ње за вр ша ва пак у но вом скли зну ћу, бу ду ћи да се на кнад но 
од у ста је од обе ћа ног опи са Се ли фа на.
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и ли ко ви, ко ји чи не са др жи ну. Та не мо гућ ност да ље се по ет ски објек ти ви-
зу је као ира ци о нал ност и ало гич ност про сто ра по пут Со ба ке ви че вог се ла: 
оно је та ко ре ћи ре а ли зо ва но од сту па ње од би ло ка квог ар хи тек тон ског и 
ком по зи ци о ног ре да. Ако не ре дов ност вре ме на на до гра ђу је Ко ро боч ки ну 
су бјек тив ну од у ста лост од сми сле ног при ма ња жи во та, он да аси ме трич ност 
Со ба ке ви че вог про сто ра кре а тив но објек ти ви зу је из вор но од су ство сми сла 
у ну три ни твор ца тог про сто ра.

Но, па ра лел но са са мим сво јим ху мо реск ним деј ством, го го љев ски 
про стор ак тив но уче ству је у фи гу рал ном пре о бра жа ва њу хтон ско-ху мо-
реск ног у ко мич ки ква ли тет по е ме. Ка те го ри ја тек сту ал ног про сто ра усло-
вља ва по ет ску фор му. Мо гу ћа ду хов на ам пли ту да фор ме објек ти ви зу је се 
про стор ним гра ни ца ма: про стор оме ђа ва тек сту ал ну ствар ност, а ова од ре-
ђу је про те жност фор ме и ње но за о кру жи ва ње умет нич ког сми сла. Те мељ но 
зна че ње чи чи ко вљев ске ствар но сти је сте са ма не чо веч на ни штав ност; ме-
ђу тим, по ет ска фор ма Мр твих ду ша усме ре на је ка тран сцен ди ра њу ова кве 
рђа ве ни ско сти, због че га по е ма не пре ста но тво ри пу ко ти не ко је су, с јед не 
стра не, по сле ди ца уну тра шње не сре ђе но сти са мог без вред ног све та, али су, 
с дру ге, пу то каз за ху ма но осва ја ње ви шег сми сла у од но су на не га тив ну 
ствар ност пр вог де ла. Пре у сме ра ва ње – овог пу та ка ви шим сфе ра ма ду-
хов ног по сто ја ња – вр ши се кроз ства ра ње дис кре пан ци је из ме ђу гра ни ца 
про сто ра и зна че ња. На и ме, мак си мал ној ду хов ној огра ни че но сти од го ва-
ра ла би ску че ност про сто ра. Ху мо реск но над ра ста ње пу ке са ти ре ко ја би 
при ка зи ва ла ма ло гра ђан ску сит ни ча вост па ла нач ког плем ства Го гољ пак 
спро во ди про ши ру ју ћи про стор про вин циј ске за би ти. У њој та во ри ду хов на 
огра ни че ност, али је она са ма гра нич на, а то зна чи да осци ли ра на пре ла зу 
из гра ни це у без гра нич ност.

Но здр јо вљев по сед по ка за тељ је от пор но сти на за у зда ва ње: „Ето гра-
ни це! – ре че Но здр јов. – Све што год ви диш с ове стра не, све је то мо је, а чак 
и с оне стра не, сва та шу ма, све што пла ви, и све иза шу ме, све је то мо је“ 
(гоголь 2009: 76). Прем да на ста тус ових ре чи ути че ла жљи ви ка рак тер го-
вор ни ка, оне су прин ци пи јел но улан ча не у ма ги страл ни умет нич ки по сту-
пак пр вог де ла по е ме, а реч је о фи гу рал ном из ра ста њу ме та фи зич ке ствар-
но сти из ху мо реск ног те ме ља ду хов не оскуд но сти. Про ши ре ње је по ет ско, 
за то што фи гу рал но обо га ћу је са ти рич ко-кри тич ки ка па ци тет при ка за не 
да то сти. Основ ни слој при ка за је Но здр јо вљев лик као оте ло тво ре ње без-
ин те ре сне, игро твор не ла жи. Овај лик умет нич ки се усло жња ва нај пре у 
се би са мом, кроз не пре ста на ши ре ња и из ме не прет ход но уста но вље них 
ка рак те ри сти ка, с об зи ром на шта се евен ту ал на пре по зна тљи вост књи жев ног 
ти па раз ла же у ати пич ну7 ха о тич ност. Бу ду ћи не ве ро ват на ли те рар на кон-
струк ци ја, Но здр јов је ху мо ри зо ван као ди на мич ки ан ти под при по ве да че вој 
ево ка ци ји уз ви ше не исти не ка ко јој текст стре ми. На су прот им пла у зи бил ној 

7 Ј. Ман по себ но на гла ша ва го го љев ско раз би ја ње тра ди ци о нал ног, кла си ци стич ког 
сво ђе ња ју на ка на тип ску ка рак те ри сти ку (манн 1978: 314–215).
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зби љи Но здр јо вље ве по ја ве сто ји да ле ка, али при зи ва на и из ри ца на мо гућ-
ност чо веч не вред но сти. Њу не по сред но за зи ва при по ве да че ва жеђ за над-
ра ста њем опи си ва ног све та ла жи и ис пра зног зла, али је по сре ду је и сâм 
тај свет као не све сно и ис кри вље но огле да ло да ле ког, но по сто ја ног сми сла. 
За го вор ни ка са мог, ис каз о гра ни ци је бе сми сли ца, али Но здр јо вље ва не све-
сност о зна чај ном сми слу бес кра ја ху мо реск но се укр шта са све сним при по-
ве да че вим ши ре њем уског, огра ни че ног но здр јо вљев ског све та – бес крај но шћу 
ру ског би ћа. 

Фор ма Мр твих ду ша је про гре сив на у ро ман тич ном сми слу те ре чи: 
као де ло ко је ди на мич ки оства ру је сво је иде ал но зна че ње, при че му се пер-
ма нент ност ду хов ног ра ста тек ста умет нич ким об ли ком за о кру жу је у бес крај 
као са мо зна че ње. Кон стан та Го го ље ве по е ме је из ли ва ње из прет ход но 
ста би ли зо ва них ко ор ди на та фор ме: вре ме про ла зно сти из ли ва се у веч ност, 
а про стор етич ких и епи сте мо ло шких огра ни че ња из ра ста у бес крај ност. 
Чи чи ков про ма шу је пу те ве због на чел не за ча ра но сти све та у не ра зум но сти, 
због соп стве не ира ци о нал но оп се сив не и за сле пље не за ро бље но сти у не ча-
сном ци љу ко ји је у свом хтон ском ма те ри ја ли зму мак си мал но уда љен од 
би ло ка квог иде а ла, али та ко ђе и због Ко ро боч ки не не спо соб но сти да пре-
ци зи ра по зи ци ју пра вог пу та („За пе тља но је то ре ћи, има мно го кри ви на“; 
гоголь 2009: 59) или Со ба ке ви че вог од би ја ња да се уоп ште из ја сни о пу ту 
(до Пљу шки на). 

Не ра зум ни и без раз ло жни на зо ри и по сту па ња спа хи ја у скла ду су с 
ира ци о нал ном и фан та стич ном збр ка но шћу њи хо ве ствар но сти. Ова се, што 
је па ра док сал но, исто риј ски ма ни фе сту је као ма те ри јал ни ре а ли тет ру ске 
др жа ве, као Рос сия, над ко јом се пак уз ди же хи пе ри сто риј ски иде ал Ру си-
је као нај ви ше оствар љи во сти људ ских мо ћи – то је Русь.8 По то ња по сто ји 
као веч ност тран сма те ри јал ног огле да ла у зе маљ ској ства р но сти. Као по-
ет ски прин цип тек сту ал не це ли не и мо дус из ра жа ва ња зна че ња, го го љев ски 
ху мор се ре а ли зу је као су дар две ствар но сти, ма те ри јал но-исто риј ске, тј. 
чи чи ко вљев ске и иде ал не. Ствар ност ру ског иде а ла сим бо лич ки је екс пли-
ци ра на пти цом-трој ком у фи на лу пр вог де ла по е ме, а ње на сим бо лич ка 
вред ност са сто ји се из дво стру ко сти: ње ног из ра ста ња из има нен ци је и 
људ ског тла (то је ру ска др жа ва) и ули ва ња у ме та фи зич ко-ес ха тон ску ап-
со лут ност ко ја ис ку пљу је чо ве ка као та квог и ко ја се, пре ма то ме, ви ше не 
ти че уских ет нич ких и исто риј ских од ред ни ца, већ ху ма но сти и ху ма не 
по ве за но сти са ми сти ком бо жан ске веч но сти.

Ху мо реск но фи гу ри са ње сим бо лич ки по сре до ва ног иде а ла из под зем-
не су шти не људ ске бе де и не га ци је жи во та – по ет ски се вр ши и ква ли те том 
из ра за. Спе ци фич ност мо ду са ко јим се ис ка зу је пу ка гра ђа сми са о дав но 
уоб ли ча ва са др жи ну у умет нич ку вред ност. Јед на та ква спе ци фич ност је 
апо фа тич ко од ре ђи ва ње пред ме та го во ра. Апо фа тич ка тра ди ци ја је, раз у ме 

8 О уни вер зал но сти ру ске те ме у Го го ље вој по е ми ви де ти у: кривонос 2011: 483–494; 
гуковский 1959: 206ff; манн1978: 277ff; lotman 1993: 300–313.
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се, те о ло шка и, као та ква, она пред ста вља на чин на ко ји се мо же је зич ки и 
из ра жај но при сту пи ти пу но ћи бо жан ске ап со лут но сти. Апо фа ти ка син те-
ти зу је тран сцен ден тал ност као чо ве ко ву ду хов ну и, кон крет но, екс пре сив ну 
моћ са тран сцен ден ци јом као нај ви шим и ис кљу чи вим пред ме том из ра за. 
Го гољ по ет ски мо ди фи ку је уз ви ше но усме ре ње апо фа тич ке те о ло ги је, и то 
нај пре та ко што ху мо реск но из о кре ће вред ност ње ног ме та фи зич ког те жи-
шта, а по том и та ко што оства ре ну ху мо реск ну из о кре ну тост по ста вља за 
по ла зи ште при бли жа ва ња иде а лу.

Го гољ чу ва фор му, а пре о кре ће су шти ну не га ци је као је ди не од го ва-
ра ју ће ме ре чо ве ко вог раз ма тра ња нео б у хва тљи ве и не из ре ци ве бо жан стве-
но сти. Уме сто да се не га ци јом су ге ри ше исто вре ме ност не мо ћи и по сред не 
мо гућ но сти би ло ка квог чо ве ко вог при сту па ња ап со лут ној, не до се жној вред-
но сти, она у Мр твим ду ша ма по ста је из ра жај но све до чан ство са мог не га тив-
ног све та. На и ме, Бог „ни је“ за са мог чо ве ка и пер спек ти ву ње го ве ма лен-
ко сти, а чи чи ко вљев ски свет „ни је“ по се би, услед че га се не га ти ви тет та кве 
зби ље по сре ду је не га тив ним ис ка зи ма. Са др жи на од су ства и мањ ка по е ти-
зо ва на је апо фа тич ком фор мом из ра за. По зи тив на сфе ра тек сту ал них да то-
сти (ма те ри јал не ствар но сти ру ског дру штва) па ра док сал но по сто ји као 
не га ци ја – би ћа, чо ве ка и жи во та. Ме ђу тим, ма те ри ја ли стич ки свет ду хов-
не и жи вот не оскуд но сти ни је ап со лут но не га ти ван, већ је – а у то ме се и 
на ла зи кључ го го љев ског сми сла – не га ти ви тет ху мо реск но ре ла ти ви зо ван 
пре ма по сто ја но сти оно га у че му се оску де ва.

Свет не би ћа је фи гу ри сан као па кле на под зем ност, од но сно као сфе ра 
ко ја су штин ски ми мо и ла зи жи вот, па се сто га за кљу ча ва у соп стве ној ја ло-
во сти. Ово стра ност се при ка зу је као си му ла ци ја жи во та из ко је из о ста је 
са ма суп стан ца пле ме ни те чо веч но сти, но у ко јој се и да ље – а отуд из ви ре 
ху мор – упор но ис тра ја ва, с об зи ром на шта се жи вот пре тва ра у сво ју сен-
ку. Чи чи ков „ни је ни ле по тан ни ру жне спо ља шњо сти; ни од већ де бео ни 
од већ мр шав; не мо же се ре ћи ни да је стар, а исто та ко ни да је пре ви ше 
млад“ (гоголь 2009: 7) – као го го љев ско ли це без свој ста ва, он пред ста вља 
при вид са ме људ ско сти, по сто ја ње ко је је ли ше но ин ди ви ду ал них од ред-
ни ца. Као умрт вље на сен ка лич но сти, про вин циј ски пле мић по пут гу бер-
на то ра сâм је: „ка ко се ис по ста ви ло, на лик Чи чи ко ву, ни де бео ни мр шав“ 
(исто: 12). Уз то, Чи чи ко вље во бив ство ва ње су ге ри ше са мо стран ство ва ње 
у људ ском жи во ту: као де те ни је ли чио на ро ди те ље; не у га си вост ње го вог 
жи вот ног тру да за сти ца њем ма те ри јал ног имет ка пре тво ри ла се у не при-
род ност – као да је „то био ђа во, а не чо век“ (исто: 241). Ау то ма ти зо ва ност 
про та го ни сти ног упор ног ср ља ња ди ја бо лич но се из о па чу је у не га ци ју са-
ме људ ске би ти. За Ма њи ло ва се не мо же уоп ште ре ћи ка кав је: за раз ли ку 
од чо ве ка као су бјек та не по но вљи ве ка рак те ри сти ке, он „ни је имао ни шта“ 
(исто: 25). Спо ља шња ег зи стен ци јал ност ли ше на ху ма не есен ци је лајт мо-
тив ски се на гла ша ва при по ве да че вом не мо ћи да про дре у ну три ну ли ко ва, 
што се пак ху мо реск но про ши ру је мо гућ но шћу про бо ја у ми сли Чи чи ко-
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вље вих ко ња.9 Пљу шкин иза зи ва из не на ђе ност код град ских моћ ни ка са мим 
тим што уоп ште жи ви, Ко ро боч ка по до зре ње због сво је ноћ не са бла сно сти, 
а Пе тру шка но си на ро чит за дах, да кле знак по те кло сти из хтон ске сфе ре и 
стран ство ва ња у над зем ној рав ни жи во та, при че му се и за ње га на гла ша ва 
да се не мо же ре ћи шта је у се би ми слио док га је го спо дар кри ти ко вао. Слич-
но ла ке ју, ко ји је иден ти фи ко ван не жи во шћу ура слом у ње га, Со ба ке вич 
из гле да скле па но, као не ко око ко га „при ро да ни је ду го му дро ва ла“ (исто: 
96): у из ве сној ме ри, ње го ва по ја ва је ре ци див при мор ди јал не ха о тич но сти 
као прет ход ни це ре да, по рет ка и ле пог об ли ка ин ди ви ду ал ног чо ве ка. Со-
ба ке ви чев ска аморф ност не би ћа или по ја ве ко ја још увек ни је по ста ла би ће 
ин тен зи ви ра се у Пљу шки но вом ли ку: Со ба ке вич је те ло без ду ше, а Пљу-
шкин го спо дар са мог „из у мр лог про сто ра“ (исто: 116) не жи во та, што је 
фор му ли са но на апо фа тич ки на чин: „Ни ка ко се не би мо гло ре ћи да је у тој 
со би ста но ва ло жи во ство ре ње“ (исто: 117); тра па ва скле па ност Со ба ке ви-
че ва код Пљу шки на се ре фи гу ри ше као ха о тич на сто пље ност и не раш чла-
њи вост од у ми ру ћег те ла и дро ња ка ко ји ма је оно оде ве но. 

Но, Ма њи ло вље ва от пор ност на би ло ка кво по зи тив но и – до че га је 
Го го ље вом при по ве да чу ве о ма стал но – пла стич но, ли ков но пор тре ти са ње 
по сле ди ца је та ко ђе и „крај ње не у хва тљи во сти ње го вих осо би на“ (исто: 24). 
Иа ко је на пла ну основ ног зна че ња при по ве да че ва опа ска о не у хва тљи во сти 
ствар ка ко ње го вог иро нич ног ка ри ки ра ња Ма њи ло вље ве људ ске не при мет-
но сти, та ко и на чел не Го го ље ве раз град ње јед но слој не ти пич но сти ли ко ва, 
са мо ис ти ца ње чо ве ко вог мо гу ћег тран сек спре сив ног ква ли те та зна чај но је 
за укуп но тек сту ал но ус по ста вља ње ве зе из ме ђу људ ске ве ли чи не, огром но-
сти и бес крај но сти ру ског про стран ства и иде ал ног про ши ре ња ма те ри јал не 
уско сти рђа вог све та сфе ром не у хва тљи ве и не из ре ци ве веч но сти. Дру гим 
ре чи ма, ка ри ка ту рал ни сми сао апо фа тич ког при сту па све ту не ма шти не 
ху мо реск но се про ши ру је су ге ри са њем по тен ци јал не, но још увек нео сво је не 
чо ве ко ве ду хов не и жи ве не ис ка зи во сти, и то по мо ћу Ма њи ло ва као та ко 
ре ћи са ме људ ске ни штав но сти, да би се нај зад ху мо реск на екс тен зи ја фи-
гу рал но сто пи ла с до сто јан стве ном озбиљ но шћу сим бо лич ког раз ви ја ња 
чи стог апо фа тич ки не из ре ци вог иде а ла спа со но сне веч но сти на кра ју пр вог 
де ла по е ме.

При по ве да чев умет нич ки иде ал је пи то реск на ја сно ћа ли ка, мо гућ ност 
чи стог естет ског при ка за. На су прот пак при зи ва ном иде а лу жи вог ли ков ног 
уоб ли че ња сто ји под зем на ствар ност не жи ве бес при зор но сти, од но сно не-
мо гућ но сти да се пла стич но за о кру жи чи ста и ја сна људ ска фор ма. Чак се 
за чуд на ствар ност не људ ско сти и по сре ду је ли ков ним не у ку сом са мих спа-
хи ја. Док ја сно ћа узор не сли ке при ка зу је жи вот сми сле не фор ме, ли ков не 
„збир ке“ спа хи ја ис по ља ва ју иш че злост сми сла из са мог све та, сход но че му, 

9 Слич но то ме, чо ве ко ва не спосб ност за ау то ек спре си ју ху мо реск но се пре на гла ша ва 
го во ром жи во ти ња: „[..] ћу ран му је из не над но и ве о ма бр зо про мр мљао не што на свом чуд-
ном је зи ку, ве ро ват но „на здра вље“, на шта га је Чи чи ков на звао глу па ном“ (гоголь2009:48).
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при ме ра ра ди, код Пљу шки на мо же да бу де ока чен на зи ду „збр ка ни“ (исто: 
117) низ при ка за, ме ђу ко ји ма и – обе ше на пат ка. Ху мо реск но ис ка за на од-
сут ност сми сла, ре да и ле по те из спа хиј ске зби ље узро ку је при по ве да че ву 
жуд њу за чул ним ожи во тво ре њем вред не људ ске ле по те. До ње се пак по-
ет ски до ла зи ху мо ри зо ва њем не из ре ци ве бе де, ко ја по сред но мо ти ви ше 
че жњу за ле по том мо гу ћег иде а ла. Је дан од вр ху на ца екс тен зив ног ху мо-
реск ног тка ња ап сур да у од но су на ко ји се по том вр ши по ет ски скок ка сим-
бо лич кој фи гу ра ци ји иде а ла – оства рен је и упе ча тљи вим под зем ним ди ја-
ло гом из ме ђу „на про сто при јат не“ и „у сва ком по гле ду при јат не да ме“. Пред-
ста вља ју ћи су лу дост и без ум ност јав ног мње ња, те тра ча ре ћи о по за ди ни 
Чи чи ко вље вих де ла, њих две не пре ста но пре у сме ра ва ју раз го вор са за по-
че те те ме, а укуп но пет пу та (исто: 186, 189, 191) сво ју или ту ђу ре ак ци ју 
на зло коб ну тај но ви тост Чи чи ко вље вих пре ва ра име ну ју „бле ди лом по пут 
смр ти“. Са др жи на раз го во ра бла го је ху мо ри зо ва на пре те ра но нео д ме ре ним 
и ин фан тил ним ре а го ва њем на де ли мич но раз от кри ве не, а не схва ће не сплет-
ке про та го ни сте. Раз го вор је, ме ђу тим, ху мо реск но по е ти зо ван са мом сво-
јом ди ја лек тич ком фор мом ко ја од сту па од сми сле ног то ка, те ко ја нај зад 
ис хо ди у пре у сме ре њу раз го во ра – ни у шта („но, на нај ве ће чу ђе ње, обе 
да ме на пра сно су се сти ша ле и баш ни шта ни је сле ди ло“; исто: 190). Мор бид-
ност те ме у са гла сју је са са мрт нич ким бле ди лом по сред ни ка као та ко ре ћи 
де мо на из ме ђу жи во та и смр ти, али по ет ско уоб ли че ње ова кве, по се би су-
мор не ма те ри је вр ши се кроз пре у сме ре ње са са ме са др жи не на ква ли тет људ-
ске све сти ко ја ту су мор ност ге не ри ше: чо веч ност је сме ње на смр то ли ко шћу, 
људ ска те жња за ра зло жно шћу и ум но шћу по вла чи се пред ало гич но шћу 
ни шта ви ла, а гро за не људ ске ствар но сти пре о бра жа ва се у сме хо твор ност 
са мог чо ве ко вог скре та ња на „кри ви пут“ (исто: 215).

Екс тен зив но скре та ње тек сту ал ног то ка у са др жин ски бе сми сао уоб ли-
ча ва се квен це у ап сурд: овај при па да ли ко ви ма, али се си му ли ра и при по-
ве да че вим хо ти мич ним од у ста ја њем од пра ће ња ма ги страл ног фа бу лар ног 
то ка. Но, док свет не и ме но ва ног гра ди ћа оста је за мр знут у сво јој де мон ској 
сра сло сти са смр ћу, бе сми слом и ру жно ћом, као и у не по пра вљи во сти скли-
зну ћа из ни штав но сти у ни штав ност, при по ве да че ва свест узро ку је ква ли та-
тив на пре у сме ре ња као ху мо реск но пре мо шће на иска ка ња из сфе ре па кле ног 
под зе мља људ ске три ви јал но сти – у по ље мо гу ћег људ ског ожи во тво ре ња 
ле пог сми сла. 

По ет ски ис так нут на чин на ко ји се при пре ма про бој у ми стич ке сфе ре 
ап со лут ног сми сла је сте си му ла ци ја хо мер ске ком па ра ци је. Еп ска екс тен-
зи ја све та по мо ћу по ре ђе ња из и ску је па те ти чан и уз ви шен, хе рој ски ре ги стар 
ко ји је по сво јим свој стви ма са свим уда љен од ап су рд но сти ан ти хе рој ског 
пред њег пла на пр вог то ма по е ме. Па тос еп ског дис кур са и зна че ња код Хо-
ме ра се по сти же и по ре ђе њем као фи гу рал ним про ши ре њем основ ног пла на 
еп ског при ка за у људ ско-бо жан ски и при род ни то та ли тет ко смо са. Ка ко је 
ова кав фи гу рал ни мо дус ина де ква тан са мој ма те ри ји Мр твих ду ша, он се 
при пре ма и по ет ски мо ти ви ше ста би ли за ци јом ком па ра ци је као ши ре ња 
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бе сми сла у ап сурд ну тек сту ру. При ме ра ра ди, при по вест (ко ја се, уз гред 
бу ди ре че но, име ну је и као „по е ма“; гоголь 2009: 204) управ ни ка по ште о 
ка пе та ну Ко пеј ки ну ап сурд на је по се би и, као та ква, она се ху мо реск но 
укр шта с при по ве да че вим уво ђе њем сим бо ла пти це-трој ке у пр ви план у 
на ред ној, по след њој гла ви тек ста. Ап сурд ни ка рак тер управ ни ко ве при че 
узро ко ван је на ме тљи во шћу ње не не мо ти ви са но сти, ко ја – из ван сва ке пла-
у зи бил но сти – тре ба да на сил но ус по ста ви ве зе обо га ље ног Ко пеј ки на са 
за го нет ним Чи чи ко вом (а пре ко то га и са од бе глим На по ле о ном). Бе сми-
сле ност са др жи не одр жа ва се и по ја ча ва ин тен ци о нал но шћу при че и кон-
тек стом ко ји под ра зу ме ва ју жеђ слу ша ла ца за при чом не за ви сно од ње не 
нео др жи во сти. Сâм управ ни ков го вор мак си ма ли зу је ху мо реск ност ска за 
већ и уто ли ко што, упр кос сво јој же љи за при ча њем, го вор ник стал но скре ће 
с те ме и те шко се др жи основ ног фо ку са при че. У ова кву по за ди ну умет ну те 
при че утка на је управ ни ко ва ком па ра ци ја злат ног и за во дљи вог Пе тро гра да 
са – „бај ко ви том Ше хе ре за дом“, „реч ју, Се ми ра ми дом“, „пра вом Пер си јом“ 
(исто: 204–205). Ап сурд ност ком па ра ци ја, ко ја је умет нич ки обез бе ђе на 
ши ре њем по ла зног еле мен та по ре ђе ња на низ не јед на ких ка те го ри ја и ра зно-
род них ве ли чи на, ускла ђе на је с ап сурд ном су шти ном по ве сти о Ко пеј ки ну, 
као и ње ном не до вр ше но шћу, тач ни је на глом пре ки ну то шћу. Ком па ра ци ја 
чу ва фор му, а из не ве ра ва сми сао еп ске ком па ра ци је, при че му ху мор из ви ре 
упра во из њи хо ве ина де кват но сти.

Не дво сми сле на ху мо реск ност ова квог по ре ђе ња усло жња ва се пак, на 
два ме ста ис так ну тим, не га тив ним по ре ђе њем де гра ди ра не са да шњи це с 
над моћ ном про шло шћу: Со ба ке вич но си „чи зме то ли ко ди вов ске ве ли чи не, 
ка квим те шко да се мо же на ћи од го ва ра ју ћа но га, на ро чи то у да на шње вре-
ме ка да већ и у Ру си ји [на Руси] по чи њу да иш че за ва ју ви те зо ви“ (исто: 17); 
хва ле ћи свог оца, а име ну ју ћи га као по кој ни ка, Со ба ке вич твр ди ка ко ње-
го ве не ка да шње под ви ге да нас ни ко не би мо гао да спро ве де у де ло („[...] 
по кој ник је био знат но сна жни ји од ме не [...] – не, да нас ви ше не ма та квих 
љу ди“; исто: 147). Ана ло ги ја с хо мер ским по ступ ком по чи ва на иде а ли зо-
ва ном вре ме ну про шло сти: оно код Го го ља има псе у до мит ске цр те ко је 
на гла ша ва ју ни штав ност, де и де а ли зо ва ност и де хе ро и зо ва ност са да шњег 
до ба про зне сро за но сти, а код са мог Хо ме ра ус по ста вља ак си о ло шку нор му 
мит ске ствар но сти, у окви ру ко је са да шњи ца пред ста вља де гра да ци ју иде-
ал не мит ске про шло сти. Ка рак тер го го љев ског под сти ца ја – то је у оба 
по ме ну та слу ча ја Со ба ке вич као по ред бе ни еле мент – хо ти мич но спу та ва 
па те тич но фор ми ра ње иде а ла бли ског хо мер ском мит ско-еп ском ре ги стру. 
Ме ђу тим, сâм про цес ху мо реск не де па те ти за ци је (ко ји је по кре нут упра во 
Со ба ке ви че вим) омо гу ћа ва за то фор ми ра ње ау тен тич не го го љев ске вред-
но сти ко ја не ће ма ни ри стич ки па ра фра зи ра ти и ина де кват но у се бе ин кор-
по ри ра ти па тос епа, већ ће тај па тос при зва ти ка ко би га као да ле ки ехо 
да нас од сут ног људ ског хе рој ства – са о бра зи ла спе ци фич ној сми са о ној 
ступ ње ви то сти по е ме. Хо мер ска ком па ра ци ја про ши ру је ам пли ту де са мог 
мит ског ко смо са, а го го љев ска ком па ра ци ја фи гу рал но про ши ру је ускост 
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фан та стич ног про зног ре а ли те та без ду шног под зе мља у по ет ски ко смос 
чи ја ви ша сфе ра жи во та по сто ји из над са ме чи чи ко вљев ске под зем но сти 
ко ја је у основ ном ви до кру гу тек ста. Ефект ни де та љи по пут алу зив них еп-
ских ком па ра ци ја тран сфор ми шу са му тек сту ал ну ствар ност, про гре сив но 
је уоб ли ча ва ју ћи у по е му. Ау тен тич ност тран сфор ма ци је са ти ре у по ет ски 
ко смос ко ји до пу шта ус по ста вља ње ана ло ги ја с хо мер ским или дан те ов ским 
ре ги стром – мо ти ви са на је ху мо ром као мо ду сом ко ји ево ци ра иде ал по ла-
зе ћи од при зна тог и исме ја ног не до стат ка ду хов не вред но сти у људ ској 
ствар но сти.

Прем да су у Мр твим ду ша ма алу зи је на хо мер ски еп ски мо дус очи-
глед не, у ра ду смо по шли од раз ма тра ња ве за с Дан те о вом ес ха то ло шким 
епом. Ре ла ци је пре ма оба ре ги стра, хо мер ском и дан те ов ском, по сле ди ца 
су је дин стве не Го го ље ве умет нич ке те жње да соп стве ни тек сту ал ни свет 
фи гу ри ше ху мо реск ним ис ти ца њем ху ма не и по и је тич ке па ра диг ме кроз 
ње но ра за би ра ње из сфе ра без у мља. Узор ни при ме ри умет нич ки про сла вље-
не чо веч но сти ар ти ку ли са ни су у Хо ме ро вом и Дан те о вом тек сту. Го го ље-
ва оба ве зност Дан теу је зна чај ни ја од алу зи ја на хо мер ски еп, бу ду ћи да код 
Хо ме ра ру ски ау тор пре по зна је пре вас ход но узор ну фор му чо ве ко ве уз ви-
ше но сти, као и при ме ре ни умет нич ки по сту пак, али ка рак тер са мог го го љев-
ског иде а ла фун да мен тал но је хри шћан ски и ми стич ки, те је због то га по 
сво јој су шти ни ку ди ка мо бли жи Дан теу. За пра во, го го љев ски ко смос син-
те ти зу је хо мер ски хтон као сфе ру не жи во та сен ке без ду ше и дан те ов ску 
ин фер нал ну сфе ру чо ве ко ве про кле то сти. Ме ђу тим, док је ми сти ка спа се ња 
код Дан теа ра ци о на ли зо ва на стро гим ком по зи ци о ним ста вом Ко ме ди је, као 
и ње ном за ви сно шћу од то ми стич ког ра ци о на ли зма, про бле ма ти ка чо ве ко-
вог по сто ја ња, уми ра ња и веч ног жи во та код Го го ља за др жа ва ау тен тич ну 
ми стич ност за хва љу ју ћи са мој тек сту ри по е ме чи ја је има нент на ло ги ка 
от пор на на але го риј ско упојм ље ње ме та фи зич ког зна че ња.

Ми стич ка ду хов ност мо же се по е ти зо ва ти фор мом ко ја апо фа тич ки 
из ри че са му ње ну не из ре ци вост. Нео б у хва тљи вост и не сво дљи вост ап со-
лут не тај не жи во та и би ћа умет нич ки се по сре ду је су ге сти јом ко ја, бу ду ћи 
да ује ди ња ва из раз и не из ра зи вост пред ме та – је сте сим бо лич ка. Сим бо ли ка 
го го љев ске су ге сти је ро ман тич но је про гре сив на због умет нич ког ис ка зи-
ва ња ду хов ног оби ља: по ет ска сли ка (ре ци мо, пти це-трој ке) са мом сво јом 
ле по том објек ти ви зу је уз ви ше ност. Но, и до са мог фи гу рал ног пре о бра жа ја 
ле по те естет ске сли ке у ми сти ку иде а ла до ла зи се пре ко пр во сте пе не ху мо-
реск не фи гу ра ци је без душ ја у не га тив ни од сјај и по тен ци ју сми сла. Ни ска 
па ра ле ли за ма фор ми ра сло же ну ди на ми ку сми са о ног пу та од из гу бље но сти 
у ап сур ду, пре ко ху мо реск ног скре та ња, до сим бо лич ког уз ди за ња. Ла нац 
фи гу рал них огле да ња кон кре ти зо ван је сте пе но ва њем ком па ра ци ја: од ап-
сурд не, ко ја се за мр за ва у ква зи ре ла ци ји по ред бе них чла но ва (та ква је ком-
па ра ци ја управ ни ка по ште), пре ко ху мо реск не, ко ја не спрет но отва ра но ву 
сфе ру из вр сно сти (чо ве ко ве ви те шке про шло сти), до оне по ет ски нај ва жни је, 
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ко ја сâм ру ски иде ал ста па нај пре с пти цом-трој ком, а по том њу уз но си у 
ми стич ку сфе ру бо жан ске веч но сти.

Тран сцен ден тал ним од сту па њем од усред сре ђе но сти на фа бу лу, а у 
пу ном ду хов ном са гла сју с не мач ком ро ман ти ком и ње ним ра ни је на ве де-
ним иде а ли стич ким ту ма че њи ма ху мо ра, го го љев ски при по ве дач за ми шљен 
је над нео п ход но шћу при ка зи ва ња људ ског „та ло га“ (гоголь 2009: 135), које 
је због сво је „уз ви ше не, за но сне“ сме хо твор но сти до стој но лир ског пе ва и 
рав но прав но с њим (исто: 136). Апо ло ги ја сме ха, ко ји ни штав ност ма те ри-
је фи гу ри ше у бит ност умет нич ког по ступ ка и при ка за, те ко ји, да кле, са мом 
сво јом по е тич но шћу на до ме шћу је ни скост про за ич не са др жи не, при по ве-
да чу је по треб на ка ко би се об ја сни ло од су ство па то са из тек ста, но и ка ко 
би се у по е ми на ја ви ло – „још увек да ле ко вре ме [...] дру га чи јег го во ра“ 
(исто: 136–137). Ху мо реск на по е ти за ци ја „кри вог пу та“ ни је свр ха по се би, 
већ озна ча ва сим бо лич ко огле да ло – скре та ња са пу та „веч не исти не“ (исто: 
215), под зем ни од сјај „не бе ског пла ме на“, „не бе ског сми сла“ (исто: 216) чи ја 
све тлост до пи ре и до та ме чи чи ко вљев ског све та.

Жи ву по тен ци ју јед ног та квог сја ја, сим бо лич ко упри сут ње ње вред не 
људ ско сти у све ту про кле то сти, те јем ство за на ду да људ ска из гу бље ност 
ни је нео по зи ва – пред ста вља лик зла то ко се ле по ти це, гу бер на то ро ве кће ри, 
чи ја је по ја ва је ди на ко ја је ус пе ла, до ду ше пр ви пут тек при вре ме но, да 
за не се Чи чи ко ва и одво ји га од спро во ђе ња фикс-иде је. Ле по ти ца је, на и ме, 
упо ре ђе на с „обра сцем за Ма до ну“ (исто: 169). Док се ху мо реск на сим бо ли-
ка „мр твих ду ша“ кон кре ти зу је ок си мо рон ском кон струк ци јом, уз ви ше на 
сим бо ли ка де вој чи ног опи са оства ре на је ком па ра ци јом са ин ди ви ду а ли-
зо ва ном па ра диг мом са ме чо веч но сти. 

Као тек сту ал ни еле мент на ова кав на чин уве ден у по е му, Бо го ро ди ца 
се по ет ски уоб ли ча ва с об зи ром на Чи чи ко ва, као и с об зи ром на при по ве-
да чев го вор о пти ци-трој ци на кра ју пр вог де ла. Прем да ле по ти чи но по ре-
ђе ње с Бо го ро ди чи ном узор но шћу при па да при по ве да чу, а не про та го ни сти, 
лик гу бер на то ро ве кће ри прин ци пи јел но је пре ло мљен из Чи чи ко вље ве 
ви зу ре. Ова је обо је на упра во не при род ном и сто га не чо веч ном упор но шћу 
и твр до гла во шћу у це ло жи вот ном спро во ђе њу рђа вих на сто ја ња: Чи чи ко-
вље ва де мо ни ја из ви ре из огром но сти ње го ве улу до, бе сми сле но и по гре шно 
усме ре не сна ге. Сâм фа на ти зам тру да, као и кре а тив на би зар ност до сет ке 
да се по мо ћу ку по ви не мр твих ду ша ма те ри ја ли зу је труд – оста вља ју пу ко-
ти не за про би ја ње ало гич но сти у Чи чи ко вље вим по ду хва ти ма. Јед на та ква 
пу ко ти на је са ма при вре ме ност ње го вог очо ве че ња и ожи вље ња у су сре ту 
с ле по ти цом: де мон ски фа на ти зам без ум ног зла на крат ко се су спен ду је не-
хо тич ним бу ја њем Чи чи ко вље вог осе ћа ња за људ ску ле по ту. По пут ту жи-
о ца, са мо без ствар них смр то но сних по сле ди ца, и Чи чи ков тек на трен 
раз от кри ва сво ју ду шу, чи ме се по сред но из о штра ва без ду шност ње го вог 
жи вље ња пре и по сле тог тре на. По глед ка људ ској ле по ти ипак оста вља 
трај ни ји траг на ње го ву ну три ну, за хва љу ју ћи на кнад но сти де вој чи ног деј-
ства на про та го ни сту: Чи чи ко вљев пад у бит но ме је по кре нут на ба лу код 
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гу бер на то ра, не мар но шћу ње го вог оп хо ђе ња пре ма да ма ма као по сле ди цом 
ње го вог дру гог су сре та с ле по ти цом. 

Док че жња за де вој чи ном ле по том осве до ча ва при гу ше ну, не ис ко ри-
шће ну, но по сто је ћу ху ма ну по тент ност Чи чи ко вље ву, нај ва жни ја пу ко ти-
на у ње го вом де мон ском ка рак те ру је сте са ма ре ла ци ја из ме ђу ње го ве же ље 
да за со бом оста ви по том ство и го то во стра шљи вог од би ја ња да ку пи жен-
ске мр тве ду ше. Пле ме ни тост те жње за обез бе ђе њем по том ства, ко јом се 
зго де с мр твим ду ша ма пре о бра жа ва ју из ни штав ног ци ља у сред ство за 
вред ни на ум – ипак се ре ва ло ри зу је са мом сво јом при ко ва но шћу за Чи чи-
ко вље ву ма те ри ја ли за ци ју чо ве ко вог (умр лог) би ћа и ње го ву ба на ли за ци ју 
ми сте ри је смр ти. А де гра ди ра ни ал тру и зам хте ња су да ра се с Чи чи ко вље-
вим за зо ром пред би ло ка квом жи во то твор ном ре ла ци јом пре ма же на ма. 
Из про та го ни сти не про шло сти ис кљу че на је би ло ка ква емо тив на упу ће ност 
на дру го људ ско би ће као та кво, укљу чу ју ћи и же не, а ње го ва са да шњост 
оп те ре ће на је пре ко сва ке при род не и ра зум ске ме ре гре шним по сло ви ма 
ко ји се ти чу смр ти уме сто жи во та – да евен ту ал на ви си на же ље за де цом 
уз ми че пред не чо веч ном Чи чи ко вље вом не спо соб но шћу за искре но ме ђу људ-
ско ис ку ство. Оту ђе ност од жи ве људ ско сти ху мо ри зу је се упра во де мон ском 
и хтон ском при сно шћу Чи чи ко ва пре ма ку пље ним ду ша ма ко је, на и ме, 
на зи ва „дра ги мо ји“ (исто: 138), при че му – што је упе ча тљив при мер ху-
мо реск ног ши ре ња тек сту ал ног све та пу тем по ре ђе ња – за ми шља њи хов мо-
гу ћи бес крај ни пев као Ру си ја [Русь] што је бес крај на (исто: 141). Пред Со ба-
ке ви чем апо стро фи ра на и нео бра зло же на од бој ност пре ма жен ским мр твим 
ду ша ма, као и по то ње, та ко ђе нео бра зло же но, од ба ци ва ње под мет ну тих 
жен ских ду ша – знак су не ре дов не, де мон ске при ро де Чи чи ко ва. Не ла год-
ност и по до зри вост пред жен стве но шћу – жи вом или по кој ном – ис хо де из 
уну тра шње Чи чи ко вље ве ха о тич но сти ко ја у ма ни ја кал но сти свог сле пи ла 
пре ви ђа кар ди нал ну раз ли ку из ме ђу жи во та и смр ти, те са му жен стве ност 
као есен ци ју људ ске жи во то род но сти. 

За Чи чи ко ва гу бер на то ро ва кћер је за но сна ле по ти ца ко ја раз бу ђу је 
ху ма ну по тен ци ју у ствар но сти де мон ског би ћа. Ова кав сплет вред но сти и 
ни штав но сти уоб ли ча ва не сре ђе ност Чи чи ко вље ве ху мо ри зо ва не де лат но-
сти као уну тра шњу про тив реч ност из ме ђу ре ал ног и же ље ног, сред ства и 
ци ља. Лик кће ри се, ме ђу тим, спли ће и с уз ви ше ним сим бо лич ким иде а лом 
као ис хо ди штем по е ме: за це ли ну тек ста, ле по ти ца је ре ал но про ја вље ње 
узор не људ ско сти и чи стог и ја сног ин ди ви ду ал ног ли ка. Тек сту ал ни иде ал 
пти це-трој ке не пред ста вља пу ку при по ве да че ву вер ба ли за ци ју ко ја тре ба 
да ква ли та тив но на до гра ди под зем ну ствар ност тек сту ал ног при ка за, већ 
је иде ал фи гу рал но уткан у сâм чи чи ко вљев ски свет. Опе ва ње иде а ла на 
кра ју пр вог де ла по е ме екс пли ка ци ја је објек ти ви зо ва не пре ло мље но сти 
иде а ла у ху мо ри зо ва ном све ту без ду шно сти. Да кле, ду хов на и мо рал на 
нор ма тек ста ни је са мо ствар при по ве да че ве су бјек тив не на дах ну то сти која 
би би ла у ко ли зи ји с објек ти ви те том ис при по ве да ног, не го је иде ал на нор ма 
нај пре фи гу рал но ин те гри са на у про зну са др жи ну, а тек по том се и из два ја 
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као сре ди ште при по ве да че вог пе ва. Ако је Ма ри ја сим бол бо го род не чо веч-
но сти, ин ди ви ду а ли за ци ја људ ске мо ћи за ства ра њем веч но сти, он да чо ве ко-
во на ли ко ва ње Бо го ро ди ци по сре ду је ова кву, уз ви ше ну ле по ту ства ра лач ког 
по сто ја ња, а де вој чи на срод ност Ма до ни у окви ри ма све та без у мља – ху-
мо ри зо ва но ема ни ра по сто ја ност узор не нор ме ко ја се по ет ски укр шта са 
сми слом за вр шних ре чи пр вог де ла Мр твих ду ша.

На и ме, не тре ба гу би ти из ви да да ле по ти ца ни је опи са на са мо као 
„обра зац за Ма до ну“, не го као обра зац ка кав се „то ли ко рет ко сре ће у Ру си ји 
[на Руси], у ко јој све во ли да се по ка же у ши ро ким ме ра ма, све што по сто ји“ 
(гоголь 2009: 169). Тек сту ри „ру ске по е ме“ при па да ле по та жен стве ног са-
вр шен ства ко је је пак дру га чи је од нор ме ру ске пре ко мер но сти, огром но сти, 
из ли ва ња из гра ни ца. По сре ди је су о ча ва ње две мо гу ће нор ме – естет ски 
са вр ше ног ре да и из ли ва ња из ре да у бес крај ност, при че му обе има ју иде-
ал но, ме та фи зич ко ис хо ди ште у веч но сти, и по ет ски се су сти чу и сје ди ња-
ва ју у фи нал ном фи гу ри са њу нај ви ше сим бо лич ке нор ме тек ста.

Ова по ти че од пре о бра жа ја Ру си је у „Русь“, те вр ху ни у апо фа тич ком 
ста па њу „Ру си“ с тран сцен ден ци јом: си ла ко ја ву че к ру ском иде а лу је „не-
до ку чи ва, тај на“ (исто: 226), моћ ко ја уз но си „Русь“ на не бе са је „не спо зна та“ 
(исто: 253), лет ру ске пти це-трој ке из ра жен је као „Бож је чу до“, „у тим ко-
њи ма не спо зна те све тло сти за кљу ча на је не спо зна та си ла“, вер ти кал ни ход 
ко ња је „на дах нут Бо гом“, а ми сте ри ја опе ва ног тран сцен ди ра ња ма те ри јал-
не ствар но сти „не да је од го во ра“ (исто: 253) на низ при по ве да че вих пи та ња. 
Не схва тљи вост људ ске под зем но сти лајт мо тив ски се ис ка зу је кроз ти по ве 
опа ски ко је си му ли ра ју сказ, а нај и стак ну ти је су оне ко је ево ци ра ју ђа во ла 
(управ ник по ли ци је ре а гу је на ла нац Но здр јо вље вих не за у ста вљи вих ла жи 
о Чи чи ко ву ре чи ма: „Са мо ђа во зна шта је ово“; исто: 214) и Бо га („Мо жда 
би је ди но Бог мо гао да ка же ка ква је лич ност Ма њи ло ва“, исто: 24; по во дом 
ту жи о че ве смр ти ка же се: „О че му се по кој ник пи тао, због че га је умро, или 
због че га је жи вео, то са мо Бог зна“; исто: 215). У оба слу ча ја са ма не ра зу-
мљи вост је по сле ди ца од су ства уну тра шњег сми сла и ра зло жних ве за из-
ме ђу по ја ва, узро ка и по сле ди ца. Без ум ност чо ве ко ве са мо при ко ва но сти за 
ма те ри ја ли тет тла ко ји се на ла зи под њим јед на ка је ђа вол ској ха о тич но сти 
ко ја раз би ја сми сао, а мак си мал но је уда ље на од над људ ске не схва тљи во сти 
бо жан ске без гра нич но сти и бес крај но сти.

Сла га ње тек сту ал них ни воа го го љев ског све та и ње го вог уоб ли ча ва ња 
у ко смос вр ши се по ет ским прин ци пи ма, а не на ме та њем са др жин ских веза. 
Кон се квент но ху мо реск ном ши ре њу ду хов ног све та из чул но пред ста вље не 
обез ду хо вље но сти, ми сте риј ско фи на ле пр ве књи ге фи гу ри ше се ди на мич-
но шћу сим бо лич ког пу та ко ња – од Чи чи ко вље вих ко ња ко ји уне зве ре но 
бе же из не и ме но ва ног ме ста, до пти це-трој ке ко ја се уз но си у ап со лут ност 
нео пи си вог и не спо зна тљи вог бо жан ског иде а ла. Ис ти че мо ва жност чи ње-
ни це да је при по ве да че ва хим на ду хов ној уз ви ше но сти под стак ну та ствар-
но шћу не слав ног и по ра жа ва ју ћег Чи чи ко вље вог бек ства: хим нич ки дис курс 
ге не ри ше се, пре ма то ме, ње му са свим ина де кват ним, а по се би су мор но 
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ху мо реск ним при по ве да њем о гу бит нич кој про за ич но сти про та го ни сти ног 
по вла че ња. Из ра жај но-сми са о ни скок од ре ал не про за ич но сти до иде ал не 
по е тич но сти мо ти ви сан је ствар но шћу Чи чи ко вље ве из гу бље но сти на ру-
ској зе мљи. Та зе мља има сво је ре ал не и ма те ри јал не ко ор ди на те ко је, по 
вре ме ни то сти исто риј ских зби ва ња, од го ва ра ју сле пи лу чо ве ко ве фи зич ке 
по гну то сти ка ма те ри ја ли те ту по сто ја ња. Но, упо ре до с тим, зе мља има – или 
мо же има ти – ду хов ну ам пли ту ду из ра ста ња уз ви ше ног, зна чај ног сми сла 
из са ме ма те ри је. Ни штав ност тва ри ко ја окру жу је го го љев ске спо до бе – 
ни штав на је са мо за њи хов уски по глед, а по се би је из во ри ште иде ал них 
по тен ци ја, по ље ко је раз от кри ва не схва тљи вост оно га што се на ла зи из над 
чо ве ка (ко ји се, за гле дан у твар под со бом, у мр тве ду ше, та ко и пре ва ра у 
људ ску сен ку).

Као вр ху нац по е ме, тран сцен дент но оби ље ни је ста тич ка кон струк ци ја 
при по ве да че ве ус хи ће не за пи та но сти, не го је ис ход ди на мич ке тран сфи гу-
ра ци је не до стој ног, чул ног и не чо веч ног у уз ви ше но. Ова је до след но по ет-
ски из вр ше на нај пре ху мо реск ним фи гу ри са њем ап со лут ног иде а ла кроз 
пре ла ма ње под зем них по сле ди ца ње го вог од су ства, те по том и сим бо лич ки, 
фи гу ри са њем „Бож јег чу да“ из сли ко ви те упри сут ње но сти Чи чи ко вље вих 
ко ња ко ји се, га зе ћи по ма те ри ја ли те ту ру ске зе мље, тран спо ну ју на пти цу-
-трој ку ко ја уз ле ће са сме хо твор но сти тог тла ка иде ал ним сфе ра ма. Оне су 
са ме не ви дљи ве из пер спек ти ве за сле пље ног чо ве ка, па су уто ли ко су штин-
ски и из гна не из људ ске зем не ствар но сти, но ипак су у њој као по тен ци је 
про ја вље не. У не ра зу ме ва њу узор не де вој чи не ле по те ху мо реск но се огле-
да ду хов на оскуд ност спа хи ја, али са ма узор ност те ле по те сим бо лич ки 
су ге ри ше вла сти ти иде ал ни из вор, а ка ње му хи та пти ца-трој ка на пу шта-
ју ћи ху мо реск ну бит свог по ла зи шта и до пу шта ју ћи при по ве да чу да оства-
ри и да у дру гој књи зи на ста ви да ис пу ња ва по тре бу за „ве ли чан стве ном 
гр мља ви ном дру га чи јег го во ра“ (гоголь 2009: 136–7).

На по чет ку ра да на ве де но при по ве да че во по ре ђе ње Чи чи ко вље вог хода 
кроз суд с Дан те о вим сле ђе њем Вер ги ли ја – ху мо реск но је у про из вољ но сти 
сво је асо ци ја тив не не при ме ре но сти, ко ја се ти че раз ли чи тих ре ги ста ра два-
ју тек сто ва: па тос Дан те о вог епа бра ни се ствар ним диг ни те том ју на ка и 
ње го вог ду хов ног во ди ча, а до сто јан ство код Го го ља по сто ји као при по ве-
да че ва же ља за сми слом по те кла од ње го вог гле да ња људ ског па да. Но, по ре-
ђе ње је ујед но ху мо реск но и у про из во ђе њу исти не из не ста бил ног те ме ља 
ина де кват но сти. На и ме, ши ре ње по е ме и ње но ди на мич ко уоб ли ча ва ње у 
ко смос за сно ван на иде ал ној нор ми – по сред но оправ да ва ду бљи ду хов ни 
до мет са ме при по ве да че ве опа ске. 

Људ ско про клет ство у Па клу па те тич но је ка ко због ес ха тон ске веч но-
сти сфе ре ко јој при па да, та ко и због етич ке узор но сти Вер ги ли је ве фи гу ре. 
Ствар на пак про кле тост у пр вом то му Го го ље ве по е ме усло вље на је баш 
не до стат ком вер ги ли јан ског вођ ства, услед че га се пра зни на по пу ња ва ху-
мо реск ним ево ци ра њем до стој ног сми сла кроз не до стој ност по ре ђе ња рим-
ског пе сни ка са суд ским чи нов ни ком. Ау то ма ти зо ва на би ро кра ти зо ва ност 
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обез ду ше ног све та, у чи јем ха о тич ном фор ми ра њу уче ству ју и чи нов ник и 
Чи чи ков, сли ка је ни штав ног зла чи је се ин фер нал не ме та фи зич ке кон се-
квен це, што је па ра док сал но, аде кват но по е ти зу ју упра во ина де кват но шћу 
ху мо реск ног фи гу ри са ња иде а ла спа се ња кроз зби љу про кле то сти. 
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Др Александар Ж. Петровић, мср Александра П. Стевановић

ПУТОПИС СЛОБОДНОГ ДУХА 
Записи о Индији кнеза Божидара Карађорђевића*

У го ди ни ка да се обе ле жа ва сто пе де сет го ди на од ро ђе ња 
Ма хат ме Ган ди ја (1869–1948) и сто два де сет го ди на од об ја вљи ва ња 
пу то пи са За пи си о Ин ди ји (1899) кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа 
(1862–1908) циљ нам је да ука же мо на ду хов ну са гла сност њи хо вог 
жи вот ног и ства ра лач ког пу та. Уви дев ши да сло бо да у свет до ла-
зи је ди но из ну тра, ове две зна чај не исто риј ске лич но сти на сли чан 
на чин се су о ча ва ју с раз ли чи тим при ви ди ма на ко ји ма до брим де лом 
по чи ва ко ло ни јал на исто ри ја. Сто га је нео п ход но сагледати ши ри ну 
и де ло твор ност њи хо вих по гле да ко ји се сим бо лич но про жи ма ју и 
сна жно де лу ју и по сле ви ше од јед ног ве ка.

Кључ не ре чи: кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић, Ма хат ма Ган ди, 
Ин ди ја, Евро па, пу то пи сна књи жев ност.

Оп ште раз у ме ва ње ин диј ске кул ту ре у ве ли кој ме ри до ла зи из пе ра 
пу то пи са ца ко ји су пре и за вре ме ко ло ни јал них осва ја ња ин диј ског пот кон-
ти нен та из ве шта ва ли о не по зна тој зе мљи. Књи жев ност има по себ но ме сто 
у схва та њу Ин ди је јер је про жи ма ње ре а ли стич ке или фан та стич не књи-
жев но сти и дру штве них усло ва би ло пре су дан под сти цај за ис тра жи ва ње и 
осва ја ње овог де ла све та. И пре и по не за ви сно сти и по де ли пот кон ти нен та, 
Ин ди ја је у жи жи за ни ма ња Евро пе ко ја је ве ко ви ма от кри ва, а по себ но ка да 
се окре ће ужур ба ном раз во ју ин ду стри је ста са ле на си ро ви на ма с Ис то ка. 
Пу то пи си о Ин ди ји ве ко ви ма су слу жи ли као је ди ни из вор ве сти о овој гео-
граф ски и сим бо лич но да ле кој кул ту ри, по бу ђу ју ћи европ ске сно ве о зе мљи 
не по јам них бла га. 

Књи жев но и сто риј ски ста во ви о Ин ди ји у бри тан ским пу то пи си ма не ко-
ли ко ве ко ва ни су пре ста ја ли да бу ду на дах ну ће и фи ло зо фи ма и тр гов ци ма 

* Рад је припремљен у оквиру пројекта 178018 Друштвене кризе и савремена српска 
књижевност и култура: национални, регионални, европски и глобални оквир Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и пројекта Српскоиндијске везе 
у култури кроз историју Матице српске.
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и њи хо вим идеј ним и вој ним осва ја њи ма. Пре ме ра ва ње Ин ди је у за пад но-
е вроп ским пу то пи си ма ис ка зи ва ло је те жње евро цен трич ног чо ве ка за чу-
де сним бо гат стви ма ко ја ни су мо гла да се на ђу у Евро пи. Те пу то пи се је 
ве ро ват но пре све га под ста као бри тан ски фи ло зоф, др жав ник и есе ји ста 
Френ сис Бе кон ко ји у се дам на е стом ве ку пи ше оглед О пу то ва њу (Sped ding 
et al. 1860) с ра зним упут стви ма ко ја слу же као при руч ник пут ни ци ма. Овај 
спис ни је имао мно го ве зе с ле пом пу то пи сном књи жев но шћу и та квим 
на чи ном пи са ња. Не дво сми сле но и ја сно од пу то пи са ца зах те ва праг ма тич-
ни на ра тив (Nayar 2011: 18). Бе кон с ме ста ау то ри те та са ве ту је да се уме сто 
књи жев них опи са на пра ви та чан пре глед све га што се мо же на ћи на не ком 
ме сту и да се то раз ло жи у ја сно оцр та не ка те го ри је. Мно ги европ ски пу-
то пи си о Ин ди ји усме ре ни су Бе ко но вим на зна ка ма (в. stevanović 2017), а 
пу то пи сна књи жев ност тог вре ме на би ла је не пре су шни из вор енер ги је за 
да ља осва ја ња ин диј ског пот кон ти нен та све до два де се тог ве ка ка да је Ма-
хат ма Ган ди, по ли тич ки и ду хов ни во ђа ин диј ске на ци је, ста вио тач ку на 
ове и ова кве пу то пи се до вр ша ва ју ћи сво ју не на сил ну бор бу за осло бо ђе ње 
и от кри ва ју ћи пра ву Ин ди ју. 

Та ко се пу то пи сна књи жев ност о Ин ди ји као по ко ман ди бру си ла на 
оштром тр го вач ком оку европ ских пут ни ка ме ђу ко ји ма су пред у зи ма чи, 
бан ка ри, вој ни ци, ди пло ма те, ле ка ри, све ште ни ци. Нај ар (2005: 214) за кљу-
чу је да су они упр кос раз ли чи тим за ни ма њи ма Ин ди ју ли стом опи си ва ли 
на исти на чин. „Из ве шта ји о руд ним и ми не рал ним бо гат стви ма ин диј ског 
пот кон ти нен та, па му ку, му сли ну, па шми ни и ра зним тка ни на ма, би ли су 
сна жан под стрек за да ље осва ја ње Ин ди је и ис цр пљи ва ње свих ње них из-
во ра јер су упра во ту ви де ли све што је по треб но за про све ће ни со ци јал ни 
ка те хи зис – удо бан жи вот” (Петровић–стевановић 2018: 218). Ин ди ју ни су 
за о би шли ни љу ди од пе ра, али и њи хо ва ле па књи жев ност је у при та је ном 
до слу ху са ста во ви ма слу жбе ни ка и ис тра жи ва ча. 

Иа ко је на ра тив укуп не пу то пи сне књи жев но сти јед но знач но ука зи вао 
на ма те ри јал но бла го ста ње ин диј ског пот кон ти нен та ко је је тре ба ло ис тра-
жи ти, кра јем XIX ве ка из не на да се по ја вљу је је дан од пр вих пу то пи сних 
ру ко пи са с ан ти ко ло ни јал ном иде јом. Реч је о пу то пи сној про зи За пи си о 
Ин ди ји кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа, по том ка ве ли ког во жда Ка ра ђор ђа. 
Он на Ис ток не иде да от кри је но ве и не по зна те пре де ле, већ да на ђе оно што 
је скри ве но и бли ско ње го вом до жи вља ју све та. На ди ла зе ћи исто риј ске сли-
ке ко је Евро па одав но има о Ис то ку, он у Ин ди ју од ла зи с је ди ним ци љем 
да ду хов но за хва ти ње не раз и гра не бо је и раз ли је их на плат но умор не и 
су мор не Евро пе. Ње гов естет ски осе ћај Ин ди је ни је усме рен пред у зет нич-
ким до жи вља јем све та, већ оја чан ари сто крат ском сло бо дом ду ха. За то овај 
срп ски кнез из Па ри за у ко ме од ра ста не од ла зи у Ин ди ју с на ме ром да је 
под врг не ове шта лој има ги на ци ји, већ да у њој по тра жи из лаз ко ји ће му 
омо гу ћи ти но во схва та ње све та у ко ме жи ви. 

У то вре ме ка да је све ма ње бри ге за дру гог, Кнез је већ сит про ла зних 
стра сти. У по тра зи за не па тво ре ном кул ту ром, он схва та да мо ра да кре не 
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на пут тра га ња за исти ном за ко ју осе ћа да ве ко ви ма, упр кос све му, пре би-
ва у Ин ди ји. Су о чен с пра зни ном сва ко дне ви це у Па ри зу, сре ди шту кул-
тур них де ша ва ња, кре нуо је пу тем за ко ји је ве ро вао да га во ди до са мог 
из во ра жи во та. Очи то је да је за ње го ву пле ме ни ту умет нич ку при ро ду 
Евро па за хва ће на ин ду стри ја ли за ци јом би ла пре ви ше ме ха нич ки огру бе ла 
и да је мо рао да на ђе не ке тре пе ра ве ни јан се по сто ја ња и ја чи пулс жи вље-
ња. Ин ди ја је би ла пут тра га ња за из гу бље ним се ћа њем и вла сти том ду шом 
ко ја ни је из гу би ла осе тљи вост за са му при ро ду ства ри. 

За то ње го ви за пи си ни су под ле гли ути ца ју књи жев не мо де тог вре ме-
на. Не ма над моћ них „про све ће них” по гле да, не ма ус хи ће но сти соп стве ном 
ци ви ли за ци јом, ко ја је „нај на пред ни ја” од свих, већ су прот но то ме он од мах 
у пред го во ру пи ше да ни је по шао да ис тра жи да ле ки и но ви свет на Ис то ку, 
већ да про на ђе из гу бље но се ћа ње ко је ин диј ска кул ту ра још чу ва. У ње го вом 
за но су над књи га ма Осва ја ње ра ја Жи дит Го тје (Ju dith Ga u ti er) и Исто ри ја 
ин диј ске књи жев но сти Жа на Ло а ра (Jean La hor) ја сно је да он не сле ди 
Евро пља не и њи хо ве про грам ске по се те Ин ди ји ко ју би ка сни је пре то чи ли 
у ко ло не и па ра гра фе, у шти во ко је „уме сто илу стра ци ја има та бе ле с бро-
је ви ма...” (караЂорЂевић 2018: 5). Об у зет че жњом за све тло шћу и сја јем, 
„же љан ње них са мот них чу де са бо ја и скла да, оно га што је још пре о ста ло од 
ње не про шло сти” (караЂорЂевић 2018: 10), кнез Бо жи дар кре ће у по тра гу 
за оним што је веч но и об ра чу на ва се с по ро зном пу чи ном европ ске има ги-
на ци је ко ја у Ин ди ји ви ди ре сур се ко јим се би мо же да обез бе ди бо гат ство 
и „на пре дак”. 

Оту да не ма сум ње да је пут у Ин ди ју кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа 
скок у сло бо ду ис ка зан по ет ским сли ка ма ко је се пре ли ва ју у нај леп шим 
боја ма да би чи та о цу до ча ра ле бес крај но ша ро ли ке зе маљ ске и ду хов не пре-
де ле. Ни је слу чај но што су За пи си о Ин ди ји је ди ни пу то пис Бо жи да ра Ка-
ра ђор ђе ви ћа об ја вљен у це ли ни јер је он у ње му дао це лог се бе. По чео је да 
пи ше 1986. док је се дам ме се ци бо ра вио у Ин ди ји, а ру ко пис је за вр шио 
на ред не го ди не. Ен гле ско из да ње об ја вље но је 1899, ма ло пре из вор ног на 
фран цу ском ко ји по ред тек ста са др жи и три де сет илу стра ци ја с при ка зом 
ин диј ских ме ста, као и пи шчев пред го вор. Овај пу то пис од мах при вла чи 
па жњу фран цу ских чи та ла ца и о ње му из ве шта ва зна ме ни ти па ри ски Умет
нич ки ма га зин ко ји до бро по зна је Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа, ње го ву књи жев-
ност и умет ност. У при ка зу пу то пи са хва ле се кне жев при по ве дач ки дар и 
сли ко ви ти опи си Ин ди је. Али се та ко ђе пи ше и о за ди вљу ју ћој хра бро сти 
Ка ра ђор ђе ви ћа да пу ту је у зе мљу ку ге и ко ле ре. 

„Ни је дан сли кар не би мо гао та ко увер љи во да из ра зи ужа ре ну атмо-
сфе ру, по крет, све тлост и звук, од ли ке на ро да, оби ча је и стра сти; ма ло њих 
би на тај на чин мо гло да до ча ра пу но ћу бо је и сја ја ко ји чи не Ин ди ју 
јед ним од чу да овог све та. Кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић је мај стор умет но-
сти опи си ва ња; ње го вом оштром оку ни шта не про ми че, ње го ва та на на 
за па жа ња ни су до сад на ни ко ме с пре фи ње ним осе ћај но шћу; а са вр ше ном, 
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иа ко го то во не при мет ном умет но шћу он бе ле жи све и пре но си свом чи-
та о цу за нос ко ји сâм осе ћа. Чак нас ни ужа си ку ге и гла ди не оста вља ју 
без ужи ва ња”.1

Оно на шта је 1913. у Бо сан ској ви ли Ди ми три је Ми три но вић, умо ран 
од ја ло во сти за пад ног све та где је про во дио сво је да не, упу ћи вао – да кроз 
умет ност тре ба по кре ну ти об но ву ду ше – кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић је 
За пи си ма спро вео у де ло. Ми три но вић по зи ва дух да про ник не у скри ве не 
вред но сти ко је за пад на ци ви ли за ци ја по ри че и ње го ва за ми сао је да се „спо је 
не спо ји во сти до са да ње; да се ду ша узме за основ сва ког зи да ња и при бли-
жа ва ње чо ве ка к Иде а лу за кри те риј сва ке вред но сти” (тешић 2001: 19). Он 
у то ме као да сле ди Кне за ко га ни ма ло не при вла че еко ном ски усло ви, по-
ли тич ко уре ђе ње или дру штве не при ли ке зе мље ко ју оби ла зи, као ни мо-
гућ но сти ње ног „ци ви ли за циј ског” раз во ја. У њој ви ди пут осло бо ђе ња од 
при ти са ка за пад не ци ви ли за ци је окре ну те без лич ној ин ду стри ји и ши ре њу 
тр го вач ких мре жа. 

У Ин ди ји Ка ра ђор ђе вић не у мор но од ме ста до ме ста пре ла зи око је да-
на ест хи ља да ки ло ме та ра, оби ла зе ћи пре ко три де сет и пет гра до ва спре ман 
да пе ром удах не жи вот хра мо ви ма, др ве ћу, ре ка ма или не на ру ши вим зда-
њи ма ин диј ске кул ту ре ко ја ми ле ни ју ми ма гра ди сво је за ду жби не и да нас 
за чу ђу ју ћег уме ћа из ра де. Ње го ва осе ћај ност ни је бли ска ни фран цу ским 
књи жев ни ци ма тог вре ме на, ни дру гим европ ским пу то пи сци ма. Ње го ви 
опи си као бру ше ни кри стал пре ла ма ју и нај та на ни је ни јан се Ин ди је. 

„Кнез по гле дом об у хва та и по љо при вред ни ке у бла ту и ра џе на 
пре сто лу, про сја ки ње и прин це зе, мер мер не чип ке с утка ним дра гу љи ма 
и ту жне очи рад ни ка ко ји уми ру од гла ди, ле ши на ре и цве ће. Он та ко 
стал но по ка зу је да је сли кар, мај стор кон тра ста ко ји вла да овим све том. 
На ње го вој сли ци ви ди мо ек ста тич не пле со ве ба ја де ра, од бха ра та на тја ма 
на ју гу до кат ха ка на се ве ру, ко ји при по ве да ју о ства ра њу и уни ште њу 
све та, о љу ба ви и мр жњи, без ко јих се вра та хра ма ни ка да не ће отво ри ти 
јер са мо игра при зи ва бо го ве да до ђу у свет, ви ди мо и стра сне мо ли тве, 
не пре кид не про це си је, све тла ба кљи, бо го ве ко ји пле шу у хра мо ви ма и 
на ули ца ма, до сто јан стве не сло но ве све ште ни ке – ниг де као у Ин ди ји 
јав ни про стор ни је то ли ко про жет не пре су шним сла по ви ма жи во та који 
но си све пред со бом, ниг де жи вот ни је та ко за но сно отво рен и по не сен, 
по бу ђен да и кроз смрт до так не веч ност” (Петровић 2018: XXXI I I–X XXIV). 

1 У ори ги на лу: „No pa in ter co uld sug gest so con vin cingly the hot li ving at mosp he re, the 
mo ve ment, light, and so und, the na ti o nal cha rac te ri stics, cu stoms, and pas si ons; few co uld con vey 
bet ter the ric hness of co lo ur and glow that ma ke In dia one of the won ders of the world. Prin ce 
Ka ra ge or ge vitch is a ma ster of the art of de scrip tion; his qu ick eye lo ses not hing, his de li ca te 
per cep ti ons are dull to no ne of the fi ner sen sa ti ons; and with con sum ma te, tho ugh al most un seen, 
art he sets the who le on re cord and tran smits to his re a der a sen se of the fa sci na tion that fills his 
own mind. Not even the hor rors of pla gue and fa mi ne le a ve us wit ho ut enjoyment.”

The Ma ga zi ne of Art, Cas sell and Com pany Li mi ted, Lon don, Pa ris, New York & Mel bo ur ne, 
1899, стр. 527.
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Кнез ни је за не се ни пу сто лов ко ји оча ран но вом зе мљом уде ша ва ње не 
обри се да се до пад ну јав ном мње њу или оцр та ва пре де ле кроз уста ље не 
обра сце. У ње му су се спо ји ли оштар по глед ин те лек ту ал ца, ис тан ча но око 
умет ни ка, али и пле ме ни та саосе ћај ност с они ма ко ји па те и уро ђе на спрем-
ност за сло бо ду. На та квом пу ту он се сим бо лич но су сре ће с Ма хат мом 
Ган ди јем. Жи ве ли су у истом пе ри о ду, увек скром но и од свог ра да. И је дан 
и дру ги има ју ис ку ство Ис то ка и За па да где су се су сре та ли с во де ћим ин те-
лек ту ал ци ма, као и чла но ви ма вла дар ских ку ћа. Би ли су бра ћа по пе ру и бор-
би за исти ну, али се ни ка да ни су сре ли. Њи хо ви пу те ви су се ра зи ла зи ли: 
Ган ди 1887. кре ће на пут у Лон дон, а тач но де сет го ди на ка сни је Бо жи дар 
Ка ра ђор ђе вић у Бом бај. Али њи хов ми са о ни укр штај, ме ђу тим, ја чи је од 
би ло ка квих спољ них су сре та и ве за. Иа ко се ни су по зна ва ли, исто вет ни од-
нос пре ма исти ни и при ви ди ма овог све та по ве зу је их у не спу та ни ток ко ји 
ни от ку да не из ви ре и ниг де се не за вр ша ва. Он про ти че кроз зе мљу у ко јој 
за јед но жи ве бо го ви, љу ди и жи во ти ње, или зе мљу „ја сми на и ру жа, ку ге 
и гла ди” ка ко Кнез опи су је Ин ди ју.

За ни мљи во је да су и је дан и дру ги прав ни ци по ака дем ском обра зо ва њу, 
али ни су ода бра ли прав не на у ке за жи вот ни пут. Ма хат ма Ган ди се ба вио 
јав ним по сло ви ма у слу жби оп штег до бра, а Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић по све-
тио се пи са њу, умет но сти, пу то ва њи ма и за на ти ма. Има ли су и ис ку ства 
учи те ља: Ган ди је че сто под у ча вао сво ју де цу као ону уну тар за јед ни ца ко је 
је осни вао, а Кнез је да вао ча со ве пе ва ња. И је дан и дру ги би ли су крх ког 
здра вља, по ву че ни, увек у дру штву, али че сто у оса ми. Крх кост те ла, ме ђу-
тим, ни је их спре ча ва ла да под ви гом ду ха пре о бра зе свет у ко ме жи ве.

Овај на да ре ни члан срп ске ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа јед но став но је 
имао ми си ју ко ја је у ско ро пот пу ној хар мо ни ји с Ган ди је вим учи те љи ма 
Ви ве ка нан дом (Swa mi Vi ve ka nan da) и Гок ха ле ом (Go pal Kris hna Gok ha le) 
ко ји ис ти чу не по сред но ис ку ство исти не као пут ду хов ног осло бо ђе ња. Он 
та ко сли ку Ин ди је пре та па у по е тич ну и до ку мен то ва ну пу то пи сну про зу 
ко ју ства ра кра јем де вет на е стог ве ка да би се на тај на чин сим бо лич но срео 
с ми си јом Ма хат ме Ган ди ја ко ји већ та да тра жи из лаз из ла ви рин та европ-
ских оп се на. И је дан и дру ги пре гли су да Ин ди ју осло бо де ду гог ко ло ни-
јал ног роп ства на мет ну тог под из го во ром „ци ви ли зо ва ња”. Био је то су срет 
два по ља и две тра ди ци је сло бо де. Ган ди кроз по ли ти ку не на си ља (ahim sa) 
и ода ност исти ни (satyagra ha) етич ки ки да ко ло ни јал не лан це, а кнез Ка ра-
ђор ђе вић сво јим пи са њем о пра вој Ин ди ји осло ба ђа ову зе мљу ко ло ни зо ва них 
фан та зи ја о оби љу усме ра ва ју ћи по глед на ње но ве ков но тра ја ње. Кнез по 
пр ви пут ства ра не при стра сну књи жев ност по све ће ну Ин ди ји та да оп ко ље ној 
на ра ти ви ма бри тан ских пу то пи са ца ко ји од 1600. не у мор но ис тра жу ју и 
ша љу из ве шта је пре пу не по хлеп них пред ста ва. Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић се 
са мо свој но шћу сво јих иде ја и ис ка за по ка зао као до стој ни на след ник свог 
пра де де, во жда Ка ра ђор ђа, јер је ди гао сво је вр сни књи жев ни уста нак про тив 
ве ков ног уру ша ва ња ин диј ске тра ди ци је кроз ње не ла жне сли ке. Та ко је он 
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оста вио за пи се да тра ју „као чип ка уре за на на ка ме ну се ћа ња, ко ја не про-
па да, већ се њо ме огр ћу ве ко ви” (Петровић 2018: XXVII). 

Да су се сре ли, Кнез би у Ган ди ју си гур но пре по знао истог бор ца ка кав 
је био и ње гов пра де да, ко ји је као ин диј ски во ђа мно го по сле ње га, у сво јој 
отаџ би ни по кре нуо пр ву и пра ву ан ти ко ло ни јал ну бор бу да би ко нач но осло-
бо дио на род им пе ри јал них око ва. По сле слав них по бе да, да би се по ти снуо 
дух сло бо де, уби јен је, као и Ган ди на ко га је са мо не ко ли ко ме се ци по осло-
бо ђе њу Ин ди је из вр шен атен тат. Кнез Бо жи дар је на сли чан на чин имао хра-
бро сти и од луч но сти да не што учи ни за оп ште до бро. Та ко су се он и Ган ди 
иа ко се ни су сре ли у вре ме ну су сре ли у про сто ру чи ја сим бо ли ка до се же до 
са мог сми сла по сто ја ња. Њи хов пут укр стио се у јед ној од нај кри тич ни јих 
си ту а ци ја ко ју људ ски ум мо же да за ми сли. Реч је о цр ној смр ти ко ја је де-
сет ко ва ла Бом бај, на са мом из да ху де вет на е стог ве ка. 

Ка да кнез Ка ра ђор ђе вић из Лон до на бро дом сти же у Бом бај, та мо за-
ти че ско ро пуст град, у ме те жу стра ха од по ша сти ку ге. Не срећ ни ци уми ру 
не моћ ни пред сна гом за ра зне бо ле сти, а они ко ји по ку ша ва ју да пре жи ве 
да ни ма че ка ју на же ле знич ким ста ни ца ма да би се у не ком срећ ном ча су 
укр ца ли и по бе гли би ло ку да. У том ча су Кнез ко ји све то гле да мир но као 
да је у Па ри зу оби ла зи Бом бај и ди ви се не у ни шти вим гра ђе ви на ма, ле ген-
дар ној про шло сти, оре о лу аме ти ста, пле су бо го ва у ка ме ну, сма раг дној рав-
ни ци, об ри си ма гра да ко ји све ви ше ли чи на ве ли ку гроб ни цу; ви ди по вор ке 
не по мич них Пар си ја и Ин ду са ко је во де на веч ни по чи нак, али при су ству је 
и свад би где упр кос ужа су ко ји вла да жи вот хва та дах оти ма ју ћи се смр ти. 
Док ше та, за у ста вља га не ка же на и у оча ју пи та да ли је ле кар и мо ли да га 
од ве де свом бо ле сном му жу. Кнез пи ше: „Же на ме је пре кли ња ла по гле дом. 
Зар не ћу до ћи? То би уте ши ло бо ле сни ка и мо жда му по мо гло да умре без 
му ке ако га бо го ви не по ште де” (караЂорЂевић 2018: 44). Он се ни за тре ну так 
не ко ле ба, од ла зи пра во у епи цен тар ужа са да би та мо бли жњем ко ји у том 
тре ну уми ре по пут не ког пр во све ште ни ка пру жио по след њу уте ху. Већ и у 
том тре нут ку ви ди се на да све хра бри и не са ло ми ви дух ве ли ког во жда Ка-
ра ђор ђа ко ји жи ви у свом пле ме ни том по том ку.

Он за тим оби ла зи за пад ну Ин ди ју да би се уско ро вра тио у Бом бај где 
за ти че ка ко сâм ка же „град ду бо ке жа ло сти” (караЂорЂевић 2018: 132) у ко ме 
су не ка да буч не ули це утих ну ле пред ужа си ма ку ге. Кнез на пу ту по Ин ди ји 
ви ђа не пре ста не по вор ке љу ди ко ји на Ку ле ти ши не или ме ста за спа љи ва ње 
на веч ни по чи нак во де бли жње где их ку га из не на да ша ље. Иа ко крх ког здра-
вља, као не ки нат чо век сми ре но и без стра ха од ла зи у бол ни це где по се ћу је 
оне на из ди са ју да им пру жи ре чи или осмех уте хе. Чи та о цу је већ ту ја сно 
да ни је реч о обич ном пу то пи сцу ко га зна ти же ља го ни на ле па ме ста где ће 
ви де ти жи вот у ру жи ча стој бо ји. Кнез Ка ра ђор ђе вић от кри ва нам се као 
не у стра ши ва лич ност. По пут мит ских ју на ка спре ман је да се спу сти у сре-
ди ште смр ти да би ту срео сâм жи вот и та ко опет го то во мит ски од нео по бе-
ду над смр ћу. Он се ни јед ног тре нут ка не згра жа ва, пла ши, кри је, ни ти чу ди. 
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Као да сâм се бе сми ре но и сме ло при но си на жр тву смр ти да би по ка зао 
сна гу жи во та. 

„Сви бо ле сни ци су ле жа ли на тан ким ду ше ци ма по ло же ним на 
пољ ске кре ве те; би ли су ти хи и го то во не по крет ни у гро зни ча вом сну. 
Ле кар ми их је по ка зи вао, јед ног за дру гим; у њи хо вим го лим те ли ма 
под чар ша ви ма ни је би ло ни че га муч ног. Не ку су, исти на, има ли за вој 
ис под па зу ха или на пре по на ма. Је дан ко га су упра во уне ли имао је ве-
ли ки оток из над ку ка, жле зду ко ју су про се кли ка ко би убри зга ли се рум. 
То је да кле та бо лест ужа сног име на – ку га – отвр дле жле зде у гр лу или 
под па зу хом; бо лест ко ја жр тву ба ца у гро зни цу, те ра у сан, ис цр пљу је 
и не по гре ши во уби ја” (караЂорЂевић 2018: 56).

Ка да се Ган ди из Афри ке вра тио на крат ко у Ин ди ју, су о чен с про бле мом 
ку ге ко ја се из Бом ба ја ши ри к дру гим гра до ви ма, с истом са о се ћај но шћу 
и од луч но шћу као срп ски кнез, он пред ла же да се у гра до ви ма и се ли ма 
ис пи та ју хи ги јен ски усло ви и пр ви кре ће да их лич но про ве ри. По ред то га, 
он иде у на се ље „не до дир љи вих”, где ни ко из ка ста не од ла зи. Сми ре но 
бе ле жи да су та мо ку ће чи сти је од мно гих бо га та шких у Бом ба ју и око ли ни. 
Иду ћи од ме ста до ме ста учи љу де да бри ну о хи ги је ни и пре ла зи ки ло ме-
тре у на ди да ће свест о овој за ра зи на кра ју да је за у ста ви. Ка сни је по на вља 
овај под виг у Афри ци. Ка да се од цр не ку ге на ју гу Афри ке раз бо ле ло два-
де се так љу ди, Ган ди об у ста вља све сво је јав не по сло ве и по све ћу је се не зи 
бо ле сни ка, пра ве ћи од не ког скла ди шта при вре ме ну бол ни цу (в. GanDi 2016: 
275–277). И кнез Ка ра ђор ђе вић и Ган ди на пу ту по Ин ди ји су сре ћу ле про-
зне. Ни та да не по ка зу ју ни ма ло стра ха за соп стве не жи во те. Ка да Ган ди ју 
на вра та до ла зи не ки гу ба вац, упр кос ве ли ким по ли тич ким оба ве за ма при-
ма га у ку ћу да би га на хра нио, дао му да се оку па, обу као га у чи сту оде ћу 
и сме стио у по сте љу. Не го вао га је не ко ли ко да на док бо лест ни је по че ла да 
гу би сна гу.

Та ко се са дна смр ти ра ђа ла сла ва жи во та. Ган ди је због за ла га ња за сво-
је су на род ни ке по стао во ље ни бхаи, брат, и по што ва ни ба пу, отац, да би до био 
и ти ту лу Ма хат ма, ве ли ки, од но сно ве ли ка ду ша. Упр кос угле ду, обра зо ва-
њу ко је је сте као, по ли тич ком ути ца ју, Ган ди не ме ња сво ја на че ла ахим се 
и са тја гра хе. Ка да од ла зи на са стан ке с углед ним са рад ни ци ма, во зи се тре-
ћом кла сом, с обич ним на ро дом. Че сто би у гу жви ста јао це лим пу тем. Ту 
би ви део бе ду и јад, не сно сну гу жву, не мар, ба ха то оп хо ђе ње слу жбе ни ка 
пре ма пут ни ци ма. Ста ње у во зо ви ма рас ту жи ва ло га је сва ки пут, а не при-
ли ке и не ла год но сти мир но би под но сио. Као ре ше ње за ова кве усло ве пу-
то ва ња пред ла гао је да се углед ни ји љу ди во зе тре ћом кла сом да би с јед не 
стра не слу жбе ни ци по че ли бо ље да се оп хо де пре ма пут ни ци ма, а с дру ге 
стра не да би сâми пут ни ци би ли уљуд ни ји у при су ству углед ни ка. Ни је мо гао 
да убе ди сво је са рад ни ке да га у то ме сле де. Имућ ни јим Ин диј ци ма је, као 
и Евр о пља ни ма, и да нас не за ми сли во да пу ту ју во зом, осим у за себ ним ку-
пе и ма пр ве кла се, да ле ко од си ро тог на ро да, ме те жа и не у доб но сти. 
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Да би се до кра ја при бли жио свом на ро ду и упо знао с усло ви ма жи во-
та у раз ли чи тим кра је ви ма зе мље, Ган ди је кре нуо у не мо гу ћи по ду хват 
упо зна ва ња мно штве не Ин ди је и са зна ва ња ње них за пре те них исто риј ских 
и са вре ме них пу те ва. „Пу то ва ња Ин ди јом пру жи ла су му ду бље раз у ме ва ње 
ње не кул ту ре и еко но ми је” (Pillai у WeluKar 2019: 64).2 То је би ла при ли ка 
да се су срет не с обич ним све том ко ме је при ја ло што по ли тич ки во ђа пу ту је 
тре ћом кла сом, као и што је скром но оде вен. Иа ко се ни ко од Ган ди је вих 
ко ле га ни је усу ђи вао да пу ту је во зом, европ ски кнез Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић 
ко га у Ин ди ји при ма ју и до че ку ју ра џе и ма ха ра џе, ин те лек ту а лац пле ме-
ни тог од го ја во зи се с на ро дом. На д ти ме би се сва ки европ ски или ин диј ски 
го спо дин за чу дио, али ни Ган ди ју ни ње му очи то ни је циљ удоб ност. Они 
су у сво је вр сној ми си ји при бли жа ва ња ин диј ској кул ту ри и оно ме што је 
исти ни то, а не ла жној сли ци и оп се на ма ко је та ква одво је ност ну ди. 

И за Ган ди ја и за Кне за пу то ва ње по Ин ди ји био је са мо у по зна ва ње. 
Пут је из о штрио по глед кне за Бо жи да ра јер он ни је имао прат њу (осим на јам-
ни ка Аби бу ле); сам је оби ла зио Ин ди ју спре ман за но ва ис ку ства и ис ку ше ња. 
Пу то ва ње кне за Ка ра ђор ђе ви ћа кроз Ин ди ју би ло је лич но и не по сред но. 
Он се пра вој Ин ди ји при бли жио не са мо пу то ва њем во зом већ и стр пљи вим 
по сма тра њем про да ва ца и за на тли ја, обич ног на ро да у свим жи вот ним си-
ту а ци ја ма: ра ду, тр го ви ни, об ред ном ку па њу, мо ли тви, свад би, са хра ни… 
Пу то вао је без уче ног во ди ча ко ји би му го во рио о зна ме ни то сти ма, без удоб-
но сти ко ју би Евро пља ни оче ки ва ли у Ин ди ји и без ика кве за шти те од мо гу-
ћих опа сно сти на пу ту, али с не по ко ле би вом во љом да ис ку си жи вот не у леп-
шан ва ра вом фа са дом. Та кво пу то ва ње пру жи ло му је мо гућ ност да ви ди 
пра ву Ин ди ју чи ји се лик пре о бра жа ва на сва ких сто ки ло ме та ра пу та. 

Где се још ви ди бли скост ових Ма хат ми? Кнез ше та ју ћи Ин ди јом у 
јед ном тре нут ку спа зи див ну под сук њу не ке про сја ки ње, она кву ка кве се 
пра ве са мо по ме ри и не мо гу ви ше да се на ђу. За ди вљен та на ном из ра дом 
ку пу је под сук њу и не по ми шља да по сто ји би ло ка ква раз ли ка из ме ђу ње га 
– кне за из Евро пе и ње – про сја ки ње ко ја би мо гла да бу де не до стој на ње го вог 
по гле да. Сли чан од нос пре ма дру гим љу ди ма ви ди мо и код Ган ди ја. Он не 
пра ви раз ли ку пре ма при пад но сти на ци ји, ре ли ги ји, ка сти или ста ле жу. 
Ка да је осно вао аш рам у Ах ме да ба ду, вр ло бр зо у за јед ни цу при ма по ро ди цу 
из ка сте не до дир љи вих и не од у ста је од те од лу ке иа ко мно ги по кро ви те љи 
хра ма не го ду ју и ус кра ћу ју им нео п ход ну нов ча ну по моћ. Очи то је да ни 
ин диј ски ду хов ни и по ли тич ки во ђа ни срп ски кнез не при зна ју спо ља шње 
раз ли ке ме ђу љу ди ма – они се јед на ко од но се и пре ма ин диј ским кра ље ви-
ма, за на тли ја ма и про сја ци ма, као и пре ма европ ским гра ђа ни ма и ин диј ском 
на ро ду или слу жбе ни ци ма. 

Ова кав аскет ски при ступ и код Ган ди ја и код Кне за до брим де лом плод 
је њи хо вог чи та ња Ла ва Тол сто ја. Тол стој је жи вео у бла го ста њу и ужи вао 

2 У ори ги на лу: „His tra vels ac ross In dia ga ve him a de e per un der stan ding of the co un try’s 
cul tu re and its eco nomy” (пре вод ау то ра ра да).
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ве ли ки углед, али је и осе ћао сву пра зни ну сва ко дне ви це и ове шта лих обли-
ка жи во та. Бо рио се да се отрг не од ве шта стве ног све та и про на ђе Исти ну 
јер ни је при хва тао жи вот као ток без сми сла. Пи ше да је пра ви аске ти зам 
бор ба про тив ла жи у ко је се дру штво уљуљ ку је. То је ве ли ко на дах ну ће Ган-
ди ју ко ји тол сто јев ски па сив ни от пор пре о бра жа ва у деј ству ју ћу не на сил ну 
бор бу за исти ну. Ган ди жи ви аскет ским жи во том да би са брао се бе и свој 
на род. Упо ри ште за иде је о не на сил ном от по ру на ла зи у Тол сто је вим ми-
сли ма ка да 1893. чи та ње го ву књи гу „Цар ство бо жи је је у ва ма” (в. KaPoor 
2016). Те исте го ди не, на дру гом кра ју све та, кнез Бо жи дар, за ко га се исто 
го во ри ло да жи ви аскет ским жи во том, под на сло вом „Ми ха ил” с ру ског на 
фран цу ски пре во ди Тол сто је ву при по вет ку из збир ке при ча „Од че га љу ди 
жи ве” (в. Павловић 2012: 115). По ру ка о ве при по вет ке је да љу ди жи ве не од 
бри ге за се бе, већ ста ра ју ћи се за дру ге. За ни мљи во је што се у исто вре ме 
и је дан и дру ги окре ћу Тол сто ју као уда ље ној лу чи ко ја го ри до вољ но јар ко 
да им оба сја пут.3

Кне же во пу то ва ње у Ин ди ју чи ни се да је био ње гов ве ли ки, мо жда 
нај ве ћи, оглед с исти ном. Оно што је Тол стој у ко ме обо ји ца ви де узор ус пео 
у иде ји, Ган ди и Кнез су бли ми ра ли су у свом де лу. Они исту па ју и јав но 
го во ре о дру штве ним не прав да ма. Ган ди 1903. осни ва ча со пис Ин диј ско 
ми шље ње и пи ше о са тја гра хи, о на ру ше ним пра ви ма Ин ди ја ца и њи хо вим 
не во ља ма. Бра ни оне чи ји глас не мо же да се чу је и са оп шта ва сво је ми сли 
све стан да „са тја гра ха не би би ла мо гу ћа без ʼИн диј ског ми шље ња’” (GanDi 
2016: 270). Кнез не про пу шта при ли ку да у пред го во ру свог пу то пи са ра-
све тли усло ве жи во та у кам по ви ма гла ди, иа ко се та да у европ ској штам пи 
пи са ло о до бро чин ству бри тан ске ци ви ли за ци је ко ја уво ди ред у сво ју коло-
ни ју (в. караЂорЂевић 2018: 6). У пи са њу, и он и Ган ди ви де ли су исто ве тан 
циљ: да се што ви ше при бли же исти ни.

Ва жно је на гла си ти да док су Ган ди и кнез Ка ра ђор ђе вић све сни раз-
ли чи тих об ли ка ко ло ни јал ног роп ства, у Евро пи се та да ми сли ло да је Бри-
та ни ја, а по себ но ње на Ис точ но ин диј ска ком па ни ја, до при не ла про цва ту 
Ин ди је ко ја је пре би ла ди вља, не у глед на, не про све ће на, збр ка на... Сле де ћи 
слав ну про шлост сво јих пре да ка, и сам пле ме ни тог ду ха, Кнез ни је мо гао 
да до пу сти да се исти на по гу би у тој им пе ри јал ној игри. „Хе рој ско ен гле ско 
осва ја ње” са жи ма у не ко ли ко ре че ни ца: „Ви део сам, и из ван ред не па го де 
пору ше не да би се про се кли пу те ви ко ји ни ку да не во де, да би се од оста та ка 
чу де сне про шло сти из гра ди ле без о блич не ка сар не за се по је” (караЂорЂевић 
2018: 6–7).

Штам па буч но из ви ку је ка ко је у Ин ди ји глад ис ко ре ње на, ку ге ви ше 
не ма, а си ро ма штво је са мо не знат на оску ди ца. Кнез пред та квом не прав дом 
не ћу ти. Он је као до пи сник Па ри ске ре ви је, Фи га роа, Умет нич ког ма га зи на 
на свој на чин пи сао о раз во ју ко ји ко ло ни јал на по ли ти ка по да ру је Ин ди ји. 

3 У же љи да Тол сто ја при бли жи свом на ро ду, Ган ди у но вем бру 1909. пре во ди ње го ва 
Пи сма Ин ду су. 
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Као оштар од го вор на ла ки ра не ме диј ске при че да гла ди не ма об ја вљу је текст 
о кам по ви ма глад них у Ин ди ји где љу ди, кост и ко жа, ра де за ша ку пи рин-
ча и сва ко днев но уми ру. Да би то Евро пља ни ма би ло ја сни је, об ја вљу је и 
фо то гра фи је ко је је на пра вио. По сле то га на рав но ви ше ни је до бро до шао у 
ен гле ској јав но сти, чак ни као пи сац. Ка да је штам па но ен гле ско из да ње 
ње го вог пу то пи са, оно је бит но цен зу ри са но, без це лог пред го во ра у ко ме 
пре до ча ва при пре ме за пут и пи ше ка ко му је пре по ру че на јед на ен гле ска 
књи га о Ин ди ји, пу на ко ло на и ци фа ра, ад ми ни стра тив ног са вр шен ства где 
се сва ком стра ни цом ши ри ла не из мер на до са да и у ње му бри са ла же љу да 
осе ти зе мљу ко ја је та ко мар љи во пре гле да на и де таљ но по пи са на (кара
ЂорЂевић 2018: 3). Тај пред го вор у број ним по то њим ен гле ским из да њи ма 
ни по сле це лог ве ка ни је од штам пан. Али га за то има у је ди ном фран цу ском 
и не дав ном срп ском из да њу. 

Оби ла зе ћи Ин ди ју, као и Ган ди, Кнез уви ђа да су фа бри ке са гра ђе не 
на ње ном тлу на ру ши ле тра ди ци ју ин диј ског на ро да, на но се ћи ште ту не 
са мо при вре ди и по љо при вре ди већ и ве ков ној ле по ти ду ха.

„На пу то ва њу сам по сма трао, без за сле пље но сти, оно што мој еко-
но ми ста на зи ва са вр шен ством ко ло ни јал не ци ви ли за ци је. Ви део сам 
спо ро ход не пру ге, огром не гра ђе ви не на зва не фа бри ка ма с при ми тив ним 
раз бо ји ма на ко ји ма су хи ља де там но пу тих љу ди тка ле па муч не тка ни не 
ло шег ква ли те та ко је су про да ва не по не зна ним угло ви ма Хи ма ла ја или 
на остр ви ма, док сви љу ди у гра до ви ма но се ен гле ски па мук, а глав ни 
шик је да као украс на оде ћи бу де озна ка фа бри ке: мај мун, слон, си дро, 
или јед но став но‘ Ma de in Man che ster’, ‘Ma de in Shef fi eld’ ис пи са но ве-
ли ким пла вим или цр ве ним сло ви ма” (караЂорЂевић 2018: 6).

След бе ник бра ма чар је (це ли ба та), Ма хат ма Ган ди је ве ро вао да уме сто 
да при жељ ку је про грес и иш че ку је бу дућ ност чо ве чан ство тре ба да се окре не 
сма њи ва њу по тре ба. Уо чио је по губ но сво ђе ње тран сце ден тал них вред но сти 
на праг ма тич не ци ље ве ко ји по ти ску ју ве ко ви ма ду гу тра ди ци ју ин диј ских 
на ро да.4 На јед ном пу то ва њу во зом Ган ди је про чи тао књи гу Џо на Рaскина 
И оном по след њем (Un to this Last) и од лу чио да при ме ни слич не иде је. 
Осни ва фар му Фе никс у бли зи ни Дур ба на у Ју жној Афри ци где сви љу ди у 
за јед ни ци под јед на ко ра де и за ра ђу ју, без об зи ра на на ци о нал ност или бо ју 
ко же. У сло бод но вре ме по ма жу у ра ду Ин диј ског ми шље ња. Ту не гу је иде-
ју „сар во да је” (sar vo daya) од но сно за јед нич ког бла го ста ња, а Рас ки но ву књи-

4 Ган ди је био у пра ву ка да је сма трао да ће ин ду стри ја пр во оште ти ти се о ска до ма-
ћин ства. То се и да нас у Ин ди ји до бро ви ди на при ме ру дру ге нај ве ће бра не на све ту – Сар-
дар Са ро вар у Гу џа ра ту, Ган ди је вој род ној зе мљи. Још кад је Не хру, пр ви пре ми јер Ин ди је, 
за по чео овај про је кат ви дев ши бра не као хра мо ве мо дер не Ин ди је, се о ска ста нов ни штва 
ове за пад не ин диј ске зе мље на шла су се на уда ру ме ха нич ке екс пло а та ци је во де, гу бе ћи 
сво је до мо ве, об ра ди во тло и кул тур ни иден ти тет. Ви ше о ути ца ју бра не Сар дар Са ро вар 
на та мо шње ин диј ско ста нов ни штво ви де ти у stevanovic 2019. 
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гу пре во ди на гу џа ра ти као Сар во да ја (в. KaPoor 2016: 55). Ово на че ло се 
нај бо ље мо же са же ти ре чи ма: „до бро за по је дин ца на ла зи се у до бру за све” 
(meer 1995: 870)5. При то ме, Ган ди ни је ни шта ма ње на дах нут Тол сто јем у 
ко ме на ла зи но ву искру на де за чо ве чан ство. Ма ло по сле фар ме Фе никс, у 
бли зи ни Јо ха нес бур га осни ва Тол сто је ву фар му као сре ди ште по кре та сар
во да ја ко ји по ста је све ти о ник ње го вом по ли тич ком и ду хов ном де ло ва њу. 
На овој фар ми Ган ди чи ја „скло ност да сво је руч но обавља[м] све фи зич ке 
по сло ве се по ве ћа ла” (GanDi 2016: 292), са сво јим са рад ни ци ма и по ро ди цом 
ме си хлеб од руч но мле ве ног бра шна и тка сву оде ћу, опи ру ћи се ма ши ни 
ко ја је уве ли ко mo dus ope ran di це лог све та.

Иде ју не на сил ног от по ра и пу та исти не, Ган ди ни је на шао са мо у Тол-
сто ју и Рас ки ну. Он је пре све га на дах нут Бха га ват Ги том, нај ва жни јим 
де лом ше сте књи ге епа Ма хаб ха ра та. Овај хин ду и стич ки спис у сти ху пред-
ста вља око сни цу ње го вих ми сли и де ла. Ган ди је Ги ту сма трао та ко ва жном 
да се 1926, у је ку по ли тич ких бор би по вла чи да би је са сан скр та пре вео на 
гу џа ра ти (в. GanDHi 2000: 10) ка ко би ње го ви су на род ни ци мо гли да је чи та ју. 
Ва жност овог спи са по твр ђу је и то што ка да се раз бо лео и пао у по сте љу, 
за тра жио је од при пад ни ка аш ра ма да му сва ког ју тра чи та ју сти хо ве из 
Ги те (GanDi 2016: 429). То му је ули ло во љу и но ву сна гу да ис тра је у бор би 
за сло бод ну Ин ди ју.

Та ко су се ода ност и по све ће ност исти ни и не на си љу у Ган ди ју спле ли 
у од луч ну бор бу за осло бо ђе ње Ин ди је не са мо од ко ло ни јал них око ва. Упор-
но шћу ка ква се мо же ви де ти са мо код Ин ди ја ца, он је сво је штрај ко ве гла ђу 
пре о бра зио у де ло твор но ушће свих на ци о нал них енер ги ја у ко је се са свих 
стра на ули ва ла сна га пре о бра жа ја. „Ган ди је оства рио не само поли тич ку, 
већ пре све га кул тур ну по бе ду над Бри тан ском им пе ри јом, јер је у ма ти ци 
по ли тич ког де ша ва ња осло бо дио мо рал ну енер ги ју лич но сти” (Петровић 
2019: 33). Схва тио је да Ин ди ја мо ра да се осло бо ди и ко ло ни јал не има ги-
на ци је про гре са у ви ду ин ду стри ја ли за ци је зе мље и ње ног нео гра ни че ног 
„раз во ја” ко ји се су ко бља ва с при ро дом ства ри. Он је је дан од рет ких по ли-
тич ких во ђа ко ји су схва ти ли про цес ла тент ног одва ја ња ста нов ни штва од 
ог њи шта кул ту ре и из во ри шта при ро де да би се дру штво на шло по то пље но 
та ла си ма тре нут них трен до ва ко ји сла бе срж ду хов но сти на ро да. „Ган ди је ва 
уну тар ња бор ба пре сли ка ла се кроз ње гов мо рал ни ка рак тер у бор бу за овај 
свет, ко ју не би до био да већ ни је по бе дио се бе. Ње го ва ве ли чи на је у бор би за 
мо рал ни иден ти тет лич но сти у ко јој је на се бе пре у зео те жи ну овог све та” 
(Петровић 2019: 33). 

Очи то је да су се код Ган ди ја и Кне за тол сто јев ске иде је и рад сли ли у 
јед но. То мо жда нај бо ље ви ди мо у от по ру ру ке фа брич кој про из вод њи. Ган ди 
кроз руч ни рад тка ни ти сло бод не Ин ди је. Учи су на род ни ке да се осло не 
на соп стве но уме ће и од у пру па сив ној упо тре би бри тан ске ро бе. „Ган ди јев 
прин цип не на си ља се та ко те ме љио на не ис ко ри шћа ва њу чо ве ка и при ро де” 

5 У ори ги на лу: The good of the in di vi dual is con ta i ned in the good of all (пре вод ау то ра ра да).
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(WeluKar 2019: xvii).6 Он  је Ин ди ју пре о бра зио у на ци ју ује ди нив ши љу де 
у по крет сва де ши (swa des hi) чи ме им је улио во љу да жи ве за јед но (в. WeluKar 
2019: xvii). За јед ни ца је за ње га би ла нај ви ши ни во јед не др жа ве и он по ста је 
је ди ни ин диј ски по ли ти чар ко ји се исто вре ме но бо ри и за по ли тич ку и за 
су штин ску сло бо ду тра же ћи рав но те жу из ме ђу ве ли ких си ла.

Кнез Ка ра ђор ђе вић по по врат ку из Ин ди је сво јим ру ко тво ри на ма из-
ла зи ван ње му та да те сних окви ра па ри ске умет но сти. Он вред но укра ша ва 
сво је пред ме те, сам их ства ра од по чет ка до кра ја, по све ће но ра ди ка ко би 
удах нуо жи вот сва ком укра су. „Не на ме тљив от пор ме ха нич кој сва ко днев-
ни ци код Бо жи да ра се огле да у без у слов ној ода но сти при род ним об ли ци ма. 
Он вер но при ка зу је ли шће, цве ће, гран чи це, а у Ин ди ји се ди ви древ ним 
руко тво ри на ма, ја сно уви ђа ју ћи ка ко су сви ин ду стриј ски про из во ди ко ји 
се у Ин ди ју уво зе из Евро пе дру го ра зред ни, не склад ни, без лич ни и бе сми-
сле ни” (стевановић 2018: 427).

Ган ди у то вре ме осна жу је руч ни рад раз ви ја ју ћи na i ta lim – уче ње руч-
ног ра да и раз ви ја ње руч них ве шти на (в. KaKoDKarуWeluKar 2019: 93) јер 
зна да „бит ахим се ни је би ло ка ква по ли тич ка иде о ло ги ја, већ сло бод на 
ру ка и сло бо дан ум” (Петровић 2019: 33).7 Вр ло је за ни мљи во што су и Ган ди 
и Кнез има ли исти осе ћај за сло бод ну ру ку. Осе ти ли су до бро ка ко ин ду-
стри ја по ти ску је гип ко и та на но ства ра ла штво ру ке и за то им ни је би ло те шко 
да уви де да ће вр то гла ви при вред ни раз вој на ру ши ти ду гу тра ди ци ју фи не 
руч не из ра де. Иа ко од ра стао да ле ко од отаџ би не, кнез Ка ра ђор ђе вић мо ра 
да је у се би имао ис ку ство срп ских ру ко тво ри на ко је су би ле стуб дру штве-
ног жи во та. Ње му ни је те шко да то ис ку ство упо ре ди с оде ћом Ma de in 
Manchester на ули ца ма Ин ди је и схва ти ин ду стри ју као но ви об лик роп ства 
јер су упра во фа бри ке Ман че сте ра „на ста ле на жр тви ин диј ске ин ду стри је”8 
(Dat 19566: 263).

И Ган ди опа жа при та је но роп ство у за ме ни руч но кро је не оде ће кон фек-
циј ском, а ин ду стриј ску и се риј ску про из вод њу ви ди као по ли ти ку су ро вог 
и бес при зив ног на ме та ња за пад но е вроп ске кул ту ре. „Ка ко је у XVI II ве ку 
моћ Мо гул ског цар ства у Ин ди ји сла би ла, бри тан ски офи ци ри ис ко ри сти-
ли су тре ну так да учвр сте власт и нео ме та но ши ре ути цај Кру не. По врх 
све га, по чео је ма сов ни из воз кон фек ци је у Ин ди ју. То је знат но на ру ши ло 
тра ди ци о нал ну ин диј ску руч ну про из вод њу од при род них ма те ри ја ла јер су 
бри тан ски про из во ди, до ступ ни ји и ло ши јег ква ли те та, на ко је се није пла ћао 
по рез на увоз у ко ло ни ју, би ли про да ва ни по ни жој це ни. Та ко ин диј ска ма-
ну фак ту ра ни је мо гла да се так ми чи с бри тан ском ин ду стри јом не у мор них 

6 У ори ги на лу: „Gand hi’s prin ci ple of non-vi o len ce was thus ba sed on the non-ex plo i ta ti on 
of man and na tu re” (пре вод ау то ра ра да).

7 Књи гу Hind Swa ra jor In dian Ho me Ru le (swa raj – са мо вла да ви на) Ган ди је ис пи сао 
ру ком. Ка ко је под јед на ко ве што пи сао и ле вом и де сном ру ком, он је 271 стра ну на пи сао за 
са мо де вет да на (KaPoor 2016: 71).

8 „They we re cre a ted by the sac ri fi ce of the In dian ma nu fac tu re” (пре вод ау то ра ра да).
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ма ши на. Мо но по ли за ци јом тр жи шта од Ин ди ја ца су вр ло бр зо ство ри ли сво-
је вољ не или не вољ не по тро ша че” (Петровић–стевановић 2018: 220). Ган ди 
је уви ђао да ни је про блем са мо у гра бе жу бри тан ске им пе ри је, већ да се 
свет по ко ра ва без лич ном, ап стракт ном на си љу мо дер не ци ви ли за ци је (в. 
GanDHi 1946).

„Пр ви на уда ру Им пе ри је би ли су ин диј ски пле ми ћи као по сред ни ци 
из ме ђу вла да ла ца (Ен гле за) и њи хо вих пот чи ње них (Ин ди ја ца). Зна ју ћи да 
ни ка да не мо же да овла да бес крај ним ма са ма, Бри та ни ја је сву сна гу усме-
ри ла к прин че ви ма, да њи ма по ну ди сво је жи го ве и под ре ди их се би обез-
бе ђу ју ћи њи хо ву пси хо ло шку по кор ност. У то ме су у ве ли кој ме ри и ус пе ли 
јер стре ме ћи да не од у да ра ју од европ ске мо де, ра џе и ма ха ра џе не у мор но 
су ку по ва ле на ме штај, гар де ро бу, умет нич ке збир ке, иа ко по ква ли те ту и 
ле по ти из ра де европ ски пред ме ти ни су мо гли ни да се по ре де с древ ним 
ис точ њач ким ру ко тво ри на ма” (Петровић–стевановић 2018: 224). Сто га 
Ган ди и Кнез јед на ко ја сно ви де срж про бле ма у по да ва њу ин ду стри ји ко ја 
ису шу је све ква ли те те и обла чи чо ве ка у оде ћу ко ја му не при ста је. У њи ма 
је исто вет ни осе ћај за за јед ни цу ко ја се раз ви ја на руч ном ра ду и от по ру ма-
ши ни ко ја ни ка да не ће за ме ни ти ри там куц ка ња по др ве ту или ме та лу, као 
ни то пли ну руч но из ра ђе не оде ће. Уви дев ши да ко ло ни за ци ја до брим де лом 
иде пре ко по мо дар ства ко је хра ни ин ду стри ју у ра зво ју, Ган ди је ба цио ру-
ка ви цу иза зо ва евро пе и за ци ји и по ен гле же њу. Он као у не ка квом мит ском 
об ре ду од ба цу је и спа љу је европ ску оде ћу од лу чан да је за ме ни руч ни м ра дом 
ко ји ће по кре ну ти то чак пре о кре та, узи ма пре сли цу и спа ја пре ки ну те нити 
ин диј ског тка ња сло бо де.

Ган ди се та ко као по ли тич ки во ђа о бич ном на ро ду мо жда нај ви ше при-
бли жио кроз оде ћу. Ка да је обла чио јед но став ни бе ли дхо ти ко ји је пред ста-
вљао руч но из ра ђе ни кха ди, он не са мо да је на гла ша вао чи сто ту и че сти тост 
по ве за ну с бе лом бо јом, већ је до бро ускла ђи вао ети ку с оде лом и ра дом 
обич ног на ро да (raGHuramaraju 2009: 620). У тој по све ће но сти по стао је 
нео дво ји ви део Ин ди је, Ма хат ма – ве ли ка ду ша. Ис трај ност на пу ту исти-
не и сна га лич но сти да нас се ви де и по то ме што иа ко је про шло сто пе де сет 
го ди на од ње го вог ро ђе ња, ње го ва кул тур на по ли ти ка још увек сна жно од-
је ку је ин диј ским пот кон ти нен том, а успо ме на на ње го ву бор бу не чу ва се 
са мо кроз спо ме ни ке ко ји се у ње го ву част на ла зе ши ром Ин ди је.

Исти от пор ме ха ни за ци ји ду ха кроз руч ни рад осло бо дио је и на шег 
Кне за, по ве зао ње гов ум са сло бод ним за ма хом ру ке ко ја је у ста њу да ство-
ри нај леп ше пред ме те веч но сти, пре ло ми зра ке сун ца и пред ме ту удах не 
жи вот. „Чу де сна Ин ди ја по бу ди ла је ње гов ум и ње го ва чу ла, пре о бра зи ла га 
и усме ри ла тра же њу не са мо спо ља шње већ и уну тра шње све тло сти. Ње не 
сно ли ке бо је по бу ди ле су га да до так не веч ност и за јед но с Ган ди јем, кнез 
Бо жи дар Ка ра ђор ђе вић оста је истин ски узор не при ста ја ња на пре власт при-
ви да и за то че не об ли ке жи во та” (Петровић–стевановић 2018: 299). За то је 
Кнез на пу ту кроз Ин ди ју не тре ми це по сма трао улич не за на тли је и њи хо ве 
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ру ко тво ри не пре по зна ју ћи у њи ма дух Ин ди је. Он не жу ре ћи гле да мај сто ре 
ка ко с не сти шљи вим по ле том спрет но об ра ђу ју ме тал, др во или ка мен и не 
кри је ус хи ће ност пред њи хо вом ра до сном ве шти ном не у мор ног ства ра ња.

„Код ку јун џи је сам ста јао да по сма трам ка ко је дан чо век из ра ђу је 
сре бр ну ку ти ју. Ни је имао мо дел, ни ти му стру ис цр та ну на по вр ши ни, 
али је ша ру уре зи вао с не ве ро ват ним са мо по у зда њем. Сав ње гов алат 
се са сто јао од не пра вил них гво зде них кли но ва ко ји су из гле да ли као 
ек се ри: пр во је на цр тао круг око ку ти је, он да сло ва и цве ће са мо јед ном 
лини јом уре за ном у ме тал. Ни је имао ни шта, ни клу пу, ни ра ди о ни цу. 
Ра дио је се де ћи ис пред сво је рад ње, пре ки дао би да по здра ви не ког про-
ла зни ка или да по гле да не што на ули ци, а он да је, не пре ста но ча вр ља ју ћи, 
на ста вљао и спо кој но до вр шио, без ика квог по пра вља ња, сво је са вр ше но 
де ло” (караЂорЂевић 2018: 362).

Ка да се вра тио у Па риз, Кнез од ла зи у че твр ти за на тли ја и из ра ђу је пред-
ме те од сре бра и зла та у ко ји ма се ви ди сва ис тан ча ност Ин ди јом осло бо ђе не 
лич но сти. Ње го ви гра цил ни, нај че шће цвет ни об ли ци, та ко су сна жно на-
дах ну ти да ме ња ју па ри ску умет ност сме ло уво де ћи но ви стил укра ша ва ња. 
Али пут у Ин ди ју не пред ста вља са мо око сни цу ње го ве при ме ње не умет но-
сти. То ис ку ство пре о бра жа ва и ње го во књи жев но ства ра ла штво. Као што 
европ ску умет ност кру ни ше та на ним цвет ним укра си ма, Бо жи дар Ка ра-
ђор ђе вић пу то пи сну књи жев ност по зла ћу је рас ко шним и сме лим уви ди ма 
не спу та ног ду ха ко ји не слу жи вла да ју ћим европ ским обра сци ма. За пи си 
о Ин ди ји, иа ко на пи са ни на фран цу ском и ен гле ском је зи ку, сто га се за и ста 
мо гу схва ти ти и као но ви ми са о ни об зор срп ске не са мо пу то пи сне књи-
жев но сти ко ја је кроз дру ге је зи ке им пли цит но до шла до вла сти тог из ра за 
и по гле да на свет у ко ме мо же ви де ти се бе. У За пи си ма су се сна жни укр штај 
за пад ног и ис точ ног ис ку ства све та и жи во та спле ли у јед но од нај дра го це-
ни јих књи жев них де ла кра ја де вет на е стог ве ка. За то је већ и ре че но „оно 
што је Опле нац у ар хи тек ту ри то су За пи си о Ин ди ји у књи жев но сти”.9 Ово 
де ло је ве ли ка за ду жби на кне за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа јед на ка по ду хов-
ној вред но сти ар хи тек тон ским за ве шта њи ма мо дер них срп ских вла да ра. 
На пу ту осло бо ђе ња кроз Ган ди је ву Ин ди ју, ду бо ко по ве зан са срп ским ду-
хов ним из во ри ма и за ве шта њем сво је по ро ди це,овим ру ко пи сом се сим бо-
лич но вра ћа ку ћи не са мо да оста не за у век у њој већ да јој по да ри је дан од 
сна жних ства ра лач ких сту бо ва на ко ји ма мо же да по чи ва и у бу ду ћим вре-
ме ни ма.Ка да сли ке при ви да про тив ко јих је он устао бу ду па ле, де ло кне за 
Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа ће још сна жни је за бли ста ти да би смо овај свет и 
ње го ве не до глед не по ве за но сти са гле да ли под ви дом оно га што ни ка да не 
про ла зи.

9 Про мо ци ја За пи са о Ин ди ји, Ма ти ца срп ска, 26. јун 2019. на по ве зни ци <https://www.
you tu be.co m/watch?v=Fs8-0ce O MIc> 12.10.2019.
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TRA VE LO GUE OF A FREE SPI RIT 
En chan ted In dia by Prin ce Bo ji dar Ka ra ge or ge vitch

S u m  m a r y

In the year of ce le bra ting one hun dred and fifty years sin ce the birth of Ma hat ma 
Gand hi (1869–1948) and one hun dred and twenty years sin ce the pu bli ca tion of the tra-
ve lo gue En chan ted In dia/No tes Sur L’In de (1899) by prin ce Bo ji dar Ka ra ge or ge vitch 
(1862–1908), we aim to po int at the spi ri tual con cur ren ce of the ir li fe and cre a ti ve path. 
Ha ving re a li zed that fre e dom co mes in to the world only from the in si de, the se two sig-
ni fi cant hi sto ri cal per sons in a si mi lar way de alt with dif fe rent il lu si ons which co lo nial 
hi story lar gely rests on. Hen ce, it is ne ces sary to re fer to the com pre hen si ve ness and po tency 
of the ir vi ews that are symbo li cally per me a ted and vi go ro usly ef fec ti ve even af ter mo re 
than a cen tury.
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Цен тар за про у ча ва ње је зи ка и књи жев но сти
al.ste va no vic9@gmail.com



UDC 050GOLUB”1879/1913”
62:929 Tesla N.

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.1.6

Братислав Н. Стојиљковић

О НИКОЛИ ТЕСЛИ У ЧАСОПИСУ ГОЛУБ 
Поводом 140 година од покретања илустрованог  

часописа Голуб (1879–1913)

Днев на штам па, по пу лар ни илу стро ва ни ча со пи си, спе ци ја ли-
зо ва на струч на и на уч на из да ња у Аме ри ци, Ен гле ској, Фран цу ској, 
Не мач кој, Ита ли ји, Ср би ји, као и у дру гим др жа ва ма, об ја ви ли су 
мно го број не тек сто ве о Ни ко ли Те сли и ње го вом жи во ту и ства ра-
ла штву. На жа лост, број ни но вин ски члан ци пу бли ко ва ни на срп ском 
је зи ку, још и за ње го вог жи во та, и да ље су не по зна ти и не ис тра же ни. 
Са гле да ва ју ћи исто риј ске до га ђа је, на уч но-тех нич ке ре зул та те тога 
до ба, али и де та ље из Те сли ног жи во та, ау тор је ана ли зи рао на пи се 
о слав ном срп ско-аме рич ком на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за чу, 
об ја вље не у сом бор ском илу стро ва ном ча со пи су Го луб у пе ри о ду 
од 1890. до 1902. го ди не. 

Кључ не ре чи: Го луб, 1879–1913, Ни ко ла Те сла, на пи си.

1. увод. О Ни ко ли Те сли1, чу ве ном на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за-
чу и ње го вом ства ра ла штву об ја вље но је на де се ти не хи ља да струч них 

1 Ни ко ла Те сла (Сми љан, 10. VII 1856 – Њу јорк, 7. I 1943), аме рич ки на уч ник срп ског 
по ре кла, ра дио је и ства рао у раз до бљу ко је об у хва та по след ње две де це ни је XIX и пр ву 
по ло ви ну XX ве ка. Шко ло вао се у Сми ља ну, Го спи ћу, Гра цу и Пра гу. То ком жи во та у 
европ ским гра до ви ма слу жбо вао је у Ма ри бо ру, Бу дим пе шти, Па ри зу и Стра збу ру. У Сје-
ди ње не Аме рич ке Др жа ве до се лио се ју на 1884. го ди не с на ме ром да у Но вом све ту лак ше 
оства ри и про ши ри сво је про на ла зач ке за ми сли. Нај ду же је жи вео и ра дио у Њу јор ку, где 
је оства рио и нај ве ћи број сво јих изу ма и на уч них до стиг ну ћа. За хва љу ју ћи ње го вом ин-
ге ни о зном от кри ћу обрт ног маг нет ног по ља 1882. го ди не, на стао је ин дук ци о ни мо тор и 
уве де на но ва тех но ло ги ја пре но са сна ге на да љи ну, за сно ва на на при ме ни по ли фа зних на из-
ме нич них стру ја. Ње гов до при нос у обла сти тех ни ке стру ја ви со ког на по на, ра дио-тех ни ке 
и бе жич ног упра вља ња ре зул тат је из у ча ва ња осо би на стру ја ви со ког на по на и ви со ких 
фре квен ци ја. Ис тра жи ва ње стру ја ви со ке фре квен ци је, ко је је за по чео 1890. го ди не, озна-
чи ло је исто вре ме но и по че так дру ге ета пе раз во ја ра ди ја и ме то да и апа ра та за бе жич ни 
пре нос енер ги је. Већ на ред не го ди не Те сла је от крио уре ђај ко ји ће ка сни је би ти по знат као 
Те слин осци ла тор. Јав но је 1898. го ди не де мон стри рао при ме ну ра ди ја за пре нос ко ман ди 
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тек сто ва, на уч них спи са, но вин ских чла на ка, есе ја, сту ди ја и књи га. Број на 
су и де ла у ко ји ма су ис тра жи ва чи нај ра зли чи ти јих про фе си ја и усме ре ња 
на сто ја ли да про ник ну у су шти ну ње го ве нео бич не при ро де, из у зет не ин-
ту и тив не сна ге и рет ко ма што ви тог ума, као и у не сва ки да шњи на чин жи во-
та, вр ло че сто ис пу њен лич ним и ма те ри јал ним од ри ца њи ма за рад пот пу не 
по све ће но сти нај у зви ше ни јем про на ла зач ком ци љу ко ји је се би по ста вио 
‒ „упре за њу си ла при ро де у слу жбу чо ве ку” (tesla 2007: 16). О ње му је пи-
са но на го то во свим је зи ци ма све та: ен гле ском, фран цу ском, не мач ком, 
ита ли јан ском, ру ском, срп ском... И да нас, по ла зи шта за но ва, број на ис тра-
жи ва ња чи не тек сто ви днев них но ви на и струч них пу бли ка ци ја об ја вље ни 
у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и Ен гле ској кра јем XIX и у пр вој 
по ло ви ни XX ве ка. На жа лост, број ни но вин ски члан ци пу бли ко ва ни на 
дру гим је зи ци ма, још и за ње го вог жи во та, и да ље су не по зна ти и не ис тра-
же ни. Про у ча ва ње би бли о теч ке гра ђе на ста ле у јед ном дру га чи јем дру-
штве ном, при вред ном, на уч ном и кул тур ном под не бљу је дан је од мо гу ћих 
ви до ва са гле да ва ња Те сли ног жи во та и де ло ва ња у том пе ри о ду. На пи си о 
Те сли има ју сво ју исто риј ску вред ност и не дво сми сле но све до че о то ме: 
ка ко су на уч ник и ње го во не про ла зно де ло пред ста вље ни у дру гим др жа-
ва ма, ка ко га је при хва та ла њи хо ва струч на и ши ра јав ност, на ко ји на чин су 
при ме њи ва ни ње го ви па тен ти и оства ре ни екс пе ри мен тал ни ре зул та ти, ка кав 
је ути цај ње го вог ства ра ла штва на тех нич ко-тех но ло шки на пре дак и ин ду-
стриј ски раз вој тих зе ма ља, ко ли ко је био по што ван и це њен због не мер-
љи вог до при но са све у куп ном на прет ку људ ске ци ви ли за ци је, да ли су му 
ука зи ва не по ча сти и до де љи ва на при зна ња, итд.

Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду би ли су на пи си на срп ском је зи ку 
о Ни ко ли Те сли об ја вље ни у сом бор ском Го лу бу у пе ри о ду од 1890. до 1902. 
го ди не. Ис тра жи ва ња су по ка за ла да су тек сто ви из вор за ни мљи ве исто риј ске 
гра ђе о срп ско-аме рич ком на уч ни ку, по себ но за увид у ње го во пред ста вља ње 
срп ској омла ди ни у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, Ср би ји, Цр ној Го ри, Бо сни 
и Хер це го ви ни, у оста лим тур ским по кра ји на ма на овом про сто ру, као и у 
Ру си ји, Бу гар ској и дру гим зе мља ма та да шње Евро пе, а где је ча со пис био 
ди стри бу и ран прет плат ни ци ма или је на не ки дру ги на чин до шао до ру ку 
зна ти жељ них чи та ла ца. Ди ги тал на збир ка Град ске би бли о те ке „Кар ло Би-
је лиц ки”2 из Сом бо ра и фонд се риј ских пу бли ка ци ја На род не би бли те ке 
Ср би је из Бе о гра да би ли су не за о би ла зна ме ста за пре тра жи ва ње овог не-
ка да вр ло по пу лар ног илу стро ва ног ча со пи са. 

на да љи ну та ко што је из да љи не упра вљао ма њим бро дом по мо ћу ра дио-та ла са. Зна ча јан 
до при нос ори ги нал ним ре ше њи ма тур би не и пум пе дао је и у ма шин ству, где при ме њу је 
но ви прин цип ис ко ри шће ња енер ги је флу и да по мо ћу тре ња. Па тен ти рао је ре ше ња у обла сти 
по ка зи ва ча бр зи не, ра дио на кон струк ци ји раз ли чи тих ти по ва фон та на, а је дан од изу ма 
ко јим је по твр дио чи ње ни цу да је био да ле ко ис пред свог вре ме на је сте па тент ле те ли це с 
вер ти кал ним по ле та њем. 

2 http://www.bi bli o so.or g.rs /di gi tal na_ar hi va/go lub
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2. ГолуБ,листзасрПскумладеж. По чет ком седaмдесетих го ди на XIX 
ве ка би ло је по ку ша ја да у Сом бо ру от поч не из да ва ње срп ског омла дин ског 
ли ста. Ме ђу тим, у то ме се ни је у пот пу но сти ус пе ло. Основ не раз ло ге не у спе-
ха на ла зи мо, с јед не стра не, у ду бо ким по ли тич ким раз ми ри ца ма иза зва ним 
по ја ча ним ра сло ја ва њем срп ске бур жо а зи је, а с дру ге у не по сто ја њу из да вач-
ке књи жа ре у гра ду. Иа ко су се по ли тич ке не су гла си це до дат но про ду бљи-
ва ле кра јем исте де це ни је, осни ва њем из да вач ке књи жа ре Ми ли во ја Ка ра-
ка ше ви ћа ство ре ни су нео п ход ни пред у сло ви за пу бли ко ва ње јед ног та квог 
ча со пи са. По кре та чи Го лу ба, илу стро ва ног ли ста за срп ску мла деж, би ли 
су мла ди сом бор ски учи те љи, бив ши уче ни ци Сом бор ске пре па ран ди је3 и 
ак тив ни чла но ви Вен ца Пе тар Де спо то вић4 и Јо ван Бла го је вић5 и књи жар-
-из да вач Ми ли вој Ка ра ка ше вић6 из Сом бо ра (Плавшић 1977: 141–143). Го луб 

3 Пре па ран ди ја је учи тељ ска шко ла, шко ла за учи те ље у основ ним шко ла ма.
4 Пе тар Де спо то вић (Сом бор, 20. X 1847 – Кру ше вац, 14. VII 1917), про фе сор, пи сац, 

осни вач и уред ник ча со пи са. За вр шио је основ ну шко лу, ни жу ре ал ну и Учи тељ ску шко лу 
у Сом бо ру 1865, гим на зи ју у Бра ти сла ви 1871. и сту ди је при род них на у ка на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе чу 1885. го ди не. Био је учи тељ у жен ској основ ној шко ли у Сом бо ру (1865–
1871), про фе сор Учи тељ ске шко ле у Па кра цу (1871–1878) и учи тељ Ви ше де во јач ке шко ле 
у Сом бо ру (1878–1879). Го ди не 1885. пре ла зи у Ср би ју и до 1896. ра ди као про фе сор у Кра-
гу јев цу, Ужи цу и Ве ли ком Гра ди шту. Био је и ди рек тор Учи тељ ске шко ле у Алек син цу, 
про фе сор Жен ске учи тељ ске шко ле у Бе о гра ду, члан Школ ског са ве та и школ ски над зор ник. 
Пи сао је пе сме, при по вет ке, ди дак тич ко-по уч не члан ке и уџ бе ни ке. Са ра ђи вао је у: Да ни ци, 
Вен цу, При ја те љу срб ске мла де жи, Ма ти ци, Школ ском ли сту, Мла дој Ср ба ди ји, Ја во ру, 
Не ве ну, За ста ви, Го лу бу, Ро до љу бу, Стар ма лом, Срп ском гла су, Ми ру, Бо сан ској ви ли, као 
и у Спо ме ни ци Ака дем ског дру штва „Зо ра” у Бе чу. Је дан је од по кре та ча илу стро ва ног часо-
пи са Го луб 1879. и Ро до љу ба, ча со пи са за на род ну про све ту, при вре ду и за ба ву 1880. го ди не.

5 Јо ван Бла го је вић (Чи чо ва, 30. VI II 1848 – Сом бор, 8. XII 1918), на став ник, управ ник, 
пи сац, осни вач и уред ник ча со пи са. Шко ло вао се у Жар ков цу, Вр ба су, Кар лов цу и Сом бо-
ру, где је за вр шио Учи тељ ску шко лу 1870. го ди не. Про фе си о нал ну ка ри је ру за по чео је у 
Ба ва ни шту (1870), да би школ ске 1871/72. го ди не отво рио I раз ред при ват не гим на зи је у 
Сом бо ру. Сви ње го ви уче ни ци, а би ло их је укуп но два на ест, успе шно су по ло жи ли ис пи-
те у Но вом Са ду (10) и Пе чу ју (2). Био је учи тељ, пр во у жен ској, а по том у му шкој сом бор-
ској шко ли (1872–1880), ре дов ни на став ник у Ви шој де во јач кој шко ли у Сом бо ру (1880–1903) 
и њен упра ви тељ од 1903. до пен зи о ни са ња 1916. го ди не. То ком ду го го ди шње пе да го шке 
ка ри је ре ак тив но је уче ство вао у ра ду учи тељ ских скуп шти на и збо ро ва. Об ја вљи вао је 
број не про свет но-пе да го шке, по ли тич ке, књи жев не, на уч не и исто риј ске члан ке у Пан чев
цу, За ста ви, Стра жи, Школ ском од је ку, Школ ском ли сту, Го лу бу и Ро до љу бу, школ ским 
из ве шта ји ма Ви ше де во јач ке шко ле у Сом бо ру и у уџ бе ни ци ма за основ не и ви ше де во јач-
ке шко ле. Та ко ђе, био је члан при прав нич ке дру жи не Ве нац осно ва не у Учи тељ ској шко ли, 
али и цр кве не оп шти не, Срп ског пе вач ког дру штва и Срп ске чи та о ни це у Сом бо ру.

6 Ми ли вој Ка ра ка ше вић (Мол, 1852 – Сом бор, 1931), књи жар и из да вач. За вр шио је пе то-
го ди шњу основ ну шко лу у ме сту ро ђе ња, а тр го вач ки за нат у Бе лој Цр кви. Ра дио је као тр го-
вач ки по моћ ник у Ста ром и Но вом Бе че ју, Зре ња ни ну, али нај ви ше у Но вом Са ду и Сом-
бо ру. У Сом бо ру је отво рио књи жа ру, ко ја је бр зо и ле по на пре до ва ла. Пра тио је та да шњу 
штам пу и про чи тао број не књи ге и пу бли ка ци је и на тај на чин се до дат но еду ко вао. Био је 
име но ван на раз ли чи те функ ци је (управ ник, кон тро лор, по ве ре ник, град ски пред став ник 
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је по кре нут у тре нут ку ка да ни је би ло ни јед ног деч јег или омла дин ског 
ли ста на срп ском је зи ку. У свом обра ћа њу мла дим чи та о ци ма, Јо ван Бла-
го је вић, пр ви уред ник Го лу ба, на во ди:

„Ево, дра га срп ска Мла де жи, и те би ли ста, да не бу деш по след ња 
и нај го ра! Не мач ка, ма ђар ска, па и хр ват ска мла деж има ју сво је ли сто ве 
одав на, са мо га ти не маш. За то сам и на у мио да вам по диг нем та ки лист 
као не ке ма ле но ви не под име ном Го луб, ода кле ће те мо ћи чи та ти сва ко-
ја ких ле пих ства ри, из ко јих ће те се учи ти све му што је ле по и до бро. Кад 
вам Го луб до ле ти, а ви га он да са ми за се нај пре па жљи во про чи тај те, 
па он да чи тај те и сво јим ро ди те љи ма, су се ди ма и срод ни ци ма да и они 
чу ју и ви де, шта вам је све Го луб, до нео. Ко сва ки број по ви ше пу та про-
чи та, тај ће све бо ље и све ви ше зна ти, а ко ви ше зна, тај ви ше и вре ди” 
(ГО ЛУБ, 1879, 1, 16).

Ча со пис је из ла зио у пе ри о ду од 11. ја ну а ра 1879. го ди не до дво бро ја 
11–12 (но вем бар –де цем бар) 1913. го ди не, јед ном или два пу та ме сеч но7, из-
у зев у ју лу и ав гу сту, с ти ра жом од јед не до три хи ља де при ме ра ка. Пу них 
два де сет осам го ди на уре ђи вао га је Јо ван Бла го је вић (1879–1906), а по сле 
ње га Ко ста Сто ја чић8 (1907–1913). Штам пао се у не ко ли ко сом бор ских штам-
па ри ја.9 

или члан) у број ним ин сти ту ци ја ма (Тр го вач ко-за на тлиј ска бан ка, Из во зни пар ни млин, 
Срп ска чи та о ни ца, Ма ти ца срп ска, Књи жар ско удру же ње Кра ље ви не Ју го сла ви је, Епар-
хи ска скуп шти на Бач ке, школ ски од бор, итд.) у Сом бо ру, Но вом Са ду и дру гим ме сти ма у 
Бач кој. Ње го ва из да вач ка де лат ност тра ја ла је од 1879. до 1914. го ди не и об у хва та ла је пу-
бли ко ва ње ча со пи са, уџ бе ни ка за основ не и ви ше де во јач ке шко ле, при руч ни ке за учи те ље, 
ма ња де ла из на ше и стра не књи жев но сти, као и му зич ка де ла. Знат но је до при нео по кре-
та њу ча со пи са Го луб и ње го вом ви ше де це ниј ском пу бли ко ва њу.

7 Го луб је од осни ва ња 1879. па до кра ја 1891. го ди не штам пан је дан пут ме сеч но, од 
бро ја 1 из 1892. го ди не из ла зио је два пу та ме сеч но, од 1893. до 1897. го ди не пу бли ко ван је 
па ра лел но је дан пут и два пут ме сеч но, од 1898. па до 1910. го ди не из ла зио је у 20 бро је ва, 
сем ју ла и ав гу ста, а од бро ја 1 из 1911. го ди не штам пан је у 12 бро је ва. То ком из ла же ња 
ме њао је фор мат (22 цм – 27 цм). 

8 Кон стан тин (Ко ста) Сто ја чић (Сом бор, 18. VII 1882 – Даљ, 31. XII 1960), про фе сор, 
ди рек тор, пи сац и уред ник ча со пи са. За вр шио је основ ну шко лу, ни жу гим на зи ју и Учи тељ-
ску шко лу у Сом бо ру с од лич ним успе хом 1901. и Ви шу пе да го шку шко лу у Бу дим пе шти 
1906. го ди не. Био је учи тељ у Ста па ру 1901/02. и у Шан до ру 1902/03. школ ске го ди не, на став-
ник Ви ше де во јач ке шко ле (1906–1909) и ре дов ни про фе сор Учи тељ ске шко ле (1909–1921) 
у Сом бо ру, про фе сор у Учи тељ ској шко ли у Оси је ку (1921–1931) и њен ди рек тор од 1931. 
до пен зи о ни са ња 1936. го ди не. Др жао је по пу лар на пре да ва ња на сед ни ца ма „Де во јач ког 
ко ла До бро твор не за дру ге Срп ки ња Сом бор ки ња”, а био је и на став ник и члан Школ ског 
са ве та ве чер ње шко ле „Тр го вач ког ко ла” у Сом бо ру. Од 1907. до 1913. го ди не био је уред ник 
Го лу ба и са рад ник не дељ ног ли ста Сло га. У Го лу бу је об ја вљи вао при по вет ке, пу то пи се, 
би о гра фи је и по у ке, а пре во дио је и с ма ђар ског је зи ка.

9 То ком три де сет пет го ди на из ла же ња Го луб је штам пан у сле де ћим штам па ри ја ма: 
Фер ди нан да Би тер ма на, Вла ди ми ра П. Ба ји ћа, М. Би ка ра и дру го ва и Вла ди ми ра Ба ји ћа у 
Сом бо ру и Ги ге Јо ва но ви ћа у Тур ском Бе че ју. 
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Пр ви број Го лу ба ја сно је са др жа јем на зна чио основ ну кон цеп ци ју, ко-
ја ће се углав ном са чу ва ти све до кра ја ње го вог из ла же ња. Имао је стал не 
ру бри ке: Пе сме, При по вет ке, По зо ри шни ко ма ди, По у ке (при род не на у ке, 
ге о гра фи ја, исто ри ја, хи ги је на), Би о гра фи је са сли ка ма пи са ца и дру гих 
по зна тих лич но сти, Сва шти це, Ша ле и до сет ке, Но ве књи ге и ли сто ви и 
Ра зно. Го ди шње је ча со пис об ја вљи вао пре ко 300 стра ни ца, са ви ше од 160 
раз ли чи тих на пи са (нај ви ше пе са ма и при по ве да ка) и пре ко 40 илу стра ци ја. 
Због сво је ра зно вр сно сти био је оми љен и ра до чи тан за бав но-по уч ни лист, 
а што се нај бо ље ви ди по име ни ма број них ме ста ода кле су му се ја вља ли 
са рад ни ци. Три де сет пе то го ди шње тра ја ње ча со пи са је сте зна ча јан по да так 
у исто ри ји на ше књи жев но сти, јер су у ње му сво је нај ра ни је ра до ве об ја ви ли 
Бо ра Стан ко вић, Алек са Шан тић, Во ји слав Илић, Бра ни слав Ну шић, Јо ван 
Ду чић, Све то зар Ћо ро вић, Ми лош Цр њан ски и дру ги на ши пи сци и пе сни-
ци. Та ко ђе, ду го го ди шњи Го лу бо ви са рад ни ци би ли су: Љу бо мир Не на до вић, 
Јо ван Јо ва но вић Змај, Че до мир Ми ја то вић, Ми ло рад Шап ча нин, Ми та По-
по вић, Ја ша Про да но вић, Вељ ко Ми ли ће вић и Вла ди мир М. Јо ва но вић 
(Плавшић 1974: 110–111). 

Иа ко је Го луб с јед не стра не био илу стро ва ни ча со пис за књи жев ност, 
по у ку и за ба ву, он је с дру ге имао огро ман по ли тич ки зна чај и ча сно је оба-
вљао сво ју на ци о нал ну по ли тич ку уло гу. По ве зу ју ћи са рад ни ке и чи та о це 
из свих ју жно сло вен ских зе ма ља, а и ши ре, знат но је до при но сио бу ђе њу и 
ја ча њу на ци о нал не све сти срп ског ет но са, сна жио иде ју за јед ни штва и спа-
јао га ње го вим ма тер њим је зи ком, је ди ном ве зив ном ни ти на бал кан ској ве-
тро ме ти ни то га до ба (васиљевић 1986: 116–117).

За ни мљи во је на ве сти да осни ва че ча со пи са Го луб и Ни ко лу Те слу 
по ве зу је јед на иста иде ја, ис ка за на њи хо вом ве ли ком же љом и спрем но шћу 
да се по мог не у обра зо ва њу мла дих ге не ра ци ја. Че тр де сет го ди на по сле по-
кре та ња Го лу ба, Те сла је у ча со пи су Елек три кал екс пе ри мен тер (Elec tri cal 
Ex pe ri men ter) од фе бру а ра до ок то бра 1919. го ди не об ја вио шест ау то би о граф-
ских чла на ка. Же ља му је би ла да у јед ном ре но ми ра ном и та да вр ло по пу-
лар ном аме рич ком ча со пи су на за ни мљив на чин пред ста ви до га ђа је из свог 
жи во та и та ко по бу ди ин те ре со ва ње мла дих на ра шта ја за на у ку и на уч на 
ис тра жи ва ња. Из да вач, глав ни и од го вор ни уред ник ти ра жног ма га зи на и 
Те слин ве ли ки по што ва лац Ху го Герн сбак (Hu go Gern sbak)10 ис та као је ту 
на ме ру у свом увод ном члан ку:

10 Ху го Герн сбак (Лук сем бург, 16. VI II 1884 – Њу јорк, 19. VI II 1967), лук сем бур шко-аме-
рич ки про на ла зач, пи сац, уред ник и из да вач ма га зи на, нај по зна ти ји је по пу бли ка ци ја ма, 
ме ђу ко ји ма су пр ви ча со пи си из обла сти на уч не фан та сти ке. По сле сти ца ња тех нич ког 
обра зо ва ња у Лук сем бур гу и Не мач кој, до се ља ва се у САД 1904. го ди не. Од мах по до ла ску 
осно вао је ком па ни ју за увоз де ло ва за ра дио-уре ђа је ко ји се ту ни су про из во ди ли. Већ 1908. 
го ди не по чи ње са из да ва њем свог пр вог ча со пи са Мо дерн елек трикс (Mo dern Elec trics), 
ко ји је из ла зио до 1914. го ди не. Ње гов не мир ни пу бли ци стич ки дух до нео је на из да вач ко 
тр жи ште Аме ри ке и мно штво дру гих ча со пи са и из да ња: Ra dio Ama te ur News (1919–1920), 
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„Др Те сла же ли да се из ри чи то зна да овај ве ли ки по сао пред у зи ма 
углав ном да би обра зо вао мла ду ге не ра ци ју. Он сма тра да не би мо гао до-
пре ти до та ко ве ли ког бро ја мла дих обра зо ва них елек тро ин же ње ра ни 
на је дан на чин осим по сред ством ча со пи са Елек три кал екс пе ри мен тер. 
Бу ду ћи да он из ла зи у ви ше од 100.000 при ме ра ка, а чи та ју их ен ту зи-
ја сти ко ји ра де екс пе ри мен те из ове обла сти, Те сла сма тра да ће ње го ва 
нај ве ћа ми си ја у жи во ту – а то је да по мог не на шој мла дој ге не ра ци ји 
– би ти ско ро ис пу ње на” (tesla 2007: 12). 

3. наПисиониколитеслиучасоПисуГолуБ. Пр ви на пис о Ни ко ли 
Те сли пу бли ко ван је у Го лу бо вој ру бри ци Сва шти це, а за тим су углав ном 
об ја вљи ва ни у Го лу бо вом ве сни ку и у Гла сни ку. Реч је о крат ким тек сто ви-
ма чи сто ин фор ма тив ног ка рак те ра, ко ји су има ли за циљ да мла ђе на ра-
шта је упо зна ју с чу ве ним на уч ни ком срп ског по ре кла, да при ка жу ње го ве 
из у ме и екс пе ри мен тал на до стиг ну ћа, да пред ста ве на пи се о ње му об ја вље-
не у аме рич кој, ен гле ској и у штам пи дру гих зе ма ља, као и да ука жу на ин-
те ре сант не де та ље из Те сли ног жи во та. Го ди не 1902, при ли ком за јед нич ког 
пред ста вља ња Ни ко ле Те сле и Ми хај ла Пу пи на11, дво ји це слав них Ср ба 
ко ји су жи ве ли и ства ра ли у Аме ри ци, об ја вље ни су сво је вр сни „члан ци пор-
тре ти” с њи хо вим фо то гра фи ја ма.

Но вин ски на пи си о Ни ко ли Те сли и о ње го вим ти по ви ма мо то ра и ге-
не ра то ра но вог си сте ма по ли фа зних на из ме нич них стру ја по ја ви ли су се у 
аме рич кој штам пи 1887. го ди не. По чео је да сти че свет ску сла ву ка да су 
днев на штам па и струч ни ча со пи си у Аме ри ци, Ен гле ској, Фран цу ској, Ита-
ли ји, Не мач кој и у дру гим др жа ва ма об ја ви ли ње го во пр во пре да ва ње, одр-
жа но 16. ма ја 1888. го ди не пред Аме рич ким ин сти ту том елек тро ин же ње ра 
(Ame ri can In sti tu te of Elec tri cal En gi ne ers) у Њу јор ку, као и освр те и ко мен та-
ре на ње га. То је не сум њи во ути ца ло да Те слин до та да шњи рад и оства ре ни 
ре зул та ти у обла сти ин дук ци о ног мо то ра и си сте ма пре но са сна ге на ба зи 

The Ex pe ri men ter (1924–1926), Ra dioCraft (1929–1948), за тим Prac ti cal Elec trics, New Ide as 
for Everybody, Ra dio News, Ra dio and Te le vi sion, Te le vi sion News, Po pu lar Me di ci ne, Sci en ce 
Fic tion Plus, Sci en ce Won der Sto ri es, и мно ге дру ге.

11 Ми хај ло Пу пин (Идвор, 9. X 1854 – Њу јорк, 12. III 1935), срп ско-аме рич ки на уч ник, 
про на ла зач, про фе сор, ди пло ма та и до бро твор. Шко ло вао се у Идво ру, Пан че ву, Пра гу, 
Њу јор ку, Кем бри џу и Бер ли ну. Ака дем ску и на уч ну ка ри је ру за по чео је 1889. као пре да вач 
на но во о сно ва ном Од се ку елек тро тех ни ке Ру дар ске шко ле Ко лум би ја ко ле џа у Њу јор ку. У 
зва ње ван ред ног про фе со ра уна пре ђен је 1891, а ре дов ни про фе сор на истом фа кул те ту био 
је од 1901. до пен зи о ни са ња 1929. го ди не. Оства рио је зна чај на до стиг ну ћа у обла сти фи зи ке 
и елек тро тех ни ке, од ко јих су нај ва жни ја: ана ли за на из ме нич не стру је ме то дом ре зо нан це 
(1894), си стем мул ти плекс-те ле гра фи је елек трич ним по де ша ва њем, ме тод за скра ћи ва ње 
вре ме на екс по зи ци је при фо то гра фи са њу икс зра ци ма по мо ћу флу о ре сцент ног за кло на, 
от кри ва ње се кун дар них ра ди ја ци ја икс зра ка и пу пи ни за ци ја те ле фон ских ка блов ских 
ли ни ја, чи ме је омо гу ћен те ле фон ски раз го вор на ве ли ке да љи не, а што је био огро ман скок 
у раз во ју те ле фо ни је. До бит ник је Пу ли це ро ве на гра де (1924) за ау то би о граф ско де ло под 
на зи вом Од па шња ка до на у че ња ка (From Im mi grant to In ven tor, 1923).
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по ли фа зних стру ја до би ју број на при зна ња од струч не и на уч не јав но сти у 
САД и Евро пи. Ме ђу тим, тек ће Те слин до ла зак у Па риз, на Свет ску из ло-
жбу по све ће ну сто го ди шњи ци Фран цу ске ре пу бли ке, и по се та сво јој род-
би ни и при ја те љи ма у Ли ци кра јем 1889. го ди не иза зва ти по ја ву пр вог члан ка 
о ње му на срп ском је зи ку. Пр ви но вин ски при каз на уч ни ко вог жи во та и ра да 
об ја вио је но во сад ски Бра ник, лист Срп ске на род не сло бо до ум не стран ке, 
у бро ју 135, 16. (28) но вем бра 1889. го ди не. Већ 30. но вем бра (12. де цем бра) 
исте го ди не Зма јев ча со пис Стар ма ли, у бро ју 33, по ми ње Ни ко лу Те слу у 
ин те ре сант ном тек сту кри тич ке и ша љи ве са др жи не. И за дар ски Срп ски глас, 
у свом 51. бро ју ко ји је иза шао 20. де цем бра 1889. (1. ја ну а ра 1890), об ја вљу-
је при каз Те сли ног жи во та и ства ра ла штва за сно ван на са др жа ју тек ста 
„Срп ски Еди сон”, пу бли ко ва ног у но во сад ском ли сту Бра ник ме сец да на 
ра ни је (марковић–стојиљковић2013: 107–108, 111–112).

Ни ко ла Те сла12

Ча со пис Го луб је пр ву вест о Ни ко ли Те сли об ја вио у дво бро ју 8–9, ав гу-
ста 1890. го ди не. У крат ком на пи су под на зи вом Зна тан Ср бин у Аме ри ци, 
у окви ру стал не ру бри ке Сва шти це, на ве де но је: 

„Већ по зна та је ствар да у Аме ри ци има и Ср ба и да та мо из го ди не 
у го ди ну све бо ље на пре ду ју и све их ви ше би ва. Они су и та мо че сти ти 
Ср би, ра до рас пи ту ју за нас ова мо у Евро пи, те ра до чи та ју и на ше но ви-
не. По не ки се од та мо шњих Ср ба од ли ку ју на у ком па су у све ту чу ве ни 
и дич ни. Та ко је та мо на гла су Ср бин Ни ко ла Те сла ро дом из Ли ке из 

12 Фо то гра фи ја Ни ко ле Те сле пу бли ко ва на је у члан ку под на зи вом „ДР. МИ ХА И ЛО 
ПУ ПИН И НИ КО ЛА ТЕ СЛА ‒ Слав ни Аме рич ки Ср би у сли ци”, у че тр на е стом бро ју Го лу ба, 
1. но вем бра 1902. го ди не.
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се ла Сми ља на крај Го спи ћа. Овај се Ср бин про сла вио сво јим из у ми ма, 
ко ји се осни ва ју на му њо сти (елек три ци те ту). На мно ге сво је из у ме до био 
је па тент т. ј. пра во, да их са мо он сме про из во ди ти и про да ва ти, ви ше 
ни ко. Ла не у ле то по хо дио је кр шну Ли ку и сво је ме сто ро ђе ња, па се 
опет вра тио у Аме ри ку. Сви су из гле ди, да ће би ти и ве о ма бо гат чо век, 
а на у ком је и она ко већ сте као ле па гла са. Жи вео на сла ву он да шњег и 
ов да шњег Срп ства!” (ГолуБ, 1890, 8–9, 146).

Струч ни ча со пи си и но ви не у Аме ри ци и Евро пи су то ком 1891. го ди-
не с из у зет ном па жњом пра ти ли Те сли на но ва на уч на до стиг ну ћа и оства-
ре не екс пе ри мен тал не ре зул та те у обла сти стру ја ви со ког на по на и ви со ких 
фре квен ци ја, што је пре суд но ути ца ло на то да по чет ком 1892. го ди не он 
по но во до ђе у Евро пу и ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња пред ста ви на уч ни-
ци ма Ве ли ке Бри та ни је и Фран цу ске. По сле бо рав ка у Лон до ну и Па ри зу 
слав ни на уч ник ће по се ти ти род ну Ли ку, За греб, Ва ра ждин, Бу дим пе шту 
и Бе о град. Те сли на по се та пре сто ни ци Кра ље ви не Ср би је (до шао је око 
по ла је да на ест уве че, у сре ду 20. ма ја / 1. ју на бр зим во зом из Бу дим пе ште, 
а от пу то вао у ра но ју тро, у пе так 22. ма ја / 3. ју на у истом прав цу) би ла је 
при ли ка да Ср би ја по ка же ко ли ко по шту је ње го ве до та да шње на уч не успе хе 
(Циврић–стојиљковић2002: 45–80). 

Днев не но ви не, по пу лар ни илу стро ва ни ча со пи си, спе ци ја ли зо ва на 
струч на и на уч на из да ња штам па на на срп ском је зи ку у Кра ље ви ни Ср би ји, 
као и у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, Цр ној Го ри и Бо сни и Хер це го ви ни, из-
ве шта ва ју сво је чи та о це о број ним и ин те ре сант ним де та љи ма на уч ни ко ве 
по се те Бе о гра ду. Кра ћи но ви нар ски на пис о овом зна чај ном до га ђа ју пу бли-
ко ван је и у ча со пи су Го луб, у ру бри ци Го лу бов ве сник, под на сло вом Ни кола 
Те сла у Бе о гра ду:

„Ни ко ла Те сла је сла ван срп ски на у че њак у елек трич ној стру ци; 
он је Ср бин Ли ча нин ро дом из Го спи ћа, још млад чо век, ко ји је у мла ђе 
сво је до ба оти шао у Аме ри ку и та мо се елек трич ној стру ци из у чио и то-
ли ко из ве штио, да је сил не про на ла ске из у мео и из и шао на глас као пр ви 
ме ђу пр ви ма у тој стру ци. Сад се ба ви у Евро пи, па је на по зив Бе о гра-
ђа ни био и у Бе о гра ду око по ло ви не ма ја где је вр ло све ча но до че кан и 
уго шћен. При мио га је на ау ди јен ци ју и мла ди краљ срп ски Алек сан дар 
и ду го се раз го ва рао с њим о ње го вим про на ла сци ма. Наш пр ви пе сник 
Змај Јо ван Јо ва но вић (чи ка Јо ва), спе вао му је див ну пе сму и пре дао му 
је о за јед нич кој ве че ри, где су би ли и ми ни стри и сви про фе со ри ве ли ке 
шко ле и мно ги от ме ни гра ђа ни. О тој ве че ри се из ја вио слав ни Те сла, да 
се по но си што је Ср бин, а ми Ср би се опет по но си мо и пред це лим све том 
ди чи мо, што има мо та ко ва Ср би на. Жи вео још ду го на ди ку и по нос и 
се би и сво ме на ро ду!” (ГолуБ, 1892, 12, 189).

У ис тој ру бри ци, под на сло вом Од ли ко ва ње, пре не та је и крат ка ин фор-
ма ци ја ко ја гла си: „Срп ски на у че њак Ни ко ла Те сла од ли ко ван је од срп ске 
вла де ор де ном св. Са ве пр вог сте пе на, [...]” (иБид, 189–190). Ва жно је ис та ћи 
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да је Те сла до био Ор ден Све тог Са ве дру гог, а не пр вог ре да, као и да је ово 
ње го во пр во од лич је (стојиљковићи др. 2017: 188–198). 

Слав ни на уч ник и про на ла зач спо ми ње се и у тек сту члан ка НИ КО ЛА 
МАН ДИЋ, Звор нич коТу злан ски ми тро по лит об ја вље ног у пет на е стом бро-
ју Го лу ба, 1. ав гу ста 1892. го ди не. Ча со пис је с не ко ли ко на пи са и с јед ном 
пе смом под на зи вом „ПО ЗДРАВ Ње го вом Ви со ко пре о све штен ству госп. 
НИ КО ЛИ МАН ДИ ЋУ, но вом ми тро по ли ту епар хи је звор нич ке” про пра тио 
име но ва ње Ни ко ле Ман ди ћа,13 ан хи ман дри та ма на сти ра Го мир је и уја ка 
Ни ко ле Те сле, за но вог звор нич ко-ту злан ског ми тро по ли та у пе ри о ду од 1. 
ма ја до 15. ав гу ста 1892. го ди не.14 У го ре по ме ну том члан ку, Јо ван Бла го је вић, 
уред ник ча со пи са, пред ста вио је крат ку би о гра фи ју с фо то гра фи јом но вог 
ми тро по ли та и чи та о це та ко упо знао с „но вим срп ским ве ли ко до стој ни ком, 
од ко га се на род мно го ме до бру на да” (ГО ЛУБ, 1892, 15, 226). Текст ми тро по-
ли то ве би о гра фи је пре у зео је из Са ра јев ског ли ста, та да зва нич ног гла си ла 
у Бо сни и Хер це го ви ни. У де лу на пи са по све ће ног Ни ко ли Те сли се ка же: 

„[...] У то ме че ме ру и ја ду пре нио је Ман дић сво ју љу бав на свог ро-
ђе ног се стри ћа, ко је га је по сли је очи не смр ти шко ло вао на ви со ким шко-
ла ма и по ло жио те мељ да на шњој ње го вој свет ској сла ви. Тај се стрић ње гов, 
то је чу ве ни Аме ри кан ски елек тро тех ни чар у Њу-Јор ку Ни ко ла Те сла, син 
по кој ног про те у Го спи ћу и Ђу ке Ман ди ћа, ро ђе не се стре ми тро по ли та 
Ман ди ћа, ко јој је сла ван син на ве ли ку су бо ту 1892. го ди не у Го спи ћу 
очи за кло пио” (иБид: 227).

Мо же мо на ве сти и је дан за ни мљив по да так, до са да ма ње по знат, о Ман-
ди ће вом до бро чин ству и пле ме ни то сти. И он је, по пут дру гих ро до љу ба и 
при ја те ља срп ског под млат ка, не ко ли ко го ди на пла ћао го ди шњу прет пла ту 
за два де се так при ме ра ка ча со пи са Го луб, ко је је да ри вао по је ди ним срп ским 
оп шти на ма или шко ла ма да би и си ро ма шни ђа ци у тим сре ди на ма мо гли 
да га про чи та ју.15 

13 Ни ко лај (све тов но име му је Пе тар) Ман дић (Гор њи Гра чац, 5. VI II 1840 – Опа ти ја, 
2. VI II 1907), ми тро по лит, по сла ник и члан раз ли чи тих др жав них ко ми си ја. Бо го сло ви ју 
је за вр шио у Пла шком, a у чин све ште ни ка ру ко по ло жен је 1863. го ди не. Био је па рох у Пла-
шком (1866), Гра ча цу (1866–1879) и Го спи ћу (1879–1891), ар хи ман дрит ма на сти ра Го мир је 
(1891–1892), ми тро по лит звор нич ко-ту злан ски (1892–1896) и да бро бо сан ски (1896–1907). 
Као по у зда ни по зна ва лац кул тур них при ли ка сво је зе мље и као до бар го вор ник био је по-
сла ник на свим срп ским са бо ри ма од 1872. до 1892, као и на хр ват ским и угар ским од 1883. 
до 1892. го ди не. Та ко ђе, био је члан Ко ми си је за ка та стар ску про це ну зе ма ља у Ли ци и члан 
Ме шо ви те ко ми си је за уре ђе ње пла нин ске па ше на тро ме ђи, па је у том свој ству знат но 
до при нео уми ре њу Ли ча на и Дал ма ти на ца. 

14 Де таљ ни је ви де ти: „Но ви ми тро по лит за Дол. Ту злу”, Го луб, 1892, 9, 143; „Но ви Дол. 
Ту злан ски ми тро по лит”, Го луб, 1892, 10, 158; „НИ КО ЛА МАН ДИЋ, Звор нич ко-Ту злан ски 
ми тро по лит”, Го луб, 1892, 15, 226–228; „ПО ЗДРАВ Ње го вом Ви со ко пре о све штен ству госп. 
НИ КО ЛИ МАН ДИ ЋУ, но вом ми тро по ли ту епар хи је звор нич ке”, Го луб, 1892, 16, 244.

15 Де таљ ни је ви де ти: „25. Преч. г. Пе тар Ман дић про та”, Го луб, 1887, 10, 159; „8. Преч. 
г. Пе тар Ман дић про та”, Го луб, 1888, 5, 79; „9. Г. Пе тар Ман дић про та”, Го луб, 1889, 12, 194; 
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Пр ви број Го лу ба из 1894. го ди не из ве шта ва о но вим Те сли ним ус пе-
си ма у Аме ри ци, али и о по хва ла ма ко је су му упу ћи ва не с дру ге стра не 
Атлан ти ка. У тек сту под на сло вом „Ни ко ла Те сла и – гром” на во ди се да се 
мла ди Ср бин из Ли ке про сла вио сво јим ра дом у на у ци о елек три ци те ту, на 
ко јој су за сни ва ни „и бр зо јав и те ле фон”. Због сво јих мно го број них про на-
ла за ка и изу ма Те сла је по стао „пр ви на у че њак сво је стру ке, ра ди че га га је 
је дан ен гле ски лист на звао ла вом ме ђу на у че ња ци ма”, а што је не сум њи во 
ути ца ло да га „сав из о бра жен свет ви со ко уз ди же и хва ли, што на ма са мо 
на ди ку и по нос слу жи, што Срп ство та ко дич на си на има” (ГО ЛУБ, 1894, 
1, 13). Та ко ђе, об ја вље но је да је на уч ник одр жао пре да ва ње у Сент Лу и су 
у Аме ри ци16 и да је та да из ја вио „да ће ва зду шни елек три ци тет: му ње и гро-
мо ве, обра ти ти у ко ри сно ору ђе за чо ве чан ство” (иБид: 13).

На гли пре кид Те сли них ис тра жи ва ња у до ме ну ра ди ја и дру гих при-
ме на ви со ко фре квент них стру ја до го дио се 13. мар та 1895. го ди не. Та да је 
из био ве ли ки по жар, ко ји му је не по врат но уни штио ла бо ра то ри ју у Ју жној 
пе тој аве ни ји 33–35. Су тра дан је њу јор шка штам па из ве сти ла да је ва тре на 
сти хи ја јед но став но збри са ла ње гов де се то го ди шњи труд и рад. Вред на ко-
лек ци ја елек трич них мо то ра, сто ти не си ја ли ца ори ги нал не кон струк ци је, 
ме ха нич ки и елек трич ни осци ла то ри, тран сфор ма то ри и мно ги дру ги уре-
ђа ји и ин стру мен ти не ста ли су у тре ну. Осим опре ме, на уч ник је из гу био 
све бе ле шке и про ра чу не. По ње го вој про це ни, у пла ме ну је не ста ла ла бо-
ра то ри ја вред на из ме ђу 80.000 и 100.000 до ла ра ко ја, на жа лост, ни је би ла 
оси гу ра на од по жа ра (Karlson2015: 216 –218; sajFer2006: 155–159).

Сом бор ски Го луб је пре нео вест о овом тра гич ном до га ђа ју. У ру бри ци 
Го лу бов ве сник, у члан ку „Ни ко ла Те сла по го ре лац” об ја вље ном 15. апри ла 
1895. го ди не, на во ди се да је чу ве ни и у све ту при зна ти Ср бин, ко ји жи ви и 
ра ди у Њу јор ку „љу то стра дао од по жа ра” (ГолуБ, 1895, 8, 123). У на став ку 
тек ста сле ди ле су ин фор ма ци је из њу јор шке штам пе о то ме шта се до го ди ло 
с ње го вом ла бо ра то ри јом тог коб ног да на: „[...] из го ре ла је та мо 13. мар та 
о. г. ку ћа на 6 бо је ва, у ко јој је ста но вао и наш Ни ко ла Те сла и др жао без број 
спра ва и мо де ла за елек трич не по тре бе, па су и све те ње го ве ства ри из го-
ре ле и уни ште не и та ко је по жар нео це ње ну ште ту на нео на шем слав ном 
на уч ни ку” (иБид: 123).

„24. Пре част ни г. П. Ман дић”, Го луб, 1890, 12, 202; „34. Ње го во ви со ко пре о све штен ство г. 
Ни ко ла Ман дић ми тро по лит Дољ но-Ту злан ски”, Го луб, 1892, 23–24, 378; „7. Ње го во Ви со ко-
пре о све штен ство г. Ни ко ла Ман дић ми тро по лит Дол. Ту злан ски”, Го луб, 1893, 24, 381. 

16 По чет ком 1893. го ди не Те сла је одр жао пре да ва ње под на зи вом О све тло сти и 
дру гим по ја ва ма ви со ких фре квен ци ја, нај пре 24. фе бру а ра пред чла но ви ма Френ кли но вог 
ин сти ту та (Fran klin In sti tu te) у Фи ла дел фи ји, а за тим 1. мар та у На ци о нал ном дру штву за 
елек трич но осве тље ње (Na ti o nal Elec tric Light As so ci a tion) у Сент Лу и су. Ње го ва пре да ва ња 
ни су би ла са мо при ка зи ва ње на уч них до стиг ну ћа, већ спек та ку лар ни до га ђа ји за пам ће ње. 
Струч ња ци ма елек тро тех ни ке да нас ни је те шко раз у ме ти фе но ме не ко је је на уч ник, на 
чу ђе ње пу бли ке, пред ста вљао и об ја шња вао, али оста је мо за па ње ни ду хо ви то шћу с ко јом 
је те екс пе ри мен те за ми слио. Де таљ ни је ви де ти: маринчић2006: 102–115.



101

Те слин рад и оства ре ни екс пе ри мен тал ни ре зул та ти на гра ђе ни су број-
ним при зна њи ма. На тај на чин ука зи ва не су му по ча сти и при зна ва не за-
слу ге за до стиг ну ћа ко ји ма је до при нео раз во ју ци ви ли за ци је. До де љи ва на 
су му ви со ка од ли ко ва ња и ти ту ле по ча сног док то ра на у ка, про мо ви сан је 
у чла на на уч них, као и дру гих дру шта ва и удру же ња у Аме ри ци и Евро пи. 
То ком жи во та на уч ник је од ли ко ван шест пу та.17 Хро но ло шки, дру го од-
лич је до де лио му је цр но гор ски књаз Ни ко ла I Пе тро вић18 23. апри ла 1895. 
го ди не. У на уч ни ко вој за о став шти ни19, у Му зе ју Ни ко ле Те сле20 у Бе о гра ду, 
чу ва се пи смо Војв. Т. Вуч ко ви ћа, ми ни стра ино стра них де ла Кра ље ви не Цр не 
Го ре, упу ће но на уч ни ку у Њу јорк, 16. ју на 1895. го ди не. У пи сму се на во ди: 

17 Од ли ко ва ли су га: краљ Ср би је Алек сан дар I Обре но вић (Ор ден Све тог Са ве дру гог 
сте пе на, 1892), цр но гор ски књаз Ни ко ла I Пе тро вић (Ор ден Да ни ла I за не за ви сност Цр не 
Го ре дру гог сте пе на, 1895), краљ Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца и краљ Ју го сла ви је Алек сан дар I 
Ка ра ђор ђе вић (Ор ден Све тог Са ве пр вог сте пе на, 1926. и Ор ден Ју го сло вен ске кру не пр вог 
сте пе на, 1931), краљ Ју го сла ви је Пе тар II Ка ра ђор ђе вић (Ор ден бе лог ор ла пр вог сте пе на, 
1936) и пред сед ник Ре пу бли ке Че хо сло вач ке др Едвард Бе неш (Ор ден бе лог ла ва пр вог сте-
пе на, 1936). Де таљ ни је ви де ти: кеслер2006: 9–15.

18 Ни ко ла I Пе тро вић (Ње гу ши, 19. X 1841 – Ан тиб, 2. III 1921), књаз Цр не Го ре од 
1860. до 1910. го ди не и краљ у пе ри о ду 1910–1918. го ди не. Шко ло вао се на Це ти њу, у Тр сту 
и Па ри зу. Са де вет на ест го ди на по стао је књаз и пр вих го ди на др жа вом је упра вљао уз оче-
ву по моћ. Због по ма га ња устан ка у Хер це го ви ни (1861), Тур ска је на па ла Цр ну Го ру 1862. 
го ди не. Рат је окон чан ча сним ми ром исте го ди не. У осло бо ди лач ком ра ту 1876–1878. књаз 
Ни ко ла I те ри то ри јал но знат но про ши ру је Цр ну Го ру, ко ја Бер лин ским спо ра зу мом (1878) 
до би ја и ме ђу на род но при зна ње. Био је вр хов ни ко ман дант у Бал кан ском и Пр вом свет ском 
ра ту. У ја ну а ру 1916, под при ти ском ау стро у гар ских тру па, мо рао је да на пу сти Цр ну Го ру 
и од ла зи у Фран цу ску. По за вр шет ку ра та, но вем бра 1918. го ди не, Ве ли ка на род на скуп шти-
на у Под го ри ци зба ци ла га је с пре сто ла про гла сив ши при са је ди ње ње Цр не Го ре Ср би ји. 
То ком пе де се то смо го ди шње вла да ви не ре фор ми сао је др жав ну упра ву, уста но вио Ми ни-
стар ски са вет, оса вре ме нио вој ску, уда рио те мељ прав ном си сте му и отво рио вра та стра ним 
ин ве сти ци ја ма. Ба вио се и књи жев но шћу. Пи сао је лир ске и еп ске пе сме, дра ме у сти ху, а 
оста вио је и не ко ли ко про зних де ла. 

19 За о став шти ну Ни ко ле Те сле са чи ња ва ју ар хив ска до ку мен та, му зе а ли је (лич ни и 
тех нич ки пред ме ти), као и би бли о теч ка гра ђа (мо но граф ске и се риј ске пу бли ка ци је и но вин ски 
исеч ци). Чу ва се, об ра ђу је и из у ча ва у окви ру три основ не ко лек ци је Му зе ја: Ар хи ва, Збир ног 
фон да и Би бли о те ке. На уч ни ко ва ар хи ва пред ста вља нај зна чај ни ји и нај о бим ни ји део укуп-
ног фон да за о став шти не. То је пр во ра зред ни из вор не са мо за исто ри ју тех нич ко-тех но ло шког 
раз во ја дру штва с кра ја XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка, већ и за из у ча ва ње на чи на и сти ла 
жи во та љу ди то га до ба у Аме ри ци и Евро пи. Због не про це њи вог зна ча ја ње го вог до при но са 
са вре ме ној ци ви ли за ци ји, ар хив ска гра ђа из Те сли не за о став шти не упи са на је у ме ђу на-
род ни ре ги стар Уне ска Пам ће ње све та (Me mory of the World), 16. ок то бра 2003. го ди не.

20 Му зеј Ни ко ле Те сле је је дин стве на ин сти ту ци ја на у ке и кул ту ре у све ту и у це ло сти 
је по све ћен чу ве ном на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за чу. Осно ван је од лу ком Вла де ФНР 
Ју го сла ви је 5. де цем бра 1952, а за јав ност отво рен 20. ок то бра 1955. го ди не. За згра ду Те сли-
ног му зе ја од ре ђе на је бив ша по ро дич на ви ла по ли ти ча ра и ин ду стри јал ца Ђор ђа Ген чи ћа, 
сме ште на у Крун ској ули ци, у са мом цен тру Бе о гра да. Ово ре пре зен та тив но бе о град ско 
зда ње, са гра ђе но 1929. го ди не по про јек ту зна ме ни тог срп ског ар хи тек те Дра ги ше Бра шо-
ва на, про гла ше но је за спо ме ник кул ту ре 1987. го ди не. 
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„Го спо ди не, Ва ша уни вер сал но про сла вље на зна ност у елек тро-
тех нич кој на у ци, про бу ди ла је Ње го во Ви со чан ство Ни ко лу I Кња за и 
Го спо да ра Цр не Го ре да Вас од ли ку је Сво јим ор де ном Да ни ло вог ре да, 
дру гог сте пе на. Ша љу ћи Вам ор ден с ди пло мом же лим да га Ва ше срп ске 
пр си ду го и ду го но се у здра вљу и сре ћи на ко рист на у ке, а за сла ву срп-
ског ро да од ко је га по ри је кло во ди те и име му сво јим на уч ним про на-
ла сци ма пред сви је том уз но си те” (кеслер 2006: 10–11).

Вест да је Те сла од ли ко ван ви со ким цр но гор ским ор де ном Го луб је 
об ја вио у дво бро ју 11–12, ју на 1895. го ди не. У члан ку под на зи вом Сла ва 
кр сног име на у дво ру цр но гор ског кне за пре не то је пи са ње це тињ ског Гла са 
Цр но гор ца, ли ста за по ли ти ку и књи жев ност, број 18, од 29. апри ла 1895. го-
ди не. Ис так ну то је да је на Ђур ђев дан „вла дар ска ку ћа сла ви ла сво је кр сно 
име” и да је на „че сти та ње у све тли двор” до шло мно го ви ше на ро да из уну-
тра шњо сти Цр не Го ре не го ра ни јих го ди на. Пред ста вље ни су де та љи с про-
сла ве одр жа не у цр но гор ској пре сто ни ци. У под не, по сле све те ар хи је реј ске 
ли тур ги је, при ре ђен је све ча ни ру чак ко ме је при су ство ва ло ви ше од сто 
ше зде сет зва ни ца. У ср дач ној и при ја тељ ској ат мос фе ри из ре че но је мно го 
ле пих и зна чај них здра ви ца у част вла да ра и ње го ве по ро ди це. У на став ку 
тек ста се ка же: „Том при ли ком кнез Ни ко ла је од ли ко вао из ме ђу мно гих и 
чу ве ног Ср би на елек тро тех ни ча ра г. Ни ко лу Те слу дру гим сте пе ном Да ни-
лова ор де на. Те сла се по сле по жа ра опо ра вио, јер ни је ни имао ве ли ке ште те, 
по што су све ње го ве ва жни је ства ри би ле до бро скло ње не па их ва тра ни је 
до хва ти ла” (ГолуБ, 1895, 11–12, 187–188).

У дво бро ју 13–14, ју ла исте го ди не, об ја вљен је но ви на пис о Те сли. У тек-
сту Шта ра ди Ни ко ла Те сла у до ко ли ци? на во ди се да је на уч ник пре вео срп ске 
пе сме на ен гле ски је зик. Он их пре во ди „у про зи, а по том да ка квом Ен гле зу, 
да их сро чи у сти хо ве и штам па”. Ис так ну то је да је Те сла не дав но пре вео песму 
Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја о ју на штву Лу ке Фи ли по ва (ГолуБ, 1895, 13–14, 219).

Од но си Ни ко ле Те сле и по зна тог срп ског пе сни ка Јо ва на Јо ва но ви ћа 
Зма ја21 би ли су про же ти ме ђу соб ним ува жа ва њем, ди вље њем, ср дач но шћу 
и то плим осе ћа њи ма. Су срет при ли ком Те сли ног бо рав ка у Бе о гра ду 1892. 
го ди не обо ји цу је ду бо ко га нуо. По што је од по ет ских оства ре ња свих књи-
жев ни ка Те сла нај ви ше во лео Зма је ве пе сме, од лу чио је да аме рич ку јав ност 
упо зна с ње го вом по е зи јом. Го ди не 1894, у мај ском бро ју ча со пи са Век (Cen tury), 
по ја вио се Те слин чла нак под на сло вом Змај Јо ван Јо ва но вић ‒ нај ве ћи срп ски 
пе сник да на шњи це.22 Те сла се при хва тио и из бо ра и пре во ђе ња Зма је вих пе-
са ма, ко је је пре пе вао Ро берт Ан дер вуд Џон сон (Ro bert Un der wo od Johnson),23 

21 Јо ван Јо ва но вић Змај (Но ви Сад, 6. XII 1833 – Срем ска Ка ме ни ца, 14. VI 1904), пе сник, 
ле кар. Уред ник књи жев них и са ти рич них ли сто ва, пре во ди лац ма ђар ских пи са ца.

22 Ni ko la Te sla, Zmaj Io van Io va no vich The Chif Ser vian Po et, Sen tury Ma ga zi ne, Vol. 48. 
No. 1. (May 1894): pp. 130–133.

23 Ро берт Ан дер вуд Џон сон (Ва шинг тон, 12. I 1853 – Њу јорк, 14. X 1937), аме рич ки пе сник 
и ди пло ма та. Са рад ник ча со пи са Век од 1873. до 1913. (од 1909. го ди не на ме сту уред ни ка). 
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при ја тељ Ни ко ле Те сле, пе сник и са рад ник ча со пи са Век. У збир ка ма пе са ма 
Р. А. Џон со на, ко је су пу бли ко ва не 1897. и 1923. го ди не, иза шли су до пу ње ни 
пре пе ви Зма је вих пе са ма, с пред го во ром Ни ко ле Те сле (милинчевић 2006: 
28–43).

Уред ник Го лу ба је пра тио из ве шта ва ње аме рич ких ли сто ва и ча со пи-
са о нај но ви јим ре зул та ти ма Те сли ног на уч но и стра жи вач ког ра да то ком 
1896. го ди не. Два крат ка на пи са, го то во иден тич них на сло ва, о на уч ни ко вом 
ства ра ла штву пу бли ко ва на су у ру бри ци Гла сник, у бро је ви ма 12 и 21, 15. 
ју на и 1. но вем бра исте го ди не. У пр вом члан ку Нај но ви ји Те слин про на ла
зак ис так нут је ве ли ки зна чај ње го вих изу ма за но ви на чин осве тље ња и 
об ја шње но је да је оно кон стант ног ин тен зи те та, слич но Сун че вом, али да 
„не игра у очи ма”. Јед на Те сли на ма ла ку гла24 осве тља ва ком плет ну про сто-
ри ју, па се у ис тој ви ди „као на дла ну”. На ја вље но је да ће он уско ро по се-
ти ти Ли ку, сво ју по стој би ну, и да ће из ве сно вре ме бо ра ви ти на Пли твич ким 
је зе ри ма с на ме ром да у овом пре див ном ам би јен ту из гра ди ле пу ку ћу за 
се бе (ГолуБ, 1896, 12, 188). Ва жно је на по ме ну ти да је по сле од ла ска у Аме-
ри ку 1884. го ди не Ни ко ла Те сла два пу та до ла зио у Евро пу: 1889. и 1892. 
го ди не. До но ве Те сли не по се те Евро пи и до мо ви ни ни је до шло упр кос 
на да ма и на ја ва ма. 

Дру ги чла нак под на зи вом Нов про на ла зак Те слин из ве шта ва о ње го-
вом до при но су раз во ју те ле фон ских ко му ни ка ци ја. На ве де но је ка ко ће се 
два чо ве ка ме ђу соб но ви де ти док раз го ва ра ју те ле фо ном на ра сто ја њу ве ћем 
од не ко ли ко сто ти на ми ља. На уч ник је уса вр ша вао свој про на ла зак и пла-
ни рао је да га ис про ба из ме ђу Њу јор ка и Лон до на, и да та ко по ве же Аме ри ку 
и Евро пу (ГолуБ, 1896, 21, 334). 

Та ко ђе, Те сла се по ми ње и у тек сту члан ка Ве штач ки ход по во ди об ја-
вље ног у ис тој ру бри ци, у два на е стом бро ју Го лу ба, 15. ју на 1896. го ди не. 
Пре не то је пи са ње бе о град ске штам пе да је из ве сни Ди ми три је Ми ло ше вић 
из Ја го ди не из ми слио на чин да мо же, по сле ула ска у во ду до по ја са, у ис тој 
хо да ти као на су вом, вр ло ду го и у свим прав ци ма. Сво ју ве шти ну де мон-
стри рао је на Са ви и Ду на ву док су га са оба ле по сма тра ли за чу ђе ни, али и 
за ди вље ни оку пље ни Бе о гра ђа ни. Ис так ну то је да, осим Ми ло ше ви ћа, има 
још Ср ба по зна тих по сво јим из у ми ма, а то су: у Аме ри ци, свет ски при зна ти 
Те сла са „чу ди ма” у обла сти елек три ци те та, у Па ри зу, од ли ко ва ни про фе сор 
Мар ко вић за из у ме у ма те ма ти ци и у Ср би ји, Ко ка Ми ло ва но вић, кон струк-
тор нај бо ље пу шке то га до ба (ГолуБ, 1896, 12, 187–188).

Упо ре до с ра дом на уса вр ша ва њу ви со ко фре квент них осци ла то ра, Те-
сла је екс пе ри мен ти сао и с ра свет ним си сте мом. Ве ћи ну сво јих ис тра жи ва ња 
усме рио је на раз вој но вих си ја ли ца ко је су тре ба ле да за ме не не е фи ка сне 
Еди со но ве ин кан де сцент не све тиљ ке. Осми слио је и на пра вио ве ли ки број 

Од 1919. ди рек тор ме мо ри јал ног цен тра „Hall of Fa me” у Ва шинг то ну. У пе ри о ду од 1920. 
до 1921. на ме сту ам ба са до ра САД у Ита ли ји.

24 Ку гла – си ја ли ца.
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раз ли чи тих си ја ли ца: јед не су би ле ис пу ње не га сом под ни ским при ти ском, 
дру ге с фос фо ре сцент ним пре ма зом (као са вре ме не флу о ре сцент не це ви), 
али ни јед на ни је има ла нит. Та ко ђе је по ка зао да ње гов си стем бе жич не 
ра све те мо же на па ја ти и обич не ин кан де сцент не све тиљ ке. Те сли ни ра ни 
ра до ви у овој обла сти усме ри ли су ис тра жи ва че на раз вој флу о ре сцент ног 
све тла, ко је да нас пред ста вља ве ћи део на ших све тло сних из во ра. Из на шао 
је и пр ва кон струк тив на ре ше ња ка ко да при ку пи еми то ва не им пул се и 
пре тво ри их у сла бе стру је ко је су мо гле да по кре ну осе тљи ве пре ки да че. 
У ње го вој ла бо ра то ри ји се ра ђа ла јед на но ва тех но ло ги ја пре но са и ко ри-
шће ња елек тро маг нет не енер ги је. Ус пео је екс пе ри мен тал ним пу тем да 
пре не се ин фор ма ци је на да љи ну, да упра вља уре ђа ји ма да љин ским пу тем 
и да оства ри мно га дру га чу да. Он је био ве ли ки и ге ни јал ни ис тра жи вач 
нај ве ћих тај ни при ро де (Karlson 2015: 186–194; sajFer 2006: 124–129). 

По та па ње, под сум њи вим окол но сти ма, аме рич ког рат ног бро да „Мејн” 
(USS Ma i ne) укот вље ног у ха ван ској лу ци на остр ву Ку ба, са две ста ше зде-
сет офи ци ра и мор на ра, био је не по сре дан по вод да Сје ди ње не Аме рич ке 
Др жа ве уђу у рат са Шпа ни јом око та да шње ма ле шпан ске ко ло ни је у Ка-
рип ском мо ру, у про ле ће 1898. го ди не. Рат са свим сво јим аспек ти ма по стао 
је глав на те ма у днев ним но ви на ма и ча со пи си ма. Бо га ти Аме ри кан ци по пут 
Асто ра (John Ja cob Astor), Мор га на (John Pi er pont Mor gan), Хер ста (Wil li am 
Ran dolph He arst) и дру гих, по ка зу ју ћи свој па три о ти зам, ста ви ли су сво је 
лук су зне јах те на рас по ла га ње мор на ри ци. Про на ла за че и на уч ни ке, по пут 
Еди со на и Те сле, оп се да ли су но ви на ри тра га ју ћи за но вим, екс клу зив ним 
ве сти ма. Као ни мно ги дру ги, ни они ни су одо ле ли ис ку ше њу а да их по-
сле ни ци ма „сед ме си ле” не пру же. Еди сон је из ја вио да мо же да про из ве де 
све тлост ко ја ће учи ни ти без о па сном шпан ску фло ту, док је Те сла на вео да 
уса вр ша ва но ву рат ну ма ши ну, ко ју ће по ну ди ти аме рич кој вла ди. За раз-
ли ку од Еди со на, Те сла је по се до вао но во, ве ли ко от кри ће од прак тич ног 
зна ча ја, по себ но за вој ну при ме ну (јовановић и др. 1998: 9).

Рат из ме ђу Аме ри ке и Шпа ни је, али и не ки исто риј ски до га ђа ји и за-
ни мљи ви де та љи ко је је он про у зро ко вао, би ли су те ма не ко ли ко на пи са 
об ја вље них у Го лу бо вој ру бри ци Гла сник, у пе ри о ду од 1. апри ла до 15. 
де цем бра 1898. го ди не.25 Је дан од њих, под на зи вом Ни ко ла Те сла про тив 
Шпа ни је, об ја вљен је у бро ју 11–12, 1. ју на 1898. го ди не, и био је по све ћен 
чу ве ном на уч ни ку и ње го вом но вом изу му. У крат ком тек сту, по ред оста лог, 
пре не то је: 

„Ни ко ла Те сла, као гра ђа нин Сје ди ње них др жа ва на рав но је при ја тељ-
ски за дах нут за сво ју но ву отаџ би ну, па је за то не при ја тељ Шпа ни је. О 

25 Де таљ ни је ви де ти: Нов рат у из гле ду, Го луб, 1898, 7, 109; Шпа њол ско-Аме ри кан ски 
рат, Го луб, 1898, 9, 140; Бу на због ску по ће, Го луб, 1898, 10, 156; Ни ко ла Те сла про тив Шпа-
ни је, Го луб, 1898, 11–12, 185; Свр шен Шпан ско-Аме ри кан ски рат, Го луб, 1898, 13, 206; По 
Аме ри кан ски, Го луб, 1898, 15, 236; Мир из ме ђу Шпа ни је и Аме ри кан ских Сје ди ње них 
др жа ва, Го луб, 1898, 20, 317.
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ње му сад пи шу, да је из у мео не ки елек трич ни (му ње вит) строј, ко ји мо же 
све бро до ве на мо ру уни шти ти. Он тај свој строј (ма ши ну) сад уса вр ша ва и 
жу ри се да што пре бу де го тов па да га по ну ди Аме ри кан ској вла ди да га 
упо тре би про ти ву Шпа њо ла ца, и за то ве ли, ни је сво је вољ но стао у вој ни ке, 
да се бо ри за до бро сво је отаџ би не” (ГолуБ, 1898, 11–12, 185). 

Исте го ди не пу бли ко ван је још је дан на пис о Те сли. У тек сту Оти ма ју 
се о на ше га Те слу уред ник Го лу ба је на пи сао да је Те сла ство рио број не из у ме 
и про на ла ске у прет ход ном пе ри о ду, али да је при пре мио и но ве. О то ме он 
ка же: „[...], а нај но ви ји су му про на ла сци, ка ко се елек три ци те том под мла-
ђу је сме жу ра на ко жа на ли цу и ка ко елек три ци те том мо же на мо ру не при-
ја тељ ске ла ђе уни шти ти и то та ко из да ле ка, да га ни ка ко и не ви де” (Го луб, 
1898, 19, 301) и до да је да је цео свет с чу ђе њем пра тио Те сли не но ве екс пе-
ри мен тал не ре зул та те. Ау тор тек ста је на вео да хр ват ске и ма ђар ске но ви не 
у сво јим на пи си ма сво ја та ју чу ве ног на уч ни ка, про гла ша ва ју ћи га при пад-
ни ком сво га на ро да, Хр ва том или Ма ђа ром, јер је Хр ват ска део Угар ске 
мо нар хи је. Ис та као је да Те сла ни је при пад ник ових на ро да, већ да је Ср бин, 
пра во слав не ве ре, као и то да је на уч ник сам мно го пу та то по твр ђи вао (иБид: 
301).

Те сла је екс пе ри мен те с да љин ским упра вља њем за по чео 1892. У на ред-
не три го ди не уса вр шио је пла но ве пр вих те ле а у то ма та и ре а ли зо вао пр ве 
да љин ски упра вља не уре ђа је. Ме ђу тим, сви ура ђе ни про то ти по ви и ау то мат-
ски ме ха ни зми не ста ли су у по жа ру ко ји је уни штио ње го ву ла бо ра то ри ју 
у Ју жној пе тој аве ни ји 1895. го ди не. Не ко ли ко ме се ци ка сни је, на уч ник је 
ус пео да об но ви ла бо ра то ри ју и да на ста ви пре ки ну та ис тра жи ва ња. Де ло-
вао је у пот пу но но вој обла сти и мо рао је да кон стру и ше не са мо сво је но ве 
уре ђа је већ и ви ше по моћ них, мер них апа ра та. Ра дио је ис пи ти ва ња с пре-
дај ни ци ма и при јем ни ци ма у бли ском по љу у ла бо ра то ри ји, али и по вре ме-
но с уда ље ним при јем ни ци ма по ста вље ним на бро ду ко ји је пло вио ре ком 
Хад сон. На пр вој из ло жби елек трич них апа ра та у Ме ди сон сквер гар де ну 
(Mаdison Squ a re Gar den) у Њу јор ку сре ди ном 1898. го ди не Те сла је пр ви пут 
јав но де мон стри рао при ме ну ра ди ја за пре нос ко ман ди на да љи ну та ко што 
је с уда ље но сти упра вљао сво јим бро дом по мо ћу ра дио-та ла са. Уса вр ше ну 
вер зи ју бро да при ка зао је на пре да ва њу ко је је одр жао чла но ви ма Тр го вач ке 
ко мо ре у Чи ка гу, сре ди ном ма ја 1899. го ди не. С па тен том у ру ка ма, на уч ник 
је ини ци рао па жњу јав но сти, па су се у тех нич ким пу бли ка ци ја ма и но ви-
на ма по ја ви ли тек сто ви о ње го вом ра дио-кон тро ли са ном бро ду26. Уме сто 
да го во ри са мо о то ме ка ко сво јим бро дом мо же уни шта ва ти рат не бро до ве, 

26 Брод на да љин ско упра вља ње или, ка ко га је Те сла на звао, те ле а у то мат био је је дан 
од ње го вих нај ве ћих про на ла за ка у по гле ду ге ни јал но сти, ори ги нал но сти и сло же но сти. 
Тај је дан про на ла зак је не са мо утвр дио све основ не прин ци пе оно га што ће ка сни је би ти 
по зна то као ра дио, већ је пред ста вљао осно ву и за дру ге из у ме као што су: бе жич ни те ле-
фон, уре ђа ји на да љин ско упра вља ње, ра дио у ау то мо би лу, те ле факс, те ле ви зи ја, уре ђај за 
за шти ту ТВ сиг на ла за ка блов ске опе ра те ре и ро бо ти ка на да љин ско упра вља ње.



106

он је хра бро из ја вио да ће ње гов изум окон ча ти ра то ве (jovanović 2014: 214–
217; Циврић–стојиљковић 2011: 32–34).

На ред не го ди не пред ста вље на су два на пи са о Ни ко ли Те сли. Пр ви, 
под на зи вом Нов про на ла зак на ше га слав но га Те сле, об ја вљен је у дру гом 
бро ју Го лу ба, 25. ја ну а ра 1899. го ди не. Пре не та је вест из Лон до на да је Те сла 
про на шао по у зда ни лек про тив јек ти ке (су ве бо ле сти)27. На уч ник је на пра-
вио апа рат ко јим се људ ско те ло из ла же елек трич ној стру ји без ика квих по-
сле ди ца. Стру јом се уби ју кли це, иза зи ва чи бо ле сти и на тај на чин се опо-
ра вља чо ве ков ор га ни зам. Уред ник Го лу ба за кљу чу је да ће, уко ли ко се вест 
оства ри, Те сла би ти „пра ви из ба ви тељ од јед не ужа сне бо ле сти, ко јој се до 
сад ни је зна ло ле ка” (ГолуБ, 1899, 2, 29). 

Дру ги чла нак, Те сла ни је Ма џар, пу бли ко ван је 15. ок то бра 1899. го ди-
не. Пре не та је ин фор ма ци ја да је др Еберт одр жао пре да ва ње о Ни ко ли 
Те сли и ње го вим из у ми ма на Ве ли кој по ли тех ни чој шко ли у Мин хе ну, пре-
сто ни ци Ба вар ске. Том при ли ком, он је из ја вио да је Те сла Ма ђар. Ме ђу тим, 
ме ђу 700 слу ша ла ца би ло је и ђа ка, Ср ба, ко ји су од мах по сле одр жа ног пре-
да ва ња оти шли код про фе со ра и на пи сме но му до ка за ли да Те сла ни је ма-
ђа р ског по ре кла, већ да је Ср бин, пра во слав не ве ро и спо ве сти. Про фе со ру 
се то ја ко до па ло, па је убр зо пред сви ма у шко ли јав но из ја вио да је по гре-
шио и об ја снио је да је Те сла Ср бин. Текст на пи са за вр ша ва се пре но ше њем 
Ебер то ве из ја ве ко ја гла си: „На род ко ји не да да про пад ну ње го ви ве ли ки 
љу ди, ни сâм не мо же про па сти” (ГолуБ, 1899, 16, 254).

По сле па у зе од ско ро две го ди не, на стра ни ца ма Го лу ба пу бли ко ван је 
још је дан на пис по све ћен чу ве ном на уч ни ку. Под на сло вом Нај но ви ји про
на ла сци Те сли ни, у окви ру стал не ру бри ке Гла сник, пре не то је пи са ње аме-
рич ке штам пе о че ти ри но ва Те сли на про на ла ска. На бро ја ни су ње го ви но ви 
из у ми: из вор све тло сти, ко ји ће да ва ти све тлост ја ку као Сун че ви зра ци, 
спра ва ко ја ће по кре та ти ла ђе ис под мор ске по вр ши не, да ће љу ди те ле фо-
ни ра ти и „бр зо ја вља ти” без ме тал них жи ца и да ће се спо ра зу ме ва ти са 
ста нов ни ци ма на зве зда ма, ако их има. Уред ник за кљу чу је да Те сла на тај 
на чин же ли да из не на ди и обо га ти чо ве чан ство на по чет ку два де се тог ве ка 
(ГолуБ, 1901, 6, 93).

У то ку 1900. го ди не на уч ник је под нео две па тент не при ја ве, у ко ји ма 
је до дат но уса вр шио си стем за шти те од оме та ња елек тро маг нет них им пул-
са, ко ји при ма осе тљи ви апа рат на да љин ски упра вља ном уре ђа ју, пло ви лу 
или во зи лу. Па тент не при ја ве под на зи вом На чин сиг на ли за ци је, бр. 723.188 
и Си стем за сиг на ли за ци ју, бр. 725.605 Па тент ни уред САД одо брио је 17. 
мар та од но сно 14. апри ла 1903. го ди не. По чет ком 1901. го ди не Те сла је пред-
ло жио Мор на ри ци Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва да усво ји ње гов план за 
да љин ско упра вља ње мо де лом тор пе да, али је пред лог био од би јен. У том 
пе ри о ду по ку шао је да за ин те ре су је и не ке по је дин це и ком па ни је. Ме ђу тим, 
ни у овим по ку ша ји ма ни је имао успе ха (јовановић и др. 1998: 16–17).

27 Јек ти ка – су ши ца, ту бер ку ло за. 
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Го ди не 1902. об ја вље на су два члан ка, тј. сво је вр сни „члан ци пор тре ти” 
по све ће ни Ни ко ли Те сли и Ми хај лу Пу пи ну, Ср би ма по ре клом, ко ји су жи-
ве ли и ра ди ли у Аме ри ци. У пр вом члан ку, под на зи вом НИ КО ЛА ТЕ СЛА 
И МИ ХА И ЛО ПУ ПИН ‒ Слав ни Ср би у Аме ри ци, на во ди се да је Те сла 
ви ше пу та пред ста вљан у Го лу бу у про те клом пе ри о ду. По но вље но је да он 
ни је ни Хр ват, ни Ма ђар, јер су му и отац и мај ка срп ског по ре кла, а и Ни-
ко ла Ман дић, ми тро по лит да бро бо сан ски, ње гов је ро ђе ни ујак. Ис так ну то 
је да је Те сла по стао члан Ма ти це срп ске у Но вом Са ду28 и члан Срп ске књи-
жев не за дру ге, да је због то га упла тио чла на ри ну у вред но сти 250 кру на у 
„го то вом нов цу” и да је та ко на нај леп ши на чин по ка зао да је срп ског ро да 
и да му је ми ло све што је срп ско. У дру гом де лу тек ста при ка зан је Ми хај-
ло Пу пин, уни вер зи тет ски про фе сор из Њу јор ка, ко ји је по чет ком ав гу ста 
те го ди не по хо дио сво је род но ме сто ‒ Идвор у Ба на ту. Том при ли ком, Пу пин 
је по кло нио идвор ској цр кви 405 кру на. И он је, као и Те сла, по стао члан 
Ма ти це срп ске, али и Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, па је тим 
по во дом и јед ној и дру гој ин сти ту ци ји упла тио по 100 кру на. Уред ник за-
кљу чу је да је и Пу пин овим чи ном ја сно по све до чио ко ли ко му је ми ло 
Срп ство. У на став ку је да та крат ка Пу пи но ва би о гра фи ја, стил ски и са др-
жај но при ла го ђе на мла ђим на ра шта ји ма, с мно го ин те ре сант них де та ља из 
ње го вог до та да шњег жи во та. Опи са но је Пу пи но во шко ло ва ње у Идво ру, 
Пан че ву и Пра гу, ње гов до ла зак у Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, те жак исе-
ље нич ки жи вот у аме рич кој ме тро по ли, али и уса вр ша ва ње на фа кул те ти-
ма у Њу јор ку и Бер ли ну и по че так ње го ве на уч не и про фе сор ске ка ри је ре. 
Ис так ну то је да је Пу пин „у ви со ким на у ка ма и ма те ма ти чар и фи зи чар и 
елек три чар и у сви ма тим стру ка ма он је да ле ко чу вен” (ГолуБ, 1902, 14, 210– 
211). Текст члан ка за вр ша ва се ве ли ча њем дво ји це слав них Ср ба и њи хо вог 
не мер љи вог ства ра ла штва, с ци љем да се та ко по диг не дух срп ског на ро да 
и оја ча свест о ње го вој вред но сти: 

„Те сла и Пу пин су да кле да нас у све ту нај чу ве ни ји и нај слав ни ји 
му же ви; обо ји ца ва тре ни Ср би, ко ји се и у да ле кој ту ђи ни по но се ти ме 
што су Ср би, се ћа ју ћи се сво га ми ло га Срп ства и чи не му до бра и ши љу 
да ро ве, што је од њих за и ста ле по и пле ме ни то, ра ди че га ће их сâм Го спод 
Бог бла го сло ви ти и сва ким до брим оба су ти. Срп ство се њи ма по но си и 
ди чи и то пло мо ли Бо гу, да нам их обо ји цу одр жи жи ве и здра ве на 
мно га ја ље та. Да Бог дâ нам се хи ља ди ли та ко ви си но ви на род ни, ко ји 
про но се и сла ве име на род но по све му све ту!” (иБид: 211).

Дру ги чла нак, ДР. МИ ХА И ЛО ПУ ПИН И НИ КО ЛА ТЕ СЛА ‒ Слав ни 
Аме рич ки Ср би у сли ци, пу бли ко ван је у се дам на е стом бро ју Го лу ба, 1. но-
вем бра 1902. го ди не. Ис ти че се да су чу ве ни на уч ни ци, ко ји жи ве у Аме ри ци 

28 За ни мљи во је на ве сти да се Те сла, као сту дент Ви ше тех нич ке шко ле (нем. Tec hnische 
Hochschu le) у Гра цу, два пу та обра ћао Ма ти ци срп ској за сти пен ди ју: 1876. и 1878. го ди не. 
На жа лост, у оба слу ча ја био је од би јен. Де таљ ни је ви де ти: МА ТИ ЦА СРП СКА 1927: 667–668. 
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и ко ји „као нај сјај ни је зве зде треп те и све тле це лом све ту а на ди ку и по нос 
срп ском на ро ду” (ГО ЛУБ, 1902, 17, 258), пред ста вље ни у јед ном од прет ход-
них бро је ва ча со пи са. Ме ђу тим, та да ни су би ле об ја вље не њи хо ве фо то гра-
фи је. Пред у сре тљи во шћу уред ни штва Ра да, го ди шњег ка лен да ра за 1903. 
го ди ну, омо гу ће но је и Го лу бу да их са да при ка же. Чла нак са чи ња ва ју крат ка 
Те сли на и Пу пи но ва би о гра фи ја, с по зна тим де та љи ма из њи хо вог жи во та 
и ства ра ла штва. Уред ник ча со пи са текст за вр ша ва по ру ком за чи та о це, а 
пр вен стве но за оне нај мла ђе: „[...] не ка се и они угле да ју на ове дич не си но ве 
срп ско га на ро да и не ка по ђу њи хо вим све тлим сто па ма” (иБид: 259).

У осам на е стом бро ју Го лу ба, од 15. но вем бра 1902. го ди не, пу бли ко ва на 
је и јед на пе сма по све ће на на шем слав ном на уч ни ку и про на ла за чу. Пе сму 
Ни ко ли Те сли на пи сао је Ђ. Сви тлић у Пи пер ци ма 1901. го ди не (ГолуБ, 1902, 
18, 282).

Фак си мил пе сме Ни ко ли Те сли ау то ра Ђ. Сви тли ћа

У на ред ним го ди на ма, па све до га ше ња ча со пи са 1913. го ди не, ни је 
би ло но вих чла на ка по све ће них Ни ко ли Те сли и ње го вом жи во ту и де лу.
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4. закључак. Пре гле дом и ана ли зом на пи са о Ни ко ли Те сли, об ја вље них 
у сом бор ском илу стро ва ном ча со пи су Го луб, као и ис тра жи ва њем дру гих 
ре ле вант них из во ра, са гле да но је ка ко су жи вот и ства ра ла штво чу ве ног 
на уч ни ка пред ста вље ни срп ском жи вљу, тј. ње го вој омла ди ни на тлу Ау стро-
у гар ске мо нар хи је, Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не, као и у дру гим 
др жа ва ма, кра јем XIX и пр вих го ди на XX ве ка.

У но ви на ма и ча со пи си ма ко ји се штам па ју на срп ском је зи ку, име Ни-
ко ле Те сле пр ви пут се по ми ње пред крај 1889. го ди не. Та да је имао 33 го ди-
не и већ је пет го ди на био ста нов ник Аме ри ке. По себ ну за ни мљи вост пред-
ста вља са зна ње да су о Те сли на срп ском је зи ку пр ви пи са ли ли сто ви ко ји 
су из ла зи ли у Ау стро у гар ској мо нар хи ји, и то Бра ник и Стар ма ли из Но вог 
Са да, као и Срп ски глас из За дра. По чет ком 1890. го ди не и дру ги срп ски ли-
сто ви и ча со пи си по че ли су да пи шу о Ни ко ли Те сли и да та ко на шу јав ност 
упо зна ва ју с де та љи ма из ње го вог жи во та и на уч ног де ла.

Је дан од њих био је и илу стро ва ни ча со пис Го луб, ко ји је пр ви на пис о 
Те сли об ја вио ав гу ста 1890. го ди не. Би ло је то тек не ко ли ко ре че ни ца по-
све ће них на уч ни ку, ин же ње ру и про на ла за чу, Ср би ну по ре клом, ко ји се 
про сла вио сво јим из у ми ма за сно ва ним на елек три ци те ту и за ко је је оства-
рио па тент на пра ва у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. По ме ну то је и да 
је прет ход не го ди не по се тио сво ју род би ну и при ја те ље у Ли ци.

Од тог тре нут ка Јо ван Бла го је вић, уред ник Го лу ба, пра тио je из ве шта-
ва ње аме рич ких, ен гле ских, срп ских и цр но гор ских ли сто ва и ча со пи са о 
Те сли ном на уч но и стра жи вач ком ра ду и оства ре ним ре зул та ти ма, али и о 
за ни мљи вим де та љи ма из ње го вог жи во та и о то ме оба ве шта вао чи та о це. 
Та ко су они са зна ли да на уч ник по ти че из јед не срп ске све ште нич ке по ро-
ди це, чи ја је гла ва бив ши го спић ки па рох Ми лу тин Те сла увек ужи вао огро-
ман углед код на ро да у Ли ци, а и да је, ина че, у бли ском срод ству с ве ли ким 
и углед ним по ро ди ца ма Бу ди са вље вић и Ман дић. Пред ста вље но им је и то: 
да је Те сла ге ни ја лан на уч ник ко ји је из у мео број не про на ла ске у обла сти 
елек тро тех ни ке, да су ње го ва на уч на до стиг ну ћа до при не ла тех нич ко-тех-
но ло шком на прет ку и ин ду стриј ском раз во ју ци ви ли за ци је, као и да је због 
свог не мер љи вог до при но са сте као огро ман углед и сла ву у це лом све ту. 

Број об ја вље них на пи са ни је ве ли ки (укуп но 18 и јед на пе сма) и ва ри ра 
од го ди не до го ди не. Ве ћи на тек сто ва об ја вље на је у по след њој де це ни ји 
XIX ве ка, јер је у том пе ри о ду на уч ник ре а ли зо вао мно го број не екс пе ри мен-
те по ве за не с раз во јем ра свет ног си сте ма и на па ја ња све тиљ ки без жи ца, 
до би ја њем пра вил них елек трич них и ме ха нич ких осци ла ци ја, ис тра жи ва-
њем у обла сти ме ди ци не, раз во јем бе жич ног пре но са енер ги је и сиг на ла. 
Го ди не с нај ви ше за сту пље них на сло ва су 1892, 1895, 1896. и 1902 – чак три, 
за тим 1898. и 1899. са два и 1890, 1894. и 1901. са јед ним. Ана ли зи ра ју ћи ове 
број ча не по дат ке, мо же се за кљу чи ти да су оства ре ни ре зул та ти Те сли ног 
ра да и ис тра жи ва ња увек би ли раз лог при ре ђи ва ња при год них тек сто ва о 
ње му у ча со пи су.
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Пу бли ко ва ни на пи си би ли су са же ти, го то во на ни воу ин фор ма ци ја и 
без мно го на уч них и струч них по да та ка. По не кад су би ли и тех нич ки не пре-
ци зни. Раз ло ге тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су број на Те сли на ис тра жи ва-
ња и оства ре ни екс пе ри мен тал ни ре зул та ти би ли и но ви и не по зна ти у то 
до ба, а што је че сто би ло не ра зу мљи во не са мо но ви на ри ма и из ве шта чи ма 
број них ли сто ва и ча со пи са, не го и на уч ни ци ма и ин же ње ри ма у Аме ри ци 
и Евро пи. 

Зна чај ну уло гу у по ли тич ком, кул тур ном, про свет ном, али и у дру гим 
сег мен ти ма жи во та и де ло ва ња Ср ба на про сто ру Ау стро у гар ске мо нар хи је 
има ла је штам па – ли сто ви и ча со пи си, пу бли ко ва ни ћи ри ли цом и ла ти ни-
цом. За то је и ра зу мљи во што је у то до ба сва ки, па и нај ма њи успех ко ји 
би по сти гао Ср бин у Евро пи или Аме ри ци био не са мо у он да шњој јав но сти 
ја ко за па жен, већ у знат ној ме ри и ис ко ри шћен ка ко би се на шем на ро ду 
до ка за ло да мо рал на и ин те лек ту ал на сна га Ср ба ни је за пот це њи ва ње. На 
тај на чин, та да шња штам па је ди за ла дух срп ског на ро да и ја ча ла свест о 
ње го вој вред но сти. И ча со пис Го луб је то све срд но чи нио. С по но сом и пи-
је те том увек је ис ти ца но да је Те сла срп ског по ре кла и да је он је дин стве ни 
ге ни је чи ја су ве ли чан стве на де ла би ла из у зет но вред но ва на и по што ва на 
од та да шње на уч не, струч не, као и ши ре јав но сти. 

На пи си о Ни ко ли Те сли пу бли ко ва ни у сом бор ском Го лу бу има ју сво ју 
исто риј ску вред ност и дра го цен су во дич за но ва са гле да ва ња на уч ни ко вог 
жи во та и де ла. При ку пље ни но вин ски тек сто ви на срп ском је зи ку, не ве ли ки 
по свом оби му, до при нос су све о бу хват ном об је ди ња ва њу ова кве би бли о-
теч ке гра ђе и јед на но ва, ре фе рент на тач ка за све оне ис тра жи ва че, а пре све га 
за исто ри ча ре на у ке, тех ни ке и тех но ло ги је, ко ји ће у бу дућ но сти из у ча ва ти 
и про ду бљи ва ти слич не те ме. 
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ON NIKOLA TESLA IN THE JOURNAL GOLUB 
On the occasion of 140 years since the foundation of the illustrated journal Golub (1879–

1913) 

S u m m a r y 

Until 1889 no printed sources published in Serbian wrote about Nikola Tesla. First 
articles on him and his work were published in Serbian in the journals in the Austrian-
Hungarian Empire: Branik and Starmali from Novi Sad and Srpski glas in Zadar. 

At the beginning of 1890 other Serbian dailies and weeklies started writing about 
Nikola Tesla thus introducing him and details from his personal and scientific life to our 
public. One of these journals was the illustrated journal for Serbian youth Golub from 
Sombor, which published the first text about Tesla in the August of 1890. The number 
of published articles is not great (the total of 18 articles and one poem) and it varied from 
year to year. These were short but informative texts which aimed at informing younger 
generations about the famous Serbian scientist and inventor, to present his inventions 
and experimental achievements, to present texts written about him in American, British 
and other press, but also to point to interesting details from Tesla’s life. 

Although Golub was an illustrated paper for literature, education and entertainment, it 
also had a huge political influence because it contributed to the awakening and strengthening 
of the national awareness of the Serbian nation, it empowered the idea of a community 
and connected the nation with its mother tongue on the unstable Balkan stage of that 
time. It was always emphasized proudly that Nikola Tesla had Serbian origin and that he 
was a unique genius whose glorious work was extremely valued and respected by the 
scientific, professional and general public at that time both in America and in Europe. 

The collected texts in Serbian published in the journal Golub from Sombor, not 
long in their volume, are still a contribution to a comprehensive collection of such library 
material and a new reference point for all those researchers, primarily historians of science 
and technology who will in the future research such topics in more detail. 

Му зеј Ни ко ле Те сле
Крун ска 51
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ИНКУЛТУРАЦИЈА ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИЈА:  
ХРИШЋАНСТВО У РОМАНУ ТИШИНА  
ЈАПАНСКОГ ПИСЦА ЕНДО ШУСАКУА

Ен до Шу са ку (1923–1996) на зи ва се че сто нај ве ћим „ка то лич-
ким пи сцем“ Ја па на. Нај зна чај ни ји део ње го вог обим ног опу са по-
све ћен је, до и ста, упра во су о ча ва њи ма с вла сти том ка то лич ком 
ве ром. При мив ши кр ште ње мај чи ном во љом, он бр зо на ла зи да је 
та стра на на у ка о спа се њу у не скла ду с ње го вим ја пан ским сен зи-
би ли те том. Из те спо зна је на па ја ће се сва ње го ва на сто ја ња да у 
сво јој књи жев но сти ар ти ку ли ше дру га чи је раз у ме ва ње хри шћан-
ства. У ро ма ну Ћу та ње он до ла зи до лич но сти стра дал ног Хри ста, 
као ту жног са пут ни ка не моћ них на пу ту стра да ња. Чи ни се, ме ђу-
тим, да та кав Хри стос би ва осла бљен на на чин да гу би део сво јих 
бо жан ских пре ро га ти ва, оста ју ћи про ту ма чен у пре те жно ан тро-
по цен трич ној пер спек ти ви. Због то га се Ен до о ва вер зи ја хри шћан-
ства, у ја пан ском кон тек сту, бо ље укла па у окви ре мо дер ни зо ва не 
бу ди стич ке не го тра ди ци о нал не хри шћан ске со те ри о ло ги је. Но, 
реч је ујед но и о адап та ци ји хри шћан ског уче ња ко ја је мо дер ног 
и ху ма ни стич ког ка рак те ра, чак и ви ше не го осо бе но ори јен тал ног. 
Ен до о ва „те о ло ги ја“ де лат на је као мо дел ди ја ло га у од но су с Бо гом 
у окви ри ма књи жев ног де ла. Као мо дел ствар ног од но са пре ма 
тран сцен ден ци ји, ме ђу тим, она при па да ти пу „сла бе ве ре“, ко јом 
се не оба ве зу је ни јед на стра на у тој за јед ни ци – ни Хри стос ни 
чо век. 

Кључ не ре чи: ја пан ска књи жев ност, Ћу та ње, Ен до Шу са ку, 
хри шћан ство, ин кул ту ра ци ја, ре ли ги ја. 

У ово ме тек сту, раз мо три ће мо још јед ном те му ко ја већ де це ни ја ма 
за о ку пља па жњу про у ча ва ла ца и чи та ла ца по сле рат не књи жев но сти Ја па-
на. Ви ше стру ки су мо ти ви, а они су че сто на го ве шта ва ни то ком из ла га ња 
што сле ди, ко ји су нас на ве ли на то да се из но ва окре не мо пред ме ту ко ји 
да нас ни по што ни је нов и не ис тра жен. Не пре ста но на дах њу је и но ву ак ту-
ел ност сти че суд би на хри шћан ства у Ја па ну, чи ја зва нич на исто ри ја по чи ње 
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још сре ди ном XVI ве ка, да би, на кон по чет них ми си о нар ских успе ха, од 
по ло ви не сле де ћег сто ле ћа би ла пре ки ну та су ро вим про го ни ма и угу ше на 
у кр ви му че ни ка. Хри шћан ство је, ме ђу тим, на ста ви ло да жи ви и на кон то га, 
ме ђу тзв. скри ве ним хри шћа ни ма ( /ka ku re ki ris hi tan)1 пре ма 
ко ји ма је Ен до Шу са ку ( , 1923–1996), по мно ги ма нај зна чај ни ји 
„ка то лич ки пи сац“ Ја па на,2 га јио по се бан од нос со ли дар но сти и разу ме ва ња. 
У та квом ам би ва лент ном, и је ди но мо гу ћем, по сто ја њу ја пан ских хри шћа на 
од XVII ве ка, Ен до от кри ва за ви чај но ме сто сво је хри шћан ске ве ре, као и 
ко ре не сво јих ко ле ба ња и ди ле ма. 

Књи жев ни и ду хов ни спо ме ник про ми шља ња усу да ко ји је за де сио 
хри шћан ство у ње го вој зе мљи, али и пре и ви ше од то га – све до чан ство о 
лич ном су о ча ва њу с хри шћан ском ве ром, је сте ро ман Ћу та ње ( / Chin-
mo ku, 1966). Пи шчев ства ра лач ки опус, и пре и по сле овог ро ма на, нео бич-
но је оби ман и у зна чај ној ме ри са чи њен од де ла ко ја се ба ве упра во пи та њем 
при хва та ња хри шћан ства у Ја па ну. И не са мо у Ја па ну, већ и у са мо ме пи сцу, 
ко ји, у вре ме ка да се у све ту ме ња не по вољ на пер цеп ци ја зе мље из рат ног 
раз до бља и ка да на сту па до ба но ве афир ма ци је ја пан ске ду хов не кул ту ре,3 
лич но ис ку ство ве ре и хри шћан ство као уни вер зал ни пут спа се ња по ку ша-
ва да про ту ма чи из пер спек ти ве чо ве ка Ис то ка и та ко их упо до би до ма ћем 
сен зи би ли те ту. 

Већ пр ви Ен до ов есеј Бо го ви и Бог ( /Ka mi ga mi to ka mi to, 1947) 
на го ве шта ва до жи вот но „рва ње“ с хри шћан ством ко јем, ка ко је че сто ис ти-
цао, не при ла зи соп стве ном во љом већ кр ште њем по во љи мај ке, и са ме кр ште-
не у тре нут ку озбиљ не жи вот не кри зе. Те шко је са си гур но шћу ка за ти ко ји 
су то ра ни фор ма тив ни ути ца ји об ли ко ва ли „из вор но ја пан ски“ ду хов ни 
пеј саж код Ен доа, но у вре ме на стан ка ро ма на Ћу та ње већ су и на ши рем 
свет ском пла ну уве ли ко де лат ни ути цај ни дис кур си о по себ но сти ма ја пан-
ске кул ту ре. Они су се кроз ја пан ску исто ри ју че сто ја вља ли као на ци о на-
ли стич ки ре флекс, у вре ме ни ма кад оја ча ју ин тер на ци о нал не и ко смо по лит-
ске те жње и вред но сти у дру штву (sWynGeDouW 1976).4 Ва ља има ти на уму 
и ва жну чи ње ни цу да та кве те о ри је о ја пан ској је дин стве но сти, ко је су увек 
ну жно ко но ти ра ле и од ре ђе ну су пер и ор ност ја пан ске кул ту ре у не ко ли ким 

1 Овај по јам од но си се да нас на оне ја пан ске хри шћа не ко ји се ни су вра ти ли Ка то лич-
кој цр кви по уки да њу за бра не у XIX ве ку, већ су за др жа ли сво ју осо бе ну прак су на ста лу 
у сто ле ћи ма изо ла ци је. 

2 Че сто се мо же чу ти да се Ен до на зи ва „ја пан ским Гре је мом Гри ном“. 
3 Го ди не 1968. ја пан ски пи сац Ка ва ба та Ја су на ри при ма Но бе ло ву на гра ду за књи жев-

ност. У сво ме го во ру том при ли ком, Ка ва ба та не по ми ње ско ра шњу рат ну про шлост Ја па на, 
већ от кри ва по ре кло сво је књи жев но сти у есте ти ци сред њо ве ков них бу ди стич ких мо на ха 
и пе сни ка. 

4 Ка ко овај ау тор ис ти че, ше зде се тих го ди на по чи ње упра во но ви та лас ја ча ња на цио-
нал не све сти, што је за це ло охра бри ло Ен до о ву ре ше ност у тра га њу за „ја пан ским хри шћан-
ством“. Ова на ме ра ко ре ни се у оту ђу ју ћем и те скоб ном су сре ту с хри шћан ском кул ту ром 
За па да то ком сту диј ског бо рав ка у Фран цу ској. 
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ње ним сег мен ти ма, ни су по ти ца ле увек и ис кљу чи во из Ја па на, већ су их 
у по сле рат ним де це ни ја ма пот хра њи ва ле и сту ди је за пад них ау то ра и ен-
ту зи ја ста. 

У пи шче вом слу ча ју, да кле, мо же мо иден ти фи ко ва ти два из во ри шта 
ар хе ти по ва ко ји су об ли ко ва ли ње гов ду хов ни про фил: хри шћан ство, при-
мље но по сред ством мај ке ко ја ће оста ти оли че ње хри шћан ских вр ли на и 
не до сти жан иде ал – пе чат мај чин ске љу ба ви ути сну ће и у лик Хри ста; ши-
ро ка не из ди фе рен ци ра на осно ва до ма ће ду хов но сти на ста ла у ве ко ви ма 
ин тер ак ци је и син кре ти стич ког про жи ма ња стра ног бу ди зма и до ма ћег 
шин то и зма. Ен до ће ову тра ди ци о нал ну спи ри ту ал ност још у есе ју Бо го ви 
и Бог при лич но сло бод но од ре ди ти као пан те и стич ку, по и сто ве ћу ју ћи ани-
ми стич ки по ли те и зам шин то и зма и пан те и зам бу ди стич ког по ре кла. Он не 
осе ћа по тре бу да та кво сво је на сле ђе до след но и си сте мат ски об ја сни, због 
че га, за раз ли ку од Ка ва ба ти ног слу ча ја, оста је мо ус кра ће ни за пре ци зни ја 
са зна ња о то ме с ко јих се то тач но тра ди ци о нал них из во ра на па јао ње гов 
„ја пан ски сен зи би ли тет“. Прет по ста вља мо, сто га, да је пи шчев глав ни ори-
јен тир ипак оста ја ло хри шћан ство, ко је ће ре ин тер пре ти ра ти пре ма сво јој 
ши ро ко по ста вље ној „ис точ њач кој“ ма три ци. У то ме су му, ве ро ват но, по-
мо гли та да ак ту ел ни мо де ли ре а фир ма ци је ја пан ске кул ту ре, на ста ли углав-
ном мо дер ни за ци јом естет ских и спи ри ту ал них иде а ла ја пан ско га сред њег 
ве ка. Кул ту ро ло шки и ду хов но за си ће ни по зна тим и бли ским еле мен ти ма 
тра ди ци је, ови обра сци мо ти ви са ли су Ен до о ву по тре бу да хри шћан ство 
при ла го ди та ко прет по ста вље ним ан тро по ло шким пре ди спо зи ци ја ма ја-
пан ског чо ве ка. 

Ка да се у ми си о ло ги ји Ка то лич ке цр кве у об зир узи ма ју спе ци фич но-
сти кул ту ре ко ја је циљ еван ге ли за ци је, он да го во ри мо о ин кул ту ра ци ји. 
Мо ра мо, ме ђу тим, овом при ли ком да ис ка же мо про ти вље ње сво ђе њу Ен до-
о вог од но са с хри шћан ством на не ком па ти бил ност по ла ри зо ва них ду хов них 
па ра диг ми, Ис то ка и За па да, ода кле, на вод но, и по тре ба за та квим при ла-
го ђа ва њем. Као што ће мо ка за ти у на став ку, ко рен пи шче вих не до у ми ца и 
не ми ра у по гле ду ве ре про на ла зи се обич но у кул ту ро ло шкој не по ду дар но-
сти па ра диг ми ми шље ња, чи ме се, сма тра мо, ола ко пре ви ђа озби љан про-
блем мо гућ но сти ве ро ва ња уоп ште, у та да већ пост мо дер ном до бу. По јед но-
ста вљи ва њу тог те шког пи та ња на сте ре о тип о раз ли ка ма ме ђу кул ту ра ма 
до при нео је, до ду ше, и сам пи сац. У на ше вре ме, а по свој при ли ци и од у век, 
сва ки су срет на родâ – но ни шта ма ње и сва ки лич ни су срет – с хри шћан-
ством, ме ђу тим, мо ра би ти већ сво је вр сна ин кул ту ра ци ја. У ово ме та ко ђе, 
ве ру је мо, ле же зна чај и ак ту ел ност ове те ме и код нас, бу ду ће да се не ис цр-
пљу је са мо у сво јој ја па но ло шкој ди мен зи ји. 

Ме ђу на шим са вре ме ним пи сци ма, о свом са зре ва њу у ви зан тиј ско-пра-
во слав ном на сле ђу у Жич кој ис по ве сти ка зу је, на при мер, Иван Не гри шо рац. 
Иа ко ње го во пе снич ко де ло још увек ни смо до бро упо зна ли, Жич ком ис по
ве шћу ис по ве да се ка ко је те као про цес на се ља ва ња пе сни ко вих уну тар њих 
про сто ра пу сти њач ким ис по сни ца ма и ду хом иси ха зма, вр ху нац ко јег про це са 
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је био су срет с Пе тром Ко ри шким и Ле стви цом чу ве ног игу ма на си нај ског. 
Да на шњи бо го тра жи тељ на на шем про сто ру не го во ри, да кле, о ин кул ту ра-
ци ји хри шћан ства, већ о без у слов ној пре да ји свог па ган ског све та про све тљу-
ју ћој исти ни – хри шћан ство се ту, а не ње му прет хо де ћа ве ро ва ња, при зна-
је као род но ме сто и за ви чај ду ше. Но, у ње ном нај лич ни јем кут ку, и не без 
мно гих ло мо ва, не ми нов но ће до ћи до са свим осо бе ног су сре та ња с Хри стом, 
и то на сва кој ин ди ви дуи је ди ни мо гућ на чин. Та квој ће се ду ши, у ме ри ње-
ног сми ре ња, при ла го ђа ва ти и ве чи то ке но тич ки Хри стос, а при ро да њи хо ве 
ве зе оста ће тај на за све. Оту да су ваљ да и нај ве ћу па жњу од у век при вла чи ли 
они оци Цр кве код ко јих се осе ћа ју сна жна ин ди ви ду ал ност и ау тен тич ност, 
па чак и из ве сна сме лост, њи хо вог ис ку ства и до жи вља ја оп штих дог ма та. 
У том сми слу ка же мо да од у век, а у да на шње вре ме и више не го пре, сва ки 
су срет с хри шћан ством не ми нов но већ је сте од ре ђе ни вид ин кул ту ра ци је. 

И са мо то „пра во слав но-ви зан тиј ско“, с дру ге стра не, плод је раз во ја 
хри шћан ства у хе лен ско ме де лу Рим ског цар ства. Иси ха зам у XIV ве ку 
са жи ма ве ко ве свог до та да шњег им пли цит ног по сто ја ња и по ста је нај ви ши 
из раз ду хов них те жњи прет ход ног ми ле ни ју ма, не по сред но пре на до ла зе ће 
ху ма ни стич ке ре во лу ци је Ре не сан се (мајендорф 2012). И док ће мно ги да нас 
ис по ве ди ти упра во ве ру у та ко схва ће ну хри шћан ску ду хов ност, иси ха зам 
ће за ве ћи ну са вре ме них хри шћа на зна чи ти озби љан иза зов, ко ји зах те ва 
ин тен зи ван ди ја лог с ду бо ком про шло шћу и бит но дру га чи јим прет по став-
ка ма ста рих кул ту ра. На ци о нал на при пад ност срп ској ба шти ни по се би 
не ће ну жно зна чи ти и пред ност у ожи вља ва њу древ них обра за ца и за ко на 
ду хов ног жи во та. За хри шћа не нај ра ни јих вре ме на ве ра ни је ни би ла пи та ње 
не ка квог лич ног или ро ман ти чар ски схва ће ног на ци о нал ног иден ти те та, 
ни ти се оства ри ва ла, као што је то да нас слу чај, пре вас ход но у ду би на ма 
при ват не су бјек тив но сти, већ у ма лој ев ха ри стиј ској за јед ни ци ве ру ју ћих 
и у про стој али оба ве зу ју ћој фор ми – и у иш че ки ва њу дру гог Хри сто вог до-
ла ска. У ве ко ви ма од Кон стан ти но ве ере, пак, при пад ност хри шћан ској 
ве ри под ра зу ме ва ла се у це лом дру штву, сти чу ћи у по зној Ви зан ти ји и на-
ци о нал ну хе ле ни стич ку са мо свест. Тек у вре ме се ку ла ри за ци је дру шта ва 
За па да и раз во ја мо дер не ин ди ви ду ал но сти пи та ње ве ре пре шло је у до мен 
при ват ног, лич ног опре де ље ња сва ког чла на гра ђан ског дру штва.5 Пра во 
је пи та ње, ме ђу тим, упра во то ка кво мо же би ти та кво „лич но хри шћан ство“, 
бу ду ћи да је ве ра ра них, па и оних ка сни јих, хри шћа на мо дер ном чо ве ку, 
не са мо Ја па на већ под јед на ко и За па да, већ уве ли ко не до ступ на.

5 На кон што је 1873. го ди не уки ну та за бра на хри шћан ства, сло бо да ве ро и спо ве сти у 
Ја па ну про пи са на је Уста вом Ја пан ске ца ре ви не (чл. 28, 1890), у ко јем се ка же сле де ће: 
„Уко ли ко се ти ме не ре ме те мир и по ре дак, ни ти се на ру ша ва ју ду жно сти гра ђа на као цар-
ских по да ни ка, сва ко по се ду је сло бо ду ве ро и спо ве сти“. При ме ћу је се да су гра ђа ни за 
цар ски устав још увек по да ни ци а сло бо да ве ро и спо ве сти по сто ја ла је у ме ри ко ја је ве о ма 
за ви си ла од ту ма че ња из вр ши ла ца устав них пра ва и оба ве за. И по ред тог огра ни че ња, по-
је ди нац се по пр ви пут у исто ри ји Ја па на мо гао сло бод но из ја сни ти као хри шћа нин. 
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Ар хи ман дрит Со фро ни је Са ха ров из ра зио је сум ње по пи та њу то га у 
ко јој је ме ри да на шњи чо век, без об зи ра на по ре кло, до и ста у ста њу да усво-
ји етич ке и со те ри о ло шко-ме та фи зич ке прет по став ке хри шћан ства. Иа ко 
се да на шњи свет на зи ва пост хри шћан ским, при ме ћу је он, хри шћан ство у 
сво јим пра вим ди мен зи ја ма ни ка да ни је ни би ло ши ре при хва ће но на европ-
ском про сто ру (сахаров 2009:64). Утвр ђи ва ње ду хов ног ра ста мо дер не ин-
ди ви дуе, да ка ко, ни из да ле ка ни је циљ на шег из ла га ња, но нео п ход ним 
сма тра мо на гла си ти то да се пи та ње мо гућ но сти хри шћан ске ве ре у на ше 
вре ме не мо же про сто са гле да ва ти као про блем раз ли чи то сти кул ту ра на 
син хро ниј ском пла ну њи хо вих ста тич них иден ти те та, што се упра во чи ни 
у ве ћи ни по ку ша ја да се ра све тли при ро да Ен до о ве ре цеп ци је ка то ли чан-
ства. Увек је ре ли ги ја, па та ко и хри шћан ство, обре ме ње на исто рич но шћу, 
те прот ка на мно гим и не увек хо мо ге ни зо ва ним сло је ви ма, због че га је 
сва ки ре ли ги о зни етос да нас ну жно осе тљив на скеп тич но и ре ла ти ви зу ју-
ће ми шље ње. И Ен до је, као мо дер ни пи сац већ уве ли ко мо дер ни зо ва ног и 
се ку лар ног Ја па на, у сво ме од но су пре ма тран сцен дент ној ре ал но сти мо рао 
би ти сна жно усло вљен те ко ви на ма ху ма ни зма и ра ци о на ли зма, што се ола-
ко за не ма ру је. Ду бљи, ар хај ски та ло зи ве ро ва ња пре да ка, с ко ји ма се он 
до во ди у ве зу, ње му ни су мо гли би ти не по сред но до ступ ни, те је и на вод ни 
пи шчев по вра так „ко ре ни ма“ у ве ли кој ме ри био део мо дер ни стич ког про-
це са от кри ва ња тра ди ци је као ње ног ства ра ња.6 

Ово зна чи, дру гим ре чи ма, то да из ме ђу пи сца и ње го ве хри шћан ске 
ве ре не сто ји то ли ко древ на ја пан ска ду хов ност, ка ко то у сво јој ве о ма за па-
же ној и вред ној сту ди ји до ка зу је Еми Ма се-Ха се га ва (maseHaseGaWa 2008), 
ко ли ко, за пра во, ра ци о нал ност мо дер не ин ди ви дуе, ко ја чо ве ку Ен до о вог 
дру штве ног и ин те лек ту ал ног про фи ла ви ше не до зво ља ва про сто ср дач ну 
ве ру. Не сме мо нео пре зно прет по ста ви ти, да кле, то да су пи сцу на рас по ла-
га њу не по сред но би ли стра ту ми ста ри је „до ма ће“ ре ли ги о зне све сти и та ко 
за не ма ри ти сна гу се ку ла ри за ци је, ко ја је до та да, у јав ном и ин те лек ту ал ном 
про сто ру Ја па на, већ не у тра ли зо ва ла ра ни је спи ри ту ал не па ра диг ме и дис-
кур се.7 Ха се га ва, и са ма хри шћан ка, опре де љу је се ипак за кон тра стив ни 
мо дел ин тер пре та ци је Ен до о ве ди ле ме као су ко ба два ју де лат них схва та ња 
ап со лут ног Би ћа, су прот ста вља ју ћи за пад њач ки мо дел, ко ји по ла зи од стро-
гог очин ског ау то ри те та јед но га Бо га на оба ве зу ју ћи на чин опи са ног у пој-
мо ви ма ра ци о нал не те о ло ги је и, с дру ге стра не, ис точ њач ког, мајч ин ски 
са ми ло сног и плу рал ног по ка рак те ру сво јих ре ли гиј ских обра за ца.

Су о ча ва мо се, да кле, с јед ном основ ном и про стом за пи та но шћу: у ко јој 
је ме ри Ен до о ва по тре ба да у сво јој књи жев но сти осми сли лик „тран скул-

6 О исто риј ској ди на ми ци у ре ли ги ја ма Ја па на в. sueKi 2016. 
7 Ма се-Ха се га ва као ре фе рент ни оквир ту ма че ња Ен до о ве те о ло ги је од ре ђу је тзв. 

ко шин то, тј. древ ни шин то и зам. Иа ко овај тер мин ука зу је на пр во бит ни об лик до ма ће 
ре ли ги је, пре до ла ска бу ди зма, реч је о си сте му ве ро ва ња ко ји је кон стру и сан по след њих 
ве ко ва у окви ру шко ла на ци о нал не иде о ло ги је (  2014). 
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ту рал ног“ Хри ста и та ко га по ми ри с мен та ли те том чо ве ка Ја па на за и ста 
усло вље на пи шче вим ис точ њач ким иден ти те том, а у ко јој је, пак, из раз 
лич не не мо гућ но сти да при хва ти основ не дог ме хри шћан ске ве ре у окви-
ри ма тра ди ци о нал не те о ло ги је. У при лог те зи о из ве сној кул ту ро ло шкој 
стра но сти хри шћан ства на ја пан ском тлу го во ри, до ду ше, це ло куп на исто-
ри ја ње го ве ре цеп ци је у тој зе мљи. Ући му ра Кан зо (1861–1930), јед на од 
нај зна чај ни јих лич но сти про те стант ског хри шћан ства у Ја па ну XIX ве ка, 
ка же сле де ће: „Ко ја би од де вет на ест раз ли чи тих хри шћан ских де но ми на-
ци ја да нас ан га жо ва них у еван ге ли за ци ји Ја па на мо гла сте ћи нај сна жни је 
упо ри ште? По на шем ми шље њу (...), ни јед на од њих. Је дан од раз ло га је сте 
у то ме што је про сто пре са ђи ва ње би ло че га ег зо тич но га на ја пан ском тлу 
до са да не по зна то. Би ло да је у пи та њу ка ква по ли тич ка, на уч на или дру-
штве на ма те ри ја, нео п ход но је да бу де уве ли ко из ме ње на ру ка ма са мих 
Ја па на ца пре не го уоп ште бу де мо гла да оп ста не у ја пан ском под не бљу“ 
(mullins 1998:35‒36). И за и ста, чак и та кви не по ко ле бљи ви хри шћа ни као 
што су Ући му ра или ње гов са вре ме ник Еби на Дан ђо, при ми ли су хри шћан-
ство на на чин ко ји ни је био у су ко бу с њи хо вим кон фу ци јан ским све то на-
зо ром и са му рај ским ко дек сом (бу ши до), хар мо ни зу ју ћи га чак и с по ли те-
и стич ким шин то и змом. 

Ја пан ски хри шћа ни мо дер ног до ба бр зо су за кљу чи ли да је ми си о нар-
ско хри шћан ство оп те ре ће но мно гим кул ту ро ло шким еле мен ти ма и ис кљу-
чи во у од ба ци ва њу ја пан ских ви до ва ре ли ги о зно сти. Они нај ра ди кал ни ји 
и нај рев но сни ји ме ђу њи ма, као што је Ући му ра, ни су окле ва ли у то ме да 
стра не еле мен те укло не а хри шћан ство је мо ра ло би ти спрем но на ком про-
мис с основ ним за ко ном ре цеп ци је стра них ре ли ги ја у тој зе мљи: ни јед но 
уче ње, укљу чу ју ћи и до ма ћи шин то и зам, ни је мо гло би ти ап со лут но у мери 
и на на чин да ис кљу чу је хе те ро ге не ре ли ги о зне прак се.8 Сва ки од ве ли ких 
си сте ма ве ро ва ња и ми сли на тлу Ја па на имао је сво ју дру штве ну и ду хов-
ну уло гу – и по тре бу за дру га чи јим фор ма ма ре ли ги о зно сти с ко ји ма је 
оства ри вао сим би о тич ки од нос ме ђу соб не ком пле мен тар но сти.

У Ен до о вом слу ча ју, ме ђу тим, ни је у пи та њу би ло, у Ја па ну до ми нант-
но, про те стант ско хри шћан ство, при ла го дљи во ду ху ре во лу ци о нар ног пе-
ри о да Ме и ђи (1868–1912), већ ка то ли чан ство ко је се ни је да ло из ве сти из 
хра ма, као што је то учи нио про те стант Ући му ра осни ва ју ћи хри шћан ски 
по крет без ин сти ту ци о на ли зо ва не цр кве ( /mukyoka is hu gi, тј. бес-
цр кве ност), ни ти је мо гло, бу ду ћи све то та јин ско по свом по ре клу, по сто ја ти 

8 Раз го во ри с ве ру ју ћим љу ди ма у Ја па ну по твр ђу ју нам упра во чи ње ни цу да је њи-
хо ва вер ска свест су штин ски плу ра ли стич на. За јед нич ко је згро ме ђу раз ли чи тим ве ро ва-
њи ма чи не етич ка свест, од нос пре ма при ро ди и на чел ни кон сен зус о ре а ли те ту ду хов ног 
све та, док дог мат ска са др жи на уче ња ни је од пре суд ног зна ча ја, ко ли ко је то ње го ва спо-
соб ност да уре ђу је од нос лич ног ми кро ко смо са и ма кро пла на ег зи стен ци је. Тај ма кро план 
ни је при мар но ме та фи зич ки већ се оства ру је као чо ве ко во дру штве но по сто ја ње, од но сно 
као ње го ва до бро бит на овом све ту (тзв. /gen ze riyaku). 
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ван ли тур гиј ског и об ред ног жи во та. Та кво ће хри шћан ство, при мље но без 
уче шћа соп стве не во ље, Ен до по ре ди ти с не при клад ним пре ши ро ким оде-
лом. Ово по ре ђе ње по ве зу је Ен доа с још јед ном ва жном лич но шћу у са вре-
ме ној исто ри ји Ка то лич ке цр кве у Ја па ну, с осо бом ко ја је до бро раз у ме ла 
ову пи шче ву ди ле му. 

Ино уе Јо ђи (1927–2014), ка то лич ки све ште ник и до жи вот ни Ен до ов 
при ја тељ, пр ви је у кон тек сту ја пан ског хри шћан ства упо тре био по ре ђе ње 
стра не ве ре с оде лом нео д го ва ра ју ћег кро ја. Њи хо во по знан ство по ти че из 
вре ме на ка да су истим бро дом, 1950. го ди не, пу то ва ли у Фран цу ску, као 
пут ни ци „ни же кла се“, и на на чин ко ји је сим бо ли зо вао та да шњи по ло жај 
Ја па на у све ту: пу то ва ли су, по све до че њу са мог пи сца, као пра ви пред став-
ни ци јед ног по ра же ног на ро да – сме ште ни у пот па лу бљу, у дру штву африч-
ких при пад ни ка Ле ги је стра на ца, ко ји су у Ја пан до пра ти ли ја пан ске вој-
ни ке оп ту же не за рат не зло чи не у Ин до ки ни. Бо ра вак у Фран цу ској и на 
из во ри ма ка то ли чан ства ути ца ће слич но на обо ји цу при ја те ља, на на чин 
да је у њи ма про бу дио акут ну свест о ну жно сти пре о бра жа ја хри шћан ства 
у Ја па ну, у еле мен ти ма ко ји су ту ђи до ма ћем сен зи би ли те ту. Ино уе ће, бу-
ду ћи фи ло соф ски кре а тив ни ји, ис хо ди шта ја пан ске ду хов но сти тра жи ти у 
ис точ њач ки схва ће ном пој му ства ра лач ког ни шта ви ла ( /mu), ко је је ки-
не ски мо дус кон цеп та пра зни не у бу ди зму. 

Сле де ћи свој све ште нич ки по зив, он ту ма чи хри шћан ску те о ло ги ју у 
пој мо ви ма тра ди ци о нал не ја пан ске есте ти ке, али схва ће не као ак ту а ли за-
ци ја Јед но га, тј. оно га ко је је ка та фа тич ки нео д ре ди во Ни шта. Сту па ју ћи у 
за јед ни цу с чо ве ком, по Ино у еу, Бог се ја вља као лич ност, те ту, сма тра он, 
не ма ни ка кве про тив реч но сти – пра зни на Ис то ка и пу но ћа За па да до пу њу-
ју се.9 Ка ко то хри шћан ство „уса вр ша ва“ ја пан ску тра ди ци о нал ну ду хов ност 
он об ја шња ва на сле де ћи на чин: „Онај ко га у ср це дир не по глед на тре шњу 
у пу ном цва ту спо знао је ду шу тре шње и по зна је уну тар њу ле по ту. Онај ко 
се, ме ђу тим, на то ме за у ста ви, тај не ће осе ти ти жи во твор ни дух Бож ји, што 
ди ше у ду би на ма тог цве та и жи вот му да је“ (  2016). Већ чи ње ни ца да 
се ов де го во ри о ду ху ко ји ожи во тво ру је биљ ку а не људ ско би ће, на го ве-
шта ва нам ва жне да ле ко и сточ не те ме има нент но сти жи во твор ног на че ла и 
ствар не при ро де све та ко ји нас окру жу је, у Ино у е о вој ми сли. Би ло да је реч 
о нео кон фу ци јан ској фи ло со фи ји, бу ди стич ком уче њу или, пак, о те о ри ја ма 
ути цај ног ја пан ског но во ве ков ног ми сли о ца Но ри на га Мо то о ри ја (1730–
1801), чо век је ду жан да сво ју, у фи ло фо си ји Ис то ка, он то ло шку исто вет ност 
с при ро дом спо зна у је дин ству епи сте мо ло ги је и есте ти ке. 

9 Упра во у ова квим од ва жним тран скул ту рал ним ту ма че њи ма у по тра зи за јед ном 
ме та ре ли ги јом Ино уе се, а с њим и Ен до, на ла зи на ли ни ји но ве хер ме не у ти ке у ја пан ској 
ре ли гиј ско-фи ло соф ској ми сли, ко ја аси ми лу је стра но да би му да ро ва ла жи вот уну тар 
соп стве не ма три це. Хри шћан ски Бог, да кле, и да ље мо же оста ти лич ност, али та ква да при-
зна је и дру ге мо да ли те те из ра жа ва ња вр хов не исти не. Та кав дру га чи ји мо да ли тет Ино уе 
на ла зи у бо го ви ма шин то и зма.
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Као хри шћа нин, Ино уе го во ри о жи во твор ном на че лу ду ха (πνεῦμα), 
ко је из ра жа ва иде о гра мом са зна че њем „ве тар“ ( ). Ти ме се, по на шем ми шље-
њу, сна жно ко но ти ра ја пан ски спи ри ту ал ни кон текст, иа ко иде ја о по ве за-
но сти ду ха с да хом од но сно кре та њем ва зду ха ни је спе ци фич но ја пан ска. 
Го во ре ћи о ду ху, Ино уе, очи глед но не без по ет ског на дах ну ћа, ка же сле де-
ће: „Док чо век жи ви свој жи вот, зној жи во та ка пље и пре тва ра се у ре чи. 
Ма те ри ја тог ис ку ства што се пре тва ра у сва ку на шу реч је сте дух“ (Kazu
yosHi 2015:166). У сре ди шту ње го ве те о ло ги је, да кле, на ла зи се „дух“, но по-
ре кло те „пнев ма цен трич но сти“, очи глед но, ни је по све хри шћан ско. Не ће мо, 
у сва ком слу ча ју, по гре ши ти уко ли ко ка же мо да се Ино уе ус про ти вио пре 
све га рациoналистичком и објек ти ви зу ју ћем од ре ђи ва њу Бо жан ске лич но-
сти и на сто јао је да тај ну тро јич но сти Бо га ис ка же им пли цит но и у тер ми-
ни ма есте ти ке не ке вр сте, у тра ди ци о нал ном ја пан ском ма ни ру. Он, до ду ше, 
из бе га ва ис точ њач ки пан те и зам и уо би ча је но по и сто ве ћи ва ње при ро де с 
бо жан ством кроз при зму бу ди стич ког уче ња о пра зни ни, ис тра ја ва ју ћи на 
су шта стве но сти Бо жан ског ду ха ко ји оби та ва у све му и ко јим све ди ше. 
Ова кав па нен те и зам, ме ђу тим, опет је у скла ду с те жња ма Ис то ка да се 
бо жан ство раз у ме као има нен ци ја (  2016). Тре ба ипак има ти на уму, 
кло не ћи се сва ког по јед но ста вљи ва ња, и то да Ино уе ме ђу не ко ли ко лич-
но сти од нај ве ћег ути ца ја на сво ју те о ло ги ју свр ста ва и Гри го ри ја Па ла му 
(1296–1359), ко ји је ар ти ку ли сао уче ње о Бо жан ским енер ги ја ма. 

Чи ни се да Ино у е о ва на ме ра ипак ле жи у по твр ђи ва њу кон крет не уло ге 
сва ке од три ипо ста си, ко је де лу ју у си нер ги ји сва ка с пре о ста ли ма две ма, 
укљу чу ју ћи у свој жи вот и це ло куп ну ва се ље ну. У ово ме се, мо жда, мо же 
пре по зна ти и на го ве штај ис ку ства пра во слав не те о ло ги је. Ипак, о осо бе ном 
и ис точ њач ки са мо све сном про ми шља њу од но са Оца и Си на код Ино у еа 
све до чи ње гов мо ли тве ни „во зглас“ na mu ab ba (  ), што је и на зив за 
ка то лич ку ми су ко ју је он оба вљао. „Ab ba“ је „ава“ и од но си се на Хри сто во 
обра ћа ње Бо гу Оцу, док је „na mu“ реч сан скрит ског по ре кла ко ја се ко ри сти 
у мо ли тве ној фор му ли бу ди Ами ди, у прак си ја пан ског бу ди стич ког прав ца 
Чи сте зе мље, као и дру где у ја пан ском бу ди зму. „Те би се кла њам, Оче“ – 
ка же ова Ино у е о ва мо ли тва ко јом он, укљу чу ју ћи и свест о Ду ху на по ме-
ну ти на чин, по ка зу је да ипак оста је у окви ри ма хри шћан ске те о ло ги је, не 
ре ла ти ви зу ју ћи и не ума њу ју ћи зна чај би ло ко је од три ипо ста си. 

Ен до Шу са ку, с дру ге стра не, ни је био те о лог, а бо го слов ске им пли ка ци-
је ње го ве ин тер пре та ци је хри шћан ства оста ју у до ме ну им пли цит не тео ло ги-
је. На Ино у еа смо се освр ну ли јер je сво јим иде ја ма и из бо ром ли те ра ту ре 
пре суд но ути цао на фор ми ра ње Ен до о вих по гле да. За раз ли ку од фи ло соф-
ски на стро је ног Ино у еа, пи шче вој ви зи ји не до ста је ми са о на сме лост, ни ти 
она има сна гу про по ве ди од но сно би ло ка кве прак тич не ли тур гиј ске им-
пли ка ци је. Оно што, ме ђу тим, је сте има ла би ла је не у по ре ди во сна жни ја и 
трај ни ја ре цеп ци ја. Не без иро ни је, да кле, сто ји чи ње ни ца да је је дан књи-
жев ни дис курс о хри шћан ству моћ ни је од јек нуо од „про фе си о нал ног“ бо-
го сло вља ко је се обра ћа по је дин цу с кон крет ним по зи вом да сле ди Хри ста, 
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не под вођ ством ау то ри те та За па да већ у фор ми пре ма ко јој би ја пан ски дух 
био при јем чив и отво рен. Иа ко су мно ги зна чај ни пи сци још од пр вих де це-
ни ја мо дер ни за ци је зе мље у XIX ве ку по ка за ли афи ни тет пре ма хри шћан ству 
– ме ђу њи ма су Ки та му ра То ко ку, Ши ма за ки То сон, Ши га На о ја, Аку та га ва 
Рју но су ке и мно ги дру ги – Ен до је пр ви ко ји је лич но и је дин стве но ис ку ство 
су о ча ва ња с ве ром пре то чио у књи жев ност и по све ће но про ми шљао као 
свој до жи вот ни за да так.

Па жњу за слу жу је и ње гов по ло жај у исто ри ји ја пан ске књи жев но сти 
упра во из угла зна ча ја лич ног ис ку ства у тра ди ци ји мо дер ног ја пан ског 
ро ма на. Као што се че сто ис ти че (Williams 1999), Ен до при па да тзв. тре ћој 
ге не ра ци ји но вих пи са ца ( /da i san no shi njin) по сле рат ног Ја па на, 
ко ји су сво ју афир ма ци ју сте кли по чет ком пе де се тих го ди на XX ве ка. Реч 
је о ге не ра ци ји пи са ца ста са лих то ком рат них го ди на, ко ји су, на кон по ра-
за сво је зе мље, пред со бом има ли озби љан за да так да, као ин те лек ту ал ци и 
ин ди ви дуе, у књи жев ној фор ми да ју од го во ре на те шка пи та ња о свом иден-
ти те ту и по ло жа ју у ра ди кал но из ме ње ном дру штву. Вра ћа ју ћи се тра ди-
ци ји ја пан ског Ја-ро ма на ( /shi-sho set su), они ипак ни су ви ше у ста њу 
да се по ви ну ју мо но лит ном ау то ри те ту соп стве но га Ја, ви дљи вом ра ни је 
код не ко ли ци не зна чај них пи са ца. Дез ин те гра ци ја тра ди ци о нал них вред-
но сти, ра за ра ње на ци о нал ног са мо по у зда ња и гу би так људ ског до сто јан ства 
оста ви ли су ду бо ку пра зни ну на ме сту где је, још од бу ђе ња ин ди ви ду ал-
но сти у раз до бљу Ме и ђи и увек на тра гу За па да, бу ја ло сна жно осе ћа ње 
соп ства. По је ди ни пи сци, као што је то Са ка гу ћи Ан го, при гр ли ли су ту 
пра зни ну као од су ство – и чак до бро вољ но ли ша ва ње – све га тра ди ци о нал-
но га, те та ко бу ди стич ки кон цепт пра зни не по ста је, иа ко у прав цу де ка дент-
ног ви та ли зма, ег зи стен ци јал ни и естет ски из лаз на зга ри шту ја пан ске кул-
ту ре (sHielDs 2011).

Ен до, као и дру ги пи сци из по ме ну те гру пе у ко ју га исто ри ча ри ја пан-
ске књи жев но сти свр ста ва ју, уво ди пер спек ти ву по де ље ног соп ства, ко је 
осе ћа при су ство дру го сти уну тар свог нај лич ни јег про сто ра, на чи ји је по-
зив ду жан да од го во ри. По сто ја ње та кве, од ба нал ног и сва ко днев но га „ја“ 
оту ђу ју ће, ин стан це, уне ло је ком плек сност и иро ни ју у пи шче ву пер спек-
ти ву: соп стве но ис ку ство мо ра би ти ис при по ве да но, али увек и пот ко па но 
у ау тен тич но сти на ко ју је пра во се би тра ди ци о нал но при сва ја ло. Дру гост 
ни жег ре да, на зо ви мо је та ко, за Ен доа је пред ста вљао За пад у ши рем сми-
слу, што је го то во ну жност и за ве ћи ну дру гих ја пан ских пи са ца до ње го вог 
вре ме на. Дру гост ви шег ре да, пак, на са свим осо бен на чин за ње га пред ста-
вља лич ност Хри ста. Да на мет ну тим кр ште њем Хри стос ни је кро чио у 
ње гов жи вот, при зна је Ен до, он би од ра стао у без бри жну и не мар ну осо бу, 
на лик град ским бес по сли ча ри ма и ла кр ди ја ши ма опи са ним још у ко мич ним 
ро ма ни ма ста рог То ки ја, ко је је ра до чи тао.10

10 Го во ре ћи о сво јим ра ним го ди на ма, Ен до је по ми њао сво је ло ше оце не и број на 
не ва љал ства. Ком плекс ин фе ри ор но сти ко ји је из тог пе ри о да по нео ка сни је ће, у до ди ру 
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Уме сто то га, Хри стос се као Дру ги у ор то док сно ка то лич ком ли ку 
сна жно на мет нуо зах те вом за све то шћу, тј. за осве ће њем ка кво ме је те жи ла 
и пи шче ва мај ка, у об ли ку не свој стве ном тра ди ци о нал ној на род ној ре ли-
ги о зно сти обич них Ја па на ца. На кон раз во да, она се са си но ви ма вра ти ла из 
Ман џу ри је у Ја пан и по све ти ла се сво јој но во от кри ве ној ве ри. Се ћа ње на 
њу ка ко се но ћу у сво јој со би мо ли с бро ја ни цом у ру ци, не ис пу шта ју ћи је 
чак ни то ком во жње град ском же ле зни цом, у Ен доа се ути сну ло као за по-
вест лич ног осве ће ња. Не спо соб ност да на ту оба ве зу од го во ри, као и на 
Хри стов по зив на са вр ше ност, Ен до ће са гле да ва ти као из да ју мај ке, и, на рав-
но, из да ју са мо га Хри ста. Из дај ство мај чи не љу ба ви те ма је и ње го вог де ла 
Мај ка ( , 1969). Упра во ће, ме ђу тим, ве ра у мај чин ско пра шта ње и 
без у слов ну љу бав ко ја ис ку пљу је од сва ког гре ха на ћи свој из раз у Ен до о вој 
ви зи ји Хри ста, као оно га ко ји, ис ку сив ши и сам сла бост и гор чи ну бес по-
моћ но сти, опра шта и сви ма они ма ко ји су су ви ше сла би да по не су те жак 
крст ве ре.11 

Због чи ње ни це да је Ен до у „свом“ Хри сту као са пут ни ку не моћ них 
ви део је ди ну мо гућ ност при хва та ња ме ђу Ја пан ци ма и је ди ни мо гу ћи мо дус 
оп стан ка хри шћан ства на „мо чвар ном“ тлу Ја па на, сти че се ути сак, не са свим 
ис пра ван, да је Ен до не ка кав ис точ ња ки тра ди ци о на ли ста ко ји је ре ин тер-
пре ти рао хри сто ло ги ју Ка то лич ке цр кве по ме ри ду хов не ан тро по ло ги је 
Ис то ка. Ни ти је, ме ђу тим, мо гу ће јед но знач но од ре ди ти та кву ис точ њач ку 
ду хов ност, ни ти, ве ру је мо, Ен до по ла зи од све стра ног про ми шља ња дог-
мат ске не ком па ти бил но сти хри шћан ства с ја пан ским ре ли ги ја ма. О то ме 
да је у пи та њу би ла пре све га уза јам на ис кљу чи вост мо дер не ин ди ви ду ал-
но сти и аскет ског ду ха хри шћан ства, ко ја се тек на кнад но ис по љи ла и као 
кул ту ро ло шка раз ли чи тост, го во ри нам и при мер грч ког пи сца Ни ко са Ка-
зант за ки са (1883–1957), ко ји је, иа ко од го јен у тра ди ци о нал ном пра во слав ном 
ду ху, во дио ис кре ну и те шку бор бу мо дер ног чо ве ка ка обо же њу. На су прот 
Ен доу, ко ји је ра но осе тио от пор пре ма стро гом ка то ли ци зму као не че му 
ту ђем, Ка зант за кис још у сво јој ра ној де ти њој уо бра зи љи ак тив но те жи све-
то сти (ΚαζαντζαΚης 1965:86). У про ло гу де лу Ο Τε λευταίος  Πειρασμός (По след-
ње ис ку ше ње, 1950/51), пи сац ис по ве да сво је убе ђе ње да је обо же ње, као 
сје ди ње ње с Бо гом, је ди ни чо ве ков за да так. Исто вре ме но, ме ђу тим, от кри-
ва и исти ну о „не пре ста ној и не ми ло срд ној бор би из ме ђу ду ха и те ла.“ Ова 
бор ба, уни вер зал на и древ на хри шћан ска те ма, бит ка је зе маљ ског чо ве ка 

с хри шћан ством, по при ми ти ве ће и озбиљ ни је ди мен зи је. Остао је, ме ђу тим, упам ћен и 
као осо ба ши ро ког и отво ре ног ду ха, о че му све до че и ње го ви ху мо ри стич ки есе ји. 

11 О нео дво ји во сти мај чи ног ли ка и ду хов но сти код Ен доа све до чи и све до чан ство 
пи шче ве су пру ге Ђун ко. Ка да је Ен до де цем бра 1996. го ди не пре ми нуо у бол ни ци, Ђун ко 
је, ка ко са ма ка же, по сред ством до ди ра њи хо вих ру ку при ми ла по ру ку сво га су пру га да се 
на ла зи у све тло сти и да се су срео с мај ком и бра том. Ка ко је прет ход но об ја сни ла, по след ње 
три го ди не жи во та Ен до је про вео у бол ни ци а го ди ну да на пред смрт из гу био је спо соб-
ност го во ра. Због то га, њи хо ва ко му ни ка ци ја од ви ја ла се не по сред ним фи зич ким до ди ром 
ру ке, у пот пу ној ти ши ни. 
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за свој ме та фи зич ки сми сао из ме ђу ма те ри је и ду ха. Тек с вре ме ном, она 
по при ма ин те лек ту ал ну ком плек сност и обе леж ја су ко ба из ме ђу те шко из-
мир љи вих иде ја и кон це па та ко је мо дер на ин ди ви дуа пре у зи ма на сво ме 
пу ту из ме ђу зе мље и веч но сти. 

По ље укр шта ња те жњи ду ха са зах те ви ма те ла – до пу сти мо ов де та кав 
ду а ли зам – при мар но је ме сто сти ца ња и осве до че ња ве ре, док су фи ло соф-
ски кон цеп ти ап стра хо ва ни од ра зи и на кнад на про ми шља ња та квог од но са 
пре ма сво ме сми слу и траг ко ји чо век оста вља на том пу ту. Од до ма ша ја тих 
ин те лек ту ал них кон це па та, ко ји ипак оста ју у вла сни штву ма њи не, да ле ко 
је ве ћа сна га кул тур них обра за ца у ви до ви ма ис по ве да ња и упра жња ва ња 
ве ре, ко ји не рет ко оста ју не пре по зна ти иа ко уче ству ју у сва ком до жи вља ју 
тран сцен ден ци је, пред ста вља ју ћи не са мо фор му ве ро ва ња, већ и ње го ву 
са др жи ну. Не по зна то нам је, на и ме, би ло ка кво све до чан ство о до жи вља ју 
ви ше ствар но сти ко је већ у сво јој осно ви не би би ло ар ти ку ли са но ду бо ко 
уса ђе ним прет по став ка ма од ре ђе ног уче ња уну тар ко је га се то ис ку ство 
пре по зна је и при зна је.12 При мар на ду а ли стич ка бор ба те ла и ду ха код обо-
ји це пи са ца по при ми ла је ток по бу не не, на из глед, про тив ве ре у Бо га, већ 
про тив тра ди ци јом за да тих ње них окви ра, да кле упра во оних не по пу стљи-
вих фор ми кроз ко је се она ис по ља ва. За Ка зант за ки са, тра ди ци ја се ја вља 
као про сто ду шна ве ра пра во слав ног Кри та с ко ре ни ма, ка ко ка же пи сац, 
ду бо ко у зе мљи и ви со ко на не бу, а код ја пан ског пи сца она се за да је у ви ду 
на кнад но сте че не мај чи не ка то лич ке ве ре, али без ика квих ду бљих до ма ћих 
ко ре на. У Ен до о вом слу ча ју, не ки ау то ри го во ре о уну тар њем ме та фи зич ком 
по врат ку (HaGiWara 2000) Ја па ну с ка то лич ког За па да, док је Ка зант за кис 
зах те вао ускла ђи ва ње хри шћан ства с на уч ним спо зна ја ма XX ве ка (Bien 
2009). Но, док је Кри ћа нин очу вао сво ју ра ну пред ста ву о све ти те љу као 
хе ро ју,13 те ће та ко и чо век по ста ти ни шта ма ње до са бо рац Бо га, Ен до је 
„осла био“ твр до ћу хри шћан ског при зи ва и увео све пра шта ју ћи, али ту жни 
и па сив ни лик Хри ста као са пут ни ка сла бих. За грч ког пи сца, чо век спа са ва 
чак и Бо га, би ју ћи све ко смич ку бит ку за „пре су шта вље ње“ ма те ри је у дух. 
Чо век је за ње га онај ко ји, бу ду ћи зе маљ ски прах, чак и та кав у сво јој ефе-
мер но сти чу ва веч ност бо жан ског да ха. Ка зант за кис се, из ве сно је, у сво јим 
ин те лек ту ал ним ви зи ја ма, из ме ђу оста ло га, на дах њу је ли бе рал ном те о ло-
ги јом то га вре ме на, ко ја је Бо жан ској лич но сти од ри ца ла ап со лут ну не про-
ме њи вост и уну тра шњу за тво ре ност у те о ло шки кон стру и са ној са мо до вољ-
но сти (Bien 2009). Ен до ов бог, с дру ге стра не, не ускла ђу је се с на у ком већ 

12 О мо гућ но сти тзв. чи стог ис ку ства тран сцен ден ци је го во ри се че сто у кон тек сту 
зен-бу ди зма, чи ји су про по вед ни ци за За па ду упра во у зе ну ви де ли мо гућ ност ре ли ги је 
осло бо ђе не свих кул тур но-исто риј ских усло вље но сти. Мно го се то га, ме ђу тим, мо же при-
го во ри ти те зи о та квој уни вер зал но сти зе на, што се, уо ста лом, че сто и де ша ва ло на по љу 
сту ди ја зен-бу ди зма по след њих де це ни ја. 

13 Као де те, он је ве ро вао да је ње гов де да, ко ји је сво је вре ме но во је вао про тив Ту ра ка, 
за пра во био све ти тељ.
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по ста је бо жан ство сла бих, ко је не гр ца у еп ској би ци за све оп ште спа се ње 
и обо же ње, већ сво јим ду хом љу ба ви ми лу је и уми ру је сва ког па лог и не-
моћ ног по је дин ца. 

О ду хов ном усме ре њу и јед ног и дру гог пи сца до вољ но ка зу ју ре чи 
ко је су, по њи хо вом из бо ру, оста ле за бе ле же не на спо ме ни ци ма. На Ка зант-
за ки со вом гро бу уре за не су сле де ће ре чи, чи је се по ре кло при пи су је сто ич-
ком фи ло со фу Ди мо нак су (II век): „Не на дам се ни че му, не бо јим се ни че га 
– ја сам сло бо дан.“ На су прот ово ме бор бе ном и иза зи вач ком уз ви ку Ка зант-
за ки со вом, сто ји сет но за чу ђе на и ре зиг ни ра на у не мо ћи Ен до о ва ми сао 
ко ју је на ме нио ка ме ну спо ме ни ку по ста вље ном у На га са ки ју, на јед ном од 
местâ за ко ја се ве зу ју рад ња ро ма на Ћу та ње и по вест стра да ња хри шћа на. 
На уз ви ше њу с по гле дом на мо ре, за ко је је сам пи сац при ме тио „да га је сам 
Го спод за ње га при пре мио“, сто ји Спо ме ник ћу та ња ( /Chin mo ku no 
hi), на ко је му су укле са не ове Ен до о ве ре чи: „Ка ко је чо век жа ло стан, о Го-
спо де, а мо ре је та ко пла во“. Ове ти хе ре чи од је ку ју за мно ге хри шћа не 
пре те шким пи та њем Бож јег ћу та ња и оста ју за чу ђе не пред про тив реч но шћу 
из ме ђу ле по те ње го ве тво ре ви не и уза луд но сти људ ског стра да ња. То нас до-
во ди до про бле ма те о ди ке је и сми сла стра да ња у све ту, те од но са Бо га пре ма 
људ ској суд би ни, што су ва жне те ме овог де ла. Реч је, да ка ко, о тај ни Бож јег 
про ми сла и су мор не сли ке оно га што се чо ве ку та ко че сто чи ни као рав но-
ду шност, или још го ре од то га – као нео бја шњи во и зло коб но од су ство Ство-
ри те ље во из соп стве не кре а ци је. Упра во је ово сре ди шња те ма ро ма на Ћу тање.

Уко ли ко про цес ре цеп ци је хри шћан ства код Ен доа по де ли мо на три 
раз вој не ета пе,14 он да би ово де ло пред ста вља ло вр ху нац дру ге фа зе, ко ја 
тра је од 1966. до 1980. го ди не. Ен до то ком овог пе ри о да до ла зи до ви зи је Хри-
ста ко ја је, за кљу чи ће мо, ви ше лич ни и ком про ми сни мо дус при хва та ња не-
при хва тљи во га но што је до и ста из раз не ка кве је дин стве не тра ди ци о нал не 
ан тро по ло ги је. Ње гов Хри стос по пут са ми ло сне мај ке, а пи сац упра во та ко 
за ми шља и ап со лут ни ал тру и зам будâ, сам ће не чуј ним гла сом охра бри ти 
пор ту гал ског све ште ни ка да пред ја пан ским му чи те љи ма но гом ста не на 
ње гов из о бра же ни лик, да по рек не сво ју ве ру и та ко смр ти спа се гру пу ја-
пан ских хри шћа на. За Ен доа, ин кул ту ра ци ја се ни је са сто ја ла у укљу чи ва њу 
до ма ћих еле ме на та у ка то лич ки об ред, већ у про ми шља њу пи та ња то га шта 
зна чи би ти хри шћа нин та мо где се тра ди ци о нал ни ау то ри те ти Цр кве не 
под ра зу ме ва ју а кон вен ци о нал но ве ро ва ње ни је де лат но. Да ле ко од то та ли-
те та исто риј ске хри шћан ске све сти За па да, бо жан ска моћ је у Ја па ну ре ла-
ти ви зо ва на и до свог ау то ри те та мо ра до ћи по ка зи ва њем не над моћ не, већ 
ху ма ни зо ва не љу ба ви и снис хо ђе ња пре ма чо ве ку у ње го вој сла бо сти. 

Не ми нов но је би ло, ка ко за Ен доа и Ка зант за ки са, та ко и за дру ге – Бер-
ђа је ва, До сто јев ског, као и сва ко га ко же ли да про ник не у зна че ње људ ске 

14 Ма се-Ха се га ва тај про цес код Ен доа по сма тра ди ја лек тич ки, на на чин да пр ву фазу 
(1947–1966) ка рак те ри ше пи шчев ан та го ни зам пре ма хри шћан ству, дру гу (1966–1980) из-
ми ре ње у раз у ме ва њу, док се у тре ћој (1980–1996) оства ру је син те за су прот но сти. 
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пат ње у Бо жан ској ико но ми ји људ ског спа се ња – по ћи од лич но сти са мог 
Хри ста, ко ји и сам из го ва ра нај за го нет ни је ре чи Но во га за ве та: „Бо же мој, 
Бо же мој, за што си ме оста вио?“ (Мт. 27, 46) Ве ро ват но је и за јед нич ка про-
бле ма ти ка осо бе них „хри сто ло ги ја“ код ја пан ског и грч ког пи сца, ко је сва-
ка на свој на чин пред ста вља ју осла бље ну и ху ма ни зо ва ну лич ност Хри ста, 
на вео ре ди те ља Мар ти на Скор се зеа да баш пре ма њи хо вим ро ма ни ма сни ми 
фил мо ве По след ње Хри сто во ис ку ше ње (1988) од но сно Ти ши на (2016).15 

Као што је по зна то, ро ман се те ме љи на ни зу исто риј ских до га ђа ја који 
су во ди ли гу ше њу хри шћан ске ве ре и ка то лич ког ми си о нар ског де ло ва ња 
у Ја па ну то ком XVII ве ка. Го ди не 1597. по гу бље но је два де сет и шест му че-
ни ка у На га са ки ју а европ ске ка то лич ке кру го ве на ро чи то је по го ди ла вест 
о то ме да се је зу и та Кри сто вао Фе ре и ра 1633. го ди не у Ја па ну, по сле те шких 
му че ња, од ре као хри шћан ства и остао да жи ви у тој зе мљи као на ту ра ли зо-
ва ни Ја па нац, под но вим име ном Са ва но Ћу ан. Би ло је, из гле да, оних ко ји 
су се по том и са ми упу ти ли у Ја пан, би ло да му че нич ком смр ћу ис ку пе 
Фе ре и рин грех, би ло за то да се уве ре у исти ни тост гла си на и, евен ту ал но, 
од бра не углед ног је зу и ту. При ча о Фе ре и ри, ко ли ко нам је по зна то, ни кад 
ни је до би ла свој зва нич ни епи лог, иа ко по сто је све до чан ства о то ме да је 
он пре смр ти опет јав но ис по ве дио сво ју ве ру и – му че нич ки по стра дао. 

Ро ман об ра ђу је те му уну тар ње бор бе и, на кра ју, апо ста си је јед ног од 
дво ји це мла дих све ште ни ка ко ји кри шом од ла зе у Ја пан да би утвр ди ли 
шта се за и ста де си ло с њи хо вим не ка да шњим учи те љем. Је дан од њих, 
Фран ци ско Га ру пе, и сам ги не при ли ком по ку ша ја да од бра ни не ко ли ци ну 
из сво је ја пан ске па стве, док Се ба сти ао Ро дри гез до па да мно го тра гич ни је 
суд би не: би ра дру ги, ком про ми сни, на чин да од му че ња из ба ви гру пу ја пан-
ских вер ни ка и у сим бо лич ном чи ну од ри ца ња од ве ре сту па но гом на Хри-
сто ву ико ну ( fu mie). То је нај ви ша тач ка фа бу ле овог ро ма на а ова кав ис ход 
Ро дри ге зо ве дра ме суп тил но али не по гре ши во на го ве шта ва ла је већ пси хо-
ло шка мо ти ва ци ја ју на ка у ње го вим до та да шњим ис ку ше њи ма. Од ри ца њу 
ра ди спа са ва ња не сво га већ жи во та дру гих мо рао је прет хо ди ти на пад 
ду ха сум ње, ко ји Ро дри ге за об у зи ма на вр хун цу бес циљ ног лу та ња и скри-
ва ња по бес пу ћи ма, на кон што су дво ји ца нај по жр тво ва ни јих и у ве ри нај-
у твр ђе ни јих хри шћа на се ла То мо ги, Ићи зо и Мо ки ћи, спо ром смр ћу по гу-
бље ни на оба ли мо ра. 

Од ла зе ћи му че нич ки, али не на све чан на чин опи си ван у жи ти ји ма већ 
„бед ном“ и ано ним ном смр ћу, они оста вља ју ми си о на ре без за шти те у се лу 

15 На зив де ла у пре во ду на срп ски је зик гла си Ћу та ње, што је и нај бли жни пре вод 
ја пан ске ре чи „ћин мо ку“. Исто и ме ни филм је, са дру ге стра не, на срп ско ме по нео на зив 
Ти ши на, што се на ме ће као пр ви пре вод ре чи „si len ce“, ка ко на слов фил ма гла си у ори ги-
на лу. Чи ни се да у ен гле ском је зи ку не до ста је име ни ца ко ја би не дво сми сле но из ра зи ла 
раз ли ку из ме ђу ћу та ња као од су ства гла са осо бе и ти ши не као од су ства би ло ка квог зву ка. 
Те ма ро ма на је, ме ђу тим, не дво сми сле но упра во „ћу та ње“ Бо га, као од су ство ње го вог ја сног 
од го во ра на ја сно и бол но ис ка за не људ ске пат ње. 
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и од но се са со бом део ве ре, ка ква је она до та да би ла, оца Ро дри ге за. На кон 
бе сми сле ног стра да ња до брих вер ни ка, у Ро дри ге зо вој све сти су сре ћу се 
ви ше пу та Бог и мо ре, обо је под јед на ко ћу тљи ви и рав но ду шни, што је ис-
ка за но и у већ по ме ну тим ре чи ма са спо ме ни ка у На га са ки ју. Му кло је, 
по пут буб ња у мр клој но ћи, од је ки вао бе сми сле ни шум та ла са, ко ји су се 
кре та ли без ика кве свр хе и рав но ду шно оми ва ли мр тва те ла дво ји це му че-
ни ка. По сле њи хо ве смр ти мо ре је оста ло не про ме ње ног „из ра за ли ца“, 
про сти ру ћи се у упор ном ћу та њу о оно ме што је ви де ло – баш као и Бог. 
Нај стра шни је Ро дри ге зо во ис ку ше ње пра те и нај зло коб ни је по ми сли: „То 
је не мо гу ће, по ми слио је и од мах нуо гла вом. Ка да Бо га не би би ло, чо век 
не би мо гао да под не се ову јед но лич ност мо ра и ње го ву зло коб ну рав но ду-
шност. (Ме ђу тим, у слу ча ју да – на рав но, са мо у слу ча ју да је та ко...) Не где 
ду бо ко у ње го вим гру ди ма је дан дру ги глас је у том тре нут ку про ша пу тао. 
(У слу ча ју да Бо га ипак не ма...).“ (  1993:301) Ово стра шно и не под но-
шљи во пи та ње не до во ди Ро дри ге за до ме та фи зич ког оча ја ња – у ње му оно 
бу ди осе ћа ње ап сурд но сти и ко мич но сти жи во та свих оних ко ји су за ве ру 
по стра да ли. 

Бер ђа јев је на пи сао да је узрок ате и зма код ру ских ин те лек ту а ла ца XIX 
ве ка био етич ке при ро де, тј. иза зван не мо гућ но шћу да се ре ши про блем 
те о ди ке је и оправ да по сто ја ње пат ње (BerDyaev 1948:78‒79). Про то тип та кве 
мо дер не ин ди ви дуе, су ви ше тра ги чан и су ви ше иде а ли ста да би ве ро вао у 
то да се свет ска хар мо ни ја оства ру је пат њом не ви них, био је Иван Ка ра ма-
зов. Но, ве ро ват но не би ис прав но би ло за кљу чи ти да у ли ку сво га ју на ка 
Ен до не по сред но ис ка зу је вла сти те сум ње. Ње го ва ве ра је, по свој при ли ци, 
до и ста мо ра ла би ти озбиљ но ис пи ти ва на, јер без то га не би би ло ни ње го ве 
књи жев но сти, што се мо же ка за ти и за До сто јев ског. Ве ру је мо, ипак, да 
раз лог трај не све жи не и ак ту ел но сти Ен до о вог књи жев ног де ла ле жи упра-
во у то ме што се он, као пи сац, не по ве ра ва у пот пу но сти сво јим ју на ци ма, 
ни ти се, пак, од њих оту ђу је оста вља ју ћи их у обла сти чи сте фик ци је. Пи сац 
оста је на гра ни ци свог књи жев ног све та, у стал ном ди ја ло гу с ли ко ви ма 
ко је са свим очи глед но „оду ше вљу је“, за др жа ва ју ћи пра во на то да као спо-
ља шња ин стан ца у од но су на њи хов свет са чу ва ком плек сност ка ква је књи-
жев ном ју на ку не мо гу ћа. 

Ен до ће, да кле, Ро дри ге за пре да ти сна жној скеп си, ка кву је мо жда и 
сам ис ку сио, а он да га оста ви ти да сам ис пу ни сво ју суд би ну и про жи ви 
сво је ис ку ше ње до крај њих по сле ди ца. Злоб ни глас де мо на сум ње до ла зи 
да му чи чо ве ка мо дер ног до ба – а све ште ник у овом ро ма ну не сум њи во је 
чо век мо дер не све сти иа ко је вре ме рад ње у да ле кој про шло сти – у ли ку 
ње го вог вла сти тог ра зу ма, што је у ро ма ну опет ту жна по вла сти ца чо ве ка 
За па да. За пи та ност над мо гућ но шћу и оправ да но шћу ве ре уоп ште, сазрева ла 
је у пи сцу од ра ног уз ра ста, али он се у сво јој књи жев но сти не су о ча ва с тим 
пи та њем не по сред но и у ње го вој уни вер зал но сти, већ од у жи жу свог ин те-
ре со ва ња ста вља про блем хри шћан ске ве ре на не хри шћан ском тлу. За си ћен 
и раз о ча ран „за пад њач ким“ хри шћан ством у Фран цу ској и све стан то га да, 
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као Ја па нац, не мо же би ти ни при хва ћен ни ти хо мо ге ни зо ван уну тар те кул-
ту ре, он не ми нов но про бле ма ти зу је оно што сма тра кул ту ро ло шком ди мен-
зи јом хри шћан ства, не усу ђу ју ћи се ипак да га и од ба ци. Уме сто то га, би ра 
пут ре ла ти ви за ци је оно га што сма тра спо ља шњим сло јем ве ре – тј. ре ли ги ју 
– и утвр ђу је се у убе ђе њу да „ја пан ско хри шћан ство“ мо ра би ти дру га чи је. 

Не спо соб ност ја пан ског ду ха да искре но при хва ти стра ну ре ли ги ју 
ка ква је хри шћан ство, Ен до об ја шња ва сле де ћим три ма од ли ка ма, за ко је 
на ла зи да су том ду ху ин хе рент не: нео се тљи вост пре ма Бо гу; нео се тљи вост 
пре ма гре ху; нео се тљи вост пре ма смр ти. Чо век За па да, на пи са ће у јед ном 
од сво јих де ла, ни је у ста њу да по рек не по сто ја ње тран сцен дент ног Бо га, 
чак и ка да то на из глед чи ни. Не што слич но до и ста мо же мо ви де ти и у ли ку 
Ива на Ка ра ма зо ва (ко ји у Бо га не ве ру је, али га по шту је!). На су прот то ме, 
ја пан ска ре ли ги о зна свест на та кву ап со лут ну ин стан цу не ра чу на – њен 
до жи вљај све та је пан те и стич ки а спа се ње не до ла зи „сви ше“, већ се оства-
ру је у хо ри зон тал ној и сло је ви тој ин тер ак ци ји са свим би ћи ма. Ипак, као 
књи жев ник Ен до је, де ле ћи сфе ру ду хов ног ис ку ства на два та бо ра, тј. Ис ток 
и За пад, пре ви део из ве сност оно га што смо прет по ста ви ли већ на по чет ку: 
хри шћан ство је да нас под јед на ко стра но и Ис то ку и За па ду а сва ки ње гов 
су срет с ин ди ви ду ал ном ду шом већ је ин кул ту ра ци ја – па чак и тран сфор-
ма ци ја – чи је су им пли ка ци је да ле ко се жне и дру ги ма не по зна те. 

Од са вре ме них пра во слав них ду хов ни ка мо же мо чу ти то да је ду ша 
по сво јој при ро ди хри шћан ка, док сво јим стра сти ма, да кле у сва ко днев ној 
ре ал но сти, оста је па ган ка. Ме ђу ми сли о ци ма, још је сме ли ји, на при мер, 
Ва си ли је Ро за нов, ко ји је у се би отво ре но и све сно га јио про тив реч но сти 
као што су ви зан тиј ски мо на шки пи је ти зам, с јед не стра не, и ви ше бо жач ки 
па га ни зам с афир ма ци јом сек су ал но сти. Сле де ћи свој про грам ин кул ту ра-
ци је, Ен до за не ма ру је чи ње ни цу да ни осо ба ко ја хри шћан ско уче ње ба шти-
ни ве ко ви ма не бо ра ви по сто ја но у мо но лит но сти свог вер ског иден ти те та, 
већ оста је у аго ни ји из ме ђу два без да на, јед ног бо жан ског и дру го га ко ји је, 
ни шта ма њом сна гом, ву че у ни шта ви ло без Бо га. Чи ни се да је он, раз о ча ран 
оним што је од хри шћан ства ви део у Фран цу ској и убе ђен у не пре мо сти вост 
ја за ме ђу кул ту ра ма, хри шћан ство За па да пре пу стио ла га ном про па да њу, 
да би на Ис то ку про на шао је дан ње гов ви тал ни ји и „при род ни ји“ вид. 

Па дре Ро дри гез, де лом и пи шчев ал тер его, то ком свог скри ва ња у пла-
ни на ма све ви ше би ва ди со ци ран од сво је ве ре а вла сти то уну тар ње ста ње 
про ве ра ва у од ра зу сво га ли ца, огле да ју ћи се у во ди на ко ју по вре ме но на-
и ла зи. Оно је час Хри сто во ли це, час се по ка зу је ис кри вље но у ко мич ну 
гри ма су. Као зна че њем по себ но обре ме њен мо да ли тет во де, Ен до уче ста ло 
ко ри сти и мо тив „мо чва ре“, ме та фо ре за пре о бра жа ва ју ћу си лу, хтон ског 
при зву ка, ко ја де лу је у ду би на ма ја пан ске кул ту ре и у жи во ту оста вља само 
оно су шти ну че га успе пот пу но да из ме ни. Ка да се Ро дри гез нај зад бу де 
су срео с Фе ре и ром, овај ће му об ја сни ти да се Ја пан ци ни кад ни су ни мо ли-
ли уи сти ну хри шћан ско ме Бо гу. У Ја па ну, ка же он, Бог до жи вља ва суд би ну 
леп ти ра ухва ће ног у па у ко ву мре жу: спо ља, он је и да ље исто бо жан ство; 
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но, оно што оп ста је за пра во је са мо пра зна љу шту ра, док је су шти на не пре-
по зна тљи во из ме ње на. Су де ћи по прет ход но на ве де ним Ући му ри ним ре чи-
ма, у ово ме је Фе ре и ра, а с њи ме и Ен до, ве ро ват но у пра ву. Но, ни су си ле 
не ка кве чи сте ау тох то не кул ту ре оно што рас та че тки во све га при до шло га. 
Са ма та на вод но до ма ћа ма три ца већ је по сво ме по стан ку и де ло ва њу хе-
те ро ге на и из ра зи то плу рал на у син кре ти зму до ма ћег и стра ног, те би ло 
ка ква „ја ка он то ло ги ја“ с ве ром у изо ло ва ну и ис кљу чи ву тран сцен ден ци ју 
уну тар ње ни је мо гу ћа. 

Ен до се од ри че хри шћан ства дог ма та и од сту па од пре да ња, што ипак 
ни је мо гао да учи ни и, бу ду ћи све ште ник, ње гов при ја тељ Ино уе.16 Ни Ро-
дри гез, као пи шчев ал тер его, у сво ме ис ку ше њу не при бе га ва, сто га, тра ди-
ци о нал но мо на шким на чи ни ма раз у ме ва ња и пре ва зи ла же ња сво га ста ња, 
до бро по зна тог у аскет ској ли те ра ту ри. Не зна мо ко ли ко је пи сцу био по знат 
по јам „бо го о ста вље но сти“, о че му бар од вре ме на Ан то ни ја Ве ли ког до на-
ших да на све до чи ис ку ство ду хов ног жи во та. О ње му је пи сао Исак Си рин, 
за ње га су зна ли и са вре ме ни под ви жни ци као што је Си лу ан Атон ски, а у 
на ше вре ме о то ме ве о ма упе ча тљи во и нео бич но отво ре но ка зу је и ми тро-
по лит Ни ко лај Ха џи ни ко лау. У Ка то лич кој цр кви оно се опи су је као там на 
ноћ ду ше, а би ло је по зна то и Те ре зи од Ли зјеа. Ка ко ка же Ила ри он Ал фе јев, 
ту ма че ћи де ло Иса ка Си ри на, бо го о ста вље ност има са мо два мо гу ћа ис хо-
да: на ла же ње или гу бље ње Бо га. 

Ен до ов ју нак је већ не по врат но „оса вре ме њен“, го то во пост мо де ран 
чо век и по бор ник „сла бе ве ре“: он не оце њу је вред ност жр тве (θυσία) у од-
но су на веч ни жи вот, већ у они ма ко ји ма је спре мљен ве нац му че ни штва 
ви ди тек жр тве (θῦμα) ко смич ке не прав де и „ве ли ких при ча“. Он ни је аске-
та, већ ху ма ни ста са вре ме ног до ба. Иа ко све стан крај ње бе де у ко јој ње го-
ва ја пан ска па ства про во ди сво је крат ке ово зе маљ ске да не, све ште ник чи ни 
не што не за ми сли во: из ба вља их упра во за овај жи вот, ли ша ва ју ћи их на-
гра де на не бе си ма. Он ов де не раз ми шља о ес ха то ну – при бе га ва не ло ги ци 
му че ни ка, већ бод хи са тве, бу ди стич ког све ти те ља ко ји при но си нај ве ћу 
лич ну жр тву спа са ва ју ћи дру ге у ну жди. И код Ка зант за ки са се по след ње 
Хри сто во ис ку ше ње са сто ја ло у мо гућ но сти из ба вље ња од кр сне смр ти, да 
би по том про жи вео – на то га на во ди ку шач – без бри жно у бла го де ти ма 
ово га све та. Ипак, он на кра ју по бе ђу је де мон ско ис ку ше ње и стра да, на на чин 
ко ји је Ен до о вом ју на ку био не мо гућ. Већ је при ме ће на срод ност Ен до о вог 

16 Ино уе та ко ђе при ме ћу је да хри шћан ство у Ја па ну но си ли це Хри ста ка кво је би ло 
об ли ко ва но и пред ста вље но на За па ду, због че га је у Ја па ну нео п ход но на ћи Спа си те љев 
дру га чи ји лик, ко ји би се при сни је ко снуо ду ша са мих Ја па на ца. Но, бу ду ћи ипак све ште-
но слу жи тељ, он се ни је од ва жио на ис пи ти ва ње мо гућ но сти не по сто ја ња Бо га. Сво је уз о ре 
сми ри ва ња пред тим стра шним пи та њем на ла зио је у кри лу Цр кве, и Ис то ка и За па да. Наро-
чи ту при вр же ност по ка зао је пре ма лич но сти Те ре зе од Ли зјеа, кар ме ли ћан ске мо на хи ње 
по зна те по сво ме „ма лом пу ту“, као прак тич ној ве ри свих оних ко ји су, као ма ли и не моћ ни, 
упу ће ни на сит на до бра про сто ср дач не љу ба ви у свим жи вот ним окол но сти ма. 
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хри шћан ства ја пан ско ме бу ди зму Чи сте зе мље, ко ји обе ћа ва спа се ње сва ко-
ме гре шни ку, без об зи ра на уло же ни труд, обра ти ли се он са мо бу ди Ами ди 
(maseHaseGaWa 2008:131). Ста но ви ште тог сво је вр сног етич ког мо ни зма, 
ка рак те ри стич но за ис точ ња ки на чин пре ва зи ла же ња ду ал но сти, ви дљи во 
је и у по след њем Ен до о вом ро ма ну Ду бо ка ре ка (深い河/ Fu kai ka wa, 1993), 
ко ји се сма тра кру ном ко нач ног, тре ћег ста ди ју ма пи шче ве тран сфор ма ци је 
хри шћан ства.17 

У Ћу та њу, пак, Ро дри гез и по сле од ри ца ња се бе сма тра све ште ни ком, 
ве ру ју ћи да је у ћу та њу Бо га за пра во чуо Хри стов глас, ко ји га је у кри тич-
ном тре нут ку охра брио на тај, сва ком хри шћа ни ну не за ми сли ви, чин. Хри-
стос му се ти хо ја вља и, по пут мај ке, до шап та ва да сло бод но зга зи ње гов 
лик, јер је он на зе мљу и до шао да би био зга жен и пре зрен, као онај ко ји ће 
са сла би ма са стра да ва ти за на век. Овом све ште ни ку „сла бе ве ре“ на кра ју, док 
у Ја па ну на ста вља свој про тив реч ни жи вот сло бод ног за то че ни ка, оста је 
са мо је дан од ње го ве па стве: онај ко ји га је, као Ју да, из ру чио го ни те љи ма. 
То је Ки ћи ђи ро, ја пан ски хри шћа нин ко ји је мно го пу та па дао и вра ћао се 
ве ри кроз ис по вест, са мо да би из но ва по чи нио из дај ство. Ро дри гез с по ти-
сну тим га ђе њем гле да на тог, у сво јој крај њој бе ди и бес ка рак тер но сти, најни-
жег од свих љу ди, не при ме ћу ју ћи да и ње га са мо га ја пан ска мо чва ра ра сла-
бљу је и ли ша ва пре ђа шње од луч но сти. 

Ен до не иде а ли зу је Ки ћи ђи роа, ко га бес по штед но опи су је у пу но ћи 
ње го ве фи зич ке и ду хов не бе де, без ви дљи вих зна ко ва сим па ти је. Све нам 
ја сни је би ва и то да је овај от пад ник та ко ђе пи шчев ал тер-ег о, што се не дво-
сми сле но по твр ђу је он да ка да се Ен до у јед ном дру гом тек сту по и сто ве ћу-
је с тзв. скри ве ним хри шћа ни ма из про шло сти сво је зе мље, ко ји су жи ве ли 
у сра мо ти од ступ ни штва и чи је је хри шћан ство по сте пе но по при ми ло ве-
ро ва ња и об ред не фор ме са свим оту ђе не од пр во бит них. У ли ку Ки ћи ђи роа 
ре ха би ли то ван је чак и сам Ју да, слич ност ко је му се не дво сми сле но на гла-
ша ва, а нај ви ше у ње го вом чи ну из ру чи ва ња Ро дри ге за вла сти ма за две ста 
сре бре ња ка. Ен до та ко у кри ло хри шћан ства вра ћа не при зна ти род „тај них 
хри шћа на“ уоп ште,18 по чев од Ју де, и свих оних за ко је у си нак са ри ма и 
мар ти ро ло ги ји ма не ма ме ста – све до ње га са мо га, као по том ка сво јих сла-
бих и за му че ни штво не спо соб них пре да ка. 

17 Са вре ме но гле ди ште о ау то но ми ји де ла у од но су на ау то ра те шко ће об ја сни ти 
чи ње ни цу да је Ен до, на соп стве ни зах тев, са хра њен с при мер ци ма сво јих ро ма на Ћу та ње 
и Ду бо ка ре ка. 

18 Као што је по зна то, у исто ри ји Цр кве мно ги ње ни чла но ви жи ве ли су као тај ни хри-
шћа ни, но са мо уко ли ко ни су би ли пре по зна ти и по зва ни да се јав но из ја сне. У том слу ча-
ју, хри шћа нин је ду жан да сво ју ве ру јав но ис по ве ди, без об зи ра на по сле ди це, сле ду ју ћи 
та ко Ар хи му че ни ку, са мо ме Хри сту. Ен до „ле ги ти ми зу је“ ону дру гу, не при зна ту ли ни ју, 
ко ја по ти че од за на век про кле тог Ју де, али чи ју ре ал ност сво јим од ри ца њем на го ве шта ва 
и сам апо стол Пе тар. Ова но во за вет на сце на при зи ва се не дво сми сле но и у ро ма ну: у тре-
нут ку ка да је Ро дри гез сто па лом до дир нуо Хри стов лик на ико ни, за чу ло се ка ко пе ва ју 
пр ви пе тло ви. 
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На по след њих не ко ли ко стра ни ца ро ма на Ро дри гез, ко га у обли жњем 
На га са ки ју на род већ зо ве „па ли Па вле“19 и ко ји ће на кра ју чак до би ти ја-
пан ско име Ока да Сан е̓мон, по пр ви пут „са сло бо де“ по сма тра сва ко днев-
ни жи вот обич них Ја па на ца, у обич ним и искре ним ма ни фе ста ци ја ма ре-
ли ги о зно сти по не где то ли ко сли чан ње го вом род ном Пор ту га лу. У тим 
тре ну ци ма, уз гред при ме ћу је да ни из ме ђу ње га и Ки ћи ђи роа ствар не раз-
ли ке мо жда и не ма, што је чи та о цу на го ве штај да сле ди мо ме нат њи хо вог 
по нов ног су сре та, пр вог по сле из да је, ка да тај не до стој ни хри шћа нин до ла-
зи овом ве ро ват но већ раш чи ње ном све ште ни ку на ис по вест. Убе ђен у то 
да је мо гу ће из да ти зе маљ ску је рар хи ју оста ју ћи и да ље у не бе ској, Ро дри-
гез са мо ме се би по твр ђу је сво ју ода ност Хри сту, ко ји ипак ни је ћу тао у 
од суд ном ча су – а ако и је сте ћу тао, он да је он, Ро дри гез, о ње му го во рио и 
све до чио це лим сво јим до та да шњим жи во том. То му да је сме лост да, бу ду-
ћи по след њи све ште ник у Ја па ну, про чи та на кра ју Ки ћи ђи роу раз ре шну 
мо ли тву. 

На стао на тра ди ци ји ја пан ске про зне фик ци је с из ра же ном те жњом да 
се до ку мен ту је уну тар ње су бјек тив но ис ку ство, ро ман Ћу та ње нај по зна-
ти је је Ен до о во де ло у ду гач ком ни зу ње го вих ли те рар них на сто ја ња да 
из ми ри свој ја пан ски сен зи би ли тет са стро гим дог мат ским зах те ви ма хри-
шћан ске ве ре. Сви по ку ша ји да ка то ли чан ство од ба ци као ту ђе, би ли су, по 
пи шче вим ре чи ма, без у спе шни јер је оно већ по ста ло са став ни део ње го ве 
лич но сти, онај Дру ги ко ји нас из ну тра оту ђу је од нас са мих, по зи ва ју ћи 
ра њи во и ни кад до кра ја фор ми ра но соп ство да ис ту пи и иден ти фи ку је се. 
При по вест у сво јој основ ној иде ји за сно ва на на су ко бу два ју ме та фи зич ких 
и он то ло шких мо де ла, те о цен трич но га за пад њач ког што афир ми ше тран сцен-
дент но Јед но и де цен тра ли зо ва ног ис точ њач ко га, ко ји уну тар хо ри зон тал не 
ан тро по цен трич не рав ни те жи ин клу зив но сти и има нен ци ји, раз от кри ва 
се при кра ју као уни вер зал на при ча о уну тар њој мо ли тви и о чо ве ко вом од-
но су с лич но сним Бо гом као до жи вот ној ди ја лек ти ци ве ре и сум ње. Иа ко 
Ен до о ва те о ло ги ја и ње го во ре ше ње глав них не до у ми ца ве ру ју ћег чо ве ка 
мо дер ног до ба, као ни у слу ча ју Ка зант за ки са де це ни ја ма пре то га, ни су на-
и шли на одо бра ва ње ка то лич ких кри ти ча ра,20 не мо же се по ре ћи уни вер-
зал ни зна чај ње го вог де ла, као ни пи шче во пра во да се, као и До сто јев ски 
мно го пре то га, у ли те рар ној фор ми обра ти оним пи та њи ма ко ја те о ло ги ја 
углав ном за о би ла зи. 

Ве ро ват но је Ен до у сво јој ин тер пре та ци ји, те же ћи да се осло бо ди 
твр дих и оба ве зу ју ћих дог ма та у стра ном ру ху, скли знуо у лич ну и про из-
вољ ну дог му дру ге вр сте, у крај њој ли ни ји ипак не моћ ну да са вре ме ном 
чо ве ку по мог не у про на ла же њу де лат ног лич ног мо ду са ин кул ту ра ци је хри-
шћан ства на мо чвар ном тлу соп стве ног жи во та. У же љи да „ту ђе“ па ра диг ме 

19 Па вле је би ло и Ен до о во хри шћан ско име.
20 Папа Па вле VI је, недуго по објављивању романа, у обра ћа њу вер ни ци ма у На га са-

ки ју пре по ру чио да га не читају.
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пре ве де на кул ту ро ло шки при хва тљи ве ал тер на ти ве, пи сац је, мо жда, из-
гу био из ви да ствар ну сло же ност пи та ња ко ји ма се, не сум њи во на па жње 
вре дан на чин, ба вио. Ње гов по след њи ро ман Ду бо ка ре ка, под јед на ко зна-
ча јан ко ли ко и Ћу та ње, од ла зи да ље у прав цу ис точ њач ког пан те и зма, а 
спа си тељ ска и ис ку пи тељ ска лич ност Хри ста ре ла ти ви зу је се још ви ше. 
Хри стос гу би сво ју исто риј ску кон крет ност, име и лич ни ка рак тер, и би ва 
про ту ма чен као без и ме но ин кар ни ра но на че ло љу ба ви у плу ра ли стич ком 
све ту. Чи ни се да је ја пан ском пи сцу не по зна та она „за љу бље ност“ ко ја је 
на ве ла До сто јев ског да ка же ка ко би ра ди је иза брао Хри ста не го иси ти ну, 
уко ли ко би се то дво је на шло у од но су ме ђу соб не ис кљу чи во сти. Но, Ен до о во 
де ло, с дру ге стра не, под се ћа нас на то да је ис ку ство Бо га у да на шње вре ме 
не ми нов но и плу ра ли стич ко и лич но, те на то да се до ње га мо ра до ћи – оно 
ни је на след но и да то тра ди ци јом. 

Ко ли ко год да се Ен до, у сво јој спи са тељ ској кре а тив но сти, уда љио од 
бо го слов ских ак си о ма, што се мо же сма тра ти и нео п ход но шћу без ко је би 
при по ве да чев глас ве ро ват но утих нуо и ни ка квог раз го во ра ви ше не би ни 
мо гло би ти, мо же се прет по ста ви ти да је он, у осно ви, на свој на чин сле дио 
ону ви зи ју хри шћа ни на ко ју и Па вле Ев до ки мов ис ка зу је сле де ћим ре чи ма: 
„Хри шћа нин је ја дан чо век, али он зна да по сто ји Не ко још јад ни ји, а то је 
онај Про сјак љу ба ви на вра ти ма на ше га ср ца“ (евдокимов2001:21). 
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Da li bor D. Klič ko vić

IN CUL TU RA TION OR TRAN SFOR MA TION: CHRI STI A NITY  
IN THE NO VEL SI LEN CE BY THE JA PA NE SE WRI TER  

EN DO SHU SA KU

S u m  m a r y

En do Shu sa ku had al ways been re cog ni zed as the gre a test “Cat ho lic wri ter” in 
Ja pan, even dub bed as Ja pa ne se Gra ham Gre e ne. In deed, by far the big gest part of his 
opu lent li te rary work is ob vi o usly de di ca ted to the very qu e sti on of how to co pe with his 
own cat ho lic fa ith. He had been thin king of Chri sti a nity as be ing es sen ti ally at odds with 
his Ja pa ne se ma king ever sin ce he re ce i ved it as a boy, by his mot her’s will. This in sight 
was go ing to in spi re his en de a vors to re cast the Chri sti a nity so as to co me to a dif fe rent 
un der stan ding of it, that wo uld be ac cep ta ble for the Ja pa ne se and, at a la ter sta ge, for 
all non-Eu ro pe ans. In his no vel Si len ce, such a Chri sti a nity is con ce i ved of as be ing 
ba sed on an ima ge of the suf fe ring Christ, a Christ not so much the re de e mer as a fel low 
tra ve ler thro ugh the suf fe rings of the we ak ones. Thus ima gi ned, Christ se ems to be ma de 
fe e ble and de pri ved of his di vi ne pre ro ga ti ves to fit a rat her an thro po cen tric per spec ti ve, 
with his me taphysi cal me a nings in a tra di ti o nal sen se re du ced to al most not hing. Such 
a ver sion of Chri sti a nity for ged by En do re sem bles mo re mo dern di sco ur ses of the 
Ja pa ne se Bud dhism than the stur dily ar ti cu la ted dog ma ta and strictly ob ser ved set of 
cre eds, man da tory for every Cat ho lic. Wil ling to cre a te an ori en tal Chri sti a nity, En do 
hu ma ni zed it, much in the man ner of the li be ral the o logy ea ger to be in clu si ve and to le-
rant of al most any form of fa ith, as long as it is pro fes sing lo ve. The we ak the o logy of 
En do is well-su i ted as a li te rary mo del of hu man di a lo gue with God, in a work of fic tion. 
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Ho we ver, as a mo de of hu man re la ti on ship to the di vi ne tran scen den ce, which we be li e ve 
ac tu ally was the prin ci pal goal of En do’s tho ught, it is re du ced to the “we ak fa ith”, that 
is not obli ga tory anymo re for eit her si de re la ted, ne it her Christ nor man. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град
da li bor klic ko vic74@gmail.com
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Др Наташа В. Гојковић

ПРЕВОЂЕЊЕ АРХАИЗАМА И ИСТОРИЦИЗАМА С ЕНГЛЕСКОГ  
НА СРПСКИ ЈЕЗИК У РОМАНУ РАЗУМ И ОСЕЋАЈНОСТ  

ЏЕЈН ОСТИН: КРИТИЧКА АНАЛИЗА*

Пред мет про у ча ва ња у овом ра ду је су пре во ди ар ха и за ма и 
исто ри ци за ма у ро ма ну Ра зум и осе ћај ност Џејн Остин на срп ски 
је зик. Основ но по ла зи ште за ана ли зу пре вод них ре ше ња у два по-
сто је ћа пре во да по ме ну тог ро ма на (Ми ли це Си ме о но вић из 1976. и 
Бра ни сла ве Ма о душ из 2012) је сте уни вер зал но је зич ко обе леж је 
или ter ti um com pa ra ti o nis – тре ћи еле мент, пре ма ко јем се по ре ђе-
ње вр ши. Ана ли зи ра ни су сви исто ри ци зми, док су ар ха и зми ко ји 
су увр ште ни у рад ода бра ни пре ма два кри те ри ју ма: 1. пре вод на 
ре ше ња се раз ли ку ју у по сто је ћим пре во ди ма и 2. ау тор ка ну ди 
бо ље пре вод но ре ше ње. У увод ном де лу ра да украт ко се обра зла-
жу пој мо ви ар ха и за ма и исто ри ци за ма, на во де се реч ни ци ко ји су 
ко ри шће ни при ана ли зи ра њу, об ја шња ва ју те о риј ска по ла зи шта за 
ис тра жи ва ње и бли же се упо зна је са за дат ком пре во ди ла ца у ро ма-
ну Ра зум и осе ћај ност. На ред ни део по све ћен је де таљ ној ана ли зи 
пре вод них ре ше ња ар ха и за ма и исто ри ци за ма, у сми слу упо ре ђи-
ва ња зна че ња из дво је них лек се ма са зна че њи ма по сто је ћих пре-
вод них ре ше ња, те пред ла га ња бо љих у слу ча је ви ма у ко ји ма је то 
по треб но. Де фи ни ци је зна че ња лек се ма на ен гле ском је зи ку пре-
у зе те су ис кљу чи во из елек трон ског из да ња реч ни ка Ox ford En glish 
Dic ti o nary, док су де фи ни ци је зна че ња срп ских лек се ма пре у зе те 
из Реч ни ка срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске и лек си ко на Си но ни ми 
и срод не ре чи срп ско хр ват ског је зи ка. У тре ћем де лу ра да на во де се 
основ ни за кључ ци ана ли зе на ни воу је зи ка Џејн Остин и на ни воу 
по сто је ћих пре во да ар ха и за ма и исто ри ци за ма, те се кон ста ту је да 
спи са те љи чин је зик ни је ар ха и чан у то ли кој ме ри да бу де не ра зу-
мљив или те же ра зу мљив да на шњем чи та о цу, а да од два по сто је ћа 

* Рад је изложен у виду саопштења на научном скупу Језици и културе у времену и 
простору 3, Филозофског факултета у Новом Саду и представља део испитне обавезе у 
оквиру предмета Контрастивна лексикологија, под менторством проф. др Твртка Прћића.
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пре во да ро ма на, пре ма ана ли зи пре во да ар ха и за ма и исто ри ци за ма, 
бо љим мо же мо на зва ти пре вод Ми ли це Си ме о но вић. 

Кључ не ре чи: ар ха и зми, исто ри ци зми, ter ti um com pa ra ti o nis, 
Ра зум и осе ћај ност, пре во ђе ње.

1.увод.Пред мет про у ча ва ња у овом ра ду је су пре во ди ар ха и за ма и 
исто ри ци за ма у ро ма ну Ра зум и осе ћај ност Џејн Остин на срп ски је зик. У 
уво ду украт ко обра зла же мо пој мо ве ар ха и за ма и исто ри ци за ма, на во ди мо 
реч ни ке ко ји су ко ри шће ни при ана ли зи ра њу, об ја шња ва мо те о риј ска по-
ла зи шта за ис тра жи ва ње и бли же се упо зна је мо са за дат ком пре во ди ла ца 
у по ме ну том књи жев ном де лу.

1.1.дефиниЦијаархаизама,оБележавањеиречниЦи.Ox ford En glish Dic ti
o nary де фи ни ше ар ха ич не ре чи као оне ко је при па да ју не ком ра ни јем вре ме-
ну, ко је ни су ви ше у оп штој упо тре би, а још их ко ри сте по је дин ци, или су се 
за др жа ле у спе ци фич ној упо тре би: по е зи ја, ли тур ги ја, итд. Има ју ћи у ви ду 
ову де фи ни ци ју, из тек ста ро ма на Ра зум и осе ћај ност (Sen se and Sen si bi lity) 
ен гле ске спи са те љи це Џејн Остин из дво јен је кор пус од ше зде сет че ти ри 
ре чи, за ко је се, пре ма кри те ри ју ми ма ко ји ће би ти на ве де ни ка сни је, мо же 
ре ћи да при па да ју ар ха ич ном во ка бу ла ру. У овом ра ду об ра ђе но је свих осам 
про на ђе них исто ри ци за ма и два де сет ар ха и за ма пре ма два кри те ри ју ма: 
1. пре вод на ре ше ња се раз ли ку ју у по сто је ћим пре во ди ма и 2. ау тор ка ну ди 
бо ље пре вод но ре ше ње. Ти ме је, уз кон ста то ва ње раз ли ка у асо ци ја тив ном 
обе ле жа ва њу ре чи у реч ни ци ма ко ји су ко ри шће ни, из вр шен пр ви за да так 
ау тор ке овог ра да. Дру ги за да так под ра зу ме вао је про на ла же ње пре вод них 
ре ше ња за из дво је не ре чи у по сто је ћим пре во ди ма на срп ски је зик, и то: у 
пре во ду Ми ли це Си ме о но вић из 1976. и Бра ни сла ве Ма о душ из 2012. Тре ћи 
за да так и, мо гло би се ре ћи нај ва жни ји, сва ка ко је ана ли за пре вод них ре ше ња 
и, у по је ди ним слу ча је ви ма, про на ла же ње бо љих.

Из дво је ни кор пус фор ми ран је на осно ву од ред ни ца асо ци ја тив них 
обе леж ја у из да њи ма јед но је зич них реч ни ка до ступ них на ин тер не ту (ре-
до след по абе цед ном ре ду): 1. The Ame ri can He ri ta ge Dic ti o nary of the En glish 
Lan gu a ge: www.ah dic ti o nary.co m, 2. The Cham bers Dic ti o nary: www.cham ber-
shar rap.co.uk, 3. Col lins En glish Dic ti o nary: www.col lin sdic ti o nary.com , 4. Mer-
ri am-Web ster’s Col le gi a te Dic ti o nary: www.mer ri am-web ster.com  и 5. Ox ford 
Dic ti o na ri es: Bri tish and World En glish: www.ox ford dic ti o na ri es.co m, за тим у 
елек трон ским из да њи ма јед но је зич них реч ни ка: Cam brid ge Advan ced Le ar
ner’s Dic ti o nary, Se cond Edi tion (Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005) и Ox ford 
En glish Dic ti o nary (Ox ford Uni ver sity Press, 2009), те штам па ном из да њу јед-
но је зич ног реч ни ка Col lins CO BU ILD En glish Lan gu a ge Dic ti o nary (Har per 
Col lins Pu blis hers, 1993). Осим по мо ћу на ве де ног, ау тор ка је пре ма свом до са-
да шњем по зна ва њу ен гле ског је зи ка, су бјек тив ном се лек ци јом из два ја ла 
ре чи за ко је је сма тра ла да ни су ви ше у оп штој упо тре би. Ова кав при ступ 
де лом је оправ дан и са мом су шти ном асо ци ја ци је као су бјек тив не и фа кул-
та тив не ком по нен те зна че ња. Де фи ни ци је ре чи пре у зе те су ис кљу чи во из 
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елек трон ског из да ња реч ни ка Ox ford En glish Dic ti o nary, док су де фи ни ци је 
срп ских ре чи пре у зе те из Реч ни ка срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске и лек си-
ко на Си но ни ми и срод не ре чи срп ско хр ват ског је зи ка. 

Нај пре ће би ти ре чи уоп ште но о ар ха и зми ма. На и ме, они на ста ју из је-
зич ких раз ло га – ства ра њем са вре ме них си но ни ма. Мо же мо на пра ви ти раз-
ли ку из ме ђу за ста ре ле и ар ха ич не лек си ке, при че му се за ста ре лом лек си ком 
сма тра ју оне ре чи ко је ви ше ни су у упо тре би и за ме ње не су дру гим лек се ма-
ма, а ар ха ич ном лек си ком сма тра ју се оне ре чи ко је има ју стил ску упо тре бу 
(то смо ви де ли и у окс форд ској де фи ни ци ји ар ха и за ма, ра ни је у тек сту). У том 
сми слу Џорџ Фи лип Крaп (Ge or ge Phi lip Krapp) упо зо ра ва да пу ка ста рост 
не ке ре чи не зна чи ну жно и ње ну ар ха ич ност. На и ме, он на во ди да, на при мер, 
ре чи he is по сто је у ен гле ском је зи ку у том истом ви зу ел ном об ли ку још од 
вре ме на кра ља Ал фре да, те да се ве ли ки кор пус ен гле ског је зи ка са сто ји упра-
во од ре чи ко је су да ле ко ста ри је од оних ко је зо ве мо ар ха ич ни ма. Да кле, „Оно 
што из два ја је дан ар ха и зам од оста лих ре чи ни је то што је стар, не го то што 
је на кон из ла ска из оп ште упо тре бе пре жи вео у из ве сним аспек ти ма је зи ка 
– ди ја лектском, по ет ском, ли тур гиј ском, тех нич ком“ (KraPP 1927: 292).

Ја сна Мел вин гер (1984) на во ди да мо же мо раз ли ко ва ти не ко ли ко вр ста 
ар ха и за ма: лек сич ке, са др жај не (се ман тич ке), лек сич ко-твор бе не и лек сич ко- 
-фо нет ске ар ха и зме. Да би смо илу стро ва ли ове по ја ве, по слу жи ће мо се при-
ме ри ма из ро ма на Ра зум и осе ћај ност. Лек сич ки ар ха и зми под ра зу ме ва ју 
си ту а ци ју ка да је јед на лек се ма за ме ње на дру гом: ne ver уме сто nay. Са др жај-
ни ар ха и зми су лек се ме код ко јих је јед но од зна че ња за ста ре ло, нпр. ad dress, 
чи је се не ка да шње зна че ње „на чи на оп хо ђе ња пре ма са го вор ни ци ма“ сма-
тра ар ха ич ним, а за др жа ло је зна че ња „ме сто ста но ва ња, ули ца и број“, „зва-
нич но обра ћа ње, го вор при сут ном ау ди то ри ју му“ итд. Лек сич ко-твор бе ни 
ар ха и зми пред ста вља ју лек се ме ко ји ма је не ки од твор бе них еле ме на та за-
ста рео, нпр. у об ли ку за тре ће ли це јед ни не у пре зен ту гла го ла ha ve – hath. 
Лек сич ко-фо нет ски ар ха и зми су лек се ме код ко јих по сто ји за ста ре лост на 
гла сов ном пла ну, нпр. афек ти ра ни об лик при де ва old – ol de. 

Исто ри ци зми су лек се ме ко је ни су у упо тре би за то што ре а ли је ко је су 
њи ма обе ле же не ви ше не по сто је, ис ти че Ја сна Мел вин гер (1984). На њи хов 
на ста нак ути чу не је зич ки раз ло зи, за раз ли ку од ар ха и за ма, чи ји на ста нак 
узро ку ју је зич ки. Исто ри ци зми по ста ју ак тив ни у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, 
али не и у сва ко днев ном ко му ни ци ра њу. С об зи ром на то да су ове лек се ме, 
иш че за ва њем пред ме та и по ја ва ко је име ну ју, у ди рект ној ве зи са ду хом вре-
ме на ко ји су пре во ди тељ ке мо ра ле да пре не су са вре ме ном чи та о цу, ау тор ка 
овог ра да од лу чи ла је да их увр сти у свој кор пус и ана ли зу.

У реч ни ци ма сре ће мо раз ли чи та обе леж ја за лек се ме ко је ни су ви ше 
у упо тре би, или им се про ме ни ло зна че ње, или се упо тре бља ва ју у вр ло су-
же ном кон тек сту. То су: arch, oldfash, old use, obs, lit, po et, da ted, ra re.1 Пре 

1 За ни мљи во је и оче ки ва но да се нај ма ње лек се ма обе ле же них са arch. на шло у реч-
ни ку из 1993. (Col lins CO BU ILD En glish Lan gu a ge Dic ti o nary), го то во ни јед на. Ме ђу тим, овај 
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не го што при сту пи мо ана ли зи по ме ну тог кор пу са, мо ра мо се освр ну ти на 
пре во ди о чев за да так при пре во ђе њу ро ма на Ра зум и осе ћај ност у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка, ро ма на на пи са ног кра јем XVI II ве ка и об ја вље ног 1811. 
У на ред ном пот по гла вљу на ве шће мо пи та ња у ве зи са те мом овог ра да, а 
ко ја су две пре во ди тељ ке мо ра ле има ти у ви ду, без ве ли ке на ме ре да се са 
ста но ви шта „све зна ју ћег ау то ра“ кри ти ку је ни ма ло лак пре во ди лач ки по сао.

1.2. tertiumcomParationis:језикџејностинизадатакПреводилаЦа. Прво 
пи та ње је сва ка ко пи та ње со ци о и сто риј ског тре нут ка у ко јем се од ви ја рад-
ња ро ма на, са свим спе ци фич но сти ма ко је се у ве ли кој ме ри од ра жа ва ју на 
је зик ко јим го во ре ли ко ви у ро ма ну. Пре во ди лац мо ра све вре ме да бу де све-
стан уда ље но сти тре нут ка у ком пре во ди од оно га у ко јем се де ша ва рад ња 
ро ма на и по тре бе да је зик из во ра у пре во ду не из гу би сво ју спе ци фич ну па-
ти ну, али ни ра зу мљи вост мо дер ном чи та о цу. Ова про бле ма ти ка у ве зи је 
са хро но ле кат ским обе леж ји ма лек се ме (в. Прћић 2008). Да ље, пре во ди лац 
ова квог ро ма на (у крај њој ли ни ји и би ло ко јег дру гог) раз ми шља ју ћи о со-
ци о и сто риј ском тре нут ку мо ра да по зна је свет ли ко ва у ро ма ну – ма ни ре, 
на ви ке, пра ви ла по на ша ња и хи је рар хиј ска обе леж ја, да би ис прав но пре нео 
у си стем је зи ка пре во да сло же ну ма три цу ди ја ло га из ме ђу раз ли чи тих дру-
штве них гру па: му шко – жен ско, при пад ни ци ви шег дру штве ног сло ја на-
спрам при пад ни ка ни жег, ста ри ји – мла ђи итд. Ов де се ра ди о по зна ва њу 
со ци о ле кат ских обе леж ја лек се ма, као и ин тер пер со нал ног ре ги стра (Прћић 
2008). Већ са да ви ди мо да је по сао пре во ди ла ца ве о ма зах те ван, а на ве ли смо 
за пра во са мо јед но пи та ње ко јем се мо ра ју по све ти ти. Уоп ште но го во ре ћи, 
пре во ди лац мо ра да по се ду је ко му ни ка тив ну ком пе тен ци ју (Прћић 2008: 
40), ко ја у до ме ну сти ли сти ке, у кон крет ном слу ча ју об у хва та спо соб ност 
аде кват ног ода би ра ња лек сич ких је ди ни ца и спо соб ност аде кват ног при-
ла го ђа ва ња раз ли чи тим ко му ни ка ци о ним си ту а ци ја ма, што прет по ста вља 
по зна ва ње асо ци ја тив ног зна че ња. Не го во ри мо ов де о код ној ком пе тен ци ји 
(Прћић 2008: 39), јер је она не из о став ни пред у слов ко му ни ка ци је. На по слет-
ку, нео п ход но је и по се до ва ње зна ња о све ту и при ме на тог зна ња да би се 
успе шно оства ри ло пре но ше ње по ру ке из је зи ка из во ра у је зик пре во да. 

Све што је прет ход но на ве де но, иа ко смо има ли у ви ду ро ман Ра зум и 
осе ћај ност, мо гло би (и мо ра ло би) да се при ме ни на по сту пак пре во ђе ња 
би ло ко јег тек ста. За ову тврд њу на ла зи мо по твр ду код Нај де, ко ји је увео 
по јам ди на мич ке екви ва лен ци је: 

реч ник бе ле жи нај ви ше oldfash. од ред ни ца – два де сет две. Нај ви ше ар ха ич них лек се ма, те 
та ко и обе ле же них, на ђе но је у он-лајн из да њу Ox ford Dic ti o na ri es: Bri tish and World En glish 
ко ји та ко ђе бе ле жи и обе леж је da ted у шест слу ча је ва. То обе леж је се по ја вљу је још са мо у 
из да њу реч ни ка The Cham bers Dic ti o nary, ко је је до ступ но на ин тер не ту. У овом дру гом на-
ла зи мо и обе леж је po e tic, ко је је на ђе но још са мо у реч ни ку Col lins En glish Dic ti o nary, где смо 
про на шли и обе леж је ra re, ко је не ма у дру гим реч ни ци ма. Још јед на за ни мљи вост уо че на је 
у реч ни ку Mer ri amWeb ster On li ne: Dic ti o nary and The sa u rus, а ти че се обе леж ја oldfash. и 
lit, ко ја се по ја вљу ју за јед но, као ал тер на ти ва oldfash. or lit. код ве ћи не ис пи ти ва них лек се ма.
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„Ди на мич ка екви ва лен ци ја (...) тре ба ло би да бу де де фи ни са на у 
сми слу сте пе на исто вет но сти ре ак ци је при ма ла ца по ру ке на је зи ку пре-
во да и при ма ла ца по ру ке на је зи ку из во ра. Ова ре ак ци ја ни ка да не мо же 
би ти иден тич на, јер по сто ји ве ли ка раз ли ка у кул ту ро ло шком и исто-
риј ском окру же њу, али би тре ба ло да по сто ји ви сок сте пен екви ва лен-
ци је у ре ак ци ји, у про тив ном, пре вод не ће ис пу ни ти сво ју свр ху“ (niDa
–taBer 1969: 24).2

Али ка кву још гра ђу пре во ди лац мо ра да по зна је под усло вом да вла да 
по ме ну тим је зич ким ве шти на ма? Пре све га, мо ра да по се ду је ма кар ми ни-
мал но зна ње о епо хи у ко јој је жи ве ла и пи са ла Џејн Остин, да кле, о Бри-
та ни ји с кра ја осам на е стог ве ка и по чет ка де вет на е стог. У исто ри ји књи-
жев но сти и исто ри ји уоп ште, овај пе ри од де ли се на два зна чај на пе ри о да: 
Џор џи јан ско до ба3 и До ба ре гент ства4. Пре во ди лац би, за рад што вер ни јег 
пре но ше ња те ме и то на ро ма на, мо рао да по зна је основ не ка рак те ри сти ке 
ових пе ри о да. Ту спа да, пре све га, зна чај дру штве них пра ви ла ко ја ће свој 
пу ни ре стрик тив ни об лик до би ти за вре ме вла да ви не кра љи це Вик то ри је: 
су здр жа ност у го во ру и по на ша њу, не мо гућ ност де во ја ка да би ло ку да иду 
без прат ње, од су ство обим ни је ко му ни ка ци је пи сми ма из ме ђу де вој ке и мла-
ди ћа, ба ло ви као ме ста за упо зна ва ње бу ду ћих су пру жни ка, прав но не по сто-
ја ње же не уко ли ко ни је уда та и, след стве но то ме, ва жност уда је и оства ре ње 
уло ге мај ке. Дру га ва жна ка рак те ри сти ка је сна жан уз лет ви ше сред ње кла се 
и ари сто кра ти је, те ства ра ње све ве ћег ја за из ме ђу ни жих и ви ших сло је ва 
дру штва. У том сми слу, чи ње ни ца ва жна пре во ди о цу сва ка ко је и го то во 
пот пу но од су ство ли ко ва из ни жих дру штве них сло је ва, са мим тим и со цио-
лек та ка рак те ри стич ног за њих. Ово је, за пра во, пот пу но у скла ду са дво стру-
ком сли ком ко ју је До ба ре гент ства о се би из не дри ло јер, ка ко Ке ро ли Ерик-
сон за па жа, „ис под по вр шин ског сја ја жи во та у До ба ре гент ства – лук су зни 
ен те ри је ри, еле гант на оде ћа, ве ле леп на, пи то реск на ар хи тек ту ра – кри ла 
се опа ка сла бост, про жи ма ју ћа пра зни на и осе ћај гу бит ка, ко ји су по га ђа ли 
ши ро ки спек тар дру штва“ (ericKson 1986: 8)5. 

2 „Dyna mic equ i va len ce (...) is to be de fi ned in terms of the de gree to which the re cep tors of 
the mes sa ge in the re cep tor lan gu a ge re spond to it in sub stan ti ally the sa me man ner as the re cep tors 
in the so ur ce lan gu a ge. This re spon se can ne ver be iden ti cal, for the cul tu ral and hi sto ri cal set tings 
are too dif fe rent, but the re sho uld be a high de gree of equ i va len ce of re spon se, or tran sla tion will 
ha ve fa i led to ac com plish its pur po se“ [Превела: Н. Г.].

3 Џор џи јан ско до ба – Ge or gian Era (енгл.), пе ри од из ме ђу 1760. и 1811, ка да је Ве ли ком 
Бри та ни јом вла дао Џорџ III, пр ви краљ из по ро ди це Ха но вер ко ји је ро ђен на ен гле ском 
тлу.

4 До ба ре гент ства – Re gency Pe riod (енгл.), пе ри од из ме ђу 1811. и 1820, ка да је Ве ли ком 
Бри та ни јом вла дао Принц ре гент (ка сни је Џорџ IV), син Џор џа III, та да те шко бо ле сног и 
про гла ше ног не по доб ним за упра вља ње зе мљом. 

5 „For be ne ath the sur fa ce glit ter of Re gency li fe – the opu lent in ter i ors, the ele gant dress, 
the grand, sce nic ar chi tec tu re – was an un derlyin g ma la i se, a per va si ve emp ti ness and sen se of loss 
that af flic ted a wi de spec trum of the po pu la ce” [Превела: Н. Г.].
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Иа ко је и у књи жев но сти и на фил му ово до ба пред ста вље но ма хом 
тим „по вр шин ским сја јем”, мо ра мо има ти на уму да је пе ри од из ме ђу 1760. 
и 1820. био пе ри од ко ји је за бе ле жио рат за аме рич ку не за ви сност, на по ле он-
ске ра то ве, устав на пре ви ра ња, на гли по раст бро ја ста нов ни ка у гра до ви ма, 
што је ре зул ти ра ло бу ја њем си ро тињ ских че твр ти, а ти ме и на си ља, про-
сти ту ци је и ло по влу ка. 

Јед но ин те ре сант но ис тра жи ва ње на те му ка рак те ри за ци је ли ко ва у 
ро ма ну пу тем ве ће или ма ње упо тре бе ре чи ла тин ског по ре кла (DeForest
marGolies–joHnson 2000) по ка за ло је да су они ли ко ви ко ји ко ри сте ве ћи 
про це нат ен гле ских ре чи ла тин ског по ре кла обра зо ва ни ји и ви шег дру штве-
ног ста ту са, док они ли ко ви ко ји ко ри сте ве ћи про це нат ре чи гер ман ског 
по ре кла, у све ту Џејн Остин, углав ном су љу ди ни жег ста ле жа или сла би јег 
обра зо ва ња. Та ко ђе, уста но вље но је да је спи са те љи ца ли це мер је и пом пе-
зност, осим тра ди ци о нал ним на чи ни ма, ли ко ви ма у сво јим ро ма ни ма при-
пи си ва ла и упра во че шћом упо тре бом ре чи ла тин ског по ре кла. Је зик са мог 
на ра то ра у ње ним ро ма ни ма за пра во је је зик хе ро и на ро ма на. Уско у ве зи 
са епо хом је и кри тич ки и са ти рич ни став Ости но ве пре ма њој, те у том 
сми слу пре во ди лац има за да так да пре не се је зич ке фи не се и да ода би ром 
лек се ма очу ва спи са те љи чи ну на ме ру. 

Ви ди мо да је Џејн Остин у ве ли кој ме ри ко ри сти ла је зик као ору ђе за 
ис пу ња ва ње раз ли чи тих за да та ка јед ног ро ма но пи сца, а наш за да так у овом 
ра ду је да утвр ди мо ка ко су ар ха и зми и исто ри ци зми у ро ма ну Ра зум и осе
ћај ност пре ве де ни на срп ски је зик, по сто ји ли раз ли ка у њи хо вом пре во ђе њу 
у по сто је ћим пре во ди ма, из ме ђу ко јих је вре мен ска дис тан ца од го то во че-
ти ри де це ни је, као и по ку шај да се у не ким слу ча је ви ма по ну де бо ља пре-
вод на ре ше ња.

Раз ми шља ју ћи о на ве де ним за да ци ма ко ји сто је пред пре во ди о цем, ви-
ди мо да су они део кон тра стив не ана ли зе ко ја се слу жи пре во ђе њем и слу жи 
пре во ђе њу (ивир 1985: 84). У пре во ду се, на и ме, „от кри ва ју тзв. пре вод ни 
екви ва лен ти, од но сно, ка те го ри ја/ка те го ри је је зи ка Б ко ји ма се мо же пре ве сти 
јед на ка те го ри ја је зи ка А“ (ЂорЂевић 2000: 3). На овај на чин от кри ва ју се 
слич но сти и раз ли ке ме ђу је зи ци ма. Пре во ди лац, да кле, у сво јој прак си за 
циљ има да про на ђе пре вод ни екви ва лент, ко ји је, опет, у кон тра стив ној 
ана ли зи сред ство ра да. Ви ди мо да су те о ри ја пре во ђе ња и кон тра стив на 
ана ли за нео дво ји ве. 

Оно што пред ста вља рад ну осно ву кон тра стив не ана ли зе сва ка ко је 
уни вер зал но је зич ко обе леж је или ter ti um com pa ra ti o nis – тре ћи еле мент 
пре ма ко јем се по ре ђе ње вр ши (ЂорЂевић 2000: 54). По јед но ста вље но ре че но, 
по ре ђе ње, тач ни је упо ре ди вост ка те го ри ја у два је зи ка, мо же се уста но ви ти 
на осно ву де фи ни ци је зна че ња ових ка те го ри ја. Сто га, ка да го во ри мо о 
екви ва лен ци ји, го во ри мо о при бли жној зна чењ ској јед на ко сти. Упо ре ди вост 
мо же мо утвр ди ти и тра же ћи од го вор на пи та ње ко ји еле мен ти у си сте му 
је зи ка А од го ва ра ју еле мен ти ма у је зи ку Б. Ка да се та ве за ус по ста ви, ус по-
ста вље на је ко ре спон ден ци ја, што зна чи да су на ђе ни и фор мал но и зна чењ ски 
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по ду дар ни еле мен ти два је зи ка, од но сно, ко ре спон ден ти два је зи ка. Ка ко 
Рад ми ла Ђор ђе вић (2000: 62) ис ти че, с об зи ром на то да се ко ре спон ден ци ја 
схва та ла ис кљу чи во фор мал но, на зи ва на је фор мал ном ко ре спон ден ци јом. 

Ре зул та ти овог ра да у нај ве ћој мо гу ћој ме ри до би је ни су ис црп ном ана-
ли зом зна че ња из дво је них лек се ма. Би ло је по треб но ко ри сти ти ре ле вант не 
из во ре зна че ња, упо ре ди ти са ма зна че ња и утвр ди ти у ко јој ме ри се она по-
кла па ју. Иа ко је на ђен ве ли ки број фор мал них ко ре спон де на та, ак це нат је 
при ана ли зи ра њу био на пре вод ној екви ва лен ци ји због при ро де при мар не 
ли те ра ту ре – ро ма на ко ји пред ста вља ко ме ди ју на ра ви – и ње не че сто ве о-
ма суп тил не иро нич не но те, ко ју не па жљи во пре во ђе ње мо же у пот пу но сти 
из бри са ти. Та ко ђе, пре но ше ње ду ха епо хе је у уској ве зи са ода би ром пре вод-
них ре ше ња, те она ни су за до во љи ла фор мал ни ни во слич но сти у слу ча је-
ви ма у ко ји ма на срп ском је зи ку пре вод ни екви ва лент тач ни је пре но си по-
ру ку. С об зи ром на спе ци фич ност лек се ма ко ји ма се рад ба ви – ар ха и за ма, 
а на ро чи то исто ри ци за ма, ва жан део ана ли зе пред ста вља ло је и ко ри шће ње 
ви зу ел них из во ра (сли ке са ин тер не та, фо то гра фи је), му зеј ских из во ра (ар те-
фак ти) и се кун дар не ли те ра ту ре о не ка да шњем на чи ну жи во та (нпр. о дру-
штве ним пра ви ли ма, за пре жним во зи ли ма, ар хи тек ту ри, ис хра ни, итд.). 

2. анализаПреводаархаизамаиисториЦизаманасрПскијезик.За по че-
ће мо ана ли зу пре во да ар ха и за ма и исто ри ци за ма у ро ма ну Ра зум и осе ћај
ност уоп ште ном прет по став ком да је пре вод Ми ли це Си ме о но вић из 1976. 
при бли жни ји ен гле ском из во ру, не го пре вод Бра ни сла ве Ма о душ из 2012, 
што ће мо на сто ја ти и да ар гу мен ту је мо да ље у ра ду. На рав но, мо ра мо има-
ти на уму да се ова ква прет по став ка за сни ва ис кљу чи во на ре че ни ца ма у 
ко ји ма су про на ђе ни ар ха и зми. На са мом по чет ку ана ли зе на ве шће мо два 
кључ на ар гу мен та за по ме ну ти за кљу чак: пр ви се од но си на чи ње ни цу да 
се у не ко ли ко на вра та пре вод Бра ни сла ве Ма о душ уда ља ва од ори ги на ла у 
то ли кој ме ри да про ме ни сми сао по ру ке. На при мер, у ори ги на лу ре че ни ца 
гла си: „ ... she did not, at thir teen, bid fa ir to equ al her si sters at a mo re advan ced 
pe riod of li fe.“ У пре во ду гла си ова ко: „ ... у сво јој три на е стој го ди ни ни је 
мо гла да се ме ри са мно го зре ли јим се стра ма.“ С об зи ром на то да to bid fa ir, 
пре ма де фи ни ци ји у реч ни ку Ox ford En glish Dic ti o nary, го во ри о мо гућ но-
сти, ве ро ват но ћи, оправ да ним из гле ди ма за де ша ва ње не че га6, ја сно је да 
је сми сао по ру ке пот пу но из ме њен. Пре во ди тељ ка кон ста ту је са да шње ста-
ње, уме сто да пре не се спи са те љи чи ну по ру ку о то ме да се са да већ ви ди да 
нај мла ђа се стра не ће мо ћи да се ме ри са сво је две ста ри је се стре ка да до ђе 
у зре ли је до ба. Слич ни при ме ри би ће на ве де ни ка сни је. Дру ги ар гу мент 
од но си се на из о ста вља ње по је ди них ре чи у пре во ду, на при мер: „Упра во 
овој ку ћи по че ла је по чет ком ја ну а ра да упра вља сво је ми сли, и из не на да, 
са свим нео че ки ва но, по зва ла је и две ста ри је го спо ђи це Дeшвуд да јој пра ве 

6 To bid fa ir = to of fer with re a so na ble pro ba bi lity, to pre sent a fa ir pro spect, se em li kely. 
Orig. with for and ob ject; now al so with inf.
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дру штво.“ Има ју ћи у ви ду из вор, у ко јем се ка же: „To wards this ho me, she 
be gan on the ap pro ach of Ja nu ary to turn her tho ughts, and thit her she one day 
abruptly, and very unex pec tedly by them, asked the el der Mis ses Das hwo od to 
ac com pany her.”, ви ди мо да је из о ста вљен пре вод при ло га thit her. Мо жда се 
на пр ви по глед не чи ни да из о ста вља ње на ру ша ва пре но ше ње по ру ке. Ме ђу-
тим, у ши рем кон тек сту, ка да зна мо да се ра ди о то ме да је го спо ђа Џе нингс 
има ла оби чај да про во ди ду же вре ме код сво јих ћер ки, а са да има на ме ру 
да про ве де не ко вре ме у сво јој ку ћи и да од свих сво јих по тен ци јал них ре-
зи ден ци ја ста ри је го спо ђи це Де швуд по зи ва баш у соп стве ну, чи ни се да је 
из о ста вља ње при ло га нео прав да но. Мо ра мо до да ти још јед ну при мед бу на 
ана ли зи ра ну ре че ни цу, иа ко ни је у пи та њу ар ха и зам: из раз to ac com pany 
her мо ра мо ту ма чи ти у све тлу не ка да шњег оби ча ја да мла де де вој ке, у го-
ди на ма за уда ју, би ва ју по зи ва не код ро ђа ка или при ја те ља у Лон дон у то ку 
се зо не ба ло ва, са ци љем да упо зна ју по тен ци јал не мла до же ње. Пре вод Бра-
ни сла ве Ма о душ, „да јој пра ве дру штво”, асо ци ра од мах на уло гу дру жбе-
ни це, пре кра ћи ва ње вре ме на, ра зо но ду у ча со ви ма до ко ли це. Она ко ја по-
зи ва не у да те мла де да ме у сво ју ку ћу на ду жи бо ра вак има оба ве зу пра ти ље, 
про во да џи ке, мо рал не са вет ни це, те иа ко јој те мла де да ме за и ста и пре кра-
ћу ју вре ме, то је тек пра те ћа при јат ност глав ним оба ве за ма. Да кле, иа ко ен-
гле ски из вор го во ри са мо о прат њи, ми мо ра мо узе ти у об зир све на ве де но, 
те та ко ре ше ње „да јој пра ве дру штво” де лу је по вр шно. Пред ло жи ли би смо 
„да јој се при дру же и по ста ну ње не шти ће ни це”. 

2.1.анализаПреводаисториЦизама.Сле де ћи за да так је да ана ли зи ра мо 
не ко ли ко исто ри ци за ма ко ји се по ја вљу ју у ро ма ну. Лек се ме ко је при па да-
ју овој вр сти су сле де ће: ba ro uc he, de me sne, gig, sta ge, post, en fran chi se ment, 
cha i se и gle be. 

Лек се му ba ro uc he, Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше као ко чи ју на 
че ти ри точ ка, са по крет ним по лу кро вом и на спрам ним се ди шти ма за два 
па ра и јед ним се ди штем на пред, за ко чи ја ша. У из да њу Wor dsworth Clas sics, 
у на по ме на ма на кра ју ро ма на, на ве де на је та ко ђе де фи ни ци ја ове лек се ме, 
пре ма ко јој се ра ди о ко чи ји на че ти ри точ ка ко ја мо же удоб но да при ми 
че ти ри осо бе, са до дат на два ме ста на зад њем де лу. Ми ли ца Си ме о но вић 
опре де ли ла се за пре вод лек се мом ко чи ја, док се Бра ни сла ва Ма о душ од лу-
чи ла за лек се му фи ја кер. Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це Срп ске де фи ни ше 
лек се му ко чи ја као „на ро чи та за пре жна (коњ ска) ко ла за пре воз пут ни ка, 
обич но са по крет ним кро вом или за тво ре на”, уз при мед бу „мађ”. Лек се ма 
фи ја кер де фи ни са на је као „лак ша пут нич ка за пре жна ко чи ја са по крет ним 
кро вом”, уз при мед бу „франц”. Па жљи вим ана ли зи ра њем ста рих фо то гра-
фи ја у књи га ма и сли ка на ин тер не ту ау тор ка је до шла до за кључ ка да је 
бо љи пре вод ко чи ја, јер фи ја кер нај че шће мо же да при ми два пут ни ка, по-
што су се ди шта за дру ге две осо бе прак тич но по моћ на, што не за до во ља ва 
услов удоб но, на ве ден у де фи ни ци ји из на по ме на ро ма на.

За др жа ће мо се још код за пре жних пре во зних сред ста ва да од мах об ја-
сни мо лек се ме gig и cha i se. Лек се му gig Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше 
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као ла ки јед но прег на два точ ка. У пре во ду из 1976. упо тре бље на је лек се ма 
дво ко ли це, а у пре во ду из 2012. лек се ма ко чи је. Мо ра мо да кон ста ту је мо да 
је лек се ма ко чи је не при хва тљи ва, јер под ра зу ме ва че ти ри точ ка, што зна чи 
да се лек се ма gig и пре вод но ре ше ње ко чи је не по кла па ју пре ма јед ном од 
основ них ди јаг но стич ких обе леж ја – бро ју точ ко ва. Лек се ма дво ко ли це је 
бо ље ре ше ње, што се ви ди и у де фи ни ци ји ко ју за ову лек се му да је Реч ник 
срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске: „за пре жна ко ла, ко чи ја на два точ ка”. Мо-
гу ће ре ше ње би би ла још и лек се ма че зе, с об зи ром на то да се ра ди та ко ђе 
о за пре жним ко ли ма на два точ ка, али по што се да ље у ро ма ну по ја вљу је 
лек се ма cha i se, и у оба пре во да се за њу ну ди ре ше ње че зе, оста ће мо при 
лек се ми дво ко ли це. Што се лек се ме че зе ти че, мо ра мо би ти ве о ма опре зни. 
На и ме, Ox ford En glish Dic ti o nary на по ми ње да cha i se под ра зу ме ва ла ко за-
пре жно во зи ло на два или че ти ри точ ка, у за ви сно сти од слу ча ја. Шта ви ше, 
на во ди да се ши ре схва ће на, ова лек се ма мо же ко ри сти ти при име но ва њу 
би ло ко јих ла ких ко чи ја и ко ли ца. Реч ник срп ског је зи ка че зе де фи ни ше као 
реч ма ђар ског по ре кла ко ја пред ста вља ла ка пут нич ка за пре жна ко ла на два 
точ ка, ла ки фи ја кер. Ова де фи ни ци ја би мо гла да се по кла па са окс форд ском 
пре ма ди јаг но стич ком обе леж ју бро ја точ ко ва, тач ни је, ши рем ди ја па зо ну 
мо гућ но сти не го што је то слу чај код дво ко ли ца. Та ко ђе, мо ра мо има ти у 
ви ду и број упрег ну тих ко ња, јер Ox ford En glish Dic ti o nary на во ди да се 
лек се ма cha i se ко ри сти ла за јед но прег пре упо тре бе по штан ских ко чи ја, те 
је де фи ни ше као cha i se and pa ir – ко чи је на че ти ри точ ка, са два ко ња и 
cha i se and fo ur – ко чи је на че ти ри точ ка, са че ти ри ко ња. 

Раз ма тра ју ћи прет ход но на ве де не лек се ме и ре а ли је ко је оне обе ле жа-
ва ју, мо же мо се за пи та ти ко ли ко су раз ли чи та пре вод на ре ше ња да на шњем 
чи та о цу за и ста ва жна. Сма тра мо да је про на ла же ње што при бли жни јег пре-
вод ног ре ше ња за ова кве лек се ме је дан од на чи на да се чи та о ци под стак ну 
да и ван ро ма на по тра же по дат ке о из гле ду и упо тре би не ка да шњих пре во-
зних сред ста ва, што мо же са мо обо га ти ти њи хо ва са зна ња, ка ко о исто ри ји 
та ко и о је зи ку.

Де фи ни ци ја лек се ме de me sne го во ри о про сто ру ди рект но спо је ним са 
вла сте лин ском ку ћом, да кле, де лом има ња ко ји ни је из дат у на јам. У кон-
крет ном слу ча ју, про стор је ма ло зе ле но дво ри ште ко је се ви ди са пред ње 
стра не Бар тон ског лет њи ков ца. Ми ли ца Си ме о но вић пре ве ла је лек се му 
de me sne као има ње, што пред ста вља по јам ши ри од оно га ка ко ен гле ски 
из вор де фи ни ше Ox ford En glish Dic ti o nary, али је сва ка ко бо љи од ре ше ња 
врт, ко ји је по ну ди ла Бра ни сла ва Ма о душ и ко ји, осим што пред ста вља 
са мо је дан од на чи на на ко ји се део има ња ко ји ни је из дат у на јам мо же ис-
ко ри сти ти, та ко ђе и ме ња сми сао: дво ри ште пу но зе ле ни ла пред ста вља 
је ди ни део има ња ко ји ни је под за ку пом, а на ла зи се с пред ње стра не ку ће 
и ни је то дво ри ште део вр та, ка ко за кљу чу је мо из по ме ну тог пре во да. С 
об зи ром на то да се део по се да ко ји ни је под за ку пом, не го је у ди рект ном 
вла сни штву по сед ни ка има ња, мо же ис ко ри сти ти ка ко за ра зо но ду (парк, 
коњ ске тр ке с пре по на ма, итд.), та ко и за по тре бе до ма ћин ства (уз гој по вр ћа, 
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во ћа, сто ке), врт би пред ста вљао са мо не ди јаг но стич ко обе леж је лек се ме 
има ње.

Још јед на лек се ма ко ја се ти че по се да је и лек се ма gle be. Ox ford En glish 
Dic ti o nary де фи ни ше ову лек се му као зе мљу до де ље ну све ште ни ку на име 
ње го вих, не ка да фе у дал них, пра ва. На и ме, све до 1978. та зе мља и при ход 
од ње при па да ли су све ште ни ку за ње го вог жи во та. Цр кве но има ње и па ро
хиј ско има ње су по ну ђе ни пре во ди и ау тор ка сма тра да су при хва тљи ви, јер 
има ње о ко јем је реч су штин ски при па да цр кви, с об зи ром на то да на след ни-
ци све ште ни ка ко ји је тре нут ни ужи ва лац при хо да, не ма ју пра ва на ње га.

На ред ни исто ри ци зам је лек се ма en fran chi se ment. Ox ford En glish Dic
ti o nary на во ди да се ова лек се ма и фи гу ра тив но ко ри сти, а де фи ни ше је као 
осло бо ђе ње из за то че ни штва, за ро бље ни штва, роп ског по ло жа ја или по ли-
тич ке под ре ђе но сти. Део ре че ни це у ко јој је ова лек се ма упо тре бље на гла си: 
„…and it was al to get her an at ten tion which the de li cacy of his con sci en ce po in ted 
out to be re qu i si te to its com ple te en fran chi se ment from his pro mi se to his fat her.” 
И по но во је пре вод Ми ли це Си ме о но вић ко рект ни ји од пре во да Бра ни сла ве 
Ма о душ. На и ме, у пр вом слу ча ју, пре во ди тељ ка ну ди као ре ше ње лек се му 
раз ре ши ти („а то би, у сва ком слу ча ју, би ла па жња ко ја би, пре ма на го ве-
шта ји ма ње го ве осе тљи ве са ве сти, би ла по треб на да се она пот пу но раз ре ши 
обе ћа ња да тог оцу.”), док се у дру гом ну ди лек се ма за до во љи ти („а упра во 
је то би ла она вр ста па жње ко ју је ис тан ча ност ње го ве са ве сти зах те ва ла да 
би мо гао да сма тра да пот пу но за до во ља ва обе ћа ње ко је је дао оцу.”). С об зи-
ром на то да лек се ма en fran chi se ment им пли ци ра акт осло ба ђа ња, лек се му 
за до во љи ти не мо же мо сма тра ти до брим пре во дом, јер се ти ме гу би упра-
во нај ва жни је ди јаг но стич ко обе леж је из вор не лек се ме. Оно је ујед но ов де 
и фи гу ра тив но упо тре бље но, што но си по се бан ефе кат, јер је кон текст та кав 
да да то обе ћа ње за Џо на Де шву да пред ста вља истин ски те рет ко јег се на 
сва ки на чин на сто јао ре ши ти. То што је до био иде ју ка ко да уз нај ма њи 
мо гу ћи на пор и су прот ста вља ње су пру зи то обе ћа ње ис пу ни, за ње га је пред-
ста вља ло истин ско ски да ње око ва. За то ау тор ка овог ра да пред ла же као 
ре ше ња још и одре ши ти (ко је има по ма ло ре ли гиј ски при звук), осло бо ди ти 
(пре ма ДгО, нај бли же из во ру) и рас те ре ти ти (пре ма ДгО нај да ље, али 
пре ма лек се ми са вест, на ко ју се од но си, нај бли же као ко ло ка ци ја). Та ко ђе, 
ау тор ка сма тра да ни је би ло нео п ход но ме ња ти вр сту ре чи, те да је пре вод но 
ре ше ње мо гло да оста не у об ли ку име ни це, ка ко је у ори ги на лу.

За о кру жи ће мо овај део ра да о исто ри ци зми ма са две лек се ме ко је озна-
ча ва ју по но во за пре жна пре во зна сред ства: sta ge и post. Ов де ће мо нај пре 
по ку ша ти да раз ја сни мо ко је ре а ли је озна ча ва ју ове лек се ме, с об зи ром на 
то да су и јед на и дру га скра ће ни из ра зи за пре во зна сред ства ко ја име ну ју. 
На и ме, пре ма де фи ни ци ја ма из окс форд ског реч ни ка и фо то гра фи ја ма на-
ђе ним на ин тер не ту, мо же мо да прет по ста ви мо да лек се ма sta ge пред ста вља 
скра ће ну вер зи ју лек се ме sta geco ach. Пре во ди ове лек се ме би ли би по штан
ска ко чи ја или ди ли жан са, с тим да дру га лек се ма има и обе леж је „франц.” 
Де фи ни ци ја ка же да је у пи та њу ко чи ја ко ја сва ког да на или од ре ђе ним 
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да ни ма у не де љи пре во зи пут ни ке, па ке те и сл. од ме ста до ме ста. Са лек-
се мом post би ло је ма ло те же про на ћи пра во зна че ње. На и ме, пр ви им пулс 
при пре во ђе њу сва ка ко је тај да и ово пре во зно сред ство има ве зе са по штом. 
Ме ђу тим, па жљи ви јим ис тра жи ва њем у реч ни ку ви ди мо да по сто ји лек се-
ма postcha i se, ко ја је де фи ни са на као пут нич ка ко чи ја ко ја се унајм љу је од 
ста ни це до ста ни це, или се за њу унајм љу ју ко њи у ту свр ху, те да се то post 
од но си на упра во на ста ни це. За ни мљи во је да је јед но од ДгО за ову лек-
се му спе ци фич но ме сто ко чи ја ша: на ко њу. Не ма по ме на о пре но су по штан-
ских па ке та, што чи ни бит ну раз ли ку у ДгО у од но су на по штан ску ко чи ју. 
Та ко ђе, оно што ову вр сту ко чи је раз ли ку је од по штан ске, по сто ја ње је пред-
њег про зо ра, и то упра во за хва љу ју ћи чи ње ни ци да је ко чи јаш (по сти љон) 
на ко њу (нај че шће ле вом), а уко ли ко је по тре бан, до дат ни се ди на се ди шту 
из диг ну том из над ков че га за пр тљаг. Да ље, ка да узме мо у об зир кон текст 
у ко јем се ове две лек се ме по ја вљу ју, уо ча ва мо да се о по штан ској ко чи ји 
го во ри са пре зи ром, а да се о postcha i se го во ри као о не че му пре сти жном. 
У јед ном од при ме ра за postcha i se у окс форд ском реч ни ку ви ди мо да је она 
ре зер ви са на за бо га те: At the com men ce ment of the pre sent cen tury…com mu
ni ca tion bet we en the smal ler towns was by postcha i se…for  the we althy. По што 
је го спо ђи ци Стил, ко ја го во ри о пу то ва њу овим пре во зним сред стви ма, из-
у зет но ва жно да је сма тра ју от ме ном и при ја те љи цом ути цај ног све та (што 
мо же да за кљу чи и ма ње бри жљив чи та лац), сма тра мо да је оправ дан за кљу-
чак да је спи са те љи ца упо тре бив ши лек се му post, ми сли ла на postcha i se. 
У том сми слу, пре вод на ре ше ња за лек се му sta ge, ди ли жан са и обич на по
штан ска ко чи ја мо же мо сма тра ти ко рект ним. Ре ше ња за post, ме ђу тим, не 
мо же мо при хва ти ти: Ми ли ца Си ме о но вић ну ди лек се му по штан ска ко ла, 
док Бра ни сла ва Ма о душ ну ди лек се му ди ли жан са. Ди ли жан су, Реч ник срп
ско га је зи ка де фи ни ше као ве ли ка за тво ре на ко ла са коњ ском за пре гом, 
ко ја су слу жи ла за пре воз пут ни ка, ро бе и по ште. С об зи ром на то да смо 
уста но ви ли да postcha i se не ма ме ђу сво јим ДгО пре нос по ште, ова ре ше ња 
не мо же мо при хва ти ти. У не до стат ку по себ не лек се ме за вр сту ко чи је ко ја 
има пред њи про зор, ау тор ка пред ла же лек се му ко чи ја („на ро чи та за пре жна 
(коњ ска) ко ла за пре воз љу ди, обич но с по крет ним кро вом или за тво ре на“), 
ко ја ни је до вољ но пре ци зна, али упра во због де фи ни ци је у ко јој се не по-
ми ње пре воз ро бе и по ште, нај при бли жни је од го ва ра из во ру. Пре ци зни је 
од ре ђе ње по сти гли би смо до да ва њем при де ва рас ко шна и пут нич ка, те 
та ко за си гур но ели ми ни са ли мо гућ ност пре во за по ште и ро бе. 

2.2.анализаПреводаархаизама. У овом де лу ра да ба ви ће мо се ана ли-
зом оних ар ха и за ма из ро ма на за ко је ау тор ка ну ди бо ље пре вод но ре ше ње, 
као и оних чи ја се ре ше ња раз ли ку ју у два по сто је ћа пре во да. Пр ви од та квих 
ар ха и за ма је лек се ма ad dress. Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше ову лек-
се му као на чин на ко ји се раз го ва ра са дру гом осо бом, по на ша ње при раз го-
во ру (Man ner of spe a king to anot her, be a ring in con ver sa tion; ac cost.). Пре вод 
из 1976. ну ди на чин оп хо ђе ња, док у пре во ду из 2012. на ла зи мо лек се му 
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угла ђе ност. Сма тра мо да је пр ви пре вод бо ље ре ше ње, јер по кри ва ДгО 
ори ги на ла – на чин раз го во ра. Угла ђе ност Реч ник срп ско га је зи ка де фи ни-
ше као по се до ва ње ле пих на ви ка, по на ша ња, али не го во ри се кон крет но о 
раз го во ру, пре ма то ме, мо же мо за кљу чи ти да би угла ђе ност мо гла да се 
ис по љи при раз го во ру, али исто та ко и у дру гим дру штве ним си ту а ци ја ма. 
Сход но то ме, на чин оп хо ђе ња бли же од ре ђу је лек се му ad dress. На рав но, не 
сме мо за не ма ри ти ни со ци о и сто риј ски кон текст: ма ни ри су у вре ме Џејн 
Остин би ли из у зет но ва жан део дру штве ног пеј за жа, а кр ше ње уста ље них 
пра ви ла го во ра и по на ша ња озби љан пре ступ. За то је на чин оп хо ђе ња не што 
што осо бу оног вре ме на пре по ру чи от ме ном дру штву или га за исти дис ква-
ли фи ку је.

Сле де ћи ар ха и зам је лек се ма nay („Nay, the lon ger they we re to get her the 
mo re do ub tful se e med the na tu re of his re gard; …”), ко ја има дво ја ко зна че ње: 
не и шта ви ше. С об зи ром на то да је ова реч упо тре бље на у кон тек сту по твр-
ђи ва ња не ве ри це и до дат ног обра зла га ња раз ло га за то7, ау тор ка сма тра да 
је бо љи пре вод лек се мом шта ви ше, ко ју је упо тре би ла Ми ли ца Си ме о но вић 
(„Шта ви ше, уко ли ко га је че шће ви ђа ла, све је ви ше сум ња ла у при ро ду 
ње го ве на кло но сти;…“). Дру ги пре вод гла си ова ко: „Не. Што су ви ше вре-
ме на про во ди ли за јед но, то јој се при ро да ње го ве при вр же но сти чи ни ла 
не из ве сни јом, …“. 

Hen ce је лек се ма ко ју Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше као при лог 
ко ји го во ри о уда ље но сти од ме ста на ко јем је го вор ник (At a dis tan ce from 
he re; away.). Ми ли ца Си ме о но вић је ре че ни цу „So far from hen ce!” пре ве ла 
као “Та ко да ле ко одав де!”, док се Бра ни сла ва Ма о душ од лу чи ла за „Та ко 
да ле ко!”. По но во мо ра мо да се са гла си мо са пр вим пре во дом, јер се лек се ма 
одав де по кла па упра во са де фи ни ци јом лек се ме hen ce. У дру гом пре во ду 
се са мо им пли ци ра уда ље ност од ме ста са ко јег се во ди раз го вор и не ма лек-
сич ког ни ти кон тек сту ал ног оправ да ња за не пре во ђе ње лек се ме hen ce. Не 
би смо сме ли пре ви де ти ни ат мос фе ру у ко јој се ди ја лог од ви ја, то јест Едвар-
до во не при јат но из не на ђе ње због са зна ња да Де шву до ви од ла зе да ле ко од 
Нор лан да8, та ко да пре во ђе ње лек се ме hen ce до при но си и то ну ди ја ло га. 

Ар ха и зам ve xed под ра зу ме ва ста ње узру ја но сти, из нер ви ра но сти, изи-
ри ти ра но сти. Из вор гла си ова ко: „He re ally felt con sci en ti o usly ve xed on the 
oc ca sion.“ Пре вод но ре ше ње Ми ли це Си ме о но вић гла си: „Та да га је ствар но 
пе кла са вест.“ Пре вод Бра ни сла ве Ма о душ, „он се искре но узру јао због ова квог 

7 „She was far from de pen ding on that re sult of his pre fe ren ce of her, which her mot her and 
si ster still con si de red as cer tain. Nay, the lon ger they we re to get her, the mo re do ub tful se e med 
the na tu re of his re gard; and so me ti mes, for a few pa in ful mi nu tes, she be li e ved it to be no mo re 
than fri en dship” (austen 2000: 14). 

8 „Ed ward tur ned ha stily to wards her on he a ring this, and in a vo i ce of sur pri se and con cern, 
which re qu i red no ex pla na ti on to her, re pe a ted, ’De von shi re! Are you in deed go ing the re? So far 
from hen ce! And to what part of it?’ She ex pla i ned the si tu a tion. It was wit hin fo ur mi les nort ward 
from Exe ter“ (austen 2000: 16).
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раз во ја до га ђа ја“, при бли жни ји је из во ру не са мо због то га што је пра вил но 
пре ве де на са ма лек се ма не го и због кон тек ста ро ма на. На и ме, лик из ро ма на 
ко ји се узру јао је Џон Де швуд, по лу брат го спо ђи ца Де швуд, исти онај чи ја 
са вест има по тре бу да бу де раз ре ше на оба ве зе да те за јед нич ком ро ди те љу. 
Оно ма ло по мо ћи по лу се стра ма, ко ју је он за ми слио као ис пу ње ње обе ћа ња 
оцу, њи хо вим пре се ље њем у Де вон шир по ста ло је не из во дљи во. Да ле ко од 
то га да га је пе кла са вест, шта ви ше, он је за бри нут што ће мо жда мо ра ти на 
дру ги на чин да им бу де од по мо ћи, кон крет но, фи нан сиј ски, што би му било 
на ро чи то не у год но. 

На ред ни ар ха и зам је за ме ни ца yе, не ка да упо тре бља ва на у дру гом лицу 
као мно жи на од thou у но ми на ти ву и во ка ти ву. Та ко ђе, упо тре бља ва ла се и у 
јед ни ни као из раз на ро чи тог по што ва ња (што би био екви ва лент срп ском ви). 
Ми ли ца Си ме о но вић пре ве ла је ову лек се му као ти („А ти, ти до бро по-
зна то др ве ће!“), док ју је Бра ни сла ва Ма о душ пре ве ла са ви („А ви, ви до бро 
зна на ста бла!“), што сма тра мо бо љим и тач ни јим пре во дом. Лек се ма yе у 
ро ма ну је упо тре бље на у обра ћа њу ста бли ма у пар ку (у во ка ти ву и у мно-
жи ни), ко је по ро ди ца Де швуд оста вља за со бом од ла зе ћи у Де вон шир. 

Лек се ма of fi ces у вре ме Џејн Остин озна ча ва ла је раз ли чи те про сто ри је 
у ко ји ма су се од ви ја ли сви по сло ви од ко јих је за ви си ло јед но до ма ћин ство 
(пра ње ве ша, по су ђа, ку ва ње) и у ко ји ма су се скла ди шти ле на ми р ни це по пут 
хле ба, ма сла ца, ви на, а не ке од та квих про сто ри ја слу жи ле су за др жа ње 
по сте љи не, стол ња ка, сре бр ног по су ђа итд. У пре во ду Ми ли це Си ме о но вић 
сто ји спо ред на оде ље ња, а у пре во ду Бра ни сла ве Ма о душ ку хи ња, ве шер ни ца. 
Ниг де у ро ма ну не сто ји пре ци зно за шта су слу жи ле ове про сто ри је у Бар-
тон ском лет њи ков цу, та ко да се мо ра мо осло ни ти на уоп ште ни опис ко ји 
да је Ox ford En glish Dic ti o nary. У том сми слу, пре вод спо ред на оде ље ња упра-
во сво јом уоп ште но шћу да је мо гућ ност да се у но вом до му Де шву до вих или 
на ла зе све на ве де не про сто ри је или са мо не ке од њих. Пред ла же мо још и 
по моћ не про сто ри је. 

Mirth, ве дри на ду ха, ко ја се ма ни фе сту је сме хом и ша лом, сво је пре во де 
има у лек се ма ма ве се лост и ср дач ност, при че му ве се лост (осо би на или 
ста ње оно га ко ји је ве сео, до бро рас по ло же ње, ра дост, ве дри на) бо ље по кри-
ва де фи ни ци ју ко ју да је Ox ford En glish Dic ti o nary – ве се лост ду ха ко ја се 
ис по ља ва ша лом и сме хом – док би смо за лек се му ср дач ност (осо би на оно га 
ко ји је ср да чан – љу ба зност, пред у сре тљи вост) мо гли тек у не ди јаг но стич-
ким обе леж ји ма на ћи ве се лост и до бро рас по ло же ње. 

Лек се ма са ња ре ње се на шла у оба пре во да ро ма на за лек се му re ve rie. 
С об зи ром на то да је реч о од сут ном раз ми шља њу, ме ди ти ра њу, са ња ре ње 
мо же да бу де при хва ће но, али ау тор ка овог ра да ну ди лек се му сна тре ње, 
као по е тич ни ју, има ју ћи у ви ду емо тив но ста ње Ме ри јен Де швуд, за ко ју 
се ова лек се ма у не ко ли ко на вра та упо тре бља ва.

Пар ти цип ни при дев das hing опи су је осо бу ко ја се обла чи и по на ша 
упа дљи во и по по след њој мо ди. То је ујед но у ро ма ну и иде ал из гле да и по-
на ша ња ко ји би мај ка и се стра Едвар да Фе рар са ра до да му на мет ну. Ми ли ца 
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Си ме о но вић пре во ди ову лек се му као раз ме тљив, а Бра ни сла ва Ма о душ 
као ги здав. Реч ник срп ско га је зи ка об ја шња ва реч ги здав као а) бо га то укра-
шен, на ки ћен, рас ко шан (за оде ло) и б) ко ји па да у очи сво јом ле по том и 
ле пим оде лом, ди ван, от мен (за мом ка или де вој ку). Да кле, де фи ни ци је се 
де ли мич но по кла па ју. Раз ме тљив има не га тив ну ко но та ци ју и ни је ну жно 
у ве зи са оде ва њем, не го се нај че шће та ко опи су је не чи је по на ша ње – ко ји 
се раз ме ће, хва ли ше, хва ли сав. Ја сно је да ги здав при бли жни је опи су је не-
ког ко је das hing, та ко да би смо овај пре вод оце ни ли као бо љи. 

При дев gen teel је ар ха и зам код ко јег у пре во ди ма не ма на ро чи тог ра-
зи ла же ња, али су срп ски ко ре спон ден ти ин те ре сант ни за раз ма тра ње, па 
ће мо се ов де по за ба ви ти њи ма. На и ме, у пре во ду из 1976. сто ји угла ђе ни, а 
у пре во ду из 2012. сто ји от ме ни. Реч ник срп ско га је зи ка ка же да је онај ко је 
угла ђен сте као ле пе на ви ке и по на ша ње, а да је оно што је угла ђе но от ме но 
и љу ба зно. Лек се му от мен де фи ни ше као фин, угла ђен, пре фи њен, го спод-
ствен укус, оде ло итд. За осо бу ко ја је от ме на ка же да се од ли ку је угла ђе ним, 
го спод стве ним др жа њем, по на ша њем, ма ни ри ма. Да кле, го то во да се јед на 
лек се ма де фи ни ше дру гом. Раз ли ка је, мо жда, је ди но у то ме што се сти че 
ути сак да се угла ђе ним по ста је, да кле у пи та њу је про цес, јер мо ра мо има ти 
у ви ду и из раз „угла дио се“, тј. сте као ле пе на ви ке и по на ша ње, као и до те-
рао се, улеп шао се. 

За бра та Едвар да Фе рар са, Ро бер та, Лу си Стил ка же да је cox comb. У 
пре во ду из 1976. он је за мла та, а у пре во ду из 2012. он је ки цош. Ox ford 
En glish Dic ti o nary де фи ни ше ову лек се му као бу да ла сту и уо бра же ну осо бу, 
та шту на сво ја до стиг ну ћа и свој из глед. Реч ник др Се мју е ла Џон со на ка же 
да је cox comb не ко по вр шан, ко се пре тва ра да има зна ње и по стиг ну ћа. 
За мла та је, пре ма Реч ни ку срп ско га је зи ка, онај ко ји се мла ти, за мла ћу је, 
бле скаст, нео те сан чо век. Ки цош је, пак, онај ко ји во ли да се ки цо ши, ки ти, 
обла чи по мо ди, фић фи рић, или не ко ко је про би рач. С об зи ром на то да је 
ка рак те ри за ци ја Ро бер та Фе рар са ве о ма успе шно ура ђе на, чи та лац схва та 
да је он и бу да ласт и уо бра жен, и да је по вр шан и да во ли да се обла чи по 
мо ди. Лек се ма за мла та има и дру гу ко но та ци ју, за пра во, у осно ви из ра за 
је мла та ра ње ру ка ма и но га ма, тј. фи зич ка не спрет ност узро ко ва на ду гач ким 
и не спрет ним удо ви ма, ко ја се ре флек ту је и на дру штве ну. Ки цош та ко ђе 
не пре но си у пот пу но сти по ру ку лек се ме cox comb, јер се огра ни ча ва на 
спо ља шњи из глед не го во ре ћи ни шта о дру гом на чи ну на ко ји се ка рак тер 
ис по ља ва. Сто га ау тор ка пред ла же лек се му на ду вен ко, јер она пре но си по-
ру ку и о ка рак те ру и о ње го вим ма ни фе ста ци ја ма (на ду вен ко = онај ко ји је 
над мен, пун се бе, уо бра жен, на ду вен, пре ма: на ду ве но = с ви си не, охо ло, са 
же љом за са мо и сти ца ње, над ме но, уо бра же но, пре тен ци о зно). 

Име ни ца swe et me ats пред ста вља слат ке ко ла че, пе ци ва, кон ди тор ске 
про из во де, кан ди ра но во ће, ком пот, за ше ће ре но ора ша сто во ће, бом бо не, 
слат ке шта пи ће итд. У оба пре во да пре во ди о ци су се од лу чи ли за слат ки ше, 
што у пот пу но сти по кри ва све на ве де не вр сте, па и ви ше. Ау тор ка пред ла-
же још и по сла сти це или слат ка ри је као мо гу ће пре во де.
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У на ред ном при ме ру по но во има мо све до чан ство о ка рак те ру Џо на 
Де шву да, по лу бра та го спо ђи ца Де швуд. На и ме, он је из у зет но бо гат и обо-
га тио се до дат но на сле див ши има ње „Нор ланд“ од оца, при мо рав ши на тај 
на чин сво је по лу се стре да се исе ле. По што је њи хов за јед нич ки отац сву 
сит ни ју имо ви ну уну тар ку ће за ве штао се стра ма Де швуд и њи хо вој мај ци, 
пре ма ре чи ма Џо на Де шву да, они су има ли огром не тро шко ве да би на ба-
ви ли све што је по треб но: по сте љи ну, пор це лан, ком пле те за обе до ва ње итд. 
Но, он не на ме ра ва да роп ће, од но сно гун ђа, ка ко то пре во де Ми ли ца Си мео-
но вић и Бра ни сла ва Ма о душ. Из вор на лек се ма је to re pi ne и под ра зу ме ва 
упра во из ра жа ва ње не за до вољ ства, не го до ва ња, гун ђа ње и жа ље ње на не-
што. При хва тљи ва су оба пре во да, јер и пре ма Реч ни ку срп ско га је зи ка ове 
лек се ме под ра зу ме ва ју по лу гла сно не го до ва ње, из ра жа ва ње про те ста, срџ бе, 
гне ва, гун ђа ње. Мо жда је за ни јан су бо ље ре ше ње роп та ти, јер је ре ђе у 
упо тре би, па ти ме и бли же из во ру. 

О ка рак те ру го спо ђе Фе рарс, мај ке Едвар да и Ро бер та Фе рар са, ко ја се 
у ро ма ну лич но по ја вљу је вр ло крат ко и го во ри ве о ма ма ло, са зна је мо пу но 
из суд би на и ка рак те ра ње них си но ва, ћер ке и ње них сна ја, ко ји ма она упра-
вља. Због то га, ка да Лу си Стил ка же да је она af fa ble, ми смо си гур ни да то 
уоп ште ни је та ко, али лек се му мо ра мо пре ве сти. По сто је ћи пре во ди су мила 
и ср дач на. Ако зна мо да је af fa ble не ко ко раз го ва ра и оп хо ди се на лак, при-
сто јан и угла ђен на чин, он да ви ди мо да ни је дан ни дру ги пре вод не за до во-
ља ва ову де фи ни ци ју у пот пу но сти. О ср дач ном је већ би ло ре чи, а ми ла је 
она ко ја иза зи ва не жност, ра дост, угод ност и дру га при јат на осе ћа ња; љуп ка, 
дра же сна. Ау тор ка пред ла же при дев при ја зна (услу жна, љу ба зна, ср дач на, 
при јат на, уч ти ва), ко ји та ко ђе ни је нај бо ље мо гу ће ре ше ње, али де лом де фи-
ни ци је (уч ти ва) упу ћу је на оп хо ђе ње, што је кључ ни део де фи ни ци је из во ра. 

Ка ко се ро ман бли жи кра ју, и је зик по ста је мир ни ји и опи си ма ње дра-
ма тич ни. По сле емо тив них бу ра, љу бав них не спо ра зу ма и бо ле сти, на ред 
су до шли из ми ре ње, опо ра вак и ла га но пу то ва ње ку ћи. На по чет ку тог пу-
то ва ња пу ков ник Брен дон по ма же Ме ри јен Де швуд да уђе у ко чи ју. Ту нам 
се по ја вљу је лек се ма en gross („… and bid ding Co lo nel Bran don fa re well with 
a cor di a lity of a fri end, was ca re fully as si sted by him in to the car ri a ge, of which 
he se e med an xi o us that she sho uld en gross at le ast half.”), за ко ју је Ми ли ца Си-
ме о но вић по ну ди ла пре вод да њој оста не („… и по што се и с пу ков ни ком 
Бран де ном по здра ви ла ср дач но и при ја тељ ски, овај јој је по мо гао да се сме сти 
у ко ла, на сто је ћи при том да њој оста не бар по ло ви на про сто ра.”), а Бра-
ни сла ва Ма о душ на рас по ла га њу бу де („Он јој је ве о ма услу жно по мо гао да 
се сме сти у ко чи ју и до бро је па зио да јој на рас по ла га њу бу де бар по ла 
про сто ра.”). Ox ford En glish Dic ti o nary ка же да је де фи ни ци ја лек се ме en gross 
„сте ћи или за др жа ти ис кљу чи во вла сни штво над не чим“, та ко да је ути сак 
да ни је дан ни дру ги по ну ђе ни пре вод не од го ва ра у пот пу но сти. На и ме, 
пр во ре ше ње под ра зу ме ва да је Ме ри јен ушла по след ња у ко чи ју и да је пре 
ње ног ула ска пу ков ник Брен дон сме стио дру ге две пут ни це ста ра ју ћи се о 
то ме да за Ме ри јен оста не ви ше про сто ра. То сма тра мо не мо гу ћим, јер у 
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на ред ној ре че ни ци спи са те љи ца ка же да су се по сле ње у ко чи ју по пе ле 
ње на се стра и њи хо ва мај ка. Го спо ђа Џе нингс је оти шла че за ма са слу жав-
ком, а пу ков ник не што ка сни је, сам. Пре вод на рас по ла га њу бу де је бо љи, 
јер је не у тра лан у од но су на ре до след де ша ва ња, али под ра зу ме ва и ко но та-
ци ју ко ри шће ња по сво јој во љи, што ау то мат ски зна чи и да тог ко ри шће ња 
не мо ра да бу де. Да је ре че но да рас по ла же, би ло би при бли жни је, јер пре ма 
Реч ни ку срп ско га је зи ка овај не свр ше ни об лик го во ри о по се до ва њу, кон тро-
ли са њу. Ау тор ка, ипак, пред ла же дру га чи је ре ше ње: да за у зме, јер при бли-
жни је до ча ра ва „сти ца ње и за др жа ва ње“ де фи ни ци јом: „осво ји ти, за по се сти, 
за пре ми ти не ки про стор“. 

Сле ди при мер за ко ји у јед ном од пре во да не ма ре ше ња. У пи та њу је 
из раз had been wont to be li e ve. Овај из раз се упо тре бља вао уз ин фи ни тив, 
у зна че њу used to. У тек сту ро ма на сто ји да је го спо ђа Де швуд би ла у за блу ди 
у ве зи са Ели но ри ним осе ћа њи ма, те да се ис по ста ви ло да су сна жни ја него 
што је она ве ро ва ла да је су. Ми ли ца Си ме о но вић је та ко и пре ве ла – „не го 
што је ра ни је ве ро ва ла да је сте...“, го во ре ћи о ње ној на кло но сти ка Едвар ду 
Фе рар су, док Бра ни сла ва Ма о душ не пре во ди овај из раз. Сма тра мо да је по-
ну ђе ни пре вод ре ла тив но до бар иа ко ни су упо тре бље не нај при бли жни је лек-
се ме за used to (уо би ча ји ти, има ти на ви ку, на ви ћи се, при ми ти, при хва ти ти), 
јер на срп ском је зи ку не што што се уо би ча ји ло или на шта се на ви кло им-
пли ци ра ду жи пе ри од, а рад ња у ро ма ну нам то не обез бе ђу је. Евен ту ал но 
би се мо гло пре ве сти као „не го што је у по чет ку ве ро ва ла да је сте...“, јер се 
ми сли на пр ве да не по знан ства Едвар да и Ели нор, ка да су сви ми сли ли да 
по сто ји сна жна ме ђу соб на на кло ност. Кон текст от кро ве ња до ко јег је до шла 
го спо ђа Де швуд је за пра во тај да у дра ма тич ним до га ђа ји ма око Ме ри јен 
ни ко ни је обра тио па жњу на Ели но ри на осе ћа ња, што спи са те љи ца кон ста-
та ци јом да је го спо ђа Де швуд за ве де на у сво јим ве ро ва њи ма по ма ло иро-
нич но на гла ша ва.

На кра ју ро ма на де ша ва се пре о крет и спи са те љи ца ка же: „The chan ge 
which a few ho urs had wro ught in the minds and the hap pi ness of the Das hwo ods, 
was such ‒ so gre at ‒ as pro mi sed them all, the sa tis fac tion of a sle e pless night.” 
Пре вод из 1976. за озна че ну лек се му ка же: вр шио свој уплив („Тај пре о крет, 
ко ји је већ не ко ли ко ча со ва вр шио свој уплив на ду ше и сре ћу Де шву до вих, 
био је та ко ве ли ки да им је сви ма оси гу рао бе са ну ноћ.”), док у пре во ду из 
2012. сто ји: вр шио свој ути цај („Овај пре о крет, ко ји је не ко ли ко са ти вр шио 
ути цај на ум и сре ћу Да шву до вих, био је то ли ко нео че ки ван...и то ли ко зна-
ча јан да им је сви ма обе ћа вао бе са ну ноћ.”). Оба пре во да су ге ри шу да је 
пре о крет тај ко ји вр ши рад њу. Лек се ма wro ught пред ста вља ар ха ич ни и 
тех нич ки об лик лек се ме work. С об зи ром на то да је ов де упо тре бље на фи-
гу ра тив но, по што се не ко ли ко пре суд них до га ђа ја од и гра ло у ве о ма крат ком 
ро ку, на ро чи то за он да шње пој мо ве о вре ме ну, за кљу чу је мо да ни је пре о крет 
вр шио ути цај или уплив на ми сли Де шву до вих не ко ли ко са ти, не го је са мо 
не ко ли ко са ти об ли ко ва ло, ство ри ло, про из ве ло, уоб ли чи ло та кву про ме ну 
у ми сли ма и сре ћи Де шву до вих, та кав пре о крет да им је то га ран то ва ло 
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бе сану ноћ. Да кле, ак це нат је на то ме да се не што ва жно пре о бли ко ва ло за 
вр ло крат ко вре ме, што и је сте слу чај, а то нас до во ди до за кључ ка да по-
сто је ћи пре во ди не мо гу би ти при хва ће ни као тач ни.

„I was sim ple eno ugh to think, that be ca u se my fa ith was plig hted to anot her, 
the re co uld be no dan ger in my be ing with you...“. Едвард Фе рарс на ив но ми сли 
да мо же сло бод но да се ви ђа са Ели нор по што је ио на ко већ дао не ко ме реч, 
од но сно, ча шћу се оба ве зао дру гој. С об зи ром на то да је овај из раз у је зи ку 
из во ру да нас углав ном пе снич ки, ре то рич ки, ау тор ка сма тра да би упра во 
због то га при ме ре ни је би ло упо тре би ти из ра зе по пут: обе ћао се дру гој, за
ру чио се са дру гом, дао ве ру дру гој, за ве то вао се дру гој. Из раз да ти реч, 
пре ма су бјек тив ном осе ћа ју, има све ча ни тон, али му не до ста је ро ман ти ке, 
на ро чи то ако раз ми шља мо на на чин на ко ји су раз ми шља ле хе ро и не Џејн 
Остин. Иа ко је тај за вет ин ти ман и тај не при ро де, он у џен тлмен ском све ту 
XVI II ве ка и те ка ко има вред ност пи са ног и пот пи са ног до ку мен та. Ми-
ли ца Си ме о но вић чак пре во ди да је Едвард дао реч не ко ме, што до дат но 
раз вод ња ва сми сао. Ча шћу се оба ве за ти, с дру ге стра не, има ро ман тич ни 
при звук и Бра ни сла ва Ма о душ ка же да се Едвард оба ве зао дру гој, што је у 
скла ду са раз го во ром и ме ђу соб ним об ја шња ва њем из ме ђу ње га и Ели нор. 
Ме ђу тим, бу ду ћи да по сто је бо љи из ра зи (по ме ну ти го ре), ау тор ка је ми-
шље ња да их је тре ба ло упо тре би ти. 

3.закључак. На кра ју мо же мо да из ве де мо за кључ ке на два ни воа: на 
ни воу је зи ка Џејн Остин и на ни воу по сто је ћих пре во да ро ма на Ра зум и 
осе ћај ност. 

Што се је зи ка Џејн Остин ти че, мо же мо да за кљу чи мо да, у од но су на 
са вре ме ни ен гле ски је зик, на лек сич ком ни воу ни је ар ха и чан у то ли кој ме ри 
да је не ра зу мљив или те же ра зу мљив да на шњим чи та о ци ма. На син так тич-
ком ни воу та ко ђе ни је не ра зу мљив да на шњим чи та о ци ма, али због ре до-
сле да ре чи у не ким ре че ни ца ма (нпр. Most un wil ling was she to awa ken from 
such a dre am of fe li city. (Au sten 2000: 38)) је зик ро ма на де лу је пе снич ки и за-
ста ре ло са да на шњег ста но ви шта. 

Као што смо ра ни је на по ме ну ли, је зик од сли ка ва дух епо хе, а жа нр 
ко ме ди је на ра ви или дру штве не ко ме ди је, мо жда то успе ва и у ве ћој ме ри 
не го не ки дру ги књи жев ни жа нр. Сто га је мо жда и нај те жи пре во ди лач ки 
за да так при пре во ђе њу овог ро ма на био очу ва ње тих фи них је зич ких ни-
јан си ко је упу ћу ју на вре ме, ме сто и дру штво у ко ји ма се рад ња ро ма на 
од ви ја. С об зи ром на то да смо утвр ди ли да је зик Ости но ве ни је ар ха и чан 
то ли ко да је не ра зу мљив го вор ни ку са вре ме ног ен гле ског је зи ка, за да так 
ко ји под ра зу ме ва ра зу мљи вост по ру ке на срп ском је зи ку ни је био те жак. 

Уоп ште но го во ре ћи, мо же мо за кљу чи ти да су, у сми слу пре во да ар ха-
и за ма и исто ри ци за ма, пре во ди тељ ке Ми ли ца Си ме о но вић и Бра ни сла ва 
Ма о душ у ве ли кој ме ри ис пу ни ле пре во ди лач ки за да так. У ве ћи ни слу ча је ва 
пре вод на ре ше ња успе шно пре но се и по је ди нач не ко му ни ка циј ске по ру ке 
и тон ро ма на, та ко да је ис пу њен пре во ди лач ки за да так пре но ше ња по ру ке 
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из је зи ка из во ра у је зик пре во да, при че му је са чу ван и умет нич ки ни во пре-
во ди лач ког по сла. Ме ђу тим, у не ким од слу ча је ва, ко ји су пред мет ана ли зе 
у овом ра ду, пре вод на ре ше ња су та ква да не пред ста вља ју ни фор мал не ко-
ре спон ден те ни пре вод не екви ва лен те, јер ме ња ју сми сао ре че ни це, те не до-
вољ но пре ци зно или пот пу но не у спе шно пре но се по ру ку из је зи ка из во ра. 
Ис кљу чи во тех нич ки гле да но, ти ме се на ру ша ва ток основ ног ко му ни ка циј-
ског про це са о ко јем го во ри Ивир (1985). У све тлу ter ti um com pa ra ti o ni sa, 
тј. за јед нич ког свој ства лек се ма ко је су кон тра сти ра не, зна че ња лек се ма се, 
у слу ча је ви ма у ко ји ма су пре во ди ока рак те ри са ни као не при хва тљи ви, не 
по кла па ју. У том сми слу, чи ни се да осно ва за ис пра ван пре вод по је ди них 
ар ха и за ма и исто ри ци за ма ни је по ста вље на, те на ши рем пла ну за да так 
је зич ке опе ра ци је де ко ди ра ња по ру ке, као де ла лин гви сти ке, оста је у да тим 
слу ча је ви ма не ис пу њен. Ипак, успе шност це ло куп ног пре во да не мо же се 
оце њи ва ти на осно ву уског спек тра лек се ма као што су то ар ха и зми и исто-
ри ци зми, ни ти не ко ли ко не у спе шних пре вод них ре ше ња мо гу на ру ши ти 
оп шти ути сак о пре во ду.
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Na ta ša V. Goj ko vić

TRAN SLA TION OF AR CHA ISMS AND HI STO RI CISMS FROM EN GLISH IN TO  
SER BIAN LAN GU A GE IN JA NE AU STEN’S NO VEL SEN SE AND SEN SI BI LITY:  

A CRI TI CAL ANALYSIS

S u m  m a  r r y

This pa per de als with tran sla tion of ar cha isms and hi sto ri cisms from En glish in to 
Ser bian lan gu a ge in Ja ne Au sten’s no vel Sen se and Sen si bi lity. The no vel was tran sla ted 
in to Ser bian lan gu a ge twi ce: in 1976 by Mi li ca Si me o no vić and in 2012 by Bra ni sla va 
Ma o duš. In this pa per, the ba sis for the analysis of dif fe rent tran sla tion so lu ti ons is a 
uni ver sal lan gu a ge cha rac te ri stic or ter ti um com pa ra ti o nis – the third ele ment ac cor ding 
to which the com pa ri son is ma de. All hi sto ri cisms fo und in the no vel we re analyzed, 
whi le ar cha isms we re cho sen ac cor ding to the fol lo wing cri te ria: 1) the ir tran sla ti ons 
dif fer in the two exi sting tran sla ti ons of the no vel and 2) the aut hor of the pa per of fers a 
bet ter so lu tion for the ir tran sla tion. In the In tro duc tion, the con cepts of ar cha isms and 
hi sto ri cisms are bri efly ex pla i ned, the dic ti o na ri es that we re used in the analysis are 
li sted, the the o re ti cal gro und is set and the tran sla tor’s task in Sen se and Sen si bi lity is 
in tro du ced. The next part of the pa per is de di ca ted to a de ta i led analysis of the tran sla tion 
of ar cha isms and hi sto ri cisms i.e. com pa ri son of the de fi ni ti ons of the me a nings of the 
le xe mes sin gled out to the de fi ni ti ons of the me a nings of the ir tran sla ti ons. In so me ca-
ses, a bet ter tran sla tion is of fe red. The me a nings of the le xe mes in En glish we re ta ken 
ex clu si vely from the Ox ford En glish Dic ti o nary (elec tro nic edi tion), whi le the me a nings 
of the le xe mes in Ser bian we re ta ken from Reč nik srp sko ga je zi ka and the le xi con Si no
ni mi i srod ne re či srp sko hr vat skog je zi ka. The third part of the pa per lists se ve ral ba sic 
con clu si ons of the analysis on the le vel of the lan gu a ge of Ja ne Au sten and on the le vel 
of the exi sting tran sla ti ons of ar cha isms and hi sto ri cisms in the no vel. The ge ne ral con-
clu si ons in that sen se are as fol lows: a) the lan gu a ge of Ja ne Au sten is not ar cha ic to the 
po int of be ing unin tel li gi ble to the mo dern re a der and b) the tran sla tion by Mi li ca Si meo-
no vić can be con si de red bet ter than the one by Bra ni sla va Ma o duš, which can be con-
clu ded on the ba sis of the tran sla tion so lu ti ons of fe red for ar cha ic and hi sto ri cal le xe mes. 

Key words: ar cha isms, hi sto ri cisms, ter ti um com pa ra ti o nis, Sen se and Sen si bi lity, 
tran sla tion
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Мср Катарина Н. Пантовић

КАФКИНА МИКРОПРОЗА КАО ПЕСМА У ПРОЗИ*

У ра ду на сто ји мо да по ка же мо да се крат ке про зне фор ме ко је 
је пи сао Франц Каф ка (1883‒1924) мо гу свр ста ти не са мо у тра ди-
ци о нал не про зне ка те го ри је по пут при по вет ке, но ве ле, крат ке при-
че, већ и ски це, па ра бо ле, ара бе ске, па и пе сме у про зи. За по сту пак 
по е ти за ци је про зног тки ва, као и за раз би ја ње тра ди ци о нал не на-
ра тив не по став ке про зног тек ста, од кључ не су ва жно сти ин тро
спек ци ја и про та го ни ста ─ лир ски су бјект, од но сно ње го во кон-
сти ту и са ње и ре ла ци је пре ма дру гим ли ци ма или пред мет ном 
све ту. Иа ко Каф ки на ми кро про за чи та о ца увек ста вља пред сво је-
вр сну за го нет ку ту ма че ња, усред сре ђу је мо се на по је ди нач не тек-
сто ве и ана ли зи ра мо по ме ну те еле мен те.

Кључ не ре чи: Каф ка, ми кро про за, пе сма у про зи, про за и да, 
жан ров ска ам би ва лент ност.

Ам би ва лен тост књи жев ног жан ра пе сме у про зи (енг. pro se po em) као 
дво стру ке ро дов ске фи гу ре од у век је ис ти ца на у књи жев ној те о ри ји (S. 
Ber nard, J. Ha uck, D. Le hnmann, N. San til li, Б. Сто ја но вић Пан то вић), а прем-
да је ма тич на зе мља кон ти ту и са ња пе сме у про зи и ње ног „озва ни че ња“ као 
књи жев ног жан ра Фран цу ска, од но сно, фран цу ска књи жев ност, сво је упо-
ри ште про на шла је и у дру гим ли те рар ним тра ди ци ја ма, пре све га у не мач-
кој и аме рич кој. Иа ко са ма струк тур на и се ман тич ка при ро да пе сме у про зи 
на ла же хи брид ност, ам би ва лен тост, те ју је, сто га, те шко под врг ну ти стро-
гом де фи ни са њу и књи жев но-те о риј ском уте ме ље њу, у глав ним цр та ма она 
се мо же озна чи ти као „кра так са став (фраг мент, ми кро це ли на) ко ја се од ли-
ри ке пре све га раз ли ку је по спо ља шњој фор ми, ко ја је нај бли жа рит мич кој 
и лир ској про зи. Њен основ ни из раз ни је стих, већ ис каз, од но сно ре че ни ца“ 
(стојановићПантовић 2012: 13). Од про зних еле ме на та ко је са др жи, по ред 

* Рад је настао за потребе курса Дискурс песме у прози на мастер студијама на Одсеку 
за компаративну књижевност са теоријом књижевности Универзитета у Новом Саду под 
менторством доц. др Соње Веселиновић.
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ре че ни це, че сто је сва ка ко раз ви је на на ра тив на си ту а ци ја, јер „при ча на-
ста је је ди но пу тем на ра ти ви за ци је“ (аБот 2009: 49). 

У по гле ду ду жи не, пе сма у про зи или про за и да кре ће се у ра спо ну од 
са свим крат ког фраг мен та, до тек ста ду жи не стра ни це или две. Ње на ве за 
с по е зи јом, с дру ге стра не, пре по зна је се по при су ству број них ре то рич ких 
по сту па ка и фи гу ра (лајт мо тив, син так сич ки па ра ле ли зми, ре тор ска пи та-
ња, тро пи итд) (стојановићПантовић 2012: 13). Пе сму у про зи од ли ку је, у том 
сми слу, пре у зи ма ње раз ли чи тих жан ров ских иден ти те та, те ва ља на гла си-
ти ак ту ел на раз у ме ва ња овог жан ра као сво је вр сног дис кур са про ис те клог 
из про це са пре ко ра че ња гра ни ца по ет ског, од но сно про зног је зи ка. Ови ме 
се ства ра је дан по се бан, хи брид ни дис кур зив ни уни вер зум, те не тре ба да 
чу ди при бли жа ва ње, а кат ка да и из јед на ча ва ње пе сме у про зи са дру гим 
крат ким про зним вр ста ма ка кве су, на при мер, цр ти ца, за пис, па ра бо ла, 
крат ка при ча, анег до та итд.

Упра во у овим гра нич ним про зним жан ро ви ма oгледао се Франц Каф ка 
(1883‒1924) ко ји је, по ред ро ма на и при по ве да ка, пи сао крат ке при че, па ра-
бо ле и сно вид не (tra um haft) за пи се ко ји су оста ли за бе ле же ни у ње го вим 
Днев ни ци ма и пи сми ма (Пи сма Ми ле ни, Пи смо оцу итд). За екс пре си о ни-
стич ки по крет1 у це ли ни бит но је бри са ње гра ни ца из ме ђу по је ди них жан-
ро ва, осо би то ка да је реч о крат ким про зним вр ста ма (anz 2002: 186‒187), 
док су про у ча ва о ци Каф ки ног де ла одав но на гла си ли да је удео лир ског у 
ње го вој про зи, на ро чи то крат кој, из у зет но до ми нан тан (Kurz 195: 343‒347). 
Сто га се ње го ви тек сто ви мо гу свр ста ти не са мо у тра ди ци о нал не про зне 
ка те го ри је по пут при по вет ке, но ве ле, крат ке при че, већ и ски це, па ра бо ле, 
ара бе ске, ми са о не бај ке, па и пе сме у про зи. По е ти за ци ји про зног тки ва, као 
и раз би ја њу тра ди ци о нал не на ра тив не по став ке про зног тек ста, узрок умно-
го ме ле жи у ути ца ју сно ва на Каф ки ну при по ве дач ку умет ност. У не ма лом 
бро ју ње го вих на ра ти ва при сут на је си му ла ци ја ме ха ни зма сно ва ко ја под-
ра зу ме ва ало гич ност и ака у зал ност, што је сва ка ко по ве за но са пси хо а на-
ли зом не све сног и над ре а ли стич ким дис кур сом (anz 2001: 187). Каф ки на 
ми кро про за, та ко, чи та о ца увек ста вља пред сво је вр сну за го нет ку ту ма че-
ња, јер не по сто је кон крет ни ге не рич ки по ка за те љи ко ји ће овај хе те ро ге ни 
жа нр по у зда но иден ти фи ко ва ти, да би се са мим тим мо гао ус по ста ви ти и 
си сте ма ти зо ва ти из ве стан хо ри зонт оче ки ва ња (HaucK 1994: 8). Каф ки на 
про за, уоп ште узев, као да на мер но из бе га ва мо гућ ност ин тер пре та ци је, а 
ње гов ју нак из но ва по ку ша ва да оправ да сво је по сто ја ње на овом све ту, да 
се у ње му усре ди шти; док оста је не ја сно ко јој то ин стан ци Каф ка, од но сно 
ње го ви про та го ни сти, не пре кид но осе ћа ју по тре бу да се оправ да ју и бра не. 

Из два ја ње и осло ба ђа ње фраг мен та из не ка да це ло ви тог тек ста пот по-
мо гло је об ли ко ва ње и да љи раз вој пе сме у про зи као за себ не (ми кро)це ли не 

1 Прем да хро но ло шки и по е тич ки при па да нај пре екс пре си о ни стич ком по кре ту, Каф-
ки на про за са др жи еле мен те и дру гих по е тич ких си сте ма и сто га га је не за хвал но ве за ти 
ис кљу чи во за је дан пра вац, од но сно стил ско усме ре ње.
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(стојановићПантовић 2012: 10), а ова по ја ва на ро чи то је под сти цај на ка да 
је раз ма тра ње Каф ки не про зе у пи та њу, јер су по је ди ни фраг мен ти из ње-
го вих ро ма на, не кад и по гла вља, тре ти ра ни као за себ не (крат ке) при че – то 
је, ре ци мо, слу чај са па ра бо лом Пред за ко ном из ро ма на Про цес. У Каф ки-
ним крат ким при ча ма фраг мент функ ци о ни ше као то та ли тет за се бе и има 
пред ност у од но су на це ло вит, кон ти ну и ран текст. Ис ку ство сва ко дне ви це 
је ин ди ви ду а ли зо ва но на по се бан на чин, јер ње го ва про за из бе га ва све што 
је на гла ше но, па те тич но, осе ћај но, не по сред но из ре че но и пси хо ло шки про-
ду бље но. Уме сто то га, овај стил је јед но ста ван, ја сан, тре звен и са не кад 
за стра шу ју ћом оштри ном и рав но ду шно шћу оцр та ва пси хич ка зби ва ња. У 
те о ри ји књи жев но сти че сто се го во ри о „каф ки јан ски сре за ним при ча ма“, 
ко је под ра зу ме ва ју „стро гу ком по зи ци ју што усту па ме сто на мер ној умет-
нич кој не до вр ше но сти и не из ве сно сти“ (Башчаревић 2016: 419), док из раз 
„каф ки јан ски“ од мах у ми сли по зи ва „сли ку ма лог, без и ме ног чо ве ка за ро-
бље ног у ег зи стен ци јал ном ко шма ру из ког не ма из ла за ни бу ђе ња“ (жмегач 
1982: 82), од но сно „на ро чи ту стреп њу, страх, не из ве сност и ужас“ (стојановић
Пантовић 2012: 134). То, да кле, ни су чвр сте, за тво ре не фор ме, већ по се ду ју 
отво рен за вр ше так и ве ли ку спо соб ност на го ве шта ја, што Сне жа на Ба шча-
ре вић у свом ра ду Каф ки ни ма ли на ра ти ви као отво ре не па ра бо ле оце њу је 
као спо ну из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је, од но сно при по вед не про зе два де-
се тог сто ле ћа на су прот отво ре ним па ра бо ла ма чи ја су зна че ња под ло жна 
раз ли чи тим ту ма че њи ма (2016: 20).

Ово, ме ђу тим, не зна чи да ди ја лог са соп ством и ин тро спек ци ја у кла-
сич ном сми слу ни су при сут ни. Ре кло би се, шта ви ше, да су оп хр ва ност 
вла сти тим ми сли ма и по ку шај сме шта ња се бе у ег зи стен ци јал ном по рет ку 
ви ше за сту пље ни упра во у ми кро при ча ма, од но сно пе сма ма у про зи, не го 
у ро ма ни ма – тим пре што је нај ве ћи број Каф ки них ми кро на ра ти ва пре до-
чен у пр вом ли цу. Ин тр о спек ци ја се у ње го вим про за и да ма ја вља нај че шће 
по сре до ва на не ким за па жа њем, ода кле и по чи ње дис кур зив но кре та ње. Пред-
мет опа жа ња мо же би ти под сти цај спо ља шње или уну тра шње при ро де, па 
не кад упра во и ре флек си ја из че га се, пу тем ана ло ги ја и ево ка ци је, отва ра-
ју но ви сло је ви ис ку ства ко ји текст од во де у асо ци ја тив ном прав цу. Прем да 
је Каф ки на за о став шти на при ча обим на, пред мет на ше ана ли зе би ће са мо 
по је ди не крат ке про за и де, ми кро на ра ти ви, ду ги не ви ше од јед ног или два 
па су са. Ови ми кро тек сто ви фи гу ри ра ју као сво је вр стан је зич ки ко ре ла тив 
не ке екс пре си о ни стич ке сли ке у ко јој је ко си на, на бр зи ну осмо тре на или 
про ми шље на по ја ва, има нент ни део пред ста вље ног пред ме та (уп. jantz 
1998: 24). Ово ће би ти по ка за но на при ме ру се дам про за и да, од ко јих би се 
че ти ри мо гле свр ста ти у кор пус „град ских“ про за и да јер се Су бјек то во ис-
ку ство ге не ри ше не по сред но са мим би ва њем у град ској сре ди ни (Про зор на 
ули цу, На по врат ку у дом, Пут ник у трам ва ју, Ока ни се), а оста ле три би 
се мо гле на зва ти „па ра бо лич ним“ про за и да ма јер у њи ма Каф ка кон стру и ше 
текст на под ло зи жан ров ских кон вен ци ја ба сне, спе ци фич не фор ме при по-
ве да ња. Не кад је то са свим до слов но (Ма ла ба сна, О па ра бо ла ма), а не кад 
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струк ту ра па ра бо ле слу жи са мо као ола ба вље на фор ма за из ри ца ње са др-
жа ја ко ји код Каф ке увек по се ду је не ка кав фи ло зоф ски или ме та фи зич ки 
пред знак (По ла зак).

Про та го ни ста Каф ки них про за и да нај че шће је на пу штен, са мо тан „ма-
то ри мо мак“ ко ји по вре ме но за до вољ ство на ла зи у су сре ту са при ја те љи ма. 
Пре но си мо про за и ду Про зор на ули цу у це ло сти:

Ко жи ви на пу штен, а ипак би с вре ме на на вре ме же лео да не где 
на ђе дру штво, ко с об зи ром на про ме не днев них ча со ва, вре мен ских, по-
слов них и слич них при ли ка не из о став но же ли да ви ди би ло ко ју ру ку, 
за ко ју би се мо гао ухва ти ти – тај не ће мо ћи ду го из др жа ти без про зо ра 
ко ји гле да на ули цу. А ако је са њим баш та ко да ни шта не тра жи, не го 
са мо као умо ран чо век, ди жу ћи и спу шта ју ћи очи из ме ђу пу бли ке и не ба, 
при ла зи про зо ру, ма да то не же ли, и ма ло за ба цу је гла ву – ипак ће га 
ко њи до ле по ву ћи у по вор ку ко ла и бу ке, и ти ме, ко нач но, ка људ ској 
сло зи (кафка 1984: 56).

Цен три пе тал на усред сре ђе ност ма ле фор ме на јед ну си ту а ци ју, од но сно 
на јед ног ју на ка и јед но пре о вла ђу ју ће осе ћа ње, са на о ко не до вр ше ним, 
про за ич ним, јед но став ним, али ви ше знач ним кра јем, основ на је „по став ка“ 
Каф ки них про за и да. Рад ња ове про за и де, као и на ред них ко је ће би ти ана-
ли зи ра не, од ви ја се у на из глед сми ре ној ат мос фе ри сва ко дне ви це у ко јој 
про зни су бјект тре зве но и кон тро ли са но про го ва ра о ствар но сти, од но сно 
о са мо ћи. Прем да је про за и да из ре че на у за ми шље ном тре ћем ли цу, ње ни 
ис ка зи се пре све га од но се на ау то пер цеп ци ју (он „ди же и спу шта очи из-
ме ђу пу бли ке и не ба“ и „ма ло за ба цу је гла ву“). Су бјект из ри че тврд њу да 
„ко жи ви на пу штен, (...) не ће мо ћи ду го из др жа ти без про зо ра ко ји гле да на 
ули цу“. Ова кво са ве то ва ње, ко мен та ри са ње, пре по ру чи ва ње не ка кве рад ње 
у пре ћут ном ди ја ло гу ода ју ути сак про та го ни сте ко ји у пот пу но сти схва та 
оп шти по ре дак ства ри и свет до жи вља ва као пре те ра но ја сан и без тај ни, 
те се ја вља са зре лим оп сер ва ци ја ма. То ду бље по зна ва ње пред мет ног, уса-
мље нич ког људ ског, али чак и жи во тињ ског све та, су ге ри са но је у мно гим 
дру гим Каф ки ним крат ким и ду жим на ра ти ви ма (Про ла зни ци ко ји тр че, 
Из не над на шет ња, Не сре ћа ма то рог мом ка, Ис тра жи ва ња јед ног пса, 
Пре о бра жај итд). Ко мен та ри са ње, ме ђу тим, као на ро чит на ра то ло шки по-
сту пак су ге ри ше две ства ри: пре све га, то бо жњу дис тан цу из ме ђу го вор не 
ин стан це/ју на ка и при по ве да ног; а дру го, оно се го то во увек од но си на ге-
не ра ли за ци је, те зе, гно ме ко је нео д ре ђе на го вор на ин стан ца мо же ма ње или 
ви ше не у трал но да са оп шти. Це лим овим тре зве ним ис ка зом про ве ја ва пак 
ути ша на људ ска то пли на ко ја би ва за гу ше на и ућут ка на су бјек то вом ег зи-
стен ци јал ном стреп њом, а чи ји се мо ду си про те жу од осе ћа ја ре зиг ни ра-
но сти па до пот пу не кон фу зи је сво јом по зи ци јом у овом све ту (као што је 
слу чај у про за и ди Пут ник у трам ва ју). Ово је дис крет но на гла ше но са 
не ко ли ко де та ља ко ји се мо гу под ве сти го то во под так тил не, чул не сли ке, 
као што је, на при мер, до дир људ ске ру ке за ко ју би се ју нак че жњи во же лео 
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ухва ти ти, или умор но, успо ре но за ба ци ва ње гла ве, као, уо ста лом, и са ма 
по ја ва ну жно сти про зо ра на ули цу ра ди по сма тра ња дру гих про ла зни ка 
ко ји хи та ју гра дом, од но сно, жи во та ко ји се од и гра ва под њим. Упра во се 
до ле, на тлу, на ас фал ту, кон стру и ше сав жи вот, вре ва гра да, ко ња и ко ла, 
и на кра ју „људ ска сло га“, ко је су бјект из сво је кон тра по зи ци је „на пу ште-
ног“ (не чак ни са мог, већ на пу ште ног!), изо ло ва ног од до ди ра са дру гим 
осо ба ма, и са мог у ста ну по сма тра с ви си не, с про зо ра.

На по врат ку у дом, та ко ђе јед на од про за и да чи ја се рад ња од ви ја у 
ур ба ном ам би јен ту, по чи ње не сва ки да шњим ус кли ком: „По гле дај те ко ли ку 
сна гу убе ђи ва ња има ва здух по сле олу је! Ја вља ју ми се мо је за слу ге и са вла-
ђу ју ме, иа ко се ја не опи рем“ (кафка 1984: 61). Ка кве се то за слу ге ја вља ју 
про зном ју на ку? „Ја сам с пра вом од го во ран за све удар це о вра та, по пло ча-
ма сто ло ва, за све здра ви це, за љу бав не па ро ве у по сте ља ма, ме ђу ске ла ма 
но во град њи, сти сну те уза зи до ве ку ћа у мрач ним ули чи ца ма, на ото ма ни-
ма у бор де ли ма“ (кафка 1984: 61). Ре кло би се да ови ис ка зи по се ду ју по је-
ди не не ло гич но сти прем да је ис каз, за по чет из са мог цен тра зби ва ња, са жет 
и пре до чен ла пи дар но. За што би за слу ге, ко је обич но по се ду ју по зи ти ван 
пред знак, оп се да ле и са вла ђи ва ле ју на ка? За што им се ју нак пре пу шта и не 
по ку ша ва да се опи ре? За слу ге у овом кон тек сту као да пре озна ча ва ју кри-
ви цу, по јам то ли ко чест код Каф ке, јер он се бе те ре ти као од го вор ног за све 
до бро и све ло ше што се у све ту, у том гра ду де ша ва; реч ју, он се бе на ла зи 
од го вор ним за цео жи вот ко ји је ме то ни миј ски пре до чен кроз ви зу ел но 
под сти цај не сли ке и де та ље из сва ко дне ви це, про сеч ног жи во та. Он по ста-
је јед но са гра дом, и те ри то ри ја над ко јом има пре власт гра да циј ски би ва 
уве ћа на, а ана фор ско по на вља ње за ме ни це „ова“ до при но си рит мич но сти 
ис ка за: „Ко ра чам, и мој тем по је тем по ове улич не стра не, ове ули це, ове 
че твр ти“. Ва здух по сле олу је ути че на су бјек та та ко да по ста је ево ка тив ни 
оки дач за рас плам са ва ње ин тро спек ци је и са гле да ва ње чи та вог свог жи во та: 
„Од ме ра вам соп стве ну про шлост и бу дућ ност, али на ла зим да су и јед на и 
дру га из вр сне, ни јед ној ни дру гој не мо гу да ти пре и мућ ство, и је ди но мо-
рам да ко рим не пра вич ност про ви ђе ња, ко је ми то ли ко иде на ру ку“ (кафка 
1984: 61). Као што је већ на гла ше но, ин тро спек ци ја се у Каф ки ним про за-
и да ма ја вља нај че шће по сре до ва на не ким за па жа њем, ода кле и по чи ње дис-
кур зив но кре та ње. Из по чет них ре флек си ја се, пу тем ана ло ги ја и ево ка ци-
је, отва ра ју но ви сло је ви ис ку ства ко ји ми са о ни ток од во де у асо ци ја тив ном 
прав цу. Каф кин ју нак, прем да му све иде ка ко тре ба, ни је за до во љан сво јом 
ни чим ука ља ном про шло шћу, а ни бу дућ но шћу (не са да шњо шћу! већ бу дућ-
но шћу) ко ју та ко са мо у ве ре но про роч ки озна ча ва са вр ше ном. Он, шта ви ше, 
усуд на зи ва „не пра вич ним“ јер му „све иде на ру ку“. Овај па ра докс пред-
ста вља per ex cel len ce каф ки јан ски гест, ко ји би у овом кон тек ту мо гао би ти 
ту ма чен и као из раз иро ниј ског обра ћа ња са мом се би. 

По чет на гран до ма ни ја и осе ћај све та све про же тог со бом у по след њем 
па су су спла шња ва, ка да се и от кри ва пра во ли це каф ки јан ског ју на ка: су-
штин ски не мо ћан чо век ко ји се не пре ста но тру ди да схва ти шта се од ње га 
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тра жи, ко ји је ње гов по ло жај у све ту, и на сто ји да об ја сни је дин стве ну људ-
ску при ро ду ко ја се од у пи ре сва ком ра ста вља њу и си сте ма ти зо ва њу. У овој 
про за и ди то је тек на зна че но и су ге ри са но јед ном из не над ном (ве ро ват но 
те скоб ном) ми сли ко ја је ју на ков ум окр зну ла док се пе њао уз сте пе ни це, 
не до вољ но да би умео да је ар ти ку ли ше, али до вољ но да би се на крат ко 
ми сте ри о зно за ми слио: „Са мо кад ула зим у сво ју со бу, са мо он да по ста јем 
мал чи це за ми шљен, ма да не мо гу ре ћи да сам се за вре ме пе ња ња уза сте пе-
ни це се тио не чег о че му би вре де ло раз ми шља ти. Не по ма же ми мно го што 
ши ром отва рам про зор и што у јед ној ба шти још сви ра му зи ка“ (кафка 1984: 
61). Иа ко „не мо же да се се ти не чег о че му би вре де ло раз ми шља ти“, су бјект 
ипак, из гле да, по ку ша ва да у ми сли ма ре кон стру и ше или ма кар при зо ве ми-
сао чи ји је од бље сак ухва тио, јер га му зич ка вре ва из ба ште под про зо ром 
оме та у то ме. Као и у про за и ди Про зор на ули цу, про зор и ов де по ста је до-
слов ни про зор у ар хи тек тон ском сми слу, али и про зор у свет, под се ћа ње на 
жи вот ко ји се од ви ја ми мо по је дин че ве кон тро ле.

Не пре кид но спо ре ње са са мим со бом (и са им пли цит ним са бе сед ни ци-
ма) за сту пље но је и у де скрип тив ној про за и ди Пут ник у трам ва ју. Она је, 
та ко ђе, у пр вом ли цу, и по чи ње in me di as res: „Сто јим на плат фор ми елек-
трич ног трам ва ја, и пот пу но сам не си гу ран у по гле ду свог по ло жа ја на овом 
све ту, у овом гра ду, у сво јој по ро ди ци. Чак ни уз гред не бих умео ре ћи 
ка кве бих зах те ве у би ло ком сми слу мо гао с пра вом да по ста вим“ (кафка 
1984: 63). Он по ку ша ва да оправ да сво је по сто ја ње у овом све ту и да се од-
бра ни: „Не мо гу се ни чим бра ни ти што сто јим на овој плат фор ми, што се 
др жим за ову ру чи цу, што до пу штам да ме но си овај трам вај, што се љу ди 
скла ња ју пред њим или иду мир но, или се од ма ра ју пред из ло зи ма“ (кафка 
1984: 63). На бра ја ње, по но во, умно го ме ути че на по ве ћа ње рит мич но сти 
тек ста. Сли ке из жи во та око ње га се у го то во ка ле и до скоп ском ма ни ру сме-
њу ју пред очи ма, и ју на ко ва спо соб ност оп сер ва ци је рав на је оку ка ме ре које 
пра ти раз ли чи те ви зу ел не, так ти лне и ау ди тив не на дра жа је из не по сред не 
бли зи не. То се од но си и на на ред ни па сус ко ји у текст уво ди дру гу фи гу ру, 
де вој ку из трам ва ја, чи ји је фи зич ки из глед до ча ран јед но став но и при лич но 
до слов но, али са из у зет ним на гла ском на де та љи ма: 

Трам вај се при бли жа ва ста ни ци, јед на де вој ка ста је бли зу вра та, 
спрем на да си ђе. Ви дим је та ко ја сно као да сам је опи пао. Оде ве на је у 
цр но, на бо ри на сук њи се го то во не по ме ра ју, блу за јој је при пи је на уз те ло 
и има око врат ник од бе ле гу сте чип ке, отво ре ном ле вом ша ком се осло-
ни ла о зид, ки шо бран у ње ној де сној ру ци до ти че дру ги сте пе ник од о зго. 
Ли це јој је пре пла ну ло, а нос, ла ко ста њен у сре ди ни, при вр ху је окру гао 
и ши рок. Има мно го сме ђе ко се и ле лу ја ве крат ке вла си на де сној сле по-
оч ни ци. Ма ло ухо јој је при љу бље но уз гла ву, али ја сто јим бли зу и ви дим 
це лу по ле ђи ну де сне ушне шкољ ке и сен ку при ко ре ну (кафка 1984: 63).

Ова кав на гла сак на уо ча ва њу на о ко не ва жних де та ља ка рак те ри сти чан 
је за ве ћи ну Каф ки них ми кро на ра ти ва. Ови де та љи за о ку пља ју па жњу по-
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сма тра ча ко ји из пер спек ти ве пр вог ли ца за по чи ње не ку вр сту ре ги стро ва ња 
и опи си ва ња вла сти тог пси хич ког ста ња, као и обје ка та из сво је не по сред-
не бли зи не (де вој ка), а за тим из не на да пре ки не ме то ни миј ски ла нац мо тив-
ских је ди ни ца (стојановићПантовић: 59) и на гло по ен ти ра, у овом слу ча ју 
ре тор ским пи та њем: „Упи тао сам се он да: Ка ко то да се она не чу ди се би, 
да др жи уста за тво ре на и не ка зу је ни шта о то ме?“ (кафка 1984: 63). 

Ње го вој упи та но сти и за ми шље но сти ни шта не мо же да про мак не и 
сва ки спољ ни на дра жај или се ћа ње на про шлост до зи ва ју ми сли ко је су бјект 
ра ци о нал но рас по ре ђу је у свом уму. Он, ме ђу тим, ујед но не про из во ди ни-
ка кво по зи тив но ис ку ство јер не успе ва да про на ђе ко нач но упо ри ште ми-
шље ња. Увек при сут на ме та по ет ска ди мен зи ја опо ми ње на траг не из ре че ног, 
не до сег ну тог, ко је се са мо на слу ћу је и при гу ше но про жи вља ва у сво јој 
тран сцен дент ној пра зни ни. Упр кос на из глед ста бил ној по зи ци ји, Каф кин 
су бјект ипак на сто ји да се усре ди шти у по вр шном, оту ђе ном и ам би ва лент-
ном све ту ко ји оди ше те ско бом. То је слу чај и са про за и дом Ока ни се ко ја 
иза зи ва мно го број на фи ло зоф ско-ре ли ги о зна ту ма че ња. Њу та ко ђе пре но-
си мо у це ло сти:

Би ло је са свим ра но ју тро, ули це чи сте и пу сте, ишао сам на ста ни-
цу. Кад сам упо ре дио сат на јед ном тор њу са сво јим ча сов ни ком, ви део 
сам да је мно го ка сни је не го што сам ми слио, мо рао сам ве о ма по хи та ти, 
страх због то га от кри ћа по ко ле бао ме је ко јим прав цем да кре нем, још 
ни сам са свим до бро по зна вао овај град, но сре ћом, у бли зи ни је био не ки 
стра жар и ја му при тр чах и за ди ха но га упи тах ко јим пу тем тре ба да идем. 
Он се осмех ну и ре че: „Ти би да са знаш пут?“, „Да“, од го во рих, „по што 
га сам не мо гу про на ћи“. „Ока ни се то га, ока ни се“, ре че он и окре те се 
сна жним за ма хом, као љу ди ко ји же ле да оста ну са ми са сво јим осме хом 
(кафка 1984: 401).

Ова про за и да оди ше те ско бом и зло слут но шћу на ви ше рав ни: нај пре 
је сам на ра тив ни тем по убр зан због ла пи дар ног ка зи ва ња и ужур ба не ат мо-
сфе ре у ко јој се су бјект на ла зи. Он је у жур би, ули це су пу сте, не по зна је 
до вољ но до бро град ко јим се кре ће и, по врх све га, схва та да му сат мно го 
ка сни. Ва жно је ис та ћи да ре ак ци ја стра жа ра у овој про за и ди умно го ме 
под се ћа на од го во ре вра та ра из па ра бо ле Пред за ко ном из ро ма на Про цес. 
Пред за ко ном сто ји вра тар и ње му до ла зи чо век са се ла ко ји га мо ли да га 
уве де у за кон, али вра тар то од би ја, ре кав ши да му са да не мо же одо бри ти 
при ступ. Се љак про ве де го ди не и го ди не че ка ју ћи на ула зу у за кон, у по ку-
ша ји ма да при во ли вра та ра да га пу сти: 

Пред смрт у ње го вој се гла ви ску пља ју сва ис ку ства чи та вог тог 
вре ме на у јед но пи та ње ко је до тле још ни је по ста вио вра та ру. (...) „А шта 
би још хтео да знаш?“ – упи та вра тар – „ти си не за ја жљив“. „Кад сви 
те же за ко ну“, ре че чо век, „ка ко је он да мо гу ће да за све ове го ди не ни ко 
ни је тра жио улаз сем ме не?“ Вра тар уви ђа да је чо ве ку до шао крај, и да 
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би га овај још чуо слу хом ко ји већ за ми ре, про де ре се на ње га: „Ов де нико 
дру ги ни је мо гао до би ти при ступ, јер је овај улаз био од ре ђен са мо за 
те бе. А са да идем да га за тво рим“ (кафка 1990: 281, курзив К. П.).

Не дво сми сле но ег зи стен ци јал ни и фи ло зоф ски им пулс ових фраг ме-
на та ле жи у су бјек то вом (од но сно, се ља ко вом) на по ру да стиг не до ци ља, да 
у сим бо лич ком сми слу до пре до исти не, сми сла, и у ап со лут ној и a pri o ri 
не мо гућ но сти и ње го вој оне мо гу ће но сти да у то ме успе. Прем да је под сти-
цај на зна чењ ска по ли ва лент ност ко ју ова кви ми кро на ра ти ви по се ду ју, јед но 
је си гур но: каф ки јан ским ју на ци ма не пре ста но из ми че исти на у тре нут ку 
ка да по ку ша ва ју да је фор му ли шу или су на пу ту да до ње до пру. Та ква про-
за сме ра на по ле ми ку, не по мир љи вост, пре ћут ни ди ја лог са чи та о цем при 
че му ау тор же ли да бу де је ди ни парт нер у раз го во ру (уп. Башчаревић: 423). 
Ју нак у про за и ди Ока ни се, као и се љак у па ра бо ли, би ва ју спре че ни да дођу 
до исти не на мер но, гру бо и из не ја сних раз ло га. Код ју на ка се, ме ђу тим, 
из два ја јед на дру га осо би на, ко ја умно го ме од ре ђу је основ ни тон Каф ки не 
про зе уоп ште. То је ин ту и ци ја, ало гич на спо соб ност ко ја се ма ни фе сту је 
на из глед не у те ме ље ним стра хом, сум њом и стреп њом. Каф ки ни ју на ци 
под ба цу ју у ко му ни ка ци ји са сво јим окру же њем, иа ко су и ре ак ци је стра-
жа ра на из глед не мо ти ви са не. Ови ме ау тор пот цр та ва сво је вр сни про ме теј-
ски, си зи фов ски по ло жај чо ве ка у све ту, те се ови тек сто ви мо гу ту ма чи ти 
и кроз мит ску сим бо ли ку, ко јој је Каф ка у мно гим при ча ма ите ка ко био 
на кло њен.2

Ка да су „па ра бо лич не“ про за и де у пи та њу, вре ди нај пре на по ме ну ти 
да по је ди ни кри ти ча ри вред ну ју це ло куп но Каф ки но де ло као екс тен зив ну 
и отво ре ну па ра бо лу (уп. Башчаревић: 419). Џо зеф Стрел ка (Jo seph P. Strel ka) 
у свом ра ду Kaf ka e sque ele ments in Kaf ka’s no vels and in con tem po rary nar
ra ti ve pro se из два ја не ко ли ко кључ них осо би на ко је обе ле жа ва ју Каф ки ну 
про зу, на гла ша ва ју ћи да ау тор исе ца све не по треб не је зич ке укра се и усред-
сре ђу је се са мо на оно кључ но у људ ској си ту а ци ји (strelKa 1985: 169). Као 
нај ва жни ју ка рак те ри сти ку, пак, из два ја то да у Каф ки ном де лу ни шта не 
тре ба схва та ти до слов но, већ пре као па ра бо лу: „Ако Каф ки ни на ра ти ви ни су 
при ме ри про сте, кла сич не фор ме па ра бол ске фик ци је, они су не ми нов но 
па ра бол ски на ра ти ви ком плек сни је и сло је ви ти је при ро де и мо гли би се 
на зва ти сим бо лич ке па ра бо ле“3 (strelKa: 172). То су исто вре ме но, сва ка ко, 
па ра бо ле па ра док са, ко ји је код Каф ке обра зац пред ста вља ња ап сурд ног 
пеј за жа и по ве зан је са оним што је у те о ри ји на зи ва но „бес ко нач ном ам би-

2 По гле да ти текст: Rolf J. Göbel: Selbstauflösung der Mytho lo gie in Kaf kas Kur zpro sa. 
Гу бел на при ме ру Каф ки них крат ких при ча по пут Про ме те ја, Ћу та ња си ре на итд. на гла-
ша ва Каф ки ну скеп су пре ма уста ље ном раз у ме ва њу ми та у мо дер ни, и по ка зу је ка ко Каф ка 
из во ди „пре прав ке“ ми то ва. Он, за пра во, под ри ва мит, де мон стри ра ка ко је он то ком вре ме на 
из гу био сми сао услед пре ве ли ког бро ја ту ма че ња и вер зи ја. У Каф ки ном про зном уни вер зу-
му, мит ски ју на ци су, па ра док сал но, прог на ни из соп стве них ми то ва де ло ва њем исто ри је.

3 Пре вод је наш.
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ва лен ци јом“ (the in fi ni te am bi va len ce) (strelKa: 172, пре ма: Wil helm Emrich: 
„Die unen dlic he Am bi va lenz Franz Kaf kas“, in Po le mik, Frank furt am Main: 
1968). Исто та ко, док је стил „град ских“ ми кро на ра ти ва за сно ван на па ра-
так си, си мул та ном ки не ма то граф ском по ве зи ва њу ис ка за, и ве ћем сте пе ну 
не по сред не ин тро спек ци је и ау то ре флек си је, код дру ге гру пе реч је о па ра-
бо лич ном, „објек тив ном“ сти лу чи ја струк ту ра и сми сао го то во да на во де 
чи та о ца на сво је вр сно ре ша ва ње за дат ка.4

По гле дај мо па ра бо лу Ма ла ба сна, ко ја се са сто ји из све га не ко ли ко 
ре че ни ца и пред ста вља ди ја ло шку сце ну:

„Ах“, ре че миш, „свет се сва ког да на све ви ше су жа ва. Ис пр ва је 
био то ли ко ши рок да ме је би ло страх; тр чао сам и тр чао, и осе тио се то-
ли ко сре ћан кад сам нај зад де сно и ле во у да љи ни ви део зи до ве; али ти 
ду гач ки зи до ви то ли ко бр зо хи та ју је дан ка дру го ме да се ја на ла зим већ 
у по след њој со би, а он де у углу че ка клоп ка у ко ју ћу утр ча ти.“ „Тре ба са мо 
да про ме ниш пра вац тр ча ња“, ре че мач ка и по је де га (кафка 1984: 337).

Каф кин „па ра бо лич ни на ра тив ни стил“ ка ко га Зо кел (So kel) озна ча ва, 
уоб ли чен је у овој мо дер ној па ра бо ли (ко јој, ина че, ни је Каф ка дао на зив, 
већ Макс Брод). Ау тор кон стру и ше текст на под ло зи жан ров ских кон вен ци-
ја ба сне, у ко јој су ју на ци жи во ти ње, и чи ји је сми сао у раз ре ше њу, од но сно 
по у ци на кра ју. Ди ја лог из ме ђу ми ша и мач ке, ме ђу тим, до би ја од ли ке па ра-
док сал ног, ап сурд ног и иро ниј ског го во ра, а нео че ки ва ни обрт ле жи на ро чи-
то у мач ки ној ре пли ци ко ја усме ра ва текст у дру га чи јем прав цу од оче ки ва-
ног. Из у зет но ви зу ел но под сти цај не сли ке зи до ва ко ји се су жа ва ју и клоп ке 
ко ја га че ка у углу по след ње со бе, на кра ју пу та, у чи та о цу иза зи ва ју те-
скоб но, зло слут но осе ћа ње. Ми ше ва аго ра фо би ја се, та ко, пре о бра жа ва не-
на да но у сво је вр ну кла у стро фо би ју; ис пр ва страх од ши ри не, сло бо де, нео-
гра ни че но сти ре зул ту је стра хом од кра ја и су же них зи до ва. Фри дрих Не мец 
(Fri e drich Ne mec) у сво јој сту ди ји Kaf kaKri tik (1981), a у по гла вљу Ал тер
на ти ве про па сти: Ма ла ба сна (Die Al ter na ti ven des Sche i terns: Kle i ne Fa bel) 
ис ти че да се кроз лик мач ке чи та о цу по ка зу је да је ра зум (Ver nunft) онај 
ко ји обра зу је не ми нов ни пут при род не се лек ци је по прин ци пу „по је сти или 
би ти по је ден“ (zu fres sen oder ge fres sen zu wer den) (nemec 1981: 13). У том 
сми слу, миш је онај ко ји је ира ци о на лан, он је увек по ме тен осе ћа њем стра-
ха због ко јег и бе жи од ши ри на и без гла во за вр ша ва у уском про сто ру. Сто-
га и овај ла кон ски за вр ше так ба сне по се ду је исто вет ну објек тив ну, го то во 
ау то мат ску ар ти фи ци јел ну пре ци зност (die gle ic he sac hlich-au to ma ten haf te 
Präzision), ко ји чак и не де лу је у пот пу но сти ци нич но, већ пре као јед но став-
ни, са мо по дра зу ме ва ју ћи, рав но ду шни са вет (nemec: 15). Па ра докс у овој 
па ра бо ли ле жи још ви ше у то ме што ми ше ва смрт не да је ни ка кво мо рал но 
раз ре ше ње: од но сно, до тог мо рал ног раз ре ше ња или по у ке ни је јед но став но 

4 О то ме код: Wal ter So kel, „Die Pro sa des Ex pres si o ni smus“, u: W. Rot he, Ex pres si o ni smus 
als Li te ra tur. Ges sa mel te Stu dien, Bern-Mu en chen, 1969, 157-169.
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до ћи. Мо же се го во ри ти и о „сво је вр сном ин фан ти ли зму и анег дот ском по-
ступ ку, као и о нул том кра ју“ (стојановићПантовић: 59). Каф ка у свом 
де лу не ус по ста вља пси хо ло шки про ду бљен и ло ги чан свет, већ ака у за лан 
и свет без при су ства мо ти ва ци је. Та ко је и у Ма лој ба сни, иа ко се ау тор у 
фор мал ном сми слу при др жа ва кла сич не по став ке ба сне у ко јој је сли ка 
све та ра ци о нал но струк ту ри са на. Фор ма ове ба сне по дра жа ва кла сич ну 
ба сну, ме ђу тим, њен са др жај и су штин ско зна че ње, за пра во, из не ве ра ва ју 
и под ри ва ју овај про зни жа нр.

Миш је, као и све Каф ки не фи гу ре, пред ста вљен у уза луд ном тра га њу, 
вр те њу у круг у по тра зи за сми слом, што, сва ка ко, мо же би ти сим бол мо-
дер ног све та и без из ла зно сти ег зи стен ци је, сим бол ду бо ког рас це па из ме ђу 
су бјек та и спољ њег све та. Из ме ђу по на ша ња ли ко ва и раз ло га за та кво њи-
хо во по на ша ње, до ду ше, не по сто ји го то во ни ка ква ве за, и оно се не мо же 
ока рак те ри са ти као ло гич но или ка у зал но. Слич но је и у па ра бо ли се ман-
тич ки и сим бо лич ки сло је ви тог на сло ва По ла зак:

На ре дио сам да ми из ве ду ко ња из шта ле. Слу га ме ни је раз у мео. 
Сам сам оти шао у шта лу, осе длао ко ња и уз ја хао га. Чуо сам ка ко у да-
љи ни сви ра тру ба, па упи тах слу гу шта то зна чи. Он ни ти је што знао 
ни ти је што чуо. На ка пи ји ме је за у ста вио и упи тао: „Ку да ја шеш, го спо-
да ру?“ – „Не знам“, ре кох, „са мо да ље одав де, са мо да ље одав де. Не пре-
ста но све да ље одав де, са мо на тај на чин мо гу сти ћи до сво га ци ља.“ „Ти, 
да кле, знаш свој циљ?“, упи та он. „Знам“, од го во рих, „па ре као сам: ‘Да ље 
одав де’, то ми је циљ.“ „Ни си по нео хра ну“, ре че он. „Не тре ба ми“, од-
вра тих, „пу то ва ње је то ли ко ду го да ћу умре ти од гла ди ако уз пут ни шта 
не до би јем. Ни ка ква по не се на хра на не мо же ме спа сти. То је, на сву 
сре ћу, за и ста огром но пу то ва ње“ (кафка 1984: 342).

Те о дор Адор но (The o dor W. Ador no) на звао је Каф ку „па ра бо ли ча рем 
не про дор но сти“ („Pa ra bo li ker der Un du rc hdrin glic hke it“), а не про дор ност се 
у овом сми слу од но си нај пре на не из ре ци во, не ра зу мљи во, хер ме тич но. У 
овој про за и ди на из глед је све из раз не по му ће не, очи глед не ствар но сти, су-
бјект је пре до чен кроз кр те кон ту ре, а дис курс ко ји ге не ри ше је јед но ста ван, 
на мо мен те и ба на лан, али не мушт, не пре ци зан, ви ше зна чан. Код Каф ке 
свет је са ста вљен од не ко ли ко рав ни: сно вид не, ла ви ринт ске и „ре а ли стич-
не“, и ови еле мен ти се не пре ста но су да ра ју у јед ној не из бе жној „ствар но сти“, 
а у овој про за и ди ре чи Да ље одав де као да има ју функ ци ју не ка квог ре фре-
на, или лајт мо ти ва, јер их го спо дар по на вља че ти ри пу та. Ако па жљи ви је 
по гле да мо, уви де ће мо да је она са ста вље на од па ра док сал них, ап сурд них 
ис ка за, од но сно је ди ни ца ко ји ма мањ ка узроч но-по сле дич но сти и ло гич но-
сти, а ко је пот кре пљу ју те зу о не мо сти Каф ки них ју на ка и не спо соб но сти 
за ко му ни ка ци ју: 1. слу га не раз у ме јед но ста ван го спо да рев зах тев да тре-
ба да из ве де ко ња из шта ле; 2. слу га не чу је зву ке тру бе у да љи ни ко је чу је 
го спо дар; 3. го спо дар на пи та ње где се упу тио, ис пр ва да је од го вор „не знам“, 
а за тим „што да ље одав де“; 4. иа ко не зна тач но ку да се упу тио, твр ди да 



165

му је то и циљ; 5. го спо дар не но си хра ну на пут, иа ко са оп шта ва да је пут 
то ли ко дуг да ће си гур но умре ти од гла ди; 6. ни ка ква по не се на хра на га не 
мо же спа си ти, је ди но она ко ју (и ако) до би је то ком са мог пу та; 7. го спо дар 
упо тре бља ва ап сур дан из раз у овом кон тек сту, „на сву сре ћу то је за и ста 
огром но пу то ва ње“. 

По што Каф ки на умет ност до во ди у пи та ње до ступ ност пер цеп ци је и 
са зна ња, не ми нов но се ства ра ди со ци ја ци ја из ме ђу тек ста и сми сла. Ова 
ди со ци ја ци ја се, ме ђу тим, ства ра и из ме ђу до жи вље ног и не до жи вље ног, 
из ме ђу сно ви ма им прег ни ра не ствар но сти и ово зе маљ ског, из ме ђу нај тач-
ни јег на во ђе ња де та ља и на пе тог при кри ва ња су шти не. Ова ква не му штост, 
шкр тост при ар ти ку ла ци ји, па ра док сал но, тре ба да об ли ку је ла га но на пре-
до ва ње ка вла сти том кра ју, па се, у том сми слу, мо же ре ћи да је ве ћи на (ако 
не и све) Каф ки них па ра бо ла о жи вот ном то ку/пу ту. Њи хов па ра бо лич ни 
сми сао по чи ва у си зи фов ском, људ ском на по ру да из бег ну вла сти ту суд би ну 
с јед не стра не, и да је спо зна ју с дру ге. Фа тум ове ју на ке, ме ђу тим, на по слет-
ку и че сто без мно го сми сла, ипак су сти же.

По гле дај мо по след њу па ра бо лу ко ја ће би ти пред мет ана ли зе у овом 
ра ду, О па ра бо ла ма:

Мно ги се жа ле да су ре чи му дра ца увек са мо па ра бо ле и да се у 
сва ко днев ном жи во ту не мо гу упо тре би ти, а ми има мо са мо тај је ди ни 
жи вот. Ка да му драц ка же: „Пре ђи пре ко“, он не ми сли да тре ба пре ћи 
на дру гу стра ну, што би се ипак још и мо гло по сти ћи кад би ре зул тат 
био вре дан пре ђе ног пу та, не го ми сли на не ко ле ген дар но Пре ко, на 
не што што не по зна је мо, што ни он не мо же по бли же да опи ше и што 
нам, пре ма то ме, ов де не мо же би ти ни од ка кве по мо ћи. Све те па ра бо-
ле же ле, за пра во, ре ћи са мо то да је не појм љи во не појм љи во – а то смо 
зна ли. Оно, ме ђу тим, са чим се сва ко га да на му чи мо, не што је са свим 
дру го.

На то ће ре ћи је дан: „За што се бра ни те? Кад би сте слу ша ли па ра-
бо ле и по сту па ли ка ко оне ка жу, и са ми би сте по ста ли па ра бо ле, па се 
већ са мим тим осло бо ди ли сва ко днев них му ка.“

Дру ги ре че: „Кла дим се да је и то па ра бо ла.“
Пр ви ре че: „До био си.“
Дру ги ре че: „Али, на жа лост, са мо у па ра бо ли.“
Пр ви ре че: „Не, у ствар но сти; у па ра бо ли си из гу био“ (кафка 1984: 

402).

Мо же се ре ћи да је ово је дан од тек сто ва ко ји нај при бли жни је оцр та-
ва ју при ро ду Каф ки ног де ла у ау то по е тич ком сми слу. Ау тор го то во да ко-
мен та ри ше и по ја шња ва вла сти ту по е ти ку ко ја је ои ви че на ви ше знач но шћу, 
ме та сми слом, не из ре ци вим, алу зив ним. Ова про за и да по се ду је ди ја лек тич-
ки им пулс у окви ру над му дри ва ња дво ји це про та го ни ста пу тем ло гич ки 
осна же них та у то ло ги ја, а ат мос фе ра у ко јој је ди ја лог пре до чен мо же се ту-
ма чи ти и као анег дот ска. Ра чва ње сми сла, скри ве ног сми сла, уни вер зал ног 
сми сла итд. ко ји Каф ки не при че те ма ти зу ју ов де је, та ко ђе, пре до че но го то во 
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кроз не ка кву ло гич ку за го нет ку: ви ше се не зна шта је у па ра бо ли, а шта 
ни је; шта је ствар ност, а шта ни је; где се ствар ност и па ра бо ла су сре ћу а од 
ко је тач ке се ра зи ла зе. Ова про за и да, а и це ло куп но Каф ки но де ло, пред ста-
вља Ја/Ја ство као сре ди шњи ду хов ни кон трол ни „ор ган“, ко ји би ва рас пар-
чан и раз би јен не ре ши во шћу за дат ка ко ји је пред њим. Ста бил ност Ја ства 
се, та ко, рас па да.

Га да мер (Hans-Ge org Ga da mer) је мо жда нај пре ци зни је из нео за па жа ња 
о Каф ки ној про зи:

In Kaf ka’s wri tings, the re is a myste ri o us fe e ling of stran ge ness which 
cre a tes the im pres sion that everything in it ac tu ally po ints beyond it self to 
so met hing new. In ter pre ta tion se ems a ge nu i ne de ter mi na tion of exi sten ce 
rat her than an ac ti vity or an in ten tion (GaDamer 1977: 71).

То у мно го ме об ја шња ва и за го не тан тон, ко јим као да се су ге ри ше 
не ка кво дру го, тај но зна че ње ко је се ни кад не екс пли ци ра. Ис по ста вља се 
да је овај хи брид ни жа нр пе сме у про зи из у зет но по го дан за оно што Каф ка 
увек те жи да из бег не: а то је да име ну је или де фи ни ше пред мет/обје кат при-
по ве да ња и ми шље ња, уз по сти за ње мак си мал ног умет нич ког учин ка на 
ми ни мал ном тек сту ал ном про сто ру. Ње го ви тек сто ви пре оста вља ју ути сак 
опре зног кру же ња око раз у ђе ног озна чи те ља ко ји не под ле же ни ка квој пре-
ци зној ар ти ку ла ци ји, чи ме се лир ско-на ра тив но по ље ши ри нај че шће асо-
ци ја тив ним пу тем, а текст одо ле ва чи та о че вој ана ли зи. Рад ње ко је Каф ка 
при ка зу је су та ну шне, емо ци је при гу ше не, крх ке и бо ја жљи ве, на ве чи тој 
гра ни ци из ме ђу сна и ра зу ма. 
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Мср Јована Д. Бојовић

ЛИНГВИСТИЧКА ЗАПАЖАЊА ГРИГОРИЈА БОЖОВИЋА*

У ра ду се по ка зу је да је зна ме ни ти пи сац Гри го ри је Бо жо вић 
по се до вао лин гви стич ка зна ња, те да је у мно гим сво јим тек сто-
ви ма ука зи вао на од ре ђе на лин гви стич ка пи та ња. Гра ђа је екс цер-
пи ра на из Бо жо ви ће вих пу то пи са, ко ји бро је око 1.500 штам па них 
стра ни ца. У овим до ку мен тар ним об ли ци ма, по ред опи са до га ђа ја, 
љу ди, кра је ва и све га оно га што је ка рак те ри стич но за свет о ко ме 
пи ше, Бо жо вић нам пру жа увид и у го вор од ре ђе ног кра ја, сти ли-
стич ке осо бе но сти го вор ни ка, у ка рак те ри сти ке са ме ре че ни це, у 
бо гат ство и се ман ти ку по је ди них ре чи... У ски ци ра њу ди ја ле кат ских 
ка рак те ри сти ка пи сац ука зу је на очу ва ност па де жа, уло гу по ка зних 
за ме ни ца, на од су ство чла на у ре че ни ци, a пра ви и за ни мљи ве па ра-
ле ле из ме ђу го во ра раз ли чи тих ге о граф ских обла сти. С об зи ром на 
ра зно вр сност лин гви стич ких пи та ња ко ја се ја вља ју, при ме ном кри-
те ри ју ма лин гви стич ке ди сци пли нар но сти по ку ша ће мо да из вр ши мо 
кла си фи ка ци ју на лин гво сти ли стич ке, со ци о лин гви стич ке и си стем-
ско лин гви стич ке по гле де овог зна чај ног срп ског пи сца, ко је је он 
из но сио у сво јим пу то пи си ма по Ста рој Ср би ји по чет ком XX ве ка.

Кључ не ре чи: Гри го ри је Бо жо вић, пу то пи си, Ста ра Ср би ја, 
лин гви стич ки по гле ди, со ци о лин гви сти ка, лин гво сти ли сти ка.

Већ ско ро три де це ни је, од об ја вљи ва ња иза бра них де ла до да нас, де ло 
Гри го ри ја Бо жо ви ћа у фо ку су је ис тра жи ва ња не са мо исто ри ча ра и те о ре-
ти ча ра књи жев но сти не го и лин гви ста. У тим ра до ви ма по све ће на је за вид на 
па жња је зи ку овог књи жев ни ка, ње го вом сти лу, син так сич ким и мор фо ло-
шким ка рак те ри сти ка ма ње го ве ре че ни це, осо би на ма при сут них ди ја ле ка та, 
као и лек сич ким је ди ни ца ма ње го ве про зе1. Ме ђу тим, овим ра дом же ли мо 

* Рад је настао у оквиру пројеката Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора (ев. бр. 178020), који у целини финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

1 У ре че но се мо же мо уве ри ти уко ли ко са мо по гле да мо два збор ни ка са на уч них ску-
по ва по све ће них овом пи сцу, из 2006. и 2016. го ди не (в. ли те ра ту ру).
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да по ка же мо да је и сам пи сац по се до вао лин гви стич ка зна ња, те да је у мно-
гим сво јим тек сто ви ма ука зи вао на од ре ђе на лин гви стич ка пи та ња, на шта 
до сад у стру ци ни је би ло ука зи ва но. Сег мен те ко ји се од но се на лин гви стич-
ка и сти ли стич ка за па жа ња Гри го ри ја Бо жо ви ћа про на ла зи ли смо углав ном 
у ње го вим пу то пи сним оства ре њи ма, ко ја бро је око 1.500 стра ни ца, а на ста-
ја ла су у пе ри о ду из ме ђу два де се тих и че тр де се тих го ди на про шлог ве ка. 
У овим до ку мен тар ним об ли ци ма Бо жо вић је опи си вао раз ли чи те си ту а ци-
је, до га ђа је, љу де ко је је сре тао на сво јим пу то ва њи ма, и упра во су ти ју на ци 
они ко ји при па да ју раз ли чи тим кул ту ра ма, ве ра ма, ко ји го во ре раз ли чи тим 
је зи ци ма (Бојовићманић 2016: 41–47). Све ово до при но си ау тен тич но сти 
са мих до га ђа ја и по ступ ку ка рак те ри за ци је ју на ка. По ред исто риј ског, есе-
ји стич ког, по ли тич ког дис кур са, у отво ре ној фор ми пу то пи са мо же мо про-
на ћи и пра ти ти лин гви стич ки дис курс, ко ји је при су тан у ве ћи ни пу то пи-
сно-ре пор тер ских за пи са овог ис так ну тог срп ског пи сца и ду го го ди шњег 
ре пор те ра „По ли ти ке“, где су ње го ви за пи си углав ном и об ја вљи ва ни. На-
и ме, по ред опи са до га ђа ја, љу ди, кра је ва и све га оно га што је ка рак те ри стич-
но за свет о ко ме пи ше, Бо жо вић нам пру жа увид и у го вор од ре ђе ног кра ја. 
У тим се за па жа њи ма он нај че шће освр ће на сти ли стич ке осо бе но сти усме них 
ка зи ва ча, као и на сти ли стич ке осо бе но сти са мих на род них умо тво ри на 
да те обла сти, за тим на сто ји да ука же на ка рак те ри сти ке са ме ре че ни це, на 
про зо диј ске цр те, од но сно – ка ко би он ре као – на на гла сак и гла со у да ре, 
на бо гат ство и спе ци фич ност лек си ке, као и на се ман тич ку по за ди ну не ких 
ре чи итд. Нај ви ше из дво је них при ме ра од но си се на је зич ке ка рак те ри сти-
ке обла сти да на шње Ма ке до ни је, где се пи сац углав ном освр ће на со ци о-
лин гви стич ке еле мен те ко ји су ути ца ли на ста тус срп ског и ар на ут ског 
је зи ка, на њи хов ме ђу соб ни ути цај, про жи ма ње и по де лу.

По гле де Гри го ри ја Бо жо ви ћа на је зич ка пи та ња, при ме ном кри те ри ју-
ма лин гви стич ке ди сци пли нар но сти, мо же мо по де ли ти на лин гво сти ли-
стич ке, со ци о лин гви стич ке и си стем ско лин гви стич ке (гра ма тич ко-је зич ки, 
се ман тич ки) (ковачевић 2011: 198). Лин гво сти ли стич ка гле ди шта од но се 
се на из два ја ње да ро ви тих бе сед ни ка из по је ди них кра је ва и стил ских од-
ли ка њи хо вих го во ра, као и на осо бе но сти лек се ма ко је су у упо тре би, а 
за тим пи сац ука зу је и на не до стат но сти, али и на бо гат ство на шег је зи ка 
као на „не пре су шни из вор на ших на род них до ба ра“ (клс 2016: 829). Из но-
ше њем со ци о лин гви стич ких ста во ва Бо жо вић по ку ша ва да ука же на ка рак-
те ри сти ке на реч ја у кон тек сту исто риј ских окол но сти. У мно гим пу то пи-
си ма, Г. Бо жо вић као до бар по зна ва лац па и са вре ме ник мно гих де ша ва ња, 
пи ше о то ме ка ко су дру штве не при ли ке у да том тре нут ку и де це ни ја ма 
уна зад, ути ца ле на раз вој је зи ка, а пре ко је зи ка и на ду хов ни раз вој, тра ди-
ци ју, мен та ли тет. Бо жо ви ће ви по гле ди ко ји се од но се на си стем ско лин гви-
стич ка (гра ма тич ко-је зич ка, се ман тич ка) пи та ња ти чу се зна че ња по је ди них 
ре чи и из ра за, њи хо ве се ман тич ке и де ри ва ци о не ана ли зе, док се по је ди на 
од но се на ак це нат. Та ко ђе, при сут на су ње го ва за па жа ња о не ким гра ма-
тич ким ка те го ри ја ма, ко је из два ја као спе ци фич ност или ка рак те ри сти ку 
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у од но су на дру га на реч ја. Вр ло су број на и зна чај на Бо жо ви ће ва све до чан-
ства о то по ни ми ма у кра је ви ма ко је је по се ћи вао и опи си вао. Она за слу жу ју, 
због сво је број но сти, по себ ну па жњу (Бојовић 2018: 421–433). Сво је ста во ве 
и за па жа ња ко ја се од но се на лин гво сти ли стич ке аспек те го во ра нај ви ше је 
из но сио у пу то пи си ма по Ра су и Дре ни ци, ка да је био ме ђу му сли ма ни ма, 
у свом за ви ча ју (Ибар ском Ко ла ши ну) и Ме то хи ји, у Цр ној Го ри, Бо сни и 
Хер це го ви ни; со ци о лин гви стич ке је углав ном да вао у пу то пи си ма са про-
сто ра да на шње Ма ке до ни је и Ме то хи је, док је си стем ско лин гви стич ка пи-
та ња по кре тао у свим по ме ну тим пу то пи си ма, по себ но у они ма из Дре ни це 
и Ма ке до ни је (Ма ће до ни је).

У пу то пи си ма по Ра су и Дре ни ци, на ста лим два де сетих го ди на XX ве ка, 
Гри го ри је Бо жо вић ка да пи ше о кра ју у ко ме је ро ђен – о Ибар ском Ко ла ши-
ну, о сво јим зе мља ци ма, се ља ци ма, као бит ну ка рак те ри сти ку и осо бе ност 
из два ја об да ре ност бе сед ни ка.2 Као та кве пред став ни ке свог кра ја из два ја 
Јо си фа Ја ни ћа из Бр ња ка, а као пан дан ме ђу Ар на у ти ма – Бе ћир Во цу из 
Ме ља ни це (УЗ 1926: 32–36). Гри го ри је Бо жо вић на по ми ње да го во ри „са мо 
онај ко ме то иде од ру ке“, да се бе се ди стил ски. За обо ји цу ис ти че да су 
јед на ки у свом бе сед ни штву и да „јед на ко го во ре у сли ци као из Гор ског 
ви јен ца, у сти лу“. О бр ђа ни ну Јо си фу Ја ни ћу пи ше да је ро ђе ни бе сед ник: 
„Го во ри круп но и бр зо, а јед ним див ним је зи ком ко јим још рет ко ко го во ри 
у Ко ла ши ну: реч ник му је онај из Ву ко ве Збир ке и Да ни чи ће ве Би бли је. Био 
је то до ско ра наш нај бо љи гу слар, те је сав са де љан од де се тер ца и ста ри не, 
ни ка кав наш се љак та ко ле по и та ко опет па мет но не по зна је на шу про-
шлост...“ (исто: 33). Бо жо вић и у ин тер вјуу са Бра ни ми ром Ћо си ћем го во ри 
ка ко је Ко ла шин „од не го ван на де се тер цу, са бо га том усме ном ли те ра ту ром, 
са ју жним ди ја лек том“ и ка ко „Ко ла ши нац ду хов но жи ви од на род них пе-
са ма и пра во сла вља“ (П 2016: 1506), а јав ност упо зна је са чи ње ни цом да је 
је дан од тих Ко ла ши на ца и гу слар Ми ли ја, ко ји је опе вао Стра хи њи ћа Ба на.

О Дре ни ци, обла сти ко ја се гра ни чи са Ко ла ши ном, а сво је вр сна је 
при род на гра ни ца из ме ђу Ко со ва и Ме то хи је, пи ше да срп ски је зик чу ва ју 
још се ла по ред Ко ла ши на, и то у ма њој ме ри. А зна ло се да је ве ко ви ма 
уна зад и та област би ла срп ска. За се ла у ко ји ма се срп ски је зик још мо гао 
чу ти Бо жо вић је за бе ле жио да је „леп ши и звуч ни ји од ко ла шин ско га, ко ји 
је је дан од чи стих хер це го вач ких го во ра“ (УЗ 1926: 46).

С дру ге стра не, Гри го ри је Бо жо вић ука зу је на пре де ле на се ље не му сли-
ман ским ста нов ни штвом и из но си ми шље ње да, што се је зи ка ти че, из ме ђу 
пра во слав них и му сли ма на не ма раз ли ке. У обла сти Шта ви ца, у го во ру 
му сли ма на не мо гу се то ли ко че сто чу ти ре чи тур ског по ре кла за то што их 
они нај ма ње ко ри сте – они го во ре „ју жним на реч јем“, звуч но и сли ко ви то. О 
си ну но во па зар ског бе га го во ри као о Па зар цу са „див ним је зи ком на шим“, 

2 По себ но по гла вље мо гло би се по све ти ти и сти ли стич ким од ли ка ма пи са ца са вре-
ме ни ка Гри го ри ја Бо жо ви ћа, ко је је он чи тао и ко ји ма се вра ћао пи шу ћи о зна ча ју и од ли-
ка ма њи хо вих оства ре ња, али то мо же би ти и те ма по себ ног ра да и ис тра жи ва ња.
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а ка да ис ти че сле де ће: „ја ни сам чуо чо ве ка да леп ше го во ри наш је зик, нити 
опет сла ђе, кад поч не тур ски или кад ци ти ра ка кво га арап ско га му дра ца“, 
ја сно је да је тај чо век Му ла Ма не са Пе ште ри. Бо жо вић не са мо да не пра ви 
ни ка кву ди фе рен ци ја ци ју, већ афир ма тив но пи ше о на чи ну го во ра му сли-
ма на то га кра ја, ис ти чу ћи ње го ву по себ ност и ле по ту. 

Код Бо жо ви ћа по но во на ла зи мо за пи се о бр ђа ни ма из Ко ла ши на, али 
са да из оног дру гог – цр но гор ског. Оно што је Ко ла шин ци ма за јед нич ко, 
они ма из Ибар ског и они ма из Ко ла ши на у Цр ној Го ри, је сте та го вор нич ка 
ве шти на и спо соб ност. Бо жо вић го то во исту ре че ни цу по на вља и у пу то пи-
си ма По по стој би ни Му ја и Али ла, ка да пи ше о јед ној цр но гор ској осо би ни 
– „да се та мо у дру штву не го во ри но бе се ди и да бе се ди са мо онај ко му је 
то да но као год и гу сла ру“ (ППМИА 2016: 651). Оно што се по себ но ис ти че 
је су њи хов еп ски ак це нат и ис кле са на ре че ни ца ко јом се из ра жа ва ју. Те ма 
њи хо ве бе се де не мо ра би ти из у зет ног зна ча ја, већ сва ко днев на – о љу ди ма, 
до га ђа ји ма, али ор га ни за ци ја са ме ре че ни це у ком би на ци ји са рит мич ким 
ак цен том и ин то на ци јом чи не бе се ду уз ви ше ном и по себ ном. По ми шље њу 
Г. Бо жо ви ћа, на сва ова бо гат ства срп ског је зи ка ути ца ле су окол но сти у 
ко ји ма се жи ве ло, све што пра ти ге о граф ски по ло жај и усло ве жи во та на 
том под не бљу: „Та оса мље ност и зи ма, та ви си на и ше сто ме сеч но ог њи ште 
да ло је на ма де се те рац, при чу, за го нет ку и по сло ви цу, из де ља ло на шу ре-
че ни цу, ство ри ло му зи ку на ше га је зи ка“ (НД 2016: 904).

Пи ва се, као сред њо ве ков на жу па, про сти ра ла на те ри то ри ји да на шње 
Цр не Го ре, док су ње ни ис точ ни де ло ви пот па да ли под област Ста ре Хер-
це го ви не. О Пи ви, за јед но са Не ве си њем, Гац ком и гор њим углом Сан џа ка, 
Гри го ри је Бо жо вић пи ше са по себ ним оду ше вље њем. По ме ну ту област 
Бо жо вић пред ста вља као је згро Хер це го ви не по мно го че му – по је зи ку, 
је зич ком бо гат ству и ње го вој му зи ци. То је ме сто где се још увек ства ра ју 
на род не умо тво ри не, где се „го во ри кроз сти хо ве и кри ла ти це“ (КЛС 2016: 
829). Он сма тра да је ре че ни ца у Пи вља на то ли ко бес пре кор на да би од мах 
мо гла да се штам па, по го то во ако се узме у об зир и чи ње ни ца да је ис точ но-
хер це го вач ки (тј. хер це го вач ко-кра ји шки) ди ја ле кат, за јед но са шу ма диј ско-
-вој во ђан ским, у осно ви ци срп ског књи жев ног је зи ка. У овим пу то пи си ма 
из Хер це го ви не на ла зе се осно ве Бо жо ви ће ве те о ри је о је зи ку тзв. бо го да них 
љу ди и бо го да них кра је ва. Шта би, за пра во, би ли бо го да ни кра је ви и бо го-
да ни љу ди, и шта Бо жо вић под тим под ра зу ме ва? „Пра вил ност на ше га је зи ка, 
ње го ва му зи ка, бо гат ство и све оно што чи ни да је дан је зик по ста не оди ста 
ве лик за књи жев ност, ту су се раз ви ли и ту се нај бо ље чу ва ју. Око Гац ка се 
нај леп ше го во ри срп ски у на шој зе мљи. Ту се пе ва а не збо ри, и као што се 
кроз му зи ку обе ло да њу ју нај та на ни ја рас по ло же ња, та ко ће те кроз не ве-
сињ ско и га тач ко го во ре ње ви ше по то ну и ње го вој на гла ше но сти раз у ме ти 
го вор ни ка но по непосрeдном зна че њу ре чи“ (УУ 2016: 1025). Из ово га се 
ја сно ви ди ми шље ње Г. Бо жо ви ћа да Не ве си ње и Гац ко као обла сти пред ста-
вља ју из во ри ште „пра вих ре чи и пра вил них ре че ни ца“. Гри го ри је Бо жо вић 
у пу то пи су Вред ност Не ве сињ ског по ља пред ла же пи сци ма, као од го вор ни ма 



173

за раз вој срп ског књи жев ног је зи ка, да по се ћу ју овај крај ка ко би обо га ти ли 
свој реч ник и по ра ди ли на пра вил но сти ре че ни це. Он сма тра да је то неоп-
ход на фа за раз во ја на шег књи жев ног је зи ка да не би смо пи са ли „ин до-гер-
ман ском ме ша ви ном као Бу га ри“. Сво јим при ме ром ука зи вао је на кон ти-
ну и ра ни на пор да се на ша књи жев ност, а пре ко ње и је зик, учи не чи стим, 
учи не бо га тим и у по гле ду сти ла, мо ти ва, лек си ке. Осно ву свог та квог де-
ла ња ви ди у ин те лек ту ал ном ра ду ко ји да ти ра још од ра не мла до сти: „Вр ло 
сам ра но по чео да пи шем као и да чи там: ме ђу пр ви ма збир ке Ка ра џи ће ве 
и при по вет ке и пе сме, а за тим Ма та ву ља и Јан ка Ве се ли но ви ћа. Већ у осам-
на е стој го ди ни са вла дао сам био ру ски је зик и чи тао ру ске пи сце у ори ги-
на лу. На ро чи то До сто јев ског и Тур ге ње ва...“ (П 2016: 1507). Уко ли ко се пак 
за крат ко освр не мо на по гле де Ла зе Ко сти ћа на срп ски је зик, уо чи ће мо да 
он ну ди дру га чи је ре ше ње за бо га ће ње срп ског је зи ка. Ко стић на во ди, као 
је дан од на чи на, „гра ђе ње но вих, не до ста ју ћих ри је чи у ‘ду ху срп ског је зи ка’“, 
што и је сте у ду ху ње го ве по е ти ке и че сте упо тре бе нео ло ги за ма (ковачевић 
2011: 201).

Сво је лин гво сти ли стич ке ста во ве Гри го ри је Бо жо вић из но сио је и у 
пу то пи си ма по да на шњој Ма ке до ни ји. Ова за па жа ња ве за на су за обла сти 
око Го сти ва ра и Ку ма но ва и ве зу ју се за по че так XX ве ка. Иа ко је сма трао 
да је хер це го вач ки крај „бо го дан“, Бо жо вић се, жи ве ћи у Ма ке до ни ји не ко-
ли ко го ди на, уве рио да је и „ма ће дон ски реч ник ван ред но бо гат, те да уз 
хер це го вач ке об ли ке тре ба што ви ше ре чи увла чи ти из ма ће дон ског го во ра“ 
(П 2016: 1509). У пу то пи си ма Чу де сни ку то ви Бо жо вић из но си сво ја за па жа-
ња до ко јих је до шао при ли ком бо рав ка у се лу Дуф, у бли зи ни Го сти ва ра. 
Иа ко су Ду фља ни та да би ли го вор ни ци ар на ут ског је зи ка, Бо жо вић све до чи 
да је баш та мо чуо пе сме рет ке по ле по ти мо ти ва о Ко со ву, као и о Мар ку 
Кра ље ви ћу. По ред ово га, срп ски ути цај и срп ски тра го ви по го то во су очи-
глед ни у њи хо вој лек си ци. На при мер, срп ски су на зи ви они ко ји се од но се 
на оби ча је и ри ту ал не тре нут ке: дом, пра зник, Бог, Бо жић, Вас кр се ње, Све
ти. За тим, Ду фља ни и мо ли тве из го ва ра ју на срп ском – Го спо де, про сти 
ме не гре шна, Го спо ди, по дај и при дај, као и бо жић ни и ус кр шњи по здрав 
– Хри стос се ро ди, Хри стос вас крс. У овом пу то пи су за бе ле жен је и по да-
так да Ду фља ни има ју још не што што их ве зу је за срп ство и њи хо во срп ско 
по ре кло, а то је за ве ти на Св. Јо ва на Зим ског, ко ме пе ва ју на ар на ут ском, али 
са сле де ћим срп ским ре чи ма: Го спо ди по ми луј, Све ти Јо ван и Христ. У ју го-
за пад ном де лу ма ке дон ске обла сти, ка да је оби ла зио Ре сан, Бо жо вић за па-
жа осо бе но сти слич не они ма у се ве ро и сточ ном де лу, а ко је се од но се и на 
лин гво сти ли стич ка и на си стем ско лин гви стич ка обе леж ја: „А реч ник бо гат, 
бри так, сја јан: хер це го вач ки на гла сак и хер це го вач ки об ли ци за да ља на ша 
је зич на на пре до ва ња тре ба у Ма ће до ни ји да тра же име ни цу“ (УИ 1930: 321).

У пу то пи си ма По Ста ром Вла ху, Гри го ри је Бо жо вић упу ћу је, по оно ме 
ка ко се ње му чи ни, на не по сто ја ње на ших ре чи за мно ге пој мо ве: „Има мо 
бо гом да но сна жан је зик а књи жев ност нам је му та ва, јер све не ка ко ни смо 
у оном пси хо ло шком по ло жа ју и ду хов ној ди сци пли но ва но сти кад се из ра зи, 
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уоб ли че ња ла ко на ла зе, не те шко ра ђа ју и као од ша ле ства ра ју. Је ди но су 
две вред но сти: на род на по е зи ја и де ло Св. Са ве“ (ПСВ 2016: 602). Он, та ко, 
ин ди рект но ну ди ре ше ње за по ме ну ти про блем при ства ра њу књи жев них 
де ла. Из два ја ју ћи на род ну по е зи ју и де ло Св. Са ве као пра ве и је ди не вред-
но сти на ше књи жев но сти, Бо жо вић упу ћу је ства ра о це на са ме по чет ке на-
шег књи жев ног ства ра ла штва. Они ко ји су од го вор ни за ства ра ње књи жев-
них де ла тре ба ло би да се вра те пра вим, истин ским вред но сти ма, они ма ко је 
су оли че не у на шем усме ном, али и сред њо ве ков ном ства ра ла штву. Бо жо вић 
кроз пу то пи се про вла чи раз ли чи те ди гре си је, па и исто риј ске, те та ко по-
ми ње Ха ми да Ма ла ги ћа из Хи сар џи ка, „са див ним хер це го вач ким го во ром 
и гла со у да ром“ (ПСВ 2016: 587). Као што се мо же при ме ти ти, пи сац по се-
ду је и од ре ђе на ди ја лек то ло шка са зна ња, и пи ше о њи ма и са сти ли стич ког 
аспек та. Као не ко ко је че сто бо ра вио на мно гим срп ским про сто ри ма, и 
на ла зио се у ди рект ном кон так ту са го вор ни ци ма из тих кра је ва, био је у 
ста њу да про дре у са му су шти ну на шег је зи ка, да ука зу је на ди фе рен ци јал-
не вред но сти на ших ди ја ле ка та, да се упо зна са бо гат ством срп ске лек си ке 
и та ко по ста не све стан ка кве све вред но сти наш је зик и на ша на реч ја са 
со бом но се. Ра до сав Ђу ро вић у свом ра ду о је зи ку Бо жо ви ће вих пу то пи са 
по Ста ром Вла ху кон ста ту је да „ста ро вла шки го вор при па да ис точ но хер це-
го вач ком ди ја лек ту, и то је не спор но, али се он пре ма ви ше ми кро и зо гло са 
ви со ког ди фе рен ци јал ног ран га мо же кла си фи ко ва ти као под ди ја ле кат ис-
точ но хер це го вач ког ди ја лек та“ (Ђуровић 2006: 171), чи ме се по твр ђу је Бо-
жо ви ће во прет ход но за па жа ње. О са мом ста ро вла шком го во ру Бо жо вић је 
по дроб ни је пи сао, о че му ће би ти ре чи у сег мен ту ра да ко ји се од но си на 
ње го ва си стем ско лин гви стич ка за па жа ња.

Со ци о лин гви стич ка за па жа ња Гри го ри ја Бо жо ви ћа мо гу се нај бо ље 
пра ти ти у пу то пи си ма по обла сти ма да на шње Ма ке до ни је и Ме то хи је. Под 
со ци о лин гви стич ким пи та њи ма под ра зу ме ва мо све што се од но си на за па-
жа ња о је зи ку у кон тек сту со ци јал них еле ме на та, о њи хо вој уза јам ној по ве-
за но сти у гра ни ца ма од ре ђе них ре ги о на или ад ми ни стра тив но-по ли тич ких 
фор ма ци ја (пре ма вахтин–головко 2004: 46–47). На да ље ће мо на сто ја ти 
да ука же мо на гра ђу екс цер пи ра ну из пу то пи сно-ре пор тер ских за пи са Г. 
Бо жо ви ћа, а ко ја осве тља ва дру штве но-исто риј ске ути ца је на је зик, али и 
ути ца је ге о граф ског по ло жа ја на је зич ке осо бе но сти. 

У пу то пи си ма по Ме то хи ји Бо жо вић при ка зу је до ку мен тар ну сли ку 
јед ног вре ме на про же ту исто риј ским чи ње ни ца ма, ње го вим ста во ви ма о 
је зи ку и, уоп ште, он сли ка це ло куп ну си ту а ци ју и окол но сти ко је су за де си-
ле срп ски на род на тој тра ди ци о нал но ње го вој зе мљи, а ко је су на од ре ђе ни 
на чин има ле ути ца ја на раз вој је зи ка. Не у јед на че ност го во ра на тлу Ме то-
хи је по сле ди ца је ути ца ја ви ше фак то ра. Сам ге о граф ски по ло жај (де лом 
на тро ме ђи Ср би је, Цр не Го ре и Ал ба ни је) био је по го дан за на се ља ва ње ста-
нов ни ка из окол них обла сти – Цр не Го ре и Ибар ског Ко ла ши на, али по го дан 
и за про жи ма ње је зич ких осо би на гра нич них ди ја ле ка та ко сов ско-ре сав ских 
и зет ско-сје нич ких или (на дру гом те ре ну) ко сов ско-ре сав ских и при зрен ско 
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ти моч ких – за њи хо ву ме ђу ди ја ле кат ску ин тер фе рен ци ју,3 те је Бо жо вић 
мо гао чу ти ме ша ви ну од ли ка зет ско-сје нич ких го во ра са ди ја лек том аре а ла 
на ко ме се на ла зио, а то је ко сов ско-ре сав ски. На и ме, Бо жо вић све до чи о 
тим раз ли ка ма док је бо ра вио у Го ра ждев цу: „Мла ди ко ји су про шли кроз 
вој ску го во ре пра вил ним ис точ ним го во ром. Они сре до веч ни и же не го во ре 
обич но пећ ки, а они нај ста ри ји јед ном ме ша ви ном цр но гор ских го во ра са 
ме то хиј ским и ко ла шин ским. Већ ја сан знак да су се ља ни ме шав но га по ре-
кла“ (ПР КИМ 2016: 553). Та ме ша ви на о ко јој Бо жо вић го во ри од но си се на 
го вор са не ким осо би на ма пре ла зних иди о ма, за раз ли ку од не ких дру гих 
го во ра све ре не Ме то хи је ко ји ма и ге о граф ски и лин гви стич ки при па да: „По 
не ким од ли ка ма бли жи је су сед ним цр но гор ским не го ко сов ско-ре сав ским, 
не са мо на под руч ју цен трал не Ср би је већ и на под руч ју се вер не Ме то хи је“ 
(Букумирић 2007: 349).

О дре нич кој обла сти, ко ја је опет гра нич на област, али из ме ђу обла сти 
Ко со ва и Ме то хи је, Гри го ри је Бо жо вић пи ше у дру га чи јем кон тек сту. Ов де 
се не ра ди о ме ђу соб ном ути ца ју срп ских ди ја ле ка та, већ о ути ца ју дру гих, 
не сло вен ских је зи ка, као о по сле ди ци исто риј ских окол но сти и де ша ва ња 
не по вољ них по срп ски жи ваљ. У овој дав на шњој срп ској обла сти, по чет ком 
XX ве ка го во ри се ар на ут ски. Ме ђу тим, са да је у фо ку су тур ски ути цај на 
Ар на у те ово га кра ја: „Али од до ла ска Дер виш-па ше на Ко со во, му сли ман-
ска про па ган да је ус пе ла да Ар на у ти не тре ба да го во ре је зи ком по ро бље не 
ра је. Од тог тре нут ка дре нич ки, као и оста ли Ар на у ти, по че ли су у свем гу-
би ти и сво је ар на ут ске од ли ке и све ви ше тур чи ти сво ју ду шу и мен та ли тет“ 
(УЗ 1926: 46). Ипак, и по ред ве ли ког ути ца ја Ту ра ка, али и по ред ар на ут ског 
ути ца ја, увек оста ју не из бри си ви тра го ви, они ко ји се од у пи ру по ку ша ји ма 
да се ства ри при ка жу дру га чи јим. Чи ње ни ца је да се у овом кра ју, ко ји је 
ве ко ви ма био срп ски, си ту а ци ја та да би ла пре о кре ну ла у ко рист Ар на у та и 
њи хо вог је зи ка, али оно што je пред ста вља ло срп ску лу чу је су име на се ла, 
бр да, по бр ђа, до ло ва, ре ка и кла де на ца, и ти су на зи ви на ста ви ли да све тле 
и у нај там ни јем мра ку. У це лој тој обла сти, је ди но се ло ко је не ма срп ско 
име је се ло Ћи рез, са име ном тур ског по ре кла ко је озна ча ва тре шњу (УЗ 
1926: 46). У при лог ово ме го во ре и то по ни ми екс цер пи ра ни из књи жев ног 
тек ста Г. Бо жо ви ћа, а чи ју мо ти ви са ност он ба зи ра на лин гви стич ким са-
зна њи ма ко ја је по се до вао и на на род ним пре да њи ма из кра је ва у ко ји ма се 
то по ни ми ја вља ју. „Гри го ри је Бо жо вић као пу то пи сац и при по ве дач иде 
ко рак да ље у ис пи си ва њу стра ни ца по све ће них опи си ма Ко со ва, Ме то хи је 
и Ста ре Ср би је, и до ку мен тар ним по ступ ком уво ди до га ђа је чи ји је све док 
био, име на љу ди са ко ји ма је био у кон так ту, то по ни ме са ко ји ма се на тим 

3 „Оту да се у де ло ви ма Ме то хи је и Ко со ва и дуж Ибра осе ћа јак ути цај зет ско-сје нич ког 
ди ја лек та (нпр. у на став ку ген. мн. за ме нич ко-при дев ске про ме не ко ја гла си -ије или -ија: 
мâли је дēцâ или мâли ја дēцâ), док у пре де ли ма дуж це ле ју го и сточ не грaнице ди ја лек та – 
да кле од Де ча на па све до За је ча ра – има мо до ста при зрен ско-ти моч ких на но са (оште ће ња 
де кли на циј ског си сте ма, ана ли тич ких кон струк ци ја у ком па ра ти ву итд.)“ (ивић 2001: 139).
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пу то ва њи ма су сре тао... За хва љу ју ћи ње го вим пу то пи сно-ре пор тер ским 
за пи си ма, ми смо у ста њу да на од ре ђе ни на чин ре кон стру и ше мо мно ге 
је зич ке сег мен те. Овај при лог об ра ди то по но ма стич ке гра ђе до при но си 
са гле да ва њу мно гих се ман тич ких аспе ка та то по ним ских струк ту ра, скри-
ве них на пр ви по глед. Та ко су, на при мер, ра све тље ни тер ми ни, ко ји су 
са чу ва ни у то по ни ми ма, а ви ше ни су део лек си ке на род них го во ра, па са мим 
тим су и не ја сне се ман тич ке са др жи не (ба буш, де бра, ру го во, кол, ко лас 
итд.)“ (Бојовић 2018: 421–433).

Бо жо вић је убе дљи во нај ви ше сво јих со ци о лин гви стич ких ис ка за за-
бе ле жио док је бо ра вио на про сто ри ма да на шње Ма ке до ни је. Он је сво ја све-
до чан ства у ви ду пу то пи сно-ре пор тер ских за пи са ве за них за ову област об ја-
вљи вао у пе ри о ду од 1930. до 1940. го ди не. С об зи ром на то да је Гри го ри је 
Бо жо вић пу то пи се по Ма ке до ни ји пи сао и об ја вљи вао по чет ком XX ве ка, 
ка да Ма ке до ни ја као са мо стал на др жа ва још увек ни је по сто ја ла, али се тај 
на зив ко ри стио за ге о граф ску ре ги ју ко ју је она об у хва та ла, мо ра ју се има ти 
у ви ду со ци јал не при ли ке ко је су у то до ба би ле ак ту ел не – ка ко на по ли тич-
ком та ко и на вер ском или пак је зич ком пла ну. Пре са мог оса мо ста љи ва ња 
ове др жа ве, на род ни го во ри тог под руч ја сма тра ни су ју жним ди ја лек том 
срп ског је зи ка. У пу то пи су Низ го ле му (1930), Г. Бо жо вић нај бо ље осли ка ва 
та да шње при ли ке ко је се од но се на је зик ко ји је био у упо тре би, на ста ње у 
цр кви, али и при ли ке у ве зи са школ ством. Вр ло ја сно ис ти че да „сва ки Ма-
ће до нац ... го во ри је зи ком ко јим је и ра ни је го во рио“, је зи ком ко јим су го во-
ри ле Ка ра ђор ђе ве вој во де, по след њи по уки ну ћу Пећ ке па три јар ши је, вла ди-
ка ра шко-при зрен ски За ха ри је, сви они ко ји „ни су ни у сну са ња ли да су 
Бу га ри“. По ред је зи ка, цр ква пред ста вља дру ги фак тор и сто жер на ци о нал ног 
иден ти те та, те се и у том сми слу још увек ни шта ни је ме ња ло, слу жи ло се на 
„истом, ра ни јем сло вен ском је зи ку, по истим књи га ма ко је је Ру си ја и Ср би-
ја сла ла још до 1865. го ди не“. При ли ком усва ја ња је зи ка у ма ке дон ским основ-
ним и сред њим шко ла ма та ко ђе се по ста вља ја сна гра ни ца из ме ђу он да шњег 
њи хо вог на род ног је зи ка и си лом при ли ка на мет ну тог „бу гар ског жар го на“: 
„Или још бо ље, не ка до ђе у Ма ће до ни ју да ви ди и чу је. Не ка за ђе и по основ-
ним и по сред њим шко ла ма. Па не ка пре су ди: да ли ма ће дон ско де те лак ше 
усва ја књи жев ни го вор сво га на род но га је зи ка или је дан до ста да лек и до зла-
бо га ква рен и по ште ћен ју го сло вен ски жар гон бу гар ски, на ко ји би се да нас 
згра ња вао не са мо Бо тев и Ка ра ве лов, но и сам Ст. Ми ха и лов ски...“ (УИ 1930: 
299). Све ово већ ре че но по твр ђу је се још јед ном из Бо жо ви ће вог су сре та са 
си нов цем Ан дре ја Љап че ва, ко ји се на ци о нал но де кла ри ше као Ср бин, Ју
го сло ве нин, а о је зи ку, од но сно ди ја лек ту ко јим го во ри, ка же сле де ће: „Наш 
го вор ни је не ки дру ги сло вен ски је зик, но је јед но са оп штим срп ским је зи ком 
и то ли ко да лек од пра во га бу гар ско га. Не тра жи мо ни дру гу цр кву. Јер имамо 
ону исту, сво ју, ста ру“ (УИ 1930: 327).

По се бан про блем пред ста вља ју на ме та ње и ути цај ар на ут ског је зи ка, 
ка ко – као што је већ на по ме ну то – на про сто ри ма Ко со ва и Ме то хи је, та ко 
и на тлу та да шње по кра јин ске обла сти Ма ке до ни је. Мно ги су би ли усло вље-
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ни да би ра ју из ме ђу ве ре и је зи ка. Би ло је оних ко ји су ода бра ли да са чу ва-
ју ве ру, дру ги пак – је зик, а би ло је и оних ко ји су ус пе ли да по ред ве ре и 
је зи ка са чу ва ју и по нос (УИ 1930: 366–369). Ова кве дру штве но-по ли тич ке 
при ли ке, опи са не у пу то пи си ма, нај о чи глед ни је су на про сто ри ма Гор ње 
Ре ке, Ма вро ва и Ро сту ше (се ло Дуф), Ма ле Ре ке, Го ре, Сред ске... Гор њо ре чан-
ци су да ли је зик да би са чу ва ли ве ру, а Бо жо вић за пи су је: „Утвр дио сам да 
не ма ни пу них сто ти ну го ди на кад су они још го во ри ли срп ски“. Ме ђу тим, 
на осно ву овог све до че ња мо же мо прет по ста ви ти ко је су окол но сти ко је су 
ути ца ле на ова кву си ту а ци ју. Пре све га, ја сно је да се ра ди о ар на ут ском 
зу лу му и на ме та њу ар на ут ског је зи ка, те су „ве ру са чу ва ли и пре ко ње срп-
ско име“ (ЧК 1930: 148). За тим, ова ква со ци о лин гви стич ка си ту а ци ја мо же 
би ти ре зул тат и не ких дру гих окол но сти, као што је по тре ба усва ја ња ар на-
ут ског је зи ка ра ди лак ше тр го ви не и су жи во та са Ар на у ти ма. Али, ипак, 
ста нов ни штво по ме ну тих обла сти ар на ут ски је зик до жи вља ва као „знак 
њи хо ва ро бо ва ња и ра је то ва ња“, јер тра ди ци ја им је срп ска, пе сме пред ста-
вља ју пре вод са срп ског је зи ка, има ју мно го срп ских ре чи и у мо ли тва ма. 

Та ко је и се ло Дуф (код Го сти ва ра) – ка ко бе ле жи Г. Бо жо вић – срп ско, 
а го во ри ар на ут ски. И они су, као и Гор њо ре чан ци, са чу ва ли у из ве сној мери 
срп ску свест и срп ска пре да ња. Са мо је по ко ји ста рац знао да го во ри срп ским 
је зи ком и да за со бом оста ви све до чан ство да су сви срп ског по ре кла и да су 
не ка да сви го во ри ли са мо срп ски. Со ци о лин гви стич ке при ли ке у овом се лу 
по ка зу ју „да смо ми Ар на у ти ма пла ћа ли у кр ви и је зи ку, а не они на ма“ (ЧК 
1930: 154). Ука зу ју ћи на при су ство еле ме на та цр кве но сло вен ског је зи ка у 
Бо жо ви ће вом књи жев ном де лу, Дра ги ша Бо јо вић ис ти че да је „по себ но за-
ни мљи во при су ство све ште ног срп ског је зи ка у ал бан ском је зи ку. У пу то-
пи су Се ло Дуф пи сац оста вља све до чан ство о по ар на у ће ним Ср би ма у Маке-
до ни ји ко ји, иа ко го во ре ал бан ским је зи ком, чу ва ју ау тен ти чан све ште ни 
је зик. Та ко у пе сми за вре ме но ше ња кр ста је ди но је срп ски при пев све ште-
ног ка рак те ра Го спо ди по ми луј. Све оста ле ре чи су ал бан ске“ (Бојовић 2006: 
93–99).

Дру штве но-по ли тич ке при ли ке ути ца ле су и на је зич ку си ту а ци ју у 
Ма лој Ре ци, ко ја пред ста вља пра ви из у зе так у том сми слу, те је Бо жо вић с 
пра вом ука зао на на род ко ји је му сли ман ске ве ро и спо ве сти, а одо лео је ар на-
у ће њу и тур че њу: „Ње ни му сли ма ни, Ми ја ци, не зна ју ни јед не ре чи ни тур-
ске ни ар на ут ске. На про тив, ма тер њи го вор упор ни је су чу ва ли од пра во сла-
ва ца. Они су да нас и све сни Ср би, и то не кри ју ни од ко га. Сва ко ће вам и на 
јав ном ме сту где има Ту ра ка и Ар на у та ре ћи да је Ср бин му сли ман ске ве ре“ 
(УИ 1930: 365). Је зик Ми ја ка у Ма лој Ре ци са чу ван је од грч ког, ал бан ског и 
вла шког ути ца ја, а са чу ва ли су га пе сма и же на ми јач ка (ОКДБ 1931: 458–461).

По тур че но ста нов ни штво из над Ро сту ше са чу ва ло је срп ски је зик, а 
про ме ни ли су ве ру: „Као зми ју ту кла је зла суд ба ов да шње га чо ве ка. Пре-
ту кли му кич му, а он се опет вла чио по зе мљи и остао жив. Час по ди жу ћи 
гла ву, час уви ја ју ћи се у клу бе да би не при ја тељ по ми слио ка ко је на из ди-
са ју. Не ко се тур чио, чу ва ју ћи је зик, не ко при мао дру ги да би са чу вао ве ру. 
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Сви да би се за бо ље да не са чу ва ло ово на ци о нал но оли че ње, овај ма на стир, 
као по след ња успо ме на, зад њи упор и под пор је да на ци ја ва ља да оста не 
жи ва“ (УИ 1930: 367). А у Де бру, за раз ли ку од Гор ње Ре ке и Ро сту ше, по ред 
ве ре и је зи ка, са чу ва ли су и по нос – ка ко пи сац уо ча ва.

По сма тра ју ћи ре тро спек тив но дру штве но-по ли тич ке при ли ке у на шим 
не ка да шњим ју жним обла сти ма, а за хва љу ју ћи за бе ле шка ма и са чу ва ним 
за пи си ма не ко га ко је упра во у тим кра је ви ма че сто бо ра вио, да нас мо же мо 
са гле да ти ко ре не не при ли ка ко је су ути ца ле на то да кра је ви ко ји су не ка да 
би ли на се ље ни ве ћин ским срп ским ста нов ни штвом да нас то ви ше ни су. 
Иа ко од пе ри о да ка да су за пи си на ста ли ни је про шло – исто риј ски гле да но 
– мно го вре ме на, не што ви ше од 70 го ди на, већ у овом тре нут ку су вр ло очи-
глед не по сле ди це ру ше ња сту бо ва на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. Од-
у зи ма њем и не ги ра њем на ци о нал них вред но сти не ги ра се по сто ја ње јед ног 
на ро да и оних вред но сти ко је пред ста вља ју вр ло ва жан део на род ног би ћа.

Си стем ско лин гви стич ка за па жа ња при сут на у пу то пи си ма Гри го ри ја 
Бо жо ви ћа та ко ђе су мно го број на. Углав ном се од но се на осо бе но сти го во ра 
оних кра је ва о ко ји ма он пи ше и на чи јем је те ре ну бо ра вио. Ка рак те ри стич-
не цр те су очи глед но би ле вр ло фре квент не у упо тре би, те је мо гао ла ко да 
их уо чи, пре по зна и, на кра ју, да о њи ма пи ше. Нај ви ше из дво је них за пи са 
од но си се на се ман тич ку са др жи ну то по ни ма, ет но ни ма, по је ди них лек се-
ма из на род них го во ра, за тим на од су ство чла на, ка те го ри ју па де жа, при-
су ство по ка зних за ме ни ца итд. О мно гим то по ни ми ма оста ли су за пи си у 
књи жев ном де лу Гри го ри ја Бо жо ви ћа, чи ји се се ман тич ки аспек ти углав ном 
ба зи ра ју на лин гви стич ким са зна њи ма ко ја је по се до вао сам пи сац и на 
на род ним пре да њи ма у кра је ви ма чи ји су то по ни ми за бе ле же ни. То по но-
ма стич ка гра ђа об ра ђе на је у за себ ном ра ду (Бо јо вић Ј. 2018), те се ов де не-
ће мо по дроб ни је ба ви ти ти ме. При ку пље ни то по ни ми по ка зу ју у ко јој ме ри 
књи жев но де ло овог пи сца оби лу је оно ма стич ким по да ци ма, до ко јих мо жда 
и не би смо до шли по сред ством не ког дру гог из во ра.

Већ до бро по зна та со ци о лин гви стич ка по за ди на го во ра обла сти са да-
шње Ма ке до ни је по го то во је би ла ак ту ел на у пе ри о ду ка да су ови пу то пи си 
ства ра ни. Ат мос фе ра дру штве но и сто риј ских и по ли тич ких про це са огле да 
се, из ме ђу оста лог, у из два ја њу ма ке дон ског као за себ ног је зи ка. По ред кри-
те ри ју ма со ци о лин гви стич ког иден ти те та, ра ди се и о до ми нант ној струк-
тур ној по себ но сти и уда ље но сти од но во што кав ског ди ја ле кат ског сре ди шта 
(радић 2003: 125). Срп ске је зич ке осо бе но сти при сут не у овом го во ру нај-
ви ше до ла зе до из ра жа ја дуж се вер не гра ни це Ма ке до ни је, што ће се и по-
твр ди ти кроз ис ка зе Гри го ри ја Бо жо ви ћа. 

У пу то пи си ма Гри го ри ја Бо жо ви ћа ко ји се од но се на се ве ро за пад не 
де ло ве овог аре а ла оста ле су за бе ле же не пи шче ве оп сер ва ци је о го во ру по ме-
ну те обла сти. Три де се тих го ди на XX ве ка, у пу то пи су Ла за ро по ље Бо жо вић 
за пи су је да Ла за ро пољ ци „оте жу и пе ва ју кад го во ре. Не ма ју чла на, са чу-
ва ли су па де же у свим из ра зи тим ре че ни ца ма“ (УИ 1930: 362), а у пу то пи су 
Пре ко Ко зја ка бе ле жи: „У јед ном не так ну том ста рин ском го во ру ко ји ми ри-
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ше на ср бу ље, ко ји је ме кан као мо рав ски пра вил но га на гла ска, без чла на, 
без вар дар ске ме ша ви не са ста рим са да шњим вре ме ном: ’иду’, ’ка жу’“ (ККЉ 
2016: 1255). По сто ја ње чла на ко је је ка рак те ри стич но за ис точ ну ју жно сло-
вен ску гру пу је зи ка а ко јој при па да и ма ке дон ски, не сре ће се као од ли ка 
овог го во ра, те се та ко при бли жа ва осо бе но сти ма ка рак те ри стич ним за 
за пад ну гру пу, што исто ва жи и за ка те го ри ју па де жа.

Спу шта ју ћи се ка ју го за пад ним по гра нич ним кра је ви ма ма ке дон ске 
обла сти, осо бе но сти го во ра оста ју ско ро исто вет не. У се лу Љу бој на (оп шти-
на Ре сан), Бо жо вић за па жа да је је зик са чу ван од ути ца ја по ро ма ње них је зи ка: 
„чла на не ма, по ка зна за ме ни ца се упо тре бљу је нео бич но пра вил но као и у 
књи жев ном на шем го во ру“ (УИ 1930: 321). Да кле, на по чет ку XX ве ка, пре-
ма пи са њи ма Г. Бо жо ви ћа као не ко га ко је не ко ли ко го ди на и жи вео на тим 
про сто ри ма, од су ство чла на ис ти че се као упе ча тљи ва цр та за пад ног по ја са 
ма ке дон ске обла сти, штo је обе леж је не ка рак те ри стич но за ову ју жно сло-
вен ску гру пу је зи ка. По ред то га, и по ка зна за ме ни ца упо тре бље на „као у 
на шем књи жев ном го во ру“ не пред ста вља не што што је ка рак те ри сти ка 
ис точ не ју жно сло вен ске гру пе је зи ка, кон крет но ма ке дон ског. 

Ве о ма су број ни за пи си о Ми ја ци ма, те мо же мо за кљу чи ти да је Гри-
го ри је Бо жо вић у сво јим пу то пи си ма ве ли ку па жњу по све тио и ми јач ком 
го во ру. Он за па жа да Ми ја ци, „као сви пла нин ци, си ро ви ји и све жи ји“, ка да 
го во ре – пе ва ју, упо ре ђу ју ћи их на тај на чин са Хер це гов ци ма. По сто је гра-
ни це из ме ђу на реч ја на овом про сто ру, а нај ве ће раз ли ке уо ча ва ју се у по гра-
нич ним де ло ви ма, где је је зик нај ви ше из ло жен ути ца ју је зи ка са ко ји ма је 
у не по сред ном кон так ту, што је и по твр ђе но у на у ци4, а на шта и Г. Бо жо вић 
на сто ји да ука же: „Не сум њи во су нај ар ха ич ни ји на ши го во ри код на се ља 
по крај грч ке ет нич ке гра ни це од Стру ме из над Се ре за до Пре спе и Ја бла-
ни це, с оне стра не Охрид ско га је зе ра. Али су ти го во ри у сво јем исто риј ском 
ока ме ња ва њу пре тр пе ли из ве стан ути цај грч ко га, ал бан ско га и вла шко га 
је зи ка“ (ОКДБ 2016: 458). Ме ђу тим, на за па ду ма ке дон ске обла сти, тач ни је 
у Ма лој Ре ци, одр жа ва се ми јач ки го вор из ван свих дру гих ути ца ја, и као 
што је већ на по ме ну то, Ми ја ци су свој го вор чу ва ли упор ни је од пра во сла-
ва ца. Бо жо вић, за тим, на во ди не ке ка рак те ри сти ке њи хо вог го во ра, као што 
су: ми је – ми; ви је – ви; деј че – де вој че; ја бо у ка – ја бол ка, али ука зу је и на 
мо гу ћу се ман тич ку по за ди ну ет но ни ма њи хо вог пле ме на: „Ме ђу тим то име 
је ве ро ват но до шло као на ди мак на сме шљив што Ми ја ци го во ре ’ми је, вије’ 
ме сто ’ми’ и ’ви’. Или још ја мач ни је од ’ми, ми је’, то јест ’ми из ово га пле-
ме на’“ (УИ 1930: 346). Бо жо вић по том на во ди и њи хо во ау тен тич но све до-

4 „U sa vre me noj bal ka ni sti ci je ši rom pri zna to da je pod ruč je gde se da nas pre se ca ju al ban-
ska, ma ke don ska i grč ka gra ni ca, bi lo i je ste sa da cen tar po ja ve i di stri bu ci je je zič kih ino va tiv nih 
pro ce sa ko ji su do ve li do ta ko zva ne bal ka ni za ci je je zi ka bal kan skog je zič kog sa ve za (русаков
–соБолев 2008: 14). Ka ko tvr di J. Lind stedt: „Cen tar bal ka ni za ma se na la zi, ka ko se či ni, ne gde 
ma lo ju žni je od Ohrid skog i Pre span skog je ze ra gde su se sre li grč ki, al ban ski, ma ke don ski, aru-
mun ski i rom ski je zik” (linDsteDt 2002: 332 пре ма maKarova 2016: 1–16)”.
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че ње: „Ми ја ци сво је пле мен ско име обич но об ја шња ва ју пре го ње њем са 
Бр сја ци ма: „Ми сме ја ци, ја ки – Ми ја ци; а ми (по) бр зи и (по) ја ци (од вас) 
– Бр сја ци“ (исто). Ка да по ми ње Бр сја ке, да је са мо прет по став ку се ман тич-
ке по за ди не по ме ну тог ет но ни ма и ну ди за ни мљи во об ја шње ње: „Бр сјач ко 
име је вр ло ста ро и по зна то и из спо ме ни ка. Прем да је по ко ре ну чи сто 
срп ско, опет га је те шко об ја сни ти. Ми ја ци у том име ну нај ра ди је ви де 
бр сјач ку осо би ну пла хо ви то сти и бр зи не на кав гу и бој. Па и они са ми. Ме-
ђу тим, мо гло би се нај леп ше на га ђа ти да им је то на ди мак као до брим пла-
нин ским пе ша ци ма или про сто као пла нин ци ма. Пре ма то ме, њи хо во би 
име зна чи ло: гор шта ци, пла нин ци, шу мља ни; љу ди из шу ме, са пла ни на“ (ЧК 
1930: 186–187). Бо жо вић та ко ђе на сто ји да ука же на то да је го вор две жу пе 
из над При зре на, пра во слав не Сред ске и му ха ме дан ске Го ре, нај слич ни ји и 
нај бли жи ми јач ком го во ру, на по ми њу ћи да су им, по ред го во ра, и но шња, 
пре зи ме на и се ла слич на, а „пе сма му зич ки нај бли жа“ (ОКДБ 2016: 460).

На стра ни ца ма пу то пи са ко је нам је овај зна чај ни срп ски пи сац оста вио 
мо гу се про на ћи ре до ви по све ће ни по ја шња ва њу, от кри ва њу, под се ћа њу на 
мно ге ре чи не ја сне се ман ти ке, или на оне ко је су већ по ста ле ар ха ич не, 
мање по зна те. Ка да у Реч ни ку СА НУ по тра жи мо од ред ни цу бе са, ви де ће мо 
да она озна ча ва „да ту реч ко ја се сма тра као све ти ња“.5 У пу то пи су По љу
ља на бе са, об ја вље ном 1928. го ди не, Г. Бо жо вић вр ло по дроб но опи су је шта 
је то бе са, ко је и ка да да је, на чин на ко ји се то чи ни... О лек се ми бе са Бо жо вић 
пи ше да зна чи исто што и „на ша ве ра“, док би у бу квал ном сми слу она 
озна ча ва ла „твр ду реч, за ри ца ње, за кле тву, обе ћа ње, ве зу, за вет“. Оно што је 
вр ло ин те ре сант но је сте то да нам пре до ча ва раз ли ку из ме ђу гра ђе ња и 
ве зи ва ња бе се: „Кад бе су да је по је ди нац, он да он чи ни, гра ди бе су, а кад 
пле ме или ви ше њих – он да се бе са ве же“ (ЦИР 1928: 142). Ова се ман тич ка 
ни јан са у упо тре би лек се ме бе са не мо же се про на ћи у реч ни ку, иа ко се као 
из раз уз да ту од ред ни цу на во ди „ве за ти, гра ди ти, чи ни ти бе су“. По ред 
ово га, Бо жо вић нам пре до ча ва да код Ар на у та по сто ји и гла гол бе со ји ти, 
што би опет од го ва ра ло на шем ве ро ва ти, али ве ро ва ти у да ту бе су. Од име-
ни це бе са, као ње не де ри ва те пи сац упо тре бља ва име ни це бе сник6 и не бе сник 
– „Са мо бе сник мо же би ти муж и ју нак, а не бе сник је обич на ку ка ви ца 
и ни ко го ви на зла“ (исто), об ја шња ва ју ћи да су бе сни ци „они ко ји сво ју 
реч твр до чу ва ју“. Упра во се овим при ме ром из пу то пи са Г. Бо жо ви ћа и у 
РСА НУ по твр ђу је по ме ну то зна че ње. Сам на чин скла па ња бе се из гле дао 
би ова ко:

„А ки је бе се? (Има ли бе се.)
По: ће бе са! (Да, ево бесe.)
Бе са-бе с? (Бе са бе са, бе са над бе са ма.)
Бе са-и-зо тит! (Бе са бож ја, го спод ња.)“ (исто).

5 РСА НУ: бȅса ж (алб. besё) а. да та реч ко ја се сма тра као све ти ња.
6 РСА НУ: бȅснӣк м онај ко ји за да је, ко ји др жи бе су.
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У опи са ном оби ча ју скла па ња бе се уо ча ва се из раз бе сабе с, где се у 
за гра да ма да је пре вод из ра за – „бе са над бе са ма“. И у РСА НУ про на ла зи мо 
исто зна че ње, са мо уз по твр ду при ме ра Г. Еле зо ви ћа.7 

У пу то пи су Ко ла шин ске ра зу ре раз от кри ва нам се у са мом на сло ву реч 
ко ја се, иа ко по зна та, да нас рет ко мо же чу ти. Уме сто лек се ме ра зу ра мно го 
се че шће упо тре бља ва ју ре чи ра зор, про паст, по гром. Вр ло је ве ро ват но да 
је ова лек се ма фре квент ни ја на под не бљу где ју је Гри го ри је Бо жо вић, очи-
глед но, и за бе ле жио: „Око Кра ље ве Го ре, по стој би не Ми ћа Глу шче ви ћа, 
ко ја је гра ни ца из ме ђу пље ваљ ске на хи је и бе ло пољ ско га Ко ла ши на, ја мач-
но је по ста ла реч ра зу ра“ (ППМИА 2016: 647). Пи сац та ко ве ру је да би се 
ње но зна че ње и те жи на нај бо ље мо гле осе ти ти уко ли ко се она чу је „из уста 
оних ко ји су је пре жи вља ва ли, ко ји су ту ра зу ру ви де ли и осе ти ли“ у Ко ла-
ши ну: „Она је нај бо ље обе леж је на ше га жи во та под Тур ци ма, и нај гро зни-
ја. Она је ја ча од ин ва зи је, од сред ње ве ков но га ’ино пле ме но га на ше стви ја’, 
од гра бе жа и па ље ви на, од из го на и про го на ста нов ни ка. Јер со бом зна чи 
све то за јед но и у до дат ку још оно кад брат на бра та уда ри; кад ве ре у крв 
за пли ва ју; кад дин и крст укр сте ма че ве на жи вот и смрт; још бли же и вер-
ни је: кад Ди на рац уда ра на Ди нар ца... као си ла на би је са, ка ко је то де се те-
рац укле сао! (...) Реч ра зу ра зна чи ра зор, ра зо ре ње, по гром, про паст, слом, 
са мо све то бр же, пла хо ви ти је, не ми ло срд ни је и пу сто шни је“ (исто).

Сли ка Ста ре Ср би је, пре вас ход но, али и још по не ких срп ских кра је ва, 
три де се тих и че тр де се тих го ди на XX ве ка отрг ну та је од за бо ра ва у пу то пи-
сно-ре пор тер ским за пи си ма Гри го ри ја Бо жо ви ћа. У за бе ле шка ма из Ра са, 
Дре ни це, Ибар ског Ко ла ши на, Ме то хи је, Цр не Го ре, Хер це го ви не, Ма ке до-
ни је са чу ва на је сли ка жи во та љу ди из тих кра је ва, љу ди раз ли чи тих на цио-
нал но сти и кон фе си ја. У спе ци фич ним усло ви ма су жи во та мно го број них 
на ро да, ни је дан по ку шај њи хо вог исли ка ва ња не пред ста вља лак за да так. 
Бо жо вић је, ужи вља ва ју ћи се у тре нут ке њи хо вог би ти са ња и оп ста ја ња, имао 
слу ха да чу је, очи да ви ди и ру ку да за бе ле жи жи ву реч, пре да ња, до га ђа је, 
ствар не ли ко ве, те да нам пред ста ви ви ше ди мен зи о нал ну сли ку дру штва, 
пре све га, Ста ре Ср би је из раз ли чи тих угло ва. И за и ста, ње гов књи жев ни 
опус мо же би ти из вор мно гих ет но граф ских и ет но лин гви стич ких ис тра жи-
ва ња, јер се у ве ли кој ме ри за сни ва на за бе ле же ним пре да њи ма, они ма ко ја 
упу ћу ју на на род ни жи вот и тра ди ци ју. 

За по тре бе овог ра да из дво ји ли смо са мо оне пу то пи се, тач ни је де ло ве 
тих пу то пи са, у ко ји ма пи сац из ла же сво је ста во ве и за па жа ња ко ји се ти чу 
је зи ка, тј. на род них го во ра. На осно ву свих по да та ка екс цер пи ра них из пу-
то пи сне гра ђе Гри го ри ја Бо жо ви ћа мо же мо још јед ном по твр ди ти да је, пре 
све га, пу то пи сна гра ђа овог пи сца про же та ни зом лин гви стич ких оп сер ва-
ци ја. У из дво је ној гра ђи, на шта смо у ра ду ука за ли, мо же мо пра ти ти три 
стру је у окви ру лин гви стич ких за па жа ња пи сца – лин гво сти ли стич ку, со-

7 РСА НУ: изр. бȅсабȇс: бе са над бе са ма, ча сна реч. – Бе са-бе с, ако ти до ђем та мо, ви-
де ћеш ти! (КМ, Ел. Г. 3).



ци о лин гви стич ку и си стем ско лин гви стич ку. Оби ље по да та ка ко је нам пру-
жа ју пу то пи си раз вр ста ли смо у по ме ну те три гру пе ме то дом лин гви стич ке 
ди сци пли нар но сти. По ку ша ли смо да из ди фе рен ци ра мо за па жа ња Гри го-
ри ја Бо жо ви ћа ко ја се од но се на ње го ве те о ри је о је зи ку, ње го вој ле по ти, 
бо гат ству и звуч но сти у раз ли чи тим кон тек сти ма. Мно ги пи сци, ко ји су 
ути ца ли на раз вој срп ског књи жев ног је зи ка, има ли су сво је те о ри је о ње-
го вом бо га ће њу. Чи та ју ћи књи жев но де ло Гри го ри ја Бо жо ви ћа, мо же мо се 
упо зна ти са иде јом пи сца о то ме ка ко да се наш је зик и књи жев ност, са гра-
ђе ни на чвр стим те ме љи ма усме не и сред њо ве ков не књи жев но сти, на до гра-
ђу ју у по гле ду мо ти ва, раз ви ја ју у по гле ду лек си ке и уса вр ша ва ју у по гле ду 
сти ла. Он, та ко ђе, гло ри фи ку је по је дин це, оне бо го да не, њи хо ву об да ре ност, 
ле по ту и стил го вор нич ке ве шти не. Вр ло је до бро био упо знат са осо бе но-
сти ма је зи ка кра је ва у ко ји ма је бо ра вио, та ко да је, по ред со ци јал них при-
ли ка ко је су ути ца ле на раз вој је зи ка, мо гао да ука же и на раз ли чи то сти 
ме ђу на род ним го во ри ма. И оно што мо жда но си нај ве ћу вред ност је су 
оно ма стич ки по да ци при сут ни у пу то пи си ма и при по вет ка ма Гри го ри ја 
Бо жо ви ћа, ко је је он за пи си вао укљу чу ју ћи све по треб не ин фор ма ци је до-
би је не на те ре ну, јер су сво је вр сна срп ска та пи ја. И као што је Ла за Ко стић 
пе сник-фи ло лог, за Гри го ри ја Бо жо ви ћа, на кон свих ових за пи са, а има их 
у ње го вом опу су још, мо же мо ре ћи да је пу то пи сац-фи ло лог и да се и ње му 
мо же при пи са ти сле де ћа ре че ни ца: „он је зик ни је ана ли зи рао је зи ка ра ди, 
не го због ње го вих естет ских и умјет нич ких мо ћи“ (ковачевић 2011: 207), 
при че му ве ру је мо да би Бо жо вић до дао оно што је по не кад у раз го во ри ма 
ис ти цао – и због не ких но вих ве ли ких име на и но вих де ла.
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LINGUISTIC COMMENTS OF GRIGORIJE BOŽOVIĆ 

S u m m a r y 

The paper explains that the famous writer Grigorije Božović had linguistic knowledge 
and in many of his texts raised various linguistic issues. The material was excerpted 
from Božović’s travel writing, which is around 1500 pages long. These documentary 
forms, in addition to offering descriptions of events, people, regions and everything else 
found in the world that Božović writes about, also provided insight into the vernacular 
of a certain region, stylistic features of speakers, syntactic characteristics, the wealth of 
semantics of certain words, etc. In sketching the dialectal features the writer points to the 
fact that some cases were preserved, to the role of demonstrative pronouns, to the lack 
of article in a sentence, but he also makes interesting parallels between the vernaculars 
of different geographic areas. Having in mind the diversity of linguistic issues that 
occur in the material, we will apply the criterion of linguistic disciplinarity to classify as 
linguostylistic, sociolinguistic and systemic-linguistic the views of this significant Serbian 
writer who wrote travelogues about Old Serbia at the beginning of the 20th century.
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Драгана Д. Валигурска

ЖИВОТИЊА КАО ДРУГИ. ИНТЕРСПЕЦИЈСКИ СУСРЕТ  
У РОМАНУ ВЕРНИ РУСЛАН ГЕОРГИЈА ВЛАДИМОВА

„The animal looks at us, and we are naked before it. 
Thinking perhaps begins there“.

Jacques Derrida, The Animal That Therefore I Am

У скла ду са ак ту ел ним тен ден ци ја ма раз во ја ху ма ни стич ке 
ми сли, рад пред ста вља де ли мич но од сту па ње од ан тро по цен трич ног 
окви ра има го ло шких ис тра жи ва ња, и њи ме се пред ла же ана ли за 
зо о морф них ли ко ва као сли ке Дру гог, чи ја је раз ли чи тост усло-
вље на при пад но шћу дру гој би о ло шкој вр сти, и ана ли за сли ке Себе 
кроз фил тер књи жев но-умет нич ког кон струк та жи во тињ ске све сти. 
Ова кав при ступ зо о морф ним ли ко ви ма нај у спе шни ји је на ма те-
ри ја лу књи жев них де ла, у окви ру ко јих се на ра ци ја вр ши из тач ке 
гле ди шта жи во ти ња. При мер та кве ана ли зе пред ста вљен је на при-
ме ру ро ма на Вер ни Ру слан, а ис тра жи вач ка па жња усме ре на је на 
сред ства ко ји ма се по сти же ау тен тич ност зо о ло шке пер спек ти ве, 
еле мен те ко ји обез бе ђу ју раз ли чи тост жи во тињ ског све та у од но су 
на људ ски, као и сли ке чо ве чан ства ко ја се ра ђа из те опо зи ци је.

Кључ не ре чи: Вла ди мов, Вер ни Ру слан, зо о морф ни лик, има-
го ло ги ја.

Од нос из ме ђу чо ве ка и жи во ти ње ка рак те ри ше не мо гућ ност (спо)раз-
у ме ва ња. Не до ста так за јед нич ког је зи ка пред ста вља не пре мо сти ву ба ри је-
ру из ме ђу њи хо вог и на шег све та: „its lack of com mon lan gu a ge, its si len ce, 
gu a ran te es its dis tan ce, its dis tin ctness, its ex clu si on from and of man” (BerGer 
1980: 6). Бу ду ћи да жи во тињ ски је зик не по зна је пи смо, сва ку пи са ну реч о 
жи во ти њи ка рак те ри ше људ ска су бјек тив ност. Ка ко је већ утвр ђе но у обла-
сти кул тур не ани ма ли сти ке (ani mal stu di es), про у ча ва ње тек сто ва о жи во-
ти ња ма из јед на ча ва се са ис тра жи ва њем људ ских пред ста ва о жи во ти ња ма: 
„If our only ac cess to ani mals in the past is thro ugh do cu ments writ ten by hu mans, 
then we are ne ver lo o king at ani mals, only ever at the re pre sen ta tion of the ani-
mals by hu mans” (FuDGe 2002: 4). Жи во ти њу у књи жев ном тек сту не мо же мо 
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спо зна ти она квом ка ква она у ствар но сти је сте, и упра во нас та чи ње ни ца 
упу ћу је на на уч но по ље има го ло ги је, ко ја се ба ви про у ча ва њем сли ка, од-
но сно пред ста ва о Дру гом, за не ма ру ју ћи њи хов сте пен тач но сти. 

У свом есе ју What Is It Li ke to Be a Bat фи ло зоф То мас Неј гел (Tho mas 
Na gel) ука зу је на огра ни че ност раз у ме ва ња ани мал не све сти на при ме ру 
сле пог ми ша. На и ме, ко ли ко год на уч ник имао зна ња о на чи ну функ ци о-
ни са ња мо зга овог си са ра и ње го вој сен зор ној ак тив но сти, он ни ка да не ће 
мо ћи да ре кон стру и ше ис ку ство ње го ве све сти она ко ка ко је сле пи миш 
до жи вља ва. На су прот то ме, у гра ни ца ма књи жев но-умет нич ке ствар но сти 
пи сци пре ва зи ла зе овај гно се о ло шки про блем да ју ћи чо ве чан ству је дин стве-
ну при ли ку да са зна шта се кри је иза ћу та ња жи во ти ње, пред ста вља ју ћи 
свет жи во ти ње и свет ви ђен очи ма жи во ти ње. Књи жев на де ла у у ко ји ма се 
на ра ци ја вр ши из тач ке гле ди шта зо о морф них ли ко ва чи не се нај по год ни јим 
за има го ло шка про у ча ва ња, бу ду ћи да нас жи во ти ње у овом слу ча ју у пр вом 
ре ду ин те ре су ју као би ћа ау то те лич не вред но сти, а ма ње као ма ска, сим бол 
или але го ри ја. Та кав на ра тив ни по сту пак за си гур но ни је је ди на, али је сва-
ка ко ва жна стра те ги ја ин ди ви ду а ли за ци је жи во ти ње. У ве зи са про бле мом 
ко ји смо пред ста ви ли на ме ће се низ пи та ња: Са ко јим ци љем пи сац по се же 
за та квим на ра тив ним ору ђем, ка ко ства ра ау тен тич ност зо о морф ног ју на ка 
и ње го вог по гле да на свет, те ка кве се сли ке чо ве ка и жи во ти ње раз ви ја ју 
из та кве пер спек ти ве? За тим, ка ко се пред ста ва о жи во тињ ској све сти ме-
ња ла то ком исто ри је, те ко ли ко се он раз ли ку је у за ви сно сти од кул тур ног, 
иде о ло шког или не ког дру гог кон тек ста у окви ру ко јег на ста је де ло? Од го-
вор на ова и слич на пи та ња мо же да ти је ди но па жљи ва и оп шир на сту ди ја, 
а ми ће мо у да љем тек сту по ку ша ти да при бли жи мо да ту про бле ма ти ку на 
при ме ру ро ма на Ге ор ги ја Вла ди мо ва Вер ни Ру слан.

Ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка уски круг мо сков ске ин те ли ген-
ци је упо знао се, пу тем са ми зда та, са за го нет ном при чом о ло гор ском стра-
жар ском псу. При ча ће се тек ка сни је пре то чи ти у ро ман, и у тој фор ми је 
Вер ни Ру слан до жи вео сво је пр во штам па но из да ње, у еми грант ском ча со-
пи су Гра ни це у Не мач кој, 1975. го ди не. Ње гов тво рац Ге ор ги је Вла ди мов 
(1931‒2003), ди си дент ски пи сац и књи жев ни кри ти чар, пред став ник тре ћег 
та ла са еми гра ци је, ни је се ми рио са цен зу ром и огра ни ча ва њем ства ра лач ке 
сло бо де.

У вре ме ка да је на ста ја ла Вла ди мо вље ва при ча, о ло го ри ма и ре пре-
си ја ма се тек по чи ња ло пи са ти. На кон Ста љи но ве смр ти и осу ђи ва ња кул та 
ње го ве лич но сти на XX кон гре су Ко му ни стич ке пар ти је Со вјет ског Са ве за, 
усле дио је низ по ли тич ких про ме на у ду ху ли бе ра ли за ци је дру штва: „По-
сле XX съезда об на де жи вающие  пе ре мены сти хийно охватывают все новые 
сферы со вет ско го общества – пар тию, го су дар ство, на у ку, культу ру” (ше
стаков 2008: 209). При вре ме но сла бље ње по ли тич ких ре пре си ја, та ко зва но 
„ото пље ње” или „ју го ви на”, ко је је тра ја ло од сре ди не пе де се тих до сре ди не 
ше зде се тих го ди на, омо гу ћи ло је бу ђе ње дру штве не све сти. На пла ну књи-
жев но сти, умет но сти и на у ке раз ви ле су се ди ску си је и бор бе ми шље ња, 
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за хва љу ју ћи ко јим се не дав на про шлост по че ла пре о сми шља ва ти. До кра ја 
1957. го ди не ре ха би ли то ва но је ви ше од по ла ми ли о на ло гор ских за тво ре-
ни ка, и њи хов по вра так на сло бо ду до нео је но ве, про ве ре не ин фор ма ци је 
о ре а ли ја ма жи во та у Ста љи но вим ло го ри ма за при нуд ни рад (шестаков 
2008). Вр ло ва жан до га ђај у ду хов ном жи во ту со вјет ског дру штва пред ста-
вља ла је пу бли ка ци ја чу ве ног ро ма на А. Сол же њи ци на, 1962. го ди не. Ње гов 
та лент, гра ђан ска хра брост и свет ска сла ва да ли су сна жан под сти цај ства-
ра њу ло гор ске про зе као те мат ског прав ца у раз во ју ру ске књи жев но сти од 
кра ја пе де се тих до по чет ка де ве де се тих го ди на 20. ве ка. В. Ша ла мов, Г. Вла-
ди мов, С. До вла тов, Л. Раз гон, А. Жи гу лин, В. Мак си мов, В. Гро сман – са-
мо су не ки од при зна тих пи са ца ко ји су ове ко ве чи ли ло гор ско ис ку ство из 
раз ли чи тих угло ва по сма тра ња. Умет нич ка кон цеп ци ја пре жи вље ног на шла 
је свој од раз у ро ма ни ма, но ве ла ма и сти хо ви ма – књи жев ност је, у ре а ли-
стич ком ду ху, по ди гла свој спо ме ник жр тва ма ко му ни стич ког ре жи ма.

Ори ги нал на и је дин стве на пер спек ти ва из ко је се от кри ва ју ре а ли је и 
по сле ди це то та ли тар ног ре жи ма обез бе ди ла је ро ма ну Вер ни Ру слан по себ но 
ме сто у струк ту ри ло гор ске про зе. Из ми сли, осе ћа ња, до жи вља ја и се ћа ња 
пса, чи та лац има при ли ку да на но во кон стру и ше чи тав свет Ста љи ни стич ке 
епо хе – ка ко у гра ни ца ма бо дљи ка ве жи це, та ко и ван њих. Ова кав на ра тив-
ни по сту пак омо гу ћио је оне о би ча ва ње са др жа ја, свеж по глед на по зна те 
чи ње ни це и ти ме стао на пут уо би ча је ној и ау то мат ској пер цеп ци ји про чи-
та ног. Осим то га, до во ђе ње жи во ти ње у пр ви план, ство ре ња огра ни че не 
све сти, омо гу ћи ло је пи сцу да по ка же сву за мр ше ност пи та ња кри ви це и 
од го вор но сти: „Вла ди мов раз ру шил стройную тек то ни ку ла гер но го жан ра 
унич то жив раз де ле ние на па ла чей и жертв” (вайл–генис 2008: 39). Глав ни 
лик ро ма на је ху ма ни зо ва на жи во ти ња, вас пи та на и от хра ње на у све ту љу ди, 
спо соб на да раз ми шља и до но си за кључ ке, да осе ћа и по ве зу је чи ње ни це 
– али у гра ни ца ма ко је му је на мет ну ло ко му ни стич ко уче ње. Огра ни че ност 
спо знај ног ка па ци те та жи во ти ње био је ва жан мо тив за пи сца: 

„Во звращаясь к те ме ГУ ЛА Га – кто мог быть его ге ро ем? Я пред-
ставлял се бе та кую ги по те ти че скую фи гу ру, ко то рая бы уви де ла в этом 
чу до вищно м пред приятии не кий высший смысл и це ле со о бра зность, 
осуществлен ную уто пию” (владимов 2005: 224). 

Ру сла но ва свест и си стем вред но сти фор ми ра ни су ве штач ки са ци љем 
да слу жи др жа ви, од но сно, да по ста не део ме ха ни зма за му че ње и над зор 
за тво ре ни ка у ло го ру. У ро ма ну су до де та ља опи са не сце не сви ре пе дре-
су ре, за сно ва не на бо лу, стра ху и ис ко ри шћа ва њу псе ћег по тен ци ја ла да се 
ве же за свог вла сни ка, што је ре зул ти ра ло Ру сла но вом фа на тич ном ве ром 
у слу жбу као у ви ши циљ, и у ло гор као све тло бо ра ви ште до бра и ми ра. 
Де струк тив ни људ ски ути цај на псе ћу лич ност нај у о чи вљи ји је на по за ди-
ни ата ви стич ких сли ка ко је су му пре ци, степ ски вуч ја ци, оста ви ли у на-
сле ђе. Та му че ња, ис ку ше ња не про жи вље ним жи во ти ма, по се ћи ва ла су га 
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ре дов но, нај пре у ло го ру, а ка сни је и на сло бо ди. Као у сну, ви ђао је се бе у 
дру га чи јој ко ег зи стен ци ји са чо ве ком, у уло зи чу ва ра ста да ова ца, за штит-
ни ка људ ске мла дун ча ди или спа си о ца да вље ни ка. У сва кој од тих сли ка 
до ми ни ра ло је уза јам но по што ва ње и бли скост из ме ђу чо ве ка и пса. У ло гор-
ским усло ви ма та ко ђе је по сто ја ла љу бав, али при вид на, јед но стра на и по ни-
жа ва ју ћа за пса, и чак у та квом, окр ње ном ви ду, нео п ход на: „Что же тог да, 
если не любовь, по зволяло  сно сить все тяготы Службы” (владимов, 2000: 
63) Не пре ста ни страх, фи зич ко и пси хич ко на си ље, јав но по ни же ње и на 
кра ју сим бо лич ко ло мље ње кич ме – це на је ко ју је жи во ти ња мо ра ла да пла-
ти за свој при ста нак на свет љу ди. Ства ра њу сли ке не ви не жр тве до при не ла 
је у ве ли кој ме ри и бли скост Ру сла но вог по и ма ња све та са де чи јим: ње гов 
страх од мра ка, иде ја да ће по ста ти не ви дљив ако за жму ри, на зи ва ње зве зда 
очи ма чу до ви шта – са мо су не ки од при ме ра ко ји до ка зу ју по ме ну ту ве зу.

Ана ли за књи жев не сли ке жи во ти ње у Вла ди мо вље вом ро ма ну уско је 
по ве за на са са мом на ра тив ном струк ту ром де ла, бу ду ћи да се пред ста ве о 
псе ћој при ро ди ма хом по ду да ра ју са осли ка ва њем Ру сла но ве све сти као 
објек та и су бјек та пер цеп ци је. Пас не про го ва ра до слов но у тек сту. О ње го вим 
ми сли ма, се ћа њи ма и пер цеп ци ји све та са оп шта ва на ра тор, ко ји, иа ко им-
пли цит но при су тан у тек сту, ја сно сиг на ли ше да је ње го ва по зи ци ја људ ска. 
Пре те жно то чи ни у ко мен та ри ма, крат ким од сту па њи ма, у ко ји ма опо ми ње 
чи та о ца да је пред њим ипак ство ре ње дру ге вр сте, и да му се не мо же су-
ди ти као се би јед на ком: „И не знал Ру слан, — а мы, гра мотные, зна ем ли? 
(…)” (владимов 2000: 38). Да кле, у окви ру ро ма неск не на ра ци је од ви ја се 
и пр ви су срет људ ске са не-људ ском жи во ти њом.

На ра тор ро ма на не при па да фик тив ном све ту ро ма на, ње го ва по зи ци ја 
је спо ља шња у од но су на пред ста вље не до га ђа је. Он има увид у уну тра шњи 
свет псе ћег би ћа и пред ста вља га са сво је људ ске тач ке гле ди шта чи та о цу, док 
је са вест све у куп не људ ске за јед ни це крај њи адре сат ис при ча ног: „Го спо да! 
Хозяева жи зни! Мы мо жем быть до вольны, на ши уси лия не про па ли да ром. 
Сильный и зрелый, пол но кровный зверь, чув ство вал на се бе жёсткие, уро-
дливые на ши по стром ки и при ни мал за ра дость, что ниг де они ему не жмут, 
не на ти рают, не ца ра пают (...)” (владимов 2000: 177). Та кву ин тер пре та ци-
ју по др жа ва и епи граф ро ма на у ви ду ци та та из дра ме М. Гор ког „Что вы 
сде ла ли, го спо да!“. При ча о стра жар ском псу, ка ко гла си под на слов ро ма на, 
ни жу ћи јед ну за дру гом сце не псе ће пат ње и бо ли, илу стру је иде ју да пам-
ће ње, тра у ма и жр тва ни су ка те го ри је ре зер ви са не ис кљу чи во за људ ско 
ис ку ство, те по зи ва на од го вор ност чи та во чо ве чан ство за тор ту ру кроз 
ко је про ла зе жи во ти ње у „људ ском“ све ту, од но сно све ту ко ји су љу ди при-
сво ји ли. На ту ма че ње ро ма на ван але го риј ског кљу ча по звао је и сам ау тор 
у јед ном од сво јих ин тер вјуа: „ни ка ких ал ле го рий быть не долж но, только 
со ба ка, про сто душный, об ма нутый на ми зверь “ (владимов 2005: 229).

Као што смо већ утвр ди ли, Ру сла нов ум је кон стру и сан по мо де лу 
људ ског. Да кле, је дан од про бле ма са ко јим се су сре ће мо ти че се ан тро по-
мор фи за ци је у при ка зу ли ка жи во ти ње. Ме ђу тим, ан тро по мор фи за ци ја 
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ни је са мо од раз чо ве ко ве спо знај не огра ни че но сти по пи та њу дру гих би о ло-
шких вр ста, већ и ору ђе по сред ством ко јег се свет не по зна тог при бли жа ва 
по зна том. Још је у 18. ве ку фран цу ски фи ло зоф Жи ли јен Офре де Ла ме три 
осу ђи вао став о су пер и ор но сти људ ске при ро де, ука зи ва ју ћи на би о ло шку 
слич ност из ме ђу жи во тињ ске и људ ске вр сте: осе тљи вост на бол не и при-
јат не на дра жа је (lamettrie 1984: 35). По сту пак ан тро по мор фи за ци је у при-
ка зу псе ће лич но сти та ко ђе мо же мо по сма тра ти као сво је вр сно ин си сти ра ње 
на слич но сти, ко је да је на зна ча ју зби ва њи ма у жи во тињ ском све ту. При том, 
пи сац по сти же ви со ки сте пен ре а ли стич но сти у при ка зу свог ју на ка. Ру-
сла но ве ми сли и пер цеп ци ју ствар но сти озву ча ва на ра тор, омо гу ћу ју ћи да 
го вор ни и пи са ни је зик оста ну ди стинк тив но обе леж је људ ске вр сте. Пси у 
ро ма ну ко му ни ци ра ју са чо ве ком и из ме ђу се бе по мо ћу по гле да, ге сто ва и 
по кре та а на ра тор нам от кри ва њи хо во зна че ње. На тај на чин са зна је мо да 
Ру слан, пре ме шта ју ћи се са ша пе на ша пу и пра ве ћи пат нич ку бо ру на че лу, 
же ли га зди да са оп шти мно го то га, да му је за и ста не ла год но (владимов 
2000: 52), за тим, чи та мо по ле ми ку из ме ђу кр во лоч ног пса Джул бар са и Ру-
сла на (2000: 37), или до го вор око те ри то ри је из ме ђу кућ ног пса Тре зор ке и 
Ру сла на (2000: 71). Та квим ту ма че њи ма про жет је чи тав текст. Ве ро до стој-
но сти зо о морф ног ју на ка та ко ђе до при но се опи си пу ни де та ља, ко ји иза зи-
ва ју асо ци ја ци је ис кљу чи во ве за не за свет ани мал ног, те спре ча ва ју њи хо ву 
ме та фо рич ку ин тер пре та ци ју:

„А нынче ему до ста лась большая са хар ная кость, так мно го обещав-
шая, что хо те лось не ме длен но уне сти её в угол и за тол кать в под стил ку, 
чтобы уж по том раз грызть как сле ду ет — в тем но те и в оди но че стве. 
Но при хозяине он стеснялся тащить из кор му шки, только со драл все 
мясо на всякий слу чай — опыт го во рил, что по во звращении мо жет этой 
ко сточ ки и не ока заться. Бе ре жно её пе ре дви гая но сом, он выла кал на вар 
и принялся сглатывать комья тёпло го ва ре ва, роняя их и под хватывая (...)“ 
(владимов, 2000: 5).

Ва жна је у том по гле ду и на гла ше на уло га ин ту и ци је и чу ла у про це су 
спо зна ва ња спо ља шњег све та и функ ци о ни са ња у ње му. Нај зна чај ни ји за-
да ци слу жбе, по пут по тра ге за бе гун цем или „из два ја ња из го ми ле” те ме ље 
се на чу лу ми ри са. Оно му по ма же да ре кон стру и ше ско ра шња де ша ва ња, 
и пре по зна ка рак тер чо ве ка до нај сит ни јих де та ља: сте пен ин те ли ген ци је, 
хра брост, са жа љи вост, па чак и чо ве ков од нос са при ја те љи ма. Без тог ору-
ђа, Ру сла нов оп ста нак ка ко у зо ни, та ко и ван ње, не би био мо гућ. Ко ли ко 
је оно зна чај но у псе ћем све ту мо же се ви де ти из на чи на на ко ји Ру слан 
де фи ни ше смрт: као не по сто ја ње у ко ме ни че га не ма и ни шта не ми ри ше. 
Чак се и о ве ри, као јед ном од по сту ла та на ко ји ма се за сни ва Ру сла нов жи-
вот го во ри као о су пер њу ху. У ко му ни ка ци ји пса са чо ве ком под јед на ко је 
ва жна и ин ту и ци ја, бу ду ћи да пси не раз у ме ју „при ми ти ван и ни шта ван” 
људ ски је зик, из у зев не ко ли ци не ре чи те сно по ве за них са слу жбом. Они 
ин ту и тив но от кри ва ју на ме ре и емо ци је ко је сто је иза људ ских ре чи, и 
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ин тер пре ти ра ју их на свој на чин. Пред о се ћа ња не сре ће или смр ти нај че шће 
се ја вља ју у ви ду нео бја шњи вог не ми ра или сна, а та ква са зна ња се ши ре ла-
ве жом или за ви ја њем: „Но — если вымер ли, то ведь он бы это по чув ство вал! 
Не он, так дру гие со ба ки, — ко му-то  же это не пре мен но при сни лось бы, и 
он бы всех раз бу дил во ем” (владимов 2000: 6).

Пас ни је са мо обје кат пер цеп ци је на ра то ра ко ји има спо соб ност ин тро-
спек ци је у свест свог ју на ка, већ је исто вре ме но и су бје кат ко ји на је дин ствен 
на чин до жи вља ва опи си ва ну ствар ност и до га ђа је. У тек сту до ми ни ра пер
со нал на1 тач ка гле ди шта, од но сно, при по вед не си ту а ци је се ве ћи ном пред-
ста вља ју из кон цеп ту ал не по зи ци је јед ног од ју на ка, у да том слу ча ју пса.

Упра во на пер цеп тив ном пла ну се дру га чи ја, не-људ ска пер спек ти ва 
нај и зра зи ти је ре а ли зу је. У опи си ма окру жу ју ће ствар но сти, на ла зи мо не ко-
ли ке сиг на ле да је она за и ста ви ђе на псе ћим очи ма. Је дан од та квих по сту па ка 
је зо о мор фи за ци ја не жи вих пред ме та: трак тор се, на при мер, пер ци пи ра 
као звер са ис це ре ном њу шком, а цев ау то ма та се на зи ва цр ном њу шки цом. 
Исти по сту пак се при ме њу је и при ли ком осли ка ва ња ло го ра ша и сло бод-
ња ка, чи ме се ука зу је на њи хо во ни ско ме сто на Ру сла но вој дру штве ној 
ле стви ци. Па та ко сло бод њак има ма сну цр ве ну њу шке ти ну са че љу сти ма, 
а за тво ре ни ци за Ру сла на ни су ни шта дру го до смр дљи во и из бе зу мље но 
ста до. Ути ску ау тен тич не псе ће пер спек ти ве до при но си и до след но ту ма-
че ње по ја ва и пред ме та ствар но сти у скла ду са скром ним жи вот ним ис ку-
ством стра жар ског пса. Као при мер у овом слу ча ју мо же по слу жи ти псе ћа 
ин тер пре та ци ја чи ње ни це да бив ши ло го раш жи ви са же ном – да кле, она 
је са да ње гов га зда.

Опи са на ствар ност је ко ло рит но бо га та, и по сма тра но у це ли ни, сти че 
се ути сак да је пас осе тљи ви ји на бо је у ве ћој ме ри не го што је чо век. Ин те-
ре сант на је у том по гле ду си не сте тич ка по ве за ност емо ци ја и бо ја. Ру сла но ва 
срџ ба је жу те бо је и то ли ко је сна жна да се све што ви ди и за ми шља бо ји у 
жу то: „В жел тое окра си лись не бо и снег, желтыми сде ла лись ли ца бе гле цов, 
в ужа се обо ра чи вающихс я на бе гу, желтыми бли ка ми за мелька ли по дошвы” 
(владимов 2000: 10–11). Пер цеп тив ни план те сно је по ве зан са је зич ким 
пла ном ро ма на. Са оп шта ва ју ћи о оно ме што Ру слан ви ди и чу је, на ра тор у 
раз ли чи тим ин тер ва ли ма обра ћа па жњу на са мо зву ча ње ре чи, ко ри сти 
спе ци фич ну лек си ку, по пут ре чи дво но жац, на гла ша ва да су од ре ђе не ре чи 
до бро по зна те псу или пре но сти ње го во нео до бра ва ње и чу ђе ње због по је-
ди них уста ље них на зи ва: „Он знал, что у хозяев это зовётся «снег», но не 
со гла сился бы, по жа луй, чтоб это во обще как-ни будь называ лось. Для Ру-
сла на оно было про сто — бе лое“ (владимов 2000: 5).

Из сло же не и ви ше план ске на ра ци је кроз при зму псе ће лич но сти мо же 
се ре кон стру и са ти ево лу ци ја од но са из ме ђу чо ве ка и пса. По че так те ин-
тер спе циј ске ве зе се же да ле ко у про шлост, до ле ген де о пр вом Псу, чи ји је 

1 Тер мин В. Шми да, пре у зет из шмид 2003: 71–80.
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Ру слан „за ко ни ти син”, а ко ји је, мо ти ви сан стра хом од мра ка и мр жњом 
пре ма ме се чи ни, по тра жио Чо ве ко ву ва тру у пе ћи ни, те за ме нио сло бо ду 
вер но шћу. Ата ви стич ке сли ке ко је му че Ру сла на све до че о сим би о зи две ју 
би о ло шких вр ста ко ја је по том усле ди ла, склад ној и рав но прав ној ин тер спе-
циј ској за јед ни ци, од ко је ни је оста ло ни тра га у Ру сла но вој сва ко днев ни ци. 
Ру слан је не по сред ни све док мо рал ног па да чи та вог људ ског дру штва, иза-
зва ног „чо ве ко вом на у ком”, од но сно Ста љи но вим по ли тич ким уче њем. Ка ко 
је већ при ме ти ла А. Мек да у ел, Вла ди мов, по узо ру на Тол сто је вог Плат но
ме ра, гра ди свог зо о морф ног ре флек то ра опи ру ћи се на исто риј ску пред ставу 
о жи во ти ња ма као би ћи ма ве ли ке му дро сти ко ја ћут ке по сма тра ју чо ве ка 
и ње го ве рад ње (mcDoWell 2001: 10). Та ква пред ста ва на до ве зу је се на ши-
ро ко рас про стра ње но ми то ло шко ве ро ва ње да би чо век раз у ме ва њем жи во-
тињ ског је зи ка сте као увид у ве ли ке исти не, чи ји од јек на ла зи мо и у срп ској 
на род ној књи жев но сти, у бај ци Не му шти је зик. Иа ко се Ру слан у оце њи ва њу 
љу ди и оп хо ђе њу пре ма њи ма осла ња на си стем кла си фи ка ци је (в. mcDoWell
2001: 229–230) дво но жа ца, ко ји је раз вио под ути ца јем ин док три на ци је и 
слу же ња, по сто ји низ па ра ме та ра на осно ву ко јих се чо век уоп ште но ква ли-
фи ку је и од ре ђу је као спе циј ски дру ги, дру га чи ји у од но су на жи во ти њу. У 
тој сли ци чо ве ка као дру гог па ра док сал но се ста па ју еле мен ти су пер и ор но-
сти и ин фе ри ор но сти. Љу ди су ви ша би ћа, по ко ри ли су при ро ду и жи во ти ње 
као њен са став ни део, и исто вре ме но за ви се од њих услед сво је огра ни че но сти 
у до ме ну из о штре но сти чу ла, спрет но сти и ин ту и ци је. Ова кон ста та ци ја 
на ла зи сво ју по твр ду и у про сто ру ло го ра, о њој све до чи од нос из ме ђу па са 
стра жа ра и га зди, али и ван ње го вих гра ни ца. Ма ли не у глед ни пас Тре зор ка 
бо ље од сво је вла сни це раз ли ку је ње не вер не при ја те ље, по тај не не при ја-
те љи це, те сва ког од њих до че ку је по себ ним по здра вом. Та ко зва но осва ја ње 
и по ко ра ва ње жи во ти ња мо гу ће је је ди но уз њи хов при ста нак и до из ве сне 
гра ни це:

„Да, всякий зверь по ни ма ет, на сколько  ве лик че ло век, и по ни ма ет, 
что ве ли чие его про сти ра ется оди на ко во да ле ко и в сто ро ну До бра, и в 
сто ро ну Зла, но не всюду его смо жет со про во ждать зверь, да же го товый 
уме реть за не го, не до любой вер шины с ним дойдёт, не до любо го по ро га, 
но где-ни будь оста но вится и под ни мет бунт“ (владимов 1989: 124).

Жи во ти ња је би ће огра ни че ног раз вој ног по тен ци ја ла, али упра во због 
то га и мо рал но су пер и ор ни ја од чо ве ка. У ани мал ном све ту вла да ју ни ски 
за ко ни ко ји од ре ђу ју њи хо ве ме ђу соб не од но се. Не сме се ло ви ти сли чан 
се би, што је оми ље на за ба ва дво но жа ца. У не во љи се пси ме ђу соб но хра бре, 
а по мра зу гре ју и су ше. По шту ју се пра ви ла до брог ује да ња: „Ку сай, но не до 
смер ти“ (владимов 2000: 110). Њи хо ви за ко ни су ни ски, јер их са ма при ро-
да од ре ђу је, док су љу ди са ми ство ри ли сво је за ко не пре ма на у ци, и они се 
те ме ље на оту ђе но сти, стра ху јед них од дру гих, не јед на ко сти, пот чи ња ва њу 
и бе сми сле ном на си љу, и тај мо дус ко ри сте и у кон так ту са дру гим вр ста ма. 
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У Вла ди мо вље вом ро ма ну, уоп ште но по сма тра ју ћи, ви шим емо ци ја ма и 
на че ли ма, као што су са жа ље ње, осе ћај од го вор но сти за дру ге, до сто јан ство 
или хра брост у смрт ном ча су од ли ку ју се жи во ти ње, док је основ на емо ци ја 
љу ди – страх. Иде јом о по гре шном прав цу раз во ја људ ског дру штва про жет 
је чи тав ро ман, и она на ро чи то до ла зи до из ра жа ја ка да се чо век упо ре ди 
са жи во ти њом као ни жом би о ло шком вр стом: „Ни ког да со ба ка не уку сит 
то го, кто её без ум но любит (...) на та кое из вращение спо со бен только че ло век“ 
(владимов 2000: 97, на гла си ла Д. В.).

Име, као основ но обе леж је лич но сти, та ко ђе је јед на од ка те го ри ја ре-
зер ви са них за псе у Вла ди мо вље вом ро ма ну. Са из у зет ком те та-Стју ре, сви 
оста ли људ ски ли ко ви на зи ва ју се пре ма сво јој функ ци ји и ста ту су, што 
од ра жа ва ап со лут ну бе зна чај ност по је дин ца у со вјет ском дру штву: је дан 
од ло го ра ша, сло бод њак, вод ник, га зда. И Одр па нац је са мо је дан од одр-
па на ца, бив ших ло го ра ша, ли шен би ло ка кве мо гућ но сти да се вра ти свом 
пре ђа шњем жи во ту. Из Ру сла но ве пер спек ти ве упо зна је мо се са мно го број-
ним дру гим ли ко ви ма па са (у ро ма ну се по ми њу и дру ге жи во ти ње – мач ке, 
ир ва си, ву ко ви и ми ше ви – али се они не тре ти ра ју као лич но сти, од но сно, 
по ми њу се са мо у кон тек сту лан ца ис хра не). Сва ки од њих је за себ на лич ност, 
са је дин стве ним уну тра шњим све том, има сво је име и сло же ну пси хич ку 
струк ту ру. На при мер, пас по име ну Џул барс је нај ста ри ји и нај сви ре пи ји 
ме ђу њи ма, са нај ви шим оце на ма из мр жње и не по ве ре ња, и исто вре ме но 
спо со бан да са о се ћа са бо лом сво јих дру го ва, и да се осе ћа од го вор ним за 
смрт дру гог пса итд. На су прот из ра зи тој ди фе рен ци ја ци ји псе ћих ли ко ва, 
бо гат ству уну тра шњег све та и мо ти ва, у при ка зу људ ских ли ко ва до ми ни-
ра јед но лич ност и схе ма тич ност. Га зде има ју бо жан ска ли ца, али слич не 
фи зи о но ми је и слу же се истим три ко ви ма, а ло го ра ше страх из јед на ча ва и 
пре тва ра у ста до. До сто јан ство у стра ху је још је дан па ра ме тар по ко јем се 
ани мал ни свет су прот ста вља људ ском: „(...) за свою жизнь зверь сра жа ется 
до кон ца, зверь не ли жет са по ги убийцам“ (владимов 2000: 203).

Је дан од основ них про бле ма пре зен то ва ног ин тер спе циј ског су сре та 
је сте не по врат ност и по губ ност људ ског ути ца ја на жи во ти њу. Тра гич ност 
Ру сла но вог по ло жа ја са сто ји се у чи ње ни ци да се он, бу ду ћи да је отро ван 
сво јом љу ба вљу пре ма чо ве ку, не мо же отрг ну ти од ње га и по но во по ста ти 
сло бод на звер. Ка да Ру слан ко нач но из гу би ве ру у чо ве ка, је ди ни мо гу ћи 
пут до сло бо де пред ста вља до бро вољ на смрт. Иде ја о са мо де струк ци ји као 
ма њем злу од при сил ног жи во та са љу ди ма још јед ном на кра ју ро ма на 
утвр ђу је ути сак о ду бо кој не ху ма но сти људ ског дру штва. Ме ђу тим, не би смо 
се мо гли сло жи ти са оце ном Х. Мон дри ко ја у сво јој мо но гра фи ји по све ће-
ној пред ста вља њу па са у мо дер ној ру ској кул ту ри при ме њу је овај оп шти 
ути сак на све људ ске ли ко ве у ро ма ну: „The re are no good pe o ple in this grim 
story“ (monDrey 2014: 242). Ту те зу опо вр га ва не са мо „тро ма до бро та“ Одр-
пан ца, већ и вр ло дис крет но уво ђе ње са ми ло сних по је ди на ца у на ра ци ју 
ко ји не оста ју иму ни на жи во тињ ску пат њу:
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„Оглушённый, раз да вленный все ми эти ми нес частьями, он ле жал, 
вытянув шись по перёк тро ту а ра, за крыв гла за. Про хо жим он ка зался 
око ле вающим; в та ких слу чаях че ло ве че ство раз деляетс я на два по то ка 
— од ни тебя об ходят с опа сливым со стра да ни ем, дру гие же, серд цем 
по креп че, про сто пе ре ша ги вают. Он не за ме чал ни тех, ни дру гих (...). 
Он си лился услышать за пах то го че ло ве ка, что со вал ему до ве сок, а 
слышал лишь за пах хле ба. И ви дел только хлеб ....“ (владимов 2000: 40; 
на гла си ла Д.В.)

Да кле, осла ња ју ћи се на има го ло шки при ступ у ана ли зи књи жев не 
сли ке жи во ти ње као Дру гог, иден ти фи ко ва ли смо основ не ме ха ни зме ње ног 
пред ста вља ња и тра ди ци ју на ко ју се пи сац осла њао у свом ра ду. Бу ду ћи 
да се при по вед не си ту а ци је у Вла ди мо вље вом ро ма ну ве ћи ном пред ста-
вља ју из зо о морф не, као пер со нал не тач ке гле ди шта, део ис тра жи вач ке 
па жње усме ри ли смо та ко ђе и на по ступ ке ко ји обез бе ђу ју ве ро до стој ност 
и ори ги нал ност псе ћег по гле да на свет, док је цен трал ни део ана ли зе по све-
ћен де фи ни са њу од но са из ме ђу пса и чо ве ка, те утвр ђи ва њу па ра ме та ра на 
осно ву ко јих се у ро ма ну ства ра опо зи ци ја из ме ђу чо ве ка и жи во ти ње као 
при пад ни ка за себ них би о ло шких вр ста. Сва ка ко, овај рад пред ста вља тек 
увод у да ту про бле ма ти ку, те мо же да по слу жи као осно ва за да ља ис тра-
жи ва ња у прав цу ин тер спе циј ске има го ло ги је, са пре те жним на гла ском на 
жи во ти ња ма као ау то те лич ним ли ко ви ма, пред став ни ци ма све та дру га чи јег 
од на шег, ко ји са чо ве ком де ле не са мо жи вот ни про стор, већ и све по сле ди це 
људ ског де ло ва ња.
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Дра га на Ва ли гур ска

ЖИ ВОТ НОЕ КАК ДРУ ГОЙ. МЕ ЖВИ ДО ВАЯ ВСТРЕ ЧА В ПО ВЕ СТИ  
ВЕРНЫЙ РУ СЛАН ГЕ ОР ГИЯ ВЛА ДИ МО ВА

Р  е  з  ю  м  е

В со о твет ствии с фи ло со фией пост гу ма ни зма, в дан ной статье ав тор пред-
ла га ет из у че ние зо о морфных пер со на жей в ка че стве обра за дру го го/чу жо го, раз-
ли чие ко то ро го обу сло вле но при на дле жностью к дру го му би о ло ги че ско му ви ду, 
и рас смо тре ние обра за че ло ве ка че рез фильтр ли те ра тур но-ху до же ствен но го кон-
струк та со зна ния жи вотных. В рам ках ана ли за мы опре де ли ли основные ме ха-
низмы ре пре зен та ции жи вот но го (ан тро по мор физм, дет ское по ни ма ние ми ра) и 
тра ди ции, на ко торые пи са тель по ла гался. Часть ис сле до ва тельско го вни ма ния 
была так же на пра вле на на при емы, ко торые обес пе чи вают до сто вер ность и ори-
ги нальность взгляда со ба ки на мир, в то время как цен тральная часть статьи по-
священа опре де ле нию от но ше ний ме жду со ба кой и че ло ве ком, и опре де ле нию 
па ра ме тров, на осно ве ко торых в по ве сти со зда ется про ти во по ста вле ние ме жду 
че ло ве ком и жи вотным как пред ста ви телями от дельных би о ло ги че ских ви дов.
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Снежана Пасер Илић

ОДРАСТАЊЕ КАО ОБРЕД ПРЕЛАЗА У ПРОЗИ  
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

У ра ду се про у ча ва од нос про зе Де сан ке Мак си мо вић пре ма 
об ред но-оби чај ном ви ду тра ди ци је, пре све га об ре ди ма пре ла за. 
Пра ти се тран спо зи ци ја пре по зна тљи вих об ред них еле ме на та и 
њи хо во укљу чи ва ње у но ве зна чењ ске ком плек се. Ис тра жи ва ње је 
по шло од прет по став ке да про у ча ва ни кор пус са др жи сли ку по је-
ди них ри ту а ла, об ре да и оби ча ја, ко ји се мо гу ре кон стру и са ти уз 
по моћ ет но ло ги је, ми то ло ги је, фол кло ри сти ке. По себ но се осве-
тља ва ју до га ђа ји ко ји ју на ци ма у ли ми нал ном до бу (де те, мла дић/
де вој ка) до но се но ву спо зна ју ствар но сти, чи ме га при пре ма ју за 
ула зак у свет од ра слих. Ау тор ка то чи ни ста вља ју ћи у сре ди ште 
при ка зи ва ња деч ју свест, у тре нут ку пре жи вља ва ња зна чај ног, ли-
ми нал ног до га ђа ја. Ини ци јан ти се у ли ми нал ној по зи ци ји одва ја ју 
од до са да шњег све та, из ве сно вре ме се оса мљу ју, фи зич ки или у 
ми сли ма (се па ра ци ја), да би се по том укљу чи ли у но ви свет, свет 
од ра слих. Око ли на, ма хом ро ди те љи, ста ри ји, али и вр шња ци игра ју 
ва жну уло гу у про це су са зре ва ња и сту па ња у дру ги свет. Они по-
ма жу ју на ку да пе ри од пре ла ска што без бол ни је пре бро ди и, пре-
у зи ма ју ћи функ ци ју ме ди ја то ра, до при но се да ини ци јант из бег не 
мо гу ће ду шев не по тре се, бол и раз о ча ра ње, те да се што лак ше 
трај но ин те гри ше у свет од ра слих. 

Об ре ди ини ци ја ци је у ви шу уз ра сну гру пу, вен ча ња, при је ма 
стра на ца са о бра же ни су сти лу и кон вен ци ја ма про зе у ко ју су укљу-
че ни. У ис тра жи ва њу се до шло до за кљу ча ка да се у ра ним при ча ма 
и ро ма ну из зре ле фа зе ау тор ки ног ра да из но ва по твр ди ло да ње но 
све ко ли ко ства ра ла штво по чи ва на ар хе ти по ви ма и сим бо ли ма уте-
  ме ље ним у мит ској тра ди ци ји, те да је чи тав опус Де сан ке Мак си мовић 
пре по зна тљив као ре зул тат је дин стве не ства ра лач ке кон цеп ци је.

Де тињ ство као је дан од об ре да пре ла за про у ча ва се на при-
ме ру ро ма на Пре де вој чи ца и ре пре зен та тив них при ча о де тињ ству, 
увр ште них у че твр ти том Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић.

Кључ не ре чи: сло је ви тост де ла, об ре ди пре ла за, ини ци ја ци ја, 
сим бол, кул тур ни ју нак, од нос де те – од ра сли, тран спо зи ци ја.
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У све сти ве ћи не чи та ла ца Де сан ка Мак си мо вић је пре вас ход но пе сник. 
Ни књи жев на кри ти ка ни је о њеноj про зи из ри ца ла ви со ке вред но сне су до ве 
(ћосићвукић 2008: 159). О ро ма ну Пра де вој чи ца об ја вље но је све га не ко-
ли ко сту ди ја1, а збир ка ма при ча Лу ди ло ср ца, Ка ко они жи ве и Стра шна 
игра, као и при ча ма ван збир ки ко је су на ста ле у том пе ри о ду, ви ше па жње 
по све ти ли су са вре ме ни про у ча ва о ци оку пље ни око из да ња За ду жби не 
„Де сан ка Мак си мо вић“2. Овај рад при сту па по ме ну том ро ма ну и збир ка ма 
из угла об ре да пре ла за, пр вен стве но се за др жа ва ју ћи на пе ри о ду од ра ста ња 
и пре ла ска ју на ка из деч јег у свет од ра слих.

Сви об ре ди пре ла за, пре ма Ван Ге не пу (2005: XIX), има ју за јед нич ку 
тро чла ну струк ту ру, ко ја се увек ре а ли зу је у истом ре до сле ду: 1) об ре ди 
одва ја ња од прет ход не сре ди не или ста ња (пре ли ми нар на фа за); 2) об ре ди 
ко ји се сво де на сам чин пре ла за или се про те жу на кра ће или ду же ме ђу ста-
ње при пре ма, изо ла ци је и сл. (ли ми нар на фа за) и 3) об ре ди при је ма у но ву 
дру штве ну сре ди ну, од но сно при кљу че ња но вој за јед ни ци (пост ли ми нар на 
фа за). Ау тор скре ће па жњу да је реч о об ред ним ни зо ви ма ко ји обе ле жа ва ју 
„пре лом не тач ке у жи во ту по је дин ца: пре ла зак у ви шу ста ро сну гру пу, у 
но ву дру штве ну сре ди ну, успон на ви ши сту пањ дру штве не ле стви це…“ (исто: 
XIX). Про у ча ва ју ћи об ре де зре ло сти, ро ђе ња, смр ти, уда је и го сто прим ства, 
ко ји се та ко ђе ар ти ку ли шу кроз об ре де пре ла за, Ван Ге неп је ак цен то вао 
ве ли ку ва жност сред ње ка ри ке, пе ри о да ка да се ини ци јант на ла зи у не кој 
вр сти ис так ну то сти, изо ло ва но сти у од но су на дру ге. Овај мо ме нат пот цр тан 
је и у де лу Де сан ке Мак си мо вић, с тим што у при по вет ка ма ју на ци ни су 
фи зич ки изо ло ва ни, али је су у не кој вр сти мен тал не изо ла ци је. Они су 
окре ну ти се би, сво јим ми сли ма ко ји ма се раз ли ку ју од око ли не. У Пра де
вој чи ци изо ла ци ја ини ци ја на та је очи то фи зич ка, по обра сцу ко ји су за пре-
ла зну фа зу по зна ва ла и пр во бит на дру штва.

Об ред но-оби чај на прак са је ве ћа и ја сни је оцр та на „што је ни жи ци-
ви ли за циј ски сту пањ на ко ме се да то дру штво на ла зи“ (исто: 5). Уоч љи во 
је да су ма ни фе ста ци је са крал ног тран спа рент ни је у Пра де вој чи ци, ро ма ну 
ко ји сли ка јед но не раз ви је но дру штво, не го у при по вет ка ма ко је су си ту и-
ра не у 20. век. Уоп ште, у по лу ци ви ли зо ва ним дру штви ма ве ћа је пре моћ 
са крал ног над про фа ним, тач ни је, са крал но об у хва та ско ро све дру штве не 
сег мен те. Сле де ћи ова кву ло ги ку са крал но сти, Де сан ка Мак си мо вић на сли-
ка ла је дру штво у ро ма ну Пра де вој чи ца. Овим ро ма ном ау тор ка је дав не 
1970. за ко ра чи ла на по ље на уч не фан та сти ке у књи жев но сти за де цу. Де ло 
сли ка ра ни раз вој људ ског дру штва, до ба ра ног па три јар ха та. У ње му је вид-
но при су ство на уч них са зна ња о пра и сто ри ји: жи во ту, при ро ди, дру штве ном 
устрој ству, кул ту ри и оп штем сте пе ну раз во ја пе ћин ског чо ве ка. Пре по зна-

1 В. у ЦД 10, би бли о граф ске од ред ни це: 0658, 1839, 2114, 2624, 2668, 2246, 2708.
2 В. збор ни ке: Де сан ка Мак си мо вић у свом књи жев ном вре ме ну, 1995; При ре ђи ва ње 

из да ња Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић, 1977; Ства ра ла штво за де цу Де сан ке Мак
си мо вић, 2003, Тра ди ци о нал но и мо дер но у ства ра ла штву Де сан ке Мак си мо вић, 2008.



199

тљи ве исто риј ске и на уч не чи ње ни це, ау тор ка је пре о бли ко ва ла у сво јој 
пр вен стве но умет нич кој све сти и ство ри ла ори ги на лан ро ман за де цу. 

Но си о ци рад ње у Пра де вој чи ци су де ца: де вој чи ца Га ва, њен вр шњак 
Бук и стра нац, до шљак Не по зна ти / Клек. Рад ња ро ма на те ма ти зу је жи вот 
пр во бит ног чо ве ка: ње го ву сва ко днев ну бор бу за оп ста нак, љу бав и про ду же-
ње вр сте, по тре бу за ства ра њем ле пих де ла оли че них у пр во бит ној умет но сти. 
Бор ба пра љу ди за ег зи стен ци ју oдвија се у ди вљој при ро ди, у пе ћин ско 
до ба. Оли че на је у сце на ма су ше, број них смр ти од ис цр пље но сти (по гла вље 
Глад) и по ша сти ко ју до но си по жар (по гла вље По жар у шу ми). Мо ти ву љу-
ба ви да то је зна чај но ме сто: у пр вом де лу ро ма на на сли кан је у ви ду ве зе 
из ме ђу Га ве и Бу ка, у дру гом Га ве и Кле ка. Умет ност је нит ко ја по ве зу је 
Га ву, ње ног оца Вра ча, ње ног бу ду ћег му жа Кле ка и Ве шта ка, мла ди ћа из 
пле ме на. 

Де тињ ство и од ра ста ње деч јих ју на ка од ви ја се сло бод но, у при ро ди. 
У њој ју на ки ња Га ва од ра ста и са зре ва. То чи ни ис тра жу ју ћи ма те ри јал ни 
свет око се бе, свет при ро де. Она га про пу шта кроз сво ју ду хов ну при зму, 
ма те ри ја ли зу ју ћи до жи вља је и емо ци је сли ка њем по пе ску, а ка сни је по 
зи до ви ма пе ћи не. Ко нач но, ње но од ра ста ње и ста са ва ње у де вој ку пра ће но 
је за љу бљи ва њем и, на кра ју ро ма на, уда јом. Из угла ан тро по ге не зе, ис ку ства 
пра де вој чи це су исто вре ме но ис ку ства „Све де вој чи це“ (Бошковић 2001: 46), 
јер су де тињ ство и жи вот не фа зе кроз ко је чо век про ла зи исте, ма у ком вре-
ме ну жи вео. У то ку би о ло шког раз во ја, ју на ки ња ис по ља ва свој сли кар ски 
та ле нат, ко ји ће по ста ти ње но опре де ље ње. Ра до зна ли и ис тра жи вач ки дух 
ко ји по се ду је, а ко ји је из два ја од оста лих де вој чи ца из пле ме на, та ко ђе је 
пред знак ње не ства ра лач ке и умет нич ке при ро де. Уда јом ис пу ња ва сво ју 
би о ло шку уло гу, што са пле ме ни ци од ње и оче ку ју.

Основ на при по вед на ли ни ја пра ти раз вој ни пут пра де вој чи це у де вој ку 
Га ву. Већ у фа зи де тињ ства, ко јом за по чи ње ро ман, она је ду хов но бо га ти ја 
од оста ле де це, тај но ви та је и про ниц љи ва, му дра и ка рак тер на. Из дво је на 
је од оста лих ју на ка и бли ска са при ро дом, баш као лич но сти њој ду хов но 
бли ске – де ча ци Бук и Клек. За њу све зна ју ћи при по ве дач ка же да је „за не та“ 
и „за ми шље на“, че сто се оса мљу је и по ред мај чи них упо зо ре ња да у при-
ро ди вре ба ју опа сно сти3. У сво јим уса мље нич ким шет ња ма ис тра жу је окру-
же ње, у по тра зи за не сва ки да шњим, не по зна тим. Ње ном ка рак те ру од го ва ра 
не сва ки да шња љу бав, ко ја ће се оства ри ти у дру гом де лу ро ма на за љу бљи-
ва њем у Не по зна тог, Кле ка.

У ге не зи Га ви ног ли ка пра ти мо не ко ли ко пре ла зних об ре да. Пр ви је 
ини ци ја ци ја у ви шу ста ро сну гру пу (пу бер тет), од но сно пре ла зак из де тињ-
ства у адо ле сцен ци ју, а дру ги уда ја и сти ца ње ста ту са же не. Пу бер тет се ма-
ни фе сту је по ја вом се кун дар них пол них од ли ка и пр вом мен стру а ци јом. Де-
вој ка би се та да изо ло ва ла, усле ди ло би об ред но ку па ње ко је има функ ци ју 

3 За не тост, та на ност, дру га чи јост од ли ке су ти па же не-умет ни ка и у по е зи ји Де сан ке 
Мак си мо вић. О ово ме ви де ти пе сму За не рот ки ње, збир ка Тра жим по ми ло ва ње.
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спи ра ња не чи сто те (об ред но чи шће ње), на кон че га би се ис ку ше ни ца вра-
ти ла у пре ђа шњу за јед ни цу (вангенеП 2005: 79). Ини ци ја ци ја озна ча ва да 
се над њом спро во ди одва ја ње од асек су ал ног све та, ко ме сле ди об ред при-
је ма у пол ни свет. Тај мо ме нат у ро ма ну пред ста вљен је мај чи ним алу зи ја ма, 
што од го ва ра не до ра слој све сти де вој чи це да пој ми до ка квих је про ме на у 
њој до шло. Чи ње ни цу јој са оп шта ва док се де вој чи ца ку па у ре ци. Ов де 
тре ба има ти у ви ду ам би ва лент ну сим бо ли ку во де: сим бо ли зу је ра ђа ње и 
жен ски прин цип, али и очи шће ње – де вој чи ца је у фа зи пре ла за и у том тре-
нут ку ри ту ал но не чи ста (rečniKsimBola 2004: 1049). Док се ку па у ре ци, 
мај ка „при ђе де вој чи ци, при ви је не спрет но, са ту гом уза се, за тим јој ко се 
са ви и по ди же над че ло као кру ну“ (Цд7: 834). Гест ис пра ти ре чи ма да је 
„Га ва (је) по ста ла де вој ка“, да ће „јед ном би ти мај ка“ и ра ђа ти као оста ле 
же не у пле ме ну (по гла вље Ој ха че шља Га ву као де вој ку)4. Мај чин гест про-
ме не че шља ња де вој чи це – пра вље ња кру не од ко се – знак је фи зи о ло шке 
зре ло сти Га ве5. Да је про ме на че шља ња де вој чи це би ла знак пол не зре ло сти 
и да тај знак раз у ме ју сви чла но ви за јед ни це, го во ри епи зо да са дво ји цом 
мла ди ћа ко ји је сим па ти шу: Бук, ка да при ме ти ову про ме ну („да Га ва са 
де ти њом гор до шћу но си кру ну там них вла си, али не ка ко пре пла ше но“), 
упу ћу је јој ком пли мент да је ле па, а Ве штак, умет ник и мла ди ло вац, у знак 
за љу бље но сти по кла ња јој огр ли цу од шкољ ки ко ју је сво је руч но на пра вио 
(тзв. свад бе на огр ли ца). Од тог тре нут ка Ве штак по ста је Бу ков су пар ник у 
на сто ја њу да осво ји ср це де вој ке Га ве. Ини ци ја ци ја де вој ке за вр ша ва се 
про ме ном ње ног дру штве ног ста ту са у же ну, од но сно уда јом. 

Лик де ча ка Бу ка на сли кан је по обра сцу мит ских хе ро ја. Он је „му шки 
пан дан Га ви“: емо ти ван али и му шки сна жан, вешт, пле ме нит и „осе тљив 
за ле по ту“ (лакићевић 1998: 228). Од ра ста ње де ча ка у пр во бит ним дру штви-
ма од ви ја ло се по сред ством ни за ини ци ја ци ја: нај пре пре ла зак из гру пе 
де ча ка у гру пу рат ни ка, по том сле ди же нид ба ко ја озна ча ва ула зак у свет 
од ра слих му шка ра ца. У ју нач ким ми то ви ма пре ла зак из гру пе де це у гру пу 
од ра слих је би тан мо ме нат. Као екви ва лент ри ту а лу ин ци ја ци је Га ве у 

4 О сим бо ли ци про ме не на чи на че шља ња го во ри и об ред кра љи ца ко ји је наш на род 
прак ти ко вао. У об ре ду су уче ство ва ле са мо де вој чи це пре не го што се за де вој че. Јед на од 
њих, тзв. мла да, из два ја ла се на чи ном че шља ња („За мла ду, ко ја је иден тич на кра љи ци, 
би ра ла се ле па, окрет на де вој чи ца, до брог др жа ња, ко ја се оче шља ла као де вој ка. У пле те-
ни цу јој се за де не цве ће“, карановић 2010: 85). По вор ка де вој чи ца оби ла зи се о ске ку ће, 
пе ва ју пе сме, на кон че га се мла да или кра љи ца обра ћа до ма ћи ци са же љом да јој у ку ћи 
све бу де плод но, бо га то и род но. Уоп ште, об ред кра љи ца је у ве зи са кул том плод но сти и 
ра ђа ња. Не слу чај но, же ље у ве зи са плод но шћу из ри че кра љи ца / мла да, тач ни је је ди на 
ме ђу де вој чи ца ма ко ја је оче шља на као де вој ка. Фин ги ра ју ћи де вој ку, она је је ди на но си лац 
има нент не жен ске плод но сти, и за то се она на зи ва мла дом, тј. она ко јој пред сто ји још јед на 
фа за пре ла за – уда ја и оства ре ње плод но сти.

5 Ван Ге неп (2005: 81) пра ви ди стинк ци ју из ме ђу фи зи о ло шког пу бер те та и дру
штве ног пу бер те та, фи зич ке зре ло сти и дру штве не зре ло сти. 



201

де вој ку, у ро ма ну Пра де вој чи ца на ла зи се мо тив Бу ко вог пр вог од ла ска у лов 
(по гла вље Го ње ње ир ва са). Пре во ђе ње „пол но са зре лог мла ди ћа“ у „гру пу 
од ра слих му шка ра ца-ло ва ца“ био је за му шку је дин ку „нај ва жни ји и нај-
узор ни је пре ла зни об ред“ (meletinsKi 1983: 230). На кон ини ци ја ци је у лов ца, 
му шка рац би сте као пра во на же нид бу, ко ја би по том усле ди ла. Бук не ће 
до жи ве ти ту сле де ћу фа зу у об ре ди ма пре ла за, ко ју ће у ри ту ал ном по гле ду 
у пот пу но сти до жи ве ти Не по зна ти / Клек. Овај на гла ше но по зи тив ни ју нак 
стра да коб ном гре шком, за ме ном у ло ву. У пр вом ло ву, по не сен же љом да 
се ис так не, не смо тре но на пу шта стра жар ско ме сто и лов ци га гре шком 
устре ле6 („Јед но ко пље смрт но ра ни Бу ка, ко ји је већ ју рио за го ње ним жи-
во ти ња ма ме ша ју ћи се с њи ма и ко га ни ко од ло ва ца у уз бу ђе њу ни је при-
ме тио. За гу ше ни соп стве ном ви ком, они ни су чу ли ње гов крик“, ЦД 7: 876).

Клек (или Стра нац, Не по зна ти) је још је дан умет ник у ро ма ну. Од ли-
ку је се спо соб но шћу да „ва ја ле по као во да“. Ства рао је бе ле фи гу ре ко је су 
има ле „ши ро ка бе дра и ве ли ке тр бу хе“. При пад ни ци пле ме на су зна ли за 
ма гиј ску функ ци ју фи гу ра и ко мен та ри са ли су је ре чи ма: „он ве ли ча жи вот 
и плод ност“. Сма тра ли су да тим фи гу ра ма ба ца враџ би не на же не да ра ђа ју, 
да би се пле ме спа си ло од из у ми ра ња. Ста ри врач, Га вин отац, спа са вао је 
њи хо во на се ље од гла ди, а овај но ви умет ник од ак ту ел не прет ње – би о ло-
шког не ста ја ња. За то га ра до при хва та ју и же ле да га за др же у на се љу.

За Кле ка се ве зу је ви ше пре ла зних об ре да: при јем стра на ца, свад ба и 
по све ће ње у но вог вра ча. У сми слу об ре да пре ла за ње го ва би о гра фи ја у ро-
ма ну на ста вља се на Бу ко ву. Клек је стра нац за ста нов ни шво на Бе лим сте-
на ма. Оту да ње гов при јем у пле ме мо ра би ти у скла ду са ри ту а лом пре ла за 
ка кав је био прак ти ко ван у при ми тив ним дру штви ма. На кон што се одво ји од 
сво га пле ме на, стра нац те жи да по ста не при пад ник дру ге гру пе, пле ме на. 
Ме ђу тим, то се не мо же де си ти ако стра нац не про ђе кроз ли ми нал ни пе-
ри од ис ку ша ва ња и про ве ре. За ве ћи ну на ро да стра нац је био „не ка кво 
са крал но би ће, об да ре но ма гиј ско-ре ли гиј ским мо ћи ма, нат при род но бла-
го тво ран или зло ћу дан“ (вангенеП2005: 32). Бу ду ћи та кав, по тен ци јал но 
опа сан, он ни је смео од мах да уђе у се ло, већ је мо рао из да ле ка да по ка же 
сво је на ме ре. Нај пре су са њим кон так ти ра ли иза бра ни по је дин ци из пле-
ме на, углав ном по гла ви ца или иза бра ни рат ни ци. То пре ли ми нар но ста ње 
тра је до тре нут ка ка да стра нац бу де при хва ћен, што је озна че но раз ме ном 
да ро ва, ну ђе њем на мир ни ца од стра не пле ме на, до де љи ва њем сме шта ја. Ко-
нач но, це ре мо ни ја се за вр ша ва об ре ди ма при је ма: све ча ним ула ском, за јед-
нич ком тр пе зом, ру ко ва њем. Део про це са при је ма код не ких на ро да би ла 
је и раз ме на, „по зај ми ца“ же на, јер се ве ро ва ло да ће се та ко до би ти де ца 
ко ја ће „би ти да ро ви ти ја или сна жни ја“ (исто: 41). 

6 Ов де се уо ча ва мо тив смр ти ју на ка у ло ву у ви ду за ме ње не ло ви не (чо век је за ме на 
за ди вљач). Епи ка се та ко ђе слу жи ова квом сли ком ло ва да би те ма ти зо ва ла су срет чо ве ка 
са суд би ном. Реч је о дра ма тич ном, углав ном тра гич ном обр ту за жи вот лов ца и за ње го во 
окру же ње. 
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Ко ре ла ти ве на ве де ним фа за ма овог об ре да на ла зи мо и у Пра де вој чи ци. 
Не по зна ти се нај пре кри је у пре де лу Бе лих сте на, из дво јен, у соп стве ној пе-
ћи ни. Са њим ко му ни ци ра са мо Га ва, док га не при хва ти це ло ње но пле ме. 
Га ву отац и Ста ре ши на на ме њу ју упра во ње му, с ци љем да га за др же у свом 
пле ме ну, због ње го вих чу де сних ва јар ских спо соб но сти и за рад ви тал ног 
по том ства. Ње га за јед ни ца про из во ди у но вог „мла дог вра ча“, ко ји тре ба да 
на сле ди оста ре лог прет ход ни ка, Га ви ног оца.

На кон Га ви ног за де вој че ња и при је ма Не по зна тог у но ву за јед ни цу, 
пре ма мит ском обра сцу пред ста вљен је и об ред њи хо вог сту па ња у брак 
(по гла вље Ко ли ба крај ре ке). Он је про пра ћен свад бе ним све ча но сти ма и 
де ша ва се исто вре ме но са по све ћи ва њем Кле ка у но вог пле мен ског вра ча. 
По зна то је да у не ци ви ли зо ва ним и по лу ци ви ли зо ва ним дру штви ма брак 
ни је са мо ствар бу ду ћих су пру жни ка, не го и њи хо вог окру же ња, ши ре за-
јед ни це. Сву да „осим код ’сло бод ног бра ка’ по сто ји ин те ре со ва ње ужих или 
ши рих за јед ни ца за чин здру жи ва ња две осо бе“ (вангенеП 2005: 137). Уоп-
ште, бра ко ви у за јед ни ци на Бе лим Сте на ма скла па ју се по до го во ру. Ово 
уго ва ра ње бра ка чи ни ли су ста ри ји чла но ви за јед ни це, јер су они у по лу-
ци ви ли зо ва ним дру штви ма ужи ва ли нај ве ћи углед. У ро ма ну то чи не нај-
у глед ни ји и нај ста ри ји чла но ви пле ме на – Ста ре ши на, Врач и Оштрач. При 
то ме се ни су за не ма ри ва ле емо ци је, ве ру ју ћи да ће брак би ти успе шни ји 
ако је већ по сто ја ла уза јам на на кло ност мла дих (по гла вље Збор пред Вра
чевом пе ћи ном). Слич но је по сту пио Га вин отац ка да је при стао да је уда за 
та јан стве ног на мер ни ка Кле ка, на кон што је при ме тио да дво је мла дих гаје 
обо стра не сим па ти је. Та ко скло пље ни бра ко ви но си ли су га ран ци ју успе шно-
сти и плод но сти, што је пр во бит ној за јед ни ци би ло од ви тал ног зна ча ја7. 

Од јек свад бе ног оби ча ја да ри ва ња на ла зи се у Пра де вој чи ци ка да Клек 
у при су ству за јед ни це да ру је Га ву огр ли цом ко ју је на чи нио од је зер ских 
шкољ ки. Да ри ва ње кру жног на ки та у ви ду огр ли це ко ју Клек да је Га ви је 
у ко ре ла ци ји са да ри ва њем пр сте на код на шег на ро да. Оба пред ме та има ју 
слич ну сим бо ли ку. Пр стен има свој ство „да обе ле жи ве зу, да при ве же“ (reč
niKsimBola 2004: 751), че му је бли ска огр ли ца ко ја сим бо ли зу је „ве зу из ме ђу 
оно га или оне што је но се и оно га или оне што су је да ли или на мет ну ли. За то 
по не кад има и ерот ско зна че ње“ (isto: 628). Да кле, оба пред ме та озна ча ва ју 
ве за ност, за вет, за јед нич ку суд би ну. 

На кон да ри ва ња Га ве, у ро ма ну сле ди бла го си ља ње мла де на ца. Том 
при ли ком при сут ни им упу ћу ју же ље за бла го ста њем и по том ством. По-
сту пак је имао за штит ну функ ци ју од злих си ла (вер бал на ма ги ја), ко ји ма 
су мла да и мла до же ња то ком об ре да из ло же ни. Али се бла го си ља ње мо гло 
сма тра ти и вер бал ним да ром, јед ним од мно го број них у скло пу оби ча ја 

7 Ова кво по и ма ње уго ва ра ња бра ка имао је и наш на род. Ако би при ја те љи про це ни ли 
да јед ни дру ги ма „од го ва ра ју“, њи хо ве по ро ди це мо гле би да при сту пе про це су „оро ђа ва ња“, 
што се прак тич но чи ни ло раз ме ном да ро ва, „по што се у окви ру свад бе них оби ча ја да ри ва ло 
ду го и мно го“ (карановић 2010: 109).
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да ри ва ња. Свад бе на све ча ност у ро ма ну за вр ша ва се па ље њем, пр ви пут, 
ва тре на ог њи шту у ко ли би мла де на ца. То чи ни Га ва, не слу чај но, ако има-
мо у ви ду ри ту ал не рад ње у ве зи са ог њи штем ко је је не ве ста вр ши ла код 
на ших пре да ка на за вр шет ку свад бе ног ве се ља. Ог њи ште, као јед но од све-
тих ме ста у до му, у ве зи је са кул том пре да ка. Свр ха свих тих рад њи је да 
се мла да, још увек би ће у фа зи пре ла за, ве же за но ви дом (карановић 2010: 
134). Очи то је да свад бе не све ча но сти у Пра де вој чи ци у свом под тек сту са-
др же еле мен те свад бе ног об ре да из мит ског пе ри о да и тра ди ци о нал не кул-
ту ре на шег на ро да, тран спо но ва не и при ла го ђе не сли ци све та у де лу.

Ва ља за па зи ти да ова про за по се ду је не ке од еле ме на та бај ке. Рад ња се 
де ша ва у дав ној про шло сти (да ти ра на не пре ци зном вре мен ском од ред ни цом 
„пре три де се так хи ља да го ди на“); као ме сто де ша ва ња на зна чен је има ги-
нар  ни ло ка ли тет, Бе ле пе ћи не. Ова кав хро но топ од го ва ра жан ру бај ке, што 
су ту ма чи овог де ла већ уо чи ли (животић 2001: 70‒78). Оту да се у ту ма че-
њу Пра де вој чи це мо же по ћи од пси хо ло шког при сту па (за сту па ли су га 
след бе ни ци Јун го ве шко ле, ана ли ти чар Бе тел хајм), ко ји ис ти че да бај ке 
го во ре о са зре ва њу ју на ка. Сма тра се да су ју на ци бај ке де ца ко ја са зре ва ју 
про ла зе ћи кроз ини ци ја ци је, па је бај ка за пси хо ло ге „не ка вр ста ини ци ја циј-
ске при че за мо дер но де те“ (радуловић 2009: 29). Та ко Бу ков пр ви од ла зак 
у лов озна ча ва по ла га ње ис пи та зре ло сти и ње го во про мо ви са ње у му шкар ца. 
На кон по ло же ног ис пи та зре ло сти за вр ша ва се си жеј на ли ни ја ко ја пра ти 
ју на ка Бу ка, као што се уда јом за вр ша ва при ча о пра де вој чи ци Га ви. До ра-
ста ње до свад бе је дан је од на чи на да се озна чи зре лост ју на ка / ју на ки ње 
у бај ци. Ни тра ди ци о нал ну бај ку не за ни ма шта се де ша ва са ју на ком по сле 
свад бе, јер она не при ка зу је дру гу по ло ви ну ју на ко вог жи во та (кра те ње ка 
ста ро сти). У бај ци, свад ба је циљ ју на ко вог од ра ста ња и са зре ва ња, баш као 
и у Пра де вој чи ци. Ако се по гле да си жеј на ли ни ја ко ја пра ти суд би ну Не по-
зна тог, при ме ћу је се да је она слич на то ку ко ји се ја вља у ти пу бај ке чи ји 
ју нак на пра гу са зре ва ња кре ће у по тра гу (за не ве стом, оте том се стром, 
во дом жи во та и сл.), кре ће се кроз про стор и на кон сти ца ња оно га што је 
тра жио оста је у све ту, одн. на кон свад бе у не ве сти ном кра ју. То је ујед но 
знак да је он по ло жио ис пит зре ло сти. Оста ја ње у том дру гом све ту сим бо-
ли зу је ис пу ње ње ње го вог ци ља, по стиг ну ће. Ју нак овог ти па бај ке обич но 
на пре ду је у дру штве ној ле стви ци (чо ба нин по ста је цар), баш као што на 
кра ју Не по зна ти би ва про мо ви сан у но вог вра ча. Из на ве де ног сле ди за кљу-
чак да је Пра де вој чи ца у осно ви при ча о са зре ва њу, од ра ста њу по сред ством 
об ре да пре ла за де це ју на ка. Од ра ста ње Га ве, Бу ка и Не по зна тог од ви ја се у 
окри љу при ро де, у при су ству за јед ни це и нај бли жих срод ни ка. Уло га од ра-
слих (мај ке, оца, пле мен ског ста ре ши не) ве ли ка је у сми слу по ма га ња, усме-
ра ва ња да са зре ва ње про ђе што без бол ни је, упр кос не да ћа ма ко је до но се 
слу чај и при род на сти хи ја. Раз вој ни пут ју на ка Пра де вој чи це обе ле жен је 
бли ским од но сом са при ро дом у чи јем окри љу они упо зна ју свет и су о ча-
ва ју се са по те шко ћа ма ко је су ње гов са став ни део. Њи хо ва изо ла ци ја, из-
дво је ност усме ре ни су у прав цу пре ва зи ла же ња про бле ма, да би на кра ју 
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ре зул ти ра ли ин ди ви ду а ли за ци јом и из ра ста њем у оства ре ну и по зи тив ну 
лич ност. У овом оства ре њу на ме ње ном пре вас ход но де ци ау тор ка је осве-
тли ла ве ли ке исти не о људ ском жи во ту до ко јих је са мо мит мо гао да до пре. 

*

Од ра ста ње де те та мо же се пра ти ти и у при по вед ној про зи Де сан ке 
Мак си мо вић8. Си ту и ра но у 20. век од ра ста ње де це ју на ка при по ве да ка носи 
из ве сне за јед нич ке мо мен те са од ра ста њем ју на ка Пра де вој чи це. Об ред на 
осно ва је ма ње тран спа рент на, фа зе пре ла за ма ње ди фе рен ци ра не. Ста са ва-
ње и сти ца ње ста ту са зре ле је дин ке у при ча ма спи са те љи це оп те ре ће но је 
про бле ми ма, мо рал ним ди ле ма ма, у скла ду са вре ме ном и ме стом у ко ји ма 
су си ту и ра на де ша ва ња9.

Пру о ча ва ње при ча усмерeно је на ис пи ти ва ње (пре жи ве лих) мит ских 
еле ме на та у ци ви ли зо ва ном дру штву. Од ли ка мо дер ног све та је тен ден ци ја 
да се сви пре ла зни об ре ди се ку ла ри зу ју, при че му они и да ље „но се нео д-
ре ђе не успо ме не и че жње за ра зо ре ним ре ли ги о зним по на ша њем“ (elijaDe 
2004: 132). Дру гим ре чи ма, био све стан то га или не, „про фа ни чо век још 
увек чу ва тра го ве по на ша ња ре ли ги о зног чо ве ка, али ли ше не ре ли ги о зног 
зна че ња. Ма шта чи нио, он је на след ник“ (исто: 145). У то ку жи во та мо дер-
ни чо век про ла зи кроз низ ини ци ја ци ја, баш као и ње гов да ле ки пре дак 
(„зна тан број де лат но сти и чи но ва мо дер ног чо ве ка још увек по на вља ју ини-
ци ја тич ки сце на рио“; исто: 148). Чо ве ко ва „бор ба са жи во том“, „ис ку ше-
њи ма“ и „те шко ћа ма“ ко је га спу та ва ју у оства ре њу не че га, све то на из ве стан 
на чин „са мо по на вља ини ци ја тич ка ис ку ше ња“ (исто: 148). При ма ју ћи 
„удар це“, под но се ћи „пат њу“ или чак и „фи зич ко му че ње“, мла ди чо век 
„ис ку ша ва се бе, до ку чу је сво је мо гућ но сти, по ста је све стан сво јих сна га и 
ко нач но сти че иден ти тет, по ста је ду хов но зрео“ (исто: 148). По глед на суд-
би ну ју на ка при ча овог кру га ука зу је да се њи хо во за зре ва ње и од ра ста ње 
кон сти ту и ше про ла ском кроз ис ку ше ња, су о ча ва ња са „смр ћу“ ко ле бљи вог, 
не си гур ног или пак на ив ног и по вре ђе ног ви да лич но сти и „вас кр се њем“ 
осна же не и зре ле осо бе.

Та кав пут са зра ва ња про шла је ју на ки ња у при чи По де ра не сан да ле. 
Ма ту ру, ин сти ту ци о нал ни ис пит зре ло сти у са вре меном дру штву, Сми ља 

8 Кор пус про у ча ва них при ча об у хва та збир ке Лу ди ло ср ца, Ка ко они жи ве и При по
вет ке ван збир ки. Све оне са бра не су у 4. то му Це ло куп них де ла Де сан ке Мак си мо вић (Цд4).

9 До са да шњи пру ча ва о ци су овом кру гу при по ве да ка пре те жно при сту па ли са књи-
жев но-исто риј ског ста но ви шта, уо ча ва ју ћи да је у њи ма де тињ ство са гле да но кроз при зму 
со ци јал но-исто риј ске ствар но сти. Је згро ве ћи не оп сер ви ра них при ча је људ ска пат ња, 
не во ља, си ви ло и жи вот но без на ђе као по сле ди ца не пре мо сти вих со ци јал них раз ли ка. Ове 
мрач не стра не жи во та ау тор ка не из но си у пр ви план да би их рас крин ка ла или по зва ла на 
бор бу про тив та квог си сте ма, већ је, у скла ду са сво јом ху ма ни стич ком по е ти ком, у њи ма 
„апе ло ва ла на људ ску до бро ту, раз у ме ва ње и са ми лост“ (матовић 2001: 28).
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је до жи ве ла као при ли ку да у пи сме ном за дат ку из ра зи сво је ми шље ње о 
дру штве ној не прав ди: 

Не ки ма се чи ни да мо гу чи ни ти што им је во ља, па ма то ишло на 
ште ту дру гих. Не ки ми сле да им је је ди на ду жност да се бри ну о свом 
до бру, не ми сле ћи да ни њи ма не мо же ду го би ти до бро ако ни је до бро 
љу ди ма око њих. Не ки чак ве ру ју да је та ко пра во, да су ваљ да од не ке 
ви ше си ле пред о дре ђе ни са мо за ужи ва ње, а дру ги са мо за пат њу. Али 
дру штво у ко ме вла да та кав мо рал, та ква не јед на кост, мо ра про па сти 
(Цд4: 586–587). 

Ова кво ње но су ви ше сло бод но и је дин стве но пи са ње по де ли ло је чла-
но ве ко ми си је на оне ко ји сма тра ју да не тре ба да по ло жи ма ту ру (ста ри про-
фе сор у пен зи ји) и оне ко ји је бра не (на став ник ма тер њег је зи ка, ди рек тор). 
На став ник ма тер њег је зи ка об ја шња ва ње но по на ша ње со ци јал ном угро-
же но шћу („си гу ран сам да не ис по ве да ни ка кве не до зво ље не иде је, не го је 
про сто де те уби је но не ма шти ном, па са ма ло ви ше стра сти го во ри о све му 
то ме“), а ди рек тор при пад но шћу ак ту ел ном ду ху сло бо де ми шље ња ко ји је 
вла дао код мла дих („омла ди на во ли да не што ка те го рич ки твр ди“). Иа ко је 
био на пу ту да јој не да пре ла зну оце ну, ста ри про фе сор је на кра ју ипак 
учи нио су прот но. Про ме нио је ми шље ње на кон што је уви део да ју на ки њин 
су ви ше скро ман из глед осли ка ва пат ње де те та са дру штве ног ру ба и да је, 
као та кав, бол но ути цао на пси ху де вој чи це при фор ми ра њу жи вот них ста-
во ва. „Ста рац“ је на Сми љи угле дао „ста ре по де ра не сан да ле“, „бес пре кор но 
очи шће не цр ном ма шћу“, али ипак „раз ва ље не“. Сли ка де вој чи це пре ло-
мље на кроз свест ста рог про фе со ра („То су мо гле би ти но ге и обу ћа ка квог 
обе ше ња ка де ча ка, ка квог слу ге, ка кве се љан ке, ка кве пра ље“, Цд4: 589) 
кон тра сти ра на је сли ци „пла ве де вој ке“, Сми љи не дру га ри це (ње не ци пе ле 
су „пот пу но но ве, од бе лог ан ти ло па“). У опо зи ци ји је и њи хов го вор те ла: 
Сми ља је не спо кој на („се де ла (је) не спо кој но; по ку ша ва ла је да се на сме ши, 
али јој је тај осмех био не при ро дан као у бо ле сни ка“; исто: 588), док је др жа-
ње пла ве де вој ке ода ва ло са мо у ве ре но би ће („Она је се ла за сто пред ко ми-
си ју као што се се да у фо те љу на кон цер ту: спо кој но и с осме хом“; исто: 588). 
На кон што је уви део узро ке Сми љи не пат ње и ис ка за ног ре вол та, про фе со ру 
„до ђе те шко због ми сли ко је га об у зе ше“, па у рас пле ту при че усле ди обрт 
ка да он не си гур ној Сми љи ре ши ма тур ски за да так, уз то пле ре чи охра бре-
ња и под сти ца ња. Та ко је ју на ки ња по ло жи ла ис пит зре ло сти и зва нич но 
ушла у свет од ра слих ко ме, ако је су ди ти по до след но сти и спрем но сти да 
ста не иза сво јих ре чи, за и ста и при па да.

Слич но Сми љи и ју на ки ња при че Ру жи ца не ће дар од ра ста на бо лан 
на чин. Ру жи ца, иа ко не ма зим ски ка пут и чи зме јој про пу шта ју во ду, од би ја 
да при ми по клон (очу ва ни ка пут и чи зме) бо га те дру га ри це ко ја прет ход но 
ни је хте ла да де ли клу пу с њом, сма тра ју ћи је не чи стом јер но си ста ре ства ри. 
Ма да су јој ства ри бо га те Рад ми ле пре ко по треб не, пре ко на не се не увре де 
ње на деч ја свест не ће пре ћи. Чак до во ди мај ку до исте спо зна је, прем да ју 
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је она не по сред но пре то га праг ма тич ном све шћу од ра слог чо ве ка убе ђи ва ла 
да их при хва ти. Про мр зла и „про вид на“ Ру жи ца, ко ју је док че ка да до би је 
дар „сра мо та (је) да окре не гла ву на ту стра ну“, кроз пат њу из ра ста у чвр сту 
и не по ко ле бљи ву де вој чи цу ко ја је има ла сна ге да „пре го ри“ дар, јер не жели 
ни шта од ло ше осо бе. Чи ста деч ја ду ша, уз по моћ на став ни це и оста ле де це 
ко ји су је раз у ме ли по др жа ли, на кра ју при че до ве ла је до осве шће ња и по-
кај нич ког сти да чак и имућ ну да ро дав ку. 

За плет при че Укра де ни ко лач за сно ван је на со ци јал ној по дво је но сти 
де це на си те и глад не. Рас плет до но си нео че ки ва ни обрт: од го вор ност за 
укра де ни ко лач (глад на и си ро ма шна На та ли ја га је у то ку ча са укра ла од 
си те и его цен трич не Јо ван ке) пре у зи ма је ди ни све док до га ђа ја – ем па тич на 
Ми ли ца. Све зна ју ћи при по ве дач, на овом ме сту бли зак деч јој пер спек ти ви, 
при ка зу је „окру гла сту ру ме ну Јо ван ку“ као за до вољ но и са мо бит но ство ре-
ње ко је се вид но раз ли ку је од деч јег ко лек ти ва („као да не при па да њи хо вој 
шко ли, као да су бо га та ши не ка за себ на вр ста све та“, Цд4: 583). Њој је кон-
тра сти ра на На та ли ја, „пре те ра но бле да и бе ла де вој чи ца, бе ле ко се и бе лих 
обр ва“ (ЦД 4 : 584). Док чи та свој ис по вед ни за да так на те му жи во та у по ро-
ди ци, њен глас по ста је „још сла би ји не го ина че“. Под при ти ском пре те шког 
жи во та у стал ној оску ди ци (отац у оча ја њу из вр шио са мо у би ство, брат-хра-
ни тељ по ро ди це убр зо умро, док мај ка над ни ча ри де вој чи ца го то ви хра ну за 
мла ђу де цу), до ве де на на иви цу ег зи стен ци је, де вој чи ца је кри шом по је ла 
ко лач сво је имућ не дру га ри це. Ка да се до га ђај от кри је, она бри зне у по кај-
нич ки плач, чи ме ин ди рект но при зна сво ју кри ви цу пред раз ре дом и учи-
те љи цом. Прав до љу би ва Ми ли ца, ко ја је на по чет ку при че по ми сли ла да 
при ја ви учи те љи ци кра дљи ви цу, у том тре нут ку деч јом све шћу пре су ди ла 
је на чи ју се стра ну тре ба ста ви ти:

Ми ли ци је ср це лу па ло то ли ко да јој се чи ни ло да га чу је. Био је 
до шао час да ка же шта је ви де ла, али сад за то ни је има ла же ље. (…) И, 
осим то га, иа ко је још би ла де те, осе ћа ла је ка ко не ка те шка не во ља при-
ти ску је На та ли јин жи вот и да не ко ко ни кад не ма у ку ћи ко ла ча мо ра 
да по же ли ту ђе (Цд4: 585).

Не прав да ко ја вла да у жи во ту та ко је бар до не кле убла же на. Си ро ма шна 
де вој чи ца је по ште ђе на до дат не сра мо те, а Ми ли ца, на став ни ца и сва де ца 
у раз ре ду по ста ју пре ћут ни за ве ре ни ци про тив не пра вед ног по рет ка ко ји 
се из све та од ра слих као огро ман те рет не за слу же но спу стио и на деч ја пле-
ћа. Та ко по ред На та ли је Ми ли ца из ра ста у ју на ки њу при че, у чи јем то ку 
пра ти мо ње не мо рал не ди ле ме, ми сао о пра вич но сти, спо зна ју дру штве не 
прав де и не прав де и на кра ју од лу ку да за шти ти дру га ри цу, ма кар и на сво-
ју ште ту. 

У при ча ма По де ра не сан да ле, Ру жи ца не ће дар, Укра де ни ко лач со ци-
јал на по дво је ност све та оста вља ду бок траг у ду ши деч јих ју на ка. Оне су 
гра ђе не као „сво је вр сне мо рал не па ра бо ле о прав ди и не прав ди, до бро ти и 
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кри ви ци, пра шта њу, по ка ја њу, ис ку пље њу“ (матовић 2001: 26). Њи хо ва 
рад ња усло вље на је дру штве ним по рет ком ко ји „про ду ку је не рав но прав ност 
ме ђу љу ди ма“ (исто: 26). Спо зна ја дру штве не не јед на ко сти бол но се од ра-
жа ва на свест де те та, ко је је упр кос (или баш за хва љу ју ћи не ма шти ни) но-
си лац ви со ких мо рал них на че ла. Со ци јал на не прав да по сту ли ра на у по ме-
ну тим при ча ма у рас пле ту увек би ва убла же на, ко ри го ва на за штит нич ким 
ста вом од ра слих по је ди на ца ко ји су бли ски деч јем све ту и раз у ме ју ло мо ве 
ко ји се де ша ва ју у ду ши мла дог би ћа пр ви пут су о че ног са не за слу же ном 
не прав дом. Ова ква, мо же мо ре ћи, ау тор ска ин тер вен ци ја у за вр шет ку при ча 
је пра ви ло, из у зев у јед ној при по ве ци ово га кру га. 

До га ђај у учи о ни ци те ма ти зу је смрт де ча ка. Вре ме је оку па ци је, ка да 
су се „и про фе со ри и ђа ци осе ћа ли не си гур ним“. У тур бу лент ним исто риј-
ским тре ну ци ма не из ве сност ви си над суд би ном свих љу ди („Сва ки час је 
мо гла на ста ти стра шна не по го да“), а сва ко днев не ак тив но сти, ме ђу ко ји ма 
и шко ло ва ње ви ше не ма ју при мат у жи во ту де це („С вре ме на на вре ме би-
ва ло је сме шно уче ње ма че га: је зи ка, исто ри је, бро је ва и њи хо вих од но са, 
јер је са да шњост би ва ла ва жни ја од про шло сти, јер се ни чим ни су мо гли 
из ра чу на ти там ни од но си не ке оп ште суд би не пре ма ма лим жи во ти ма по-
је ди на ца“, Цд4: 579). Му шкар ци, до та да шњи про фе со ри, ви ше ни су ра ди ли 
(ин тер ни ра ни мо жда), а на њи хо во ме сто до шли су не ки дру ги љу ди. Је дан 
од њих био је исто ри чар сим бо лич ног на дим ка – Пла мен. Ђа ци ма је го во рио 
у „ши фра ма“: да је „стра шно ли це жи во та до би ло у тај час још оштри је 
цр те“, да су се ср ца не ких љу ди „по ве ћа ла“, а дру гих „сма њи ла, по ста ла као 
из ли за ни ау стриј ски хе ле ри“. Тај пла мен па три от ске све сти и ро до љу бља 
ко ји је сво јим ме та фо ра ма бу дио у ђа ци ма, ри зи ку ју ћи по сао па и соп стве-
ни жи вот, из ма мљи вао је сва ко днев но по дру гљи ве ре ак ци је и зви жду ке 
јед ног уче ни ка из по след ње клу пе. Био је то де чак „из гле да сме лог, а мо жда 
и др ског“, за ко га се на га ђа ло „да мо жда ни је шпи јун“, јер „све сме, што год 
га пи таш зна, иде са Ау стри јан ци ма, пу ту је не куд по не ко ли ко да на, па из-
не над но до ђе“ (Цд4:579). Са мо у би ство је из вр шио на кон што је про фе сор 
из ве ден са ча са и ин тер ни ран, ре вол ве ром свог дру га, без и ме ног мла ди ћа 
у там ном оде лу, у по след њој клу пи у ко јој је увек се део. Оста ло је не до ре-
че но от куд ње го вом дру гу ре вол вер, ка да се и у име ко јих на че ла из ме ђу 
дво ји це мла ди ћа ро дио то ли ки ан та го ни зам, за што је баш у том тре нут ку 
по слу жи тељ ђа ци ма ре као да иза ђу у дво ри ште. При ча се чи та као све до-
чан ство о мо гу ћем ути ца ју исто риј ских ло мо ва на жи вот де це: рат ути че на 
пси ху мла дих љу ди, чи ни је кон фу зном, а у овом слу ча ју и ау то де струк тив-
ном. Де чак је ису ви ше ра но, без до вољ ног жи вот ног ис ку ства да пред ви ди 
по сле ди це, ста вљен пред мо рал ну ди ле му да се опре де ли за јед ну од су ко-
бље них стра на. Та ко ђе, ли шен зре ло сти да ра ци о нал но при хва ти пре ко но ћи 
на ста ле про ме не у дру штву, он се опре де љу је за „по гре шну“ стра ну. Та кав 
ода бир је до не кле во ђен ње го вом при ро дом (не у кло пив у вр шњач ко окру же ње, 
увек се ди сам у по след њој клу пи; оту ђио се од по ро ди це; пр ко сног др жа ња: 
„по гле да сме лог, а мо жда и др ског. (…) Ње го ве гру ди су се, очи глед но, би ле 
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сте гле и као же ле зни штит се ис ту ри ле да при ме удар це. (…) Увек ћу ти, по-
дру гљи во се сме је“; исто: 580). Не при ста ју ћи на дру штво ко је га окру жу је, 
он из лаз тра жи у опо зит ном све ту, ко ји ће се по ка за ти за ње га коб ним. 

Ова при ча је из у зе так у ау тор ки ној при по вед ној про зи. Чи ње ни ца је 
да Мак си мо ви ће ва рет ко до во ди сво је ју на ке у си ту а ци ју да се мо рал но 
опре де љу ју и до но се од лу ке чи је по сле ди це ни су у ста њу да са гле да ју. То 
је ра зу мљи во бу ду ћи да ве ли ке етич ке ди ле ме ни су у скла ду са све том и 
све шћу де те та. 

До га ђај у при чи На ра во у че ни је не од и гра ва се у шко ли, иа ко је ју на-
ки ња де те у том жи вот ном до бу. Мо же се са гле да ти као па ра бо ла о ула ску 
ју на ки ње у свет од ра слих, ко ји је бо лан и не при ја тан10. Де те до жи вља ва 
отре жњу ју ће ис ку ство ко је чак ни мај ка не мо же да су бли ми ра, иа ко све срд но 
на сто ји. Ју на ки ња је спо зна ла људ ску гру бост, не пра вед ност и зло ка да је 
пра ља ко ја је ра ди ла и у њи хо вој ку ћи по ги ну ла ра де ћи у ку ћи бо га та ша. 
По што су је во ле ле и чу ле ис по вест не срећ не же не о без ду шним по сло дав-
ци ма, мај ка и Ру жа об у зе те бо лом ко мен та ри шу не мио до га ђај. Њи хов раз-
го вор се про ши ру је на схва та ње Бож је прав де и не прав де. Мај ка је ве ро ва ла 
да се до бра де ла до брим вра ћа ју, да Бог „све ви ди и упам ти“, да прав да мо ра 
би ти на гра ђе на („Уоп ште је ве ро ва ла у не ку мо рал ну узроч ност, у не бе ске 
ка зне и на гра де. У не прав ди суд би не пре ма не ви ни ма ви де ла је увек са мо 
тре нут но ис ку ше ње (…), Цд4: 699). Оту да је и му чан жи вот пра ље Ан ђе 
об ја шња ва ла у скла ду са сво јом жи вот ном фи ло зо фи јом, од но сно „на ра во-
у че ни јем“: да је ње на пат ња са мо део ис ку ше ња, да се она са да па ти „да би 
по сле у ста ро сти ужи ва ла“. Кул ми на ци ја не сре ће вред не пра ље је ка да се код 
без ду шних по сло да ва ца бу де сру чио пла фон на ње на ле ђа, на кон че га је пре-
ми ну ла. По сло дав ци ма је то био под сти цај за још јед ну без ду шност, нај ве ћу 
од свих, да на са слу ша њу до га ђај ока рак те ри шу као не сре ћан слу чај за ко ји 
они не мо гу би ти од го во р ни. Ка да чу је да је у исто вре ме та су ро ва по ро ди ца 
на дру гој стра ни до жи ве ла сре ћу, де вој чи ца за је ца „пра вим де ти њим пла чем, 
бес по моћ ним и гла сним“, ко јим се за вр ша ва при ча. Чак ни мај ка ни је ус пе ла 
да је за у ста ви сво јим хар мо ни зу ју ћим по гле дом на жи вот и уве ра ва њем „да 
ће се и њи ма уско ро ка кво зло де си ти“, да „има прав де“. За раз ли ку од прет-
ход них при ча чи је је ис хо ди ште у ко ли ко-то ли ко по вра ће ној рав но те жи и 
„ка жња ва њу“ не прав де, ова при ча не ма по зи ти ван ис ход. Ру жин плач је по-
сле ди ца бол не не мо ћи на кон спо зна је да у све ту не ма прав де за сла бе11.

10 Збу ње ност, не при хва та ње ста ња у ко ме се ини ци јант на шао оче ки ва на је по ја ва: 
„Тран сфор ма ци ја пси хо фи зич ког ’ха о са’ у со ци јал ни ’ко смос’, со ци јал но об у зда ва ње и 
ре гу ли са ње лич них емо ци ја зби ва ју се то ком це лог чо ве ко ва жи во та, пре све га, по мо ћу 
об ре да“ (meletinsKi 1983: 228).

11 У при по ве ци је уо че но ау тор ки но укљу чи ва ње ре ли гиј ског аспек та. Уло га ре ли ги је 
сво ди се на „уте ху и обе ћа ње пра вед но сти“ у бу дућ но сти, али се у фа бу ли убр зо по ка за ло 
да је ве ра у та кво схва та ње нео др жи ва под ути ца јем су ро ве жи вот не зби ље. О овом аспек ту 
ра не про зе Д. Мак си мо вић ви де ти у Цидилко 2013: 151.
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Ју на ки ња при че Тет ки на уда ја нај мла ђа је од свих до са да по ми ња них 
ју на ка. У скла ду с тим она ни је би ће у фа зи пре ла за, али је све док об ре да 
пре ла за. Не све сна да им при су ству је она до га ђа је око се бе про бле ма ти зу је 
као гу би так дра гог би ћа, са ко јим је у ве зи и одва ја ње од јед ног иди лич ног 
пе ри о да жи во та. Де вој чи ца тет ки ну ку ћу си ту и ра у про сто ру „та мо пре ко 
ја бу ке“, одн. пре ко ба ште, у че му се пре по зна је мит ска по де ље ност про сто-
ра на свој и ту ђи, бли зак и да лек, свет де це и свет од ра слих. Она тет ки ну 
ку ћу по сма тра са сво је, још увек „деч је“ стра не, али је то и пр ви на го ве штај 
тет ки не при пад но сти „дру гом“ све ту, све ту од ра слих, што ће она сво јом 
пред сто је ћом уда јом и по твр ди ти. У по чет ку при че, а то је вре ме ка да јој 
тет ка до ла зи у по се те, Ле ла до жи вља ва тре нут ке без гра нич не сре ће („Тет ка 
је за до во ља ва ла нај ја чу од по тре ба ње не мла де ду ше: жеђ за са зна њи ма и 
пр вим естет ским осе ћа њи ма“, Цд4: 681). Она јој при ча ве чер ње при че, пе ва 
ти хе пе сме крај уз гла вља; мај ка је не на ми ри са на, за ми шље ног, а тет ка ве-
се лог ли ца; ма ми на ру ка је „твр да“, а тет ки на „ме ка као цвет“. Тет ка шти ти 
де вој чи цу од си гур не ка зне ка да у ње ном при су ству на пра ви ве ћи пре кр шај. 
Крај иди ле на сту па за де вој чи цу ка да јој мај ка бу де са оп шти ла да се тет ка 
уда је и да ће са да они оти ћи код ње у го сте на не де љу да на. У го сти ма де-
вој чи ца по ку ша ва се би да об ја сни, за њу, „ту жни“ и „стра шни“ сми сао ре чи 
уда ја. Ње ну пе то го ди шњу ду шу до дат но је тра у ма ти зо вао раз го вор ко ји се 
ти хо во дио из ме ђу тет ке и мај ке, из ко га са зна је да тет ка во ли свог иза бра-
ни ка и да не мо же да са гле да бу дућ ност без ње га. Де вој чи ца то бол но пер ци-
пи ра, бу ду ћи да не ма до вољ но ис ку ства да раз лу чи мо гућ ност исто вре ме ног 
по сто ја ња раз ли чи тих вр ста љу ба ви. 

На ње ном је зи ку тет ки не ре чи су гла си ле: „Не во лим ви ше са мо 
Ле лу. Не ћу јој при ча ти ви ше о ви ла ма и зма је ви ма, не ћу је ви ше љу би ти 
ни ми ло ва ти сво јом ми ри сном ру ком, не ћу јој ви ше ме си ти ко ла че.“ И 
још ви ше од ово га: Ле ла је на јед ном вр ло ле по пој ми ла да то ни је не ка 
де вој чи ца са ко јом ће има ти да де ли љу бав тет ки ну, већ не ки змај или 
ца ре вић, не ко мо жда ко је да њу зми ја, а но ћу се пре тва ра у див ног мла-
ди ћа. И љу би ње ну тет ку. Она вр ло ја сно ви ди ње го ву змиј ску ко шу љицу 
ока че ну о зид ви ше тет ки ног кре ве та (Цд4: 682).

У фол клор ном кљу чу исте но ћи де вој чи ца тет ки ног иза бра ни ка са ња 
као зма ја ко ји „до ле ће, гра би тет ку и од но си је у не бо“12. На ра ста ју ћи бол 
у ду ши ни је ка зи ва ла, не го га је из ра жа ва ла упор ним ћу та њем. Про ме ну 
ње ног рас по ло же ња ни ко ни је при ме тио, јер су од ра сли „би ли за у зе ти по слом 
и ра до шћу“. Ово не при ста ја ње на гу би так тет ке до сти же вр ху нац ка да први 
пут у де ди ну ку ћу до ђе бу ду ћи те ча, са „не ким стра шним љу ди ма“ ко ји „оби-
ла зе око (њи хо ве) тет ке, сте жу јој ру ку, љу бе је у обра зе“. Оби чај про сид бе 
ко ји је усле дио у де ди ној ку ћи де те гле да са ве ли ком збу ње но шћу и од бој но шћу:

12 Ова кво пред ста вља ње же ни ка ко ре спон ди ра са ау тор ки ном пе смом Зми ја мла до
же ња из збир ке Ни чи ја зе мља.
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Он да су не ки дру ги (љу ди, мла до же њи на род би на – прим. С. П. И.) 
обу кли злат не и ша ре не ха љи не, и де да је чак ста вио ду гу сјај ну ке це љу 
око вра та. За тим су на ме сти ли тет ку по ред не ког цр ног мла ди ћа у вој-
нич ком оде лу, и пе ва ли су, пе ва ли не пре кид но (Цд4: 683).

При пре ма тет ки не де во јач ке спре ме је сле де ћа при ка за на фа за пре ла-
зног об ре да, на кон че га ће усле ди ти свад ба. Свад бе ни об ред деч ја свест пер-
ци пи ра у фол клор ном кљу чу (тет ка је „би ла об у че на у бе ло као ви ла“). По-
но во су при сут ни за де те не ми ли стра ни љу ди, мла до же њи на род би на ко ја 
да ру је не ве сту („до ди ри ва ли је сво јим ру жним ру ка ма, ста вља ли на гла ву 
цве ће)“, а, што је де те ту би ло „нај чуд ни је“, тет ка је на све то ра до сно при ста-
ја ла („тет ка, ње на тет ка сме ја ла се на њих, гле да ла их, во ле ла их; а њу ни-
ка ко ни је има ла вре ме на да по гле да“). Ка да јој се ко нач но обра ти ла, тет ка 
ју је упо зо ри ла да па зи да јој не ста не на вео. Био је то за де вој чи цу гу би так 
на де да се ства ри мо гу вра ти ти у пре ђа шње ста ње и ујед но нео по зи ви знак 
тет ки не при пад но сти „дру гом“ све ту. Ле ла је ту жно оста ла у свом деч јем 
све ту, док је „змај, цр ни чо век, те ча“ узео тет ку за ру ку и од вео са со бом. 
Пе то го ди шња ки ња је оста ла на сво јој „стра ни“ – са бол ним осе ћа њем на-
пу ште но сти, без мо гућ но сти да би ра, при ну ђе на да при хва ти пра ви ла „дру-
гости“, одн. све та од ра слих – што је и ло гич но бу ду ћи да је ису ви ше мла да 
да и са ма пре ђе у тај свет. При ча се за вр ша ва крат ким при по ве да че вим 
ко мен та ром о не из мер ном бо лу ко ји је пре пла вио деч је ср це („И ни ко у том 
ча су ни је слу тио ко ли ко је осе ћа ње на пу ште но сти и уса мље но сти на пу ни-
ло оба ле те ма ле ду ше. Ни ко ли ки је бол стао у гра ни це то га си ћу шно га 
де ти њег ср ца“, Цд4: 684). Ау тор ка га ни је уз ди гла на ни во оп ште ва же ћих 
за кљу ча ка, већ је ко мен тар остао као све до чан ство да пр ве спо зна је све та 
од ра слих за де те мо гу би ти су ви ше бол не, а да окру же ње то и не слу ти (док 
де вој чи ца па ти, око ли на се том до га ђа ју ве се ли). 

Зна тан део при че по све ћен је ли ми нал ној фа зи ве рид бе и свад би као 
об ре ду пре ла за ко ји ју на ки ња, иа ко ни је ини ци јант, до жи вља ва из сво је 
деч је све сти. Мај чи на то пли на и не жност у тим тре ну ци ма (мај ка јој са пуно 
раз у ме ва ња об ја шња ва про сид бу и мо мен те свад бе) не мо гу да обри шу бол 
из ср ца де те та, али га до не кле ка на ли шу и ра ци о на ли зу ју.

При по вет ке И де да је чо век и На та ва ну те ма ти зу ју за ча ра ност, оп чи-
ње ност де те та при ро дом и оном стра ном жи во та од ра слих ко ја је у скла ду 
са њом. Нај мла ђи де чак За ре (И де да је чо век) де ду до жи вља ва ау тен тич но 
тек у тре нут ку ка да он ски не слу жбе но оде ло (све ште нич ку ман ти ју) и об у че 
оде ло за рад у по љу:

Утом се чу ју ко ра ци низ др ве не сте пе ни це, ко је шкри пе. Ње му 
дрх ти ср це: то је де да, та ко он иде. Је сте, то се он ја вља, али шта је то? 
Де да је чо век, не ма ман ти је. Обу као је ка пут и рад нич ке пан та ло не до 
ко ле на. На гла ви му не ка ка пи ца као шај ка ча, са мо ма ло ни жа. И та ко 
је не ка ко до шао та нак и из ду жио се, сли чан леп ти ру ко ме су ски ну ли 
кри ла. Уну ци ма је ско ро сме шан. (…) Сме шан је, али је и ди ван но ви 
де да-чо век (Цд4: 572). 
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Док де да хо да кроз шу му, деч ја свест га ди ви ни зи ра („Кроз ста зу осен-
че ну гра на ма бу ка ва ко ја во ди опет у све тлост иде на пред и чи ни се сав у 
оре о лу“, исто: 573). Ка да се бу де вра тио ку ћи, све ште нич кој ду жно сти, и 
обу као ман ти ју, у деч јој све сти он ће се пре о бра зи ти („Ни је ви ше чо век“, 
исто: 574). Ан теј ски мо ме нат по врат ка зе мљи, се лу и при ро ди огле да се и 
у чи ње ни ци да се рад ња при че од и гра ва у до ба „школ ског од мо ра“ ка да су 
се сва де ца, де ди ни уну ци, оку пи ли у се лу. 

Истим мо ти вом по чи ње и рад ња при че На та ва ну. У њој де чак, по пут 
ју на ка бај ке, ка да пре кр ши за бра ну да се поп не на та ван, упра во на ње му 
от кри је је дан дру га чи ји свет, тач ни је, са гле да су шти ну све та ко ју жи ве ћи 
у гра ду ни је спо знао. Та ван је про стор ко ји при па да де ди. Он је ме сто на 
ко ме де да све ште ник др жи сво је про то ко ле13. „От кри ћа“ до ко јих је де чак 
до шао на та ва ну спа да ју у ред обич них при род них за ко ни то сти: да ро са (о 
ко јој су учи ли у шко ли) за и ста по сто ји, да дан по чи ње пре по ја ве сун ца, да 
је сен ка ства ри у под не нај кра ћа, до деч је ла и ци зи ра ног за кључ ка „да је у 
се лу мно го ви ше не ба и зве зда не го у ва ро ши“ (Цд4: 576). Де те из гра да 
тек у при ро ди и се о ском ам би јен ту до жи вља ва свет у сво јој пу но ћи и пра-
вом сми слу. На истом ме сту, у без вре ме ном све ту ства ри и пред ме та, де чак 
спо зна је људ ску крат ко ве кост и про па дљи вост као још јед ну не ми нов ност:

Де чак он да опет по че да чи та про то кол. (…) Ре ђа ла су се име на 
умр лих. (…) „А сви су ти ра ни је жи ве ли, и си гур но се ни су на да ли да ће 
умре ти. Зна чи, он да, и ми ће мо сви по мре ти јед ном и све ће би ти за пи-
са но. Мо ра ју, зна чи, умре ти и де да и ма ма и тет ка, си гур но мо рам и ја. 
Ни шта не вре ди, зна чи, би ти де те!“ (Цд4: 577).

От кри ће при хва та без тра ги ке, као део ци клич ног уре ђе ња ства ри у 
при ро ди. При по вет ка по тен ци ра мо ме нат са зре ва ња ју на ка, из дво је ног од 
вр шња ка из гра да и фи зич ки оса мље ног на та ва ну. Са зре ва ње се де ша ва 
спон та но, без бол но, у окри љу при ро де. Мла до би ће се ин ди ви ду а ли зу је и 
ево лу и ра у са мо свој ну осо бу („Од ско ро не бу ло зног, са свим нео гра ни че ног 
би ћа по сте пе но се ства ра ла лич ност. И де ча ку се чи ни ло ка ко се по ма ло 
одва ја од оних са ко ји ма је ра ни је био јед но“, ЦД 4: 577) 

Де сан ка Мак си мо вић је у овим при ча ма ак цен то ва ла по вра так при ро ди, 
жи во ту на се лу, па три јар хал ној по ро ди ци у чи јем окри љу де те нај бе збол-
ни је, нео сет но и ла ко са зре ва. Ни је се за др жа ва ла на де таљ ни јем раз ви ја њу 
деч јих пор тре та, не го је при по ве да ње ре ду ко ва ла на би тан, пре лом ни мо-
ме нат у фа зи ста са ва ња. Свет де це као би ћа на пра гу пре ла за је осе тљив, 
по вре див, оби лу је за пи та но шћу и не при хва та њем не прав де ко ја им се ука-
за ла већ на пр вом ко ра ку, у тре ну ту ку од ра ста ња и фор ми ра ња вла сти тог 
иден ти те та. Мла ди по је дин ци у про зи Мак си мо ви ће ве има ју по тре бу за 
пле ме ни то шћу, ем па ти јом, ле по том, ве дри ном, при род но шћу што ће их, 

13 До ми на ци ја па три ја р хал ног на че ла у ве зи са ли ком де де све ште ни ка мо же се са гле-
да ти и као ау тор кин ау то би о граф ски мо ме нат у овој и прет ход ној при чи. 
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ка да бу ду иза шли из де тињ ства, учи ни ти склад ним и по зи тив ним чла но-
ви ма све та од ра слих. 

Свет од ра слих у при ча ма и ро ма ну Де сан ке Мак си мо вић не по чи ва на 
не при ко сно ве ном ау то ри те ту ста ри јих. Он је сте ја сно оде љен од све та де-
тињ ства (што је од ли ка мит ског схва та ња све та), а од ра сли има ју ва жну 
уло гу по сред ни ка / ме ди ја то ра ко ји слу жи као пот по ра, по моћ мла дом би ћу 
да што без бол ни је пре ђе са јед не на дру гу „оба лу“14. Пре ла зак је ма ње бо лан 
ако де те има крај се бе бли ску осо бу: де ду, мај ку, учи те љи цу, про фе со ра, 
ко ја му је на кло ње на и олак ша ва му пр ве су да ре са све том. Но, ни они не 
мо гу увек по мо ћи (слу чај из при по вет ке На ра во у че ни је), јер су пра ви ла по 
ко ји ма функ ци о ни ше свет од ра слих не ка да и њи ма та јан стве на и не до ку-
чи ва. Су про тан слу чај је де чак ко ји се оту ђио од нај бли жег окру же ња, по пут 
ју на ка из До га ђа ја у учи о ни ци. Бу ду ћи да се већ ра ни је уда љио од вр шњач ке 
гру пе (се ди сам у по след њој клу пи, из два ја се сво јим не при мер ним ре ак-
ци ја ма на про фе со ро ве ре чи) и по ро ди це (ње го ва мај ка фи гу ри ра као „убо га 
же на“ са пе ри фе ри је ко ја је „за луд (…) оче ки ва ла си на да се вра ти из шко ле“), 
он је у свет од ра слих ушао на се би свој ствен, по гре шан на чин, због че га је 
свој иден ти тет по гре шно фор ми рао и фа тал но за вр шио. Пре ла зни об ред 
за по чео је, по мит ском обра сцу, из оп ште њем из сре ди не у ко јој је по те као. 
На шао се у фа зи про ве ре – у ње го вом слу ча ју пред ве ли ком мо рал ном ди-
ле мом – не спре ман, ису ви ше млад за до но ше ње круп них од лу ка и без фор-
ми ра них од брам бе них ме ха ни за ма. Због то га ни је био у ста њу да се но си 
са по сле ди ца ма свог из бо ра те ни је до жи вео „ри ту ал но очи шће ње и по вра-
так у ’со ци јум’“ (meletinsKi 1983: 230). Ју на ци оста лих при по ве да ка про шли 
су кроз све три фа зе ини ци ја ци је пот по мог ну ти бли жњи ма и ма ње (или 
ви ше) бол но ушли у но во жи вот но до ба. 
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Sne ža na Pa ser Ilić

GRO WING UP AS A TRAN SI TION RI TUAL IN THE PRO SE OF  
DE SAN KA MAK SI MO VIĆ

S u m  m a r y

The pa per re se arch the re la tion bet we en the pro se of De san ka Mak si mo vić and the 
tra di ti o nal ri tu als, par ti cu larly the ri tual of tran si tion. In this, the tran spo si tion was 
ex plo red of the re cog ni za ble ri tual ele ments and the ir pre sen ce in the new se mi o tic 
com ple xes. The ini tial co njec tu re re gards that the re se ar ched body of work con ta ins the 
ima ges of cer tain ri tu als, ce re mo ni es and cu stoms which all can be re con struc ted by 
using et hno logy, mytho logy and fol klo re stu di es. Par ti cu larly are hig hlig hted the events 
which bring to the li te rary cha rac ters in the ir li mi nal age (a young boy /girl) the new 
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com pre hen sion of re a lity, the awa re ness of self and ot hers, the reby pre pa ring them for 
en te ring the world of adults. The aut hor ac com plis hed this by cen tral dis play of the child’s 
mind wit hin the sig ni fi cant li mi nal event. Tho se ini ti a ted in a li mi nal sta ge are be ing 
de tac hed from the ir exi sting world, they spend cer tain ti me in sec lu sion, eit her physi cally 
or in the ir tho ughts (the se pa ra tion), so that af ter wards they can join the new world of 
adult hood. The ir so cial midst, mostly pa rents, adults, as well as the ir pe ers, play an 
im por tant ro le in the pro cess of ma tu ring and en te ring the ot her world. They help the main 
cha rac ter to co pe with tran si tion with a les ser pain, un der ta king the ro le of me di a tors, 
and play the ir part in hel ping the ini ti a ted one to avoid a pos sibly dif fi cult dis tress, suf fe ring 
and di sap po int ment, in or der to per ma nently in te gra te in the world of adult hood.

The ri tu als of ini ti a tion in to a se ni or age gro up, wed ding ce re mo ni es, ac cep tan ce 
of stran gers, they all cor re spond well in style and norms to the pro se in which they are 
in clu ded. The re se arch ca me to the con clu sion that the early sto ri es and no vels from the 
aut hor’s ma tu re li te rary pha se, con fir med again that the en ti re opus of De san ka Mak si-
mo vic rests on ar chetype s and symbo lism of the pa gan and chri stian tra di ti ons, and 
re pre sents a dis tin cti ve cre a ti ve con cept. 

The ri tu als of tra ver se bet we en child hood and adult hood we re re se ar ched in the 
sam ple no vels Pra de voj či ca, and the exem plary child hood sto ri es in the fo urth vo lu me 
of Ce lo kup na de la De san ke Mak si mo vić.

Др жав ни уни вер зи тет у Но вом Па за ру
Ву ка Ка ра џи ћа бб
36300 Но ви Па зар
spa ser @he mo.net 
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Др Јованка Д. Калаба

ЛИРСКО-МЕЛАНХОЛИЧНИ ЈЕЗИК У ПОСТМОДЕРНИСТИЧКОМ  
РОМАНУ: ОБЈАВА БРОЈА 49 ТОМАСА ПИНЧОНА И  
ФАМА О БИЦИКЛИСТИМА СВЕТИСЛАВА БАСАРЕ

По ла зе ћи од зна чај ног ме ста ко је су у ства ра лач ком про це су 
од ре ђе ни те о ре ти ча ри пост мо дер ни зма да ва ли но стал ги ји и ме-
лан хо ли ји, рад ис тра жу је пре све га мо гућ ност, а за тим и функ ци-
ју лир ско-ме лан хо лич ног из ра за у ро ма ни ма Об ја ва бро ја 49 То-
ма са Пин чо на и Фа ма о би ци кли сти ма Све ти сла ва Ба са ре. Кроз 
па ро дич ну са мо ре фе рен ци јал ност пост мо дер ни стич ког је зи ка 
ко ја пре и спи ту је људ ско по сто ја ње у пост мо дер ним окол но сти ма, 
про ма ља ју се лир ски фраг мен ти чи ји по ет ски је зик ре фе ри ше на 
на ра ти ве из књи жев них епо ха ко ји су мо гли да бу ду не па ро дич ни 
из раз на дах ну те ау тен тич но сти. Не до ста так ли те ра ту ре на те му 
лир ско-ме лан хо лич ног из ра за у пост мо дер ни стич кој про зи све до-
чи о ње го вој скрај ну то сти, ко ја ни је нео че ки ва на има ју ћи у ви ду 
да па ро дич но де кон стру и са ње ре а ли стич ког пред ста вља ња, што 
пост мо дер ни стич ка књи жев ност у са мој сво јој би ти ра ди, оста вља 
не ве лик про стор за по е ти ку ме лан хо лич ног и лир ског. Из тог раз-
ло га овај рад по ста вља пи та ње от ку да у са мо ре фе рен ци јал ним, 
па ро дич ним ро ма ни ма као што су Об ја ва и Фа ма јед на са свим 
по кре тач ка ту га и су зе глав не ју на ки ње Об ја ве Еди пе Мас пред 
умет нич ком сли ком или ме лан хо ли ја у пи са ним тра го ви ма сред-
ње ве ков ног кра ља Кар ла Ру жног и ка пе та на Квин сдеј ла у Фа ми. 
Лир ско-ме лан хо лич ни из раз, иа ко на пр ви по глед не при ме тан у 
сво јој ра су то сти, мо же да се чи та као вид су прот ста вље ног на ра-
ти ва са мо ре фе рен ци јал но сти, и као та кав пред ста вља ве о ма ва жан 
и не до вољ но ис тра жен еле мент пост мо дер ни стич ког је зи ка. Рад ће 
на при ме ру ова два ро ма на по ка за ти да се лир ско и ме лан хо лич но 
у пост мо дер ни стич ком ро ма ну ја вља ју, че сто јет ко и са срџ бом 
очај ни ка, као опо ме на о не ста ја њу ду хов но сти из вред но сног си сте-
ма са вре ме ног по је дин ца.

Кључ не ре чи: пост мо дер ни зам, ро ман, но стал ги ја, ме лан хо-
ли ја, лир ско.
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1.увод.Спо соб ност ме та про зног ко мен та ра, „ин тен зив на са мо свест 
(и те о риј ска и тек сту ал на) о чи ну при по ве да ња у са да шњо сти о до га ђа ји ма 
из про шло сти, о ве зи из ме ђу са да шње рад ње и од сут ног про шлог објек та те 
рад ње”1 (HutcHeon 2001: 71), јед на је од глав них осо би на пост мо дер ни стич ке 
књи жев но сти, ко ја не оста вља ни ка кав или ве о ма ма ли про стор за естет ско 
ужи ва ње у књи жев ном де лу. Шта се де ша ва, ме ђу тим, ка да та „ин тен зив на 
са мо свест“ из о ста не, ка да се у де лу пост мо дер ни стич ке књи жев но сти оста-
ви про стор за „за до вољ ство и по и сто ве ћи ва ње”, о ко ји ма го во ри Ал ти је ри 
у свом есе ју The Po wers and the Li mits of Op po si ti o nal Post mo der nism, а да ље 
раз ма тра Бер тенс у свом де лу The Idea of the Post mo dern? По сто је, да кле, 
по е тич ке „пу ко ти не“ у са мо ре фе рен ци јал ном дис кур су пост мо дер ни стич-
ког ро ма на, и, ако пост мо дер ни стич ка књи жев ност пре све га пред ста вља 
“[п]ародичну игру са оним што би смо мо гли на зва ти сим бо ли ма ре а ли стич-
ког пред ста вља ња”2 (iDem 2001: 89), от ку да он да јед на, чак по кре тач ка, туга 
Еди пе Мас, и ње не су зе пред пред трип ти хом Bor dan do el Man to Ter re stre 
сли кар ке Ре ме ди ос Ва ро у Об ја ви бро ја 49, или ме лан хо ли ја у за пи си ма 
кра ља Кар ла Ру жног или ка пе та на Квин сдеј ла у Фа ми о би ци кли сти ма? 
Рад се ба ви упра во овим аспек том пост мо дер ни стич ке књи жев но сти ко ја, 
иа ко са мо ре фе рен ци јал на и ар ти ку ли са на на на чин ко ји од у ча ва чи та о ца 
од по и сто ве ћи ва ња и „ужи вља ва ња“ у текст, сво јом ли рич но шћу про из во-
ди сна жан, ме лан хо ли чан до жи вљај. Рад отва ра те му мо гућ но сти, ме ста и 
функ ци је лир ско-ме лан хо лич ног из ра за у пост мо дер ни стич кој про зи ба ве-
ћи се тра го ви ма и по ре клом не па ро дич ног, лир ског из ра за, фраг мен тар но 
рас по ре ђе ног у тек сту Об ја ве бро ја 49 и Фа ме о би ци кли сти ма, те мат ским 
и фор мал ним обе леж ји ма тог из ра за у два ро ма на, и на чи ном на ко ји лир-
ско-ме лан хо лич ни фраг мен ти у се би исто вре ме но по се ду ју и ме та про зни, 
са мо ре фе рен ци јал ни ко мен тар и из ра зит по ет ски на бој. 

Иа ко је, из не на ђу ју ће, ли те ра ту ра на ову и срод не те ме ско ро не по сто-
је ћа, зна чај ра су тог, па ро ди јом ско ро имо би ли са ног и не при мет ног лир ског 
је зи ка у тек сту Об ја ве бро ја 49 и Фа ме о би ци кли сти ма се на мет нуо као 
кон тра на ра тив са мо ре фе рен ци јал ног је зи ка и скрај нут, али ва жан део пост-
мо дер ни стич ког је зи ка. Ме лан хо лич но и лир ско се по ја вљу ју у дис кур си ма 
ко ји опо ми њу, не рет ко јет ко и са агре си јом очај ни ка, на не ста нак ду хов но-
сти као иде је цен тра из жи во та (пост)мо дер ног по је дин ца. Овај рад кроз 
ана ли зу ода бра них тек сту ал них од ло ма ка из оба ро ма на ука зу је на еле мен-
те ко ји се на ла зе у би ти син так сич ко-се ман тич ких про це са ко ји про из во де 
лир ско, и то кроз пре по зна ва ње и ту ма че ње ефека та је зич ких сли ка, стил ских 
и ре тор ских фи гу ра као и вр ста ре чи (с ак цен том на при де ве) и њи хо ве ва-
жно сти као мар ке ра сти ла, за тим рас по ре да ре чи у ре че ни ци, по на вља ња и 

1 „In both hi sto ri o grap hic the ory and post mo dern fic tion, the re is an in ten se self-con sci o-
u sness (both the o re ti cal and tex tu al) abo ut the act of nar ra ting in the pre sent the events of the past, 
abo ut the co njun ction of pre sent ac tion and the past ab sent ob ject of that agency.”

2 „Pa ro dic play with what we might call the trap pings of re a list re pre sen ta tion…”
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рит ма, и ду жи не ре че ни ца и (не)упо тре бе ве зни ка, ор га ни за ци је за ви сних 
уну тар сло же них ре че ни ца, и њи хов уку пан ути цај на про гре си ју ми сли и 
са др жај по ру ке.

Чо ве ков „из ла зак из се бе, али не у тран сце дент но већ у чи сто ни шта-
ви ло“ (Басара, Ениг ма пост мо дер ни зма, 2010‒2011: 61) као ве ли ка те ма књи-
жев но сти про жи ма оба ро ма на. И кроз Пин чо нов и кроз Ба са рин ро ман 
про ве ја ва је зик ту ге иза зва не пра зни ном мо дер ног по сто ја ња и на ме та њем 
ду хов ност као за ста ре ле, не ва жне, у нај бо љем слу ча ју дру го ра зред не ка те-
го ри је. Оба ро ма на об ја вљу ју ис пра жње ност (пост)мо дер ног све та од са крал-
ног ис ку ства, а њи хо ви ју на ци осе ћа ју исту ме лан хо ли ју за из гу бље ним, не-
до хват ним сми слом, и за „ди рект ном, епи леп сич ном Реч ју, кри ком ко ји би 
мо гао да по ни шти ноћ“ (Пинчон 1992: 110). И по ред све при сут них па ро дич-
них по сту па ка ко ји пре и спи ту ју пост мо дер но ста ње људ ског по сто ја ња и 
све сти, сна жни по ет ски фраг мен ти од зва ња ју ли рич но шћу ко ја ево ци ра 
књи жев не епо хе и на ра ти ве ко ји су мо гли би ти не па ро дич ни и из не дри ти 
на дах нут, ау тен ти чан из раз. Ва жно је на по ме ну ти да се под лир ским ов де 
не под ра зу ме ва је зик ко ји је „нео кон зер ва тив но но стал ги чан” (HutcHeon 2001: 
13), но стал ги чан у од но су на про шлост ко ју пред ста вља и ко ју ими та ци јом 
по ку ша ва да об но ви и уста но ви у са вре ме ном кон тек сту, већ, на про тив, 
је зик ко ји је у са гла сју са са да шњим тре нут ком – ти ме и са пост мо дер ном 
па ро ди јом – и са мим тим и ау тен ти чан у сво јој ли рич но сти. 

У свом де лу The Idea of the Post mo dern, у по гла вљу ко је се ба ви пост мо-
дер ни стич ком де кон струк ци јом, Бер тенс ука зу је на Ал ти је ри је ву „из не на-
ђу ју ћу од бра ну по ли тич ког по тен ци ја ла отво ре но ми ме тич ке (и ком фор ми-
стич ке) умет но сти, то ли ко пре зре не од стра не те о ре ти ча ра ле ви це“. Та ква 
умет ност, ис ти че Ал ти је ри, иа ко уте ме ље на на „истин ски бур жо а ској есте-
ти ци“3 (altieri 1990: 468) не мо ра увек би ти са свим под ре ђе на еста бли шмен ту 
ни ти под ра зу ме ва „од ба ци ва ње свих кри тич ких функ ци ја умет но сти“4 (iDem: 
475). На про тив, лир ски је зик омо гу ћа ва за до вољ ство у тек сту и у том сми-
слу је ве о ма ва жан, иа ко ње гов зна чај, по ред го ру ћих пи та ња као што су 
про блем кон зу ме ри зма и нео п ход ност по ли тич ког опо зи ци о нар ства у књи-
жев но сти и умет но сти, ола ко би ва ума њен. При су ство ли рич но сти се та ко ђе 
ви ди и као по ли тич ко и суб вер зив но, јер „нас под се ћа на ста ња ко ја на ше 
по ли тич ко де ло ва ње у умет но сти же ли у љу ди ма да по бу ди, во ђе но иде а лом 
да умет ност мо же да убла жи пси хо ло шко на си ље ко је спро во ђе ње тих по-
ли тич ких ци ље ва у де ло не ми нов но пра ти“5 (iDem: 468‒477). 

За Бер тен са је Ал ти је ри јев став о зна ча ју ли рич но сти у пост мо дер ни-
стич кој књи жев но сти и умет но сти „из не на ђу ју ћи“, има ју ћи у ви ду до ко је 

3 „…a frankly bo ur ge o is aest he tic…” 
4 „…do es not re qu i re re jec ting all cri ti cal fun cti ons for art…”
5 „…re minds us of the per so nal sta tes that we want our po li ti cal com mit ments to ma ke 

pos si ble for gre a ter num bers of pe o ple, whi le al so hol ding out the pro mi se that art can tem per the 
psycho lo gi cal vi o len ce in he rent in for mu la ting and pur su ing tho se po li ti cal go als.”
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ме ре су те о ре ти ча ри кул ту ре и књи жев но сти са гла сни у то ме да је по сто ја ње 
би ло че га ау тен тич ног у са вре ме ном све ту, а по го то во емо ци ја, у нај ма њу 
ру ку про бле ма тич но. Фре де рик Џеј мсон, у сво ме де лу Post mo der nism, or the 
Cul tu ral Lo gic of La te Ca pi ta lism, го во ри о фе но ме ну сла бље ња афек та у пост-
мо дер ној кул ту ри, по ве зу ју ћи га до не кле са „сла бље њем ве ли ке те ма ти ке 
вре ме на и тем по рал но сти ви со ког мо дер ни зма“6 (jameson 1991: 16). Џеј мсон 
ка же да би би ло „не тач но су ге ри са ти да су из но ви је сли ке сва ки афект, осе-
ћа ње или емо ци ја, и сва су бјек тив ност пот пу но не ста ли“, али да је оно што 
но ва епо ха ну ди „јед на вр ста чуд ног, на до ме шћу ју ћег, де ко ра тив ног ус хи-
ће ња“7 (iDem: 9). Џеј мсон ви ди ко ре не овог до га ђа ња у ви ђе њу по је дин ца не 
ви ше као ау то ном не ин ди ви дуе ко ја по се ду је сво ју лич ну су бјек тив ност, већ 
као дру штве не, по ли тич ке и кул тур не кон струк ци је ко ју дру штво об ли ку-
је у иде о ло шки при хва тљи ву ин ди ви дуу; у та квом кон тек сту, ка же Џеј мсон, 
„не по сто ји ви ше соп ство ко је би мо гло да осе ћа.“ Чо век као „кул тур ни про-
из вод“ ни је пот пу но ли шен осе ћа ња, већ су та осе ћа ња „ко је би би ло бо ље 
и пре ци зни је зва ти „ин тен зи те ти ма“ (из раз Жан-Фран соа Ли о та ра) са да 
сло бод но плу та ју ћа и им пер со нал на, ла ко пре пла вље на јед ном по себ ном 
вр стом еу фо ри је“8 (iDem: 16). 

Еди па Мас, ју на ки ња ту жно-па ро дич не по тра ге за Три сте ром у Об ја ви 
бро ја 49, та ко ђе осе ћа ово сла бље ње, „не ки осе ћај убла жа ва ња, из два ја ња, 
[...] од су ство ин тен зи те та, као кад се гле да филм ко ји је тек је два уоч љи во 
не и зо штрен а опе ра тор од би ја то да сре ди“ (Пинчон 1992: 15‒16). Она, ме-
ђу тим, тра гом нај хра бри јих књи жев них ју на ки ња из не ких дру гих епо ха, 
одо ле ва ис ку ше њи ма овог сла бље ња, од би ја ју ћи ле ко ве док то ра Хи ла ри ју-
са чи ја жр тва по ста је и њен муж Му чо Мас. Са све шћу о то ме да се сли ка 
све та ис пред ње них очи ју нео бја шњи во за ма гљу је, оста вља ју ћи је на ме сту 
на ком сто ји са ма и из гу бље на за дру ге и дру ге из гу бље не за њу, она не од-
у ста је од по ку ша ја да сли ку ипак из о штри. У Цр ном сун цу, у де лу ко ји се 
ба ви Мар ге рит Ди рас, Ју ли ја Кри сте ва, го во ре ћи о ме лан хо ли ји и пост мо-
дер ном иза зо ву, ис ти че да је „пост мо дер на бли жа људ ској ко ме ди ји не го 
не из мјер но ду бо кој не ла го ди“, као што је, у крај њем слу ча ју, ме лан хо ли ја, 
ис ти чу ћи оте жа ност до жи вља ја „ду бо ке не ла го де“ у пост мо дер ном до бу, 
али ипак за кљу чу је оп ти ми стич ним пи та њем: „Но ви за љу бље ни сви јет 
же ли да ис пли ва на по вр ши ну у вјеч ном по врат ку исто риј ских и ду хов них 
ци клу са. [...] Зар се за чу ђе ност пси хич ког жи во та не од ра жа ва по сли је све га 

6 „The wa ning of af fect, ho we ver, might al so ha ve been cha rac te ri zed, in the nar ro wer 
con text of li te rary cri ti cism, as the wa ning of the gre at high mo der nist the ma tics of ti me and tem-
po ra lity…”

7 „…a stran ge, com pen sa tory, de co ra ti ve ex hi la ra ti on…”
8 „…the re is no lon ger a self pre sent to do the fe e ling. This is not to say that the cul tu ral 

pro ducts of the post mo dern era are ut terly de void of fe e ling, but rat her that such fe e lings – which 
it may be bet ter and mo re ac cu ra te, fol lo wing J.-F. Lyotard, to call “in ten si ti es” – are now free-
flo a ting and im per so nal and tend to be do mi na ted by a pe cu li ar kind of eup ho ria…”
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у тим смје њи ва њи ма од бра на и па до ва, осми је ха и су за, су на ца и ме лан хо-
ли ја?“ (кристева 1994: 314). Кри сте ва го во ри о јед ној на пе тој ди ја лек ти ци 
ко ју про из во де сме не исто риј ских и ду хов них ци клу са а ко ји ће у јед ном 
тре нут ку не ми нов но до ве сти до дру га чи јих окол но сти од оних ко је ства ра-
ју Џеј мсо но во сла бље ње ефек та. Ве ро ва ње у ову про ме ну је та ко ђе ве ро ва-
ње у то да пост мо дер ни иза зов ни је у то ме да се ме лан хо ли ја или би ло ко је 
дру го осе ћа ње ко нач но про гла си не мо гу ћим, већ да се, и кроз књи жев ност, 
пост мо дер ни стич ка па ро ди ја и са мо ре фе рен ци јал ност ста ве у про дук тив ну 
опо зи ци ју са ли рич но шћу. 

2.теоријскометодолошкиоквир:Постмодернистичкиосвртинано
сталгијуимеланхолијукаосржноПрисуствоукреативномПроЦесу

2.1. линдахачион:носталгијакаожалзааутентичношћу. У есе ју Irony, 
No stal gia, and the Post mo dern, Лин да Ха чи он се ба ви но стал ги јом као вр ло 
ва жним сег мен том пост мо дер не кул ту ре и књи жев но сти. Ха чи он одва ја 
еска пи стич ку, „ре гре сив но ре ви ва ли стич ку“ но стал ги ју ко ја је, Џеј мсо но-
вим ре чи ма, „очај нич ки по ку шај да се при сво ји про шлост ко је ви ше не ма“9 
(jameson 1991: 19) и ко ја те жи ка то ме да хи ги јен ски од стра ни не по жељ не 
еле мен те са да шњег кул тур ног и дру штве ног ста ња по се за њем за кул тур ним 
мо де ли ма и на ра ти ви ма из про шло сти, од но стал ги је ко ја је ау тен тич но 
уте ме ље на у са да шњем тре нут ку и од ра жа ва истин ско не за до вољ ство оним 
што дру штво и кул ту ра у са да шњем тре нут ку пред ста вља ју. Та ква но стал-
ги ја као сво ју ком по нен ту има и иро ни ју, а са мим тим и па ро ди ју ко ја је, по 
Ха чи он, уско по ве за на са иро ни јом и кри тич ком, по ле мич ком оштри цом 
иро ни је ко ја про из во ди дру штве ни ко мен тар. 

Ис ти чу ћи да је но стал ги ја увек струк ту рал но са чи ње на од два вре мен-
ска раз до бља: од нео д го ва ра ју ће са да шњо сти и иде а ли зо ва не про шлости10 
(HutcHeon, 2000: 198), Ха чи он под вла чи зна чај дру штве но-кри тич ке ди мен-
зи је но стал ги је. Већ смо спо ме ну ли да Ал ти е ри ви ди ли рич ност као по ли-
тич ку у том сми слу да емо тив на ста ња ко ја ли рич ност иза зи ва де лу ју као 
про тив те жа агре си ји по ли тич ког де ло ва ња. Ха чи он та ко ђе ви ди но стал ги ју 
као по ја ву у ко јој се про жи ма ју емо ци ја и по ли ти ка, и у том сми слу је по-
ре ди са иро ни јом. Ха чи он об ја шња ва иро ни ју као не што што се по је дин цу 
„де си“ ка да се два зна че ња, јед но из ре че но и дру го не из ре че но, на ђу за јед но, 
и тај су срет про из ве де од ре ђе ну кри тич ку оштри цу11 (iDem: 199). Но стал-
ги ја у бли ску ве зу до во ди два вре мен ска тре нут ка, про шлост и са да шњост, 
што опет до во ди до за кључ ка о по ли тич но сти но стал ги је, има ју ћи у ви ду 

9 „…the de spe ra te at tempt to ap pro pri a te a mis sing past…”
10 „…struc tu ral do u bling-up  of two dif fe rent ti mes, an ina de qu a te pre sent and an ide a li zed 

past.”
11 „… irony “hap pens” for you (or, bet ter, you ma ke it “hap pen”) when two me a nings, one 

said and the ot her un said, co me to get her, usu ally with a cer tain cri ti cal ed ge.”
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да по чи ва ју на спе ци фич ном упа ри ва њу на ра ти ва из раз ли чи тих вре мен ских 
епо ха ко је про из во ди дру штве ни ко мен тар. 

Исто вре ме на иро нич ност и но стал гич ност пост мо дер ни стич ког де ла 
је увек по ка за тељ „ко нач не не мо гућ но сти ужи ва ња у но стал ги ји“12 (iDem: 
205), чи ме су и са ма но стал ги ја, ње но кре та ње и свр ха, иро ни зо ва ни. Тра-
го ви и зна ци иро ни зи ра ња и па ро ди ра ња по ет ско-лир ског но стал гич ног 
из ра за при сут ни су у Об ја ви бро ја 49 и у Фа ми о би ци кли сти ма. Сва ки 
ме лан хо лич но-но стал гич ни окрет и у Об ја ви и у Фа ми обич но се за вр ша ва 
па ро дич ном иро ни за ци јом тог по ступ ка. Об ја ва, као текст ко ји је по сво јим 
те мат ско-фор мал ним од ли ка ма у мно го ме мо дер ни стич ки, има сна жан лир-
ски по тен ци јал за сно ван на ме та фо ри, по ре ђе њи ма и опи сним при де ви ма 
за ма гље ног, „од ло же ног“ зна че ња; Фа ма, с дру ге стра не, као па ра диг мат ски 
пост мо дер ни стич ки текст, ду гу је свој ме лан хо лич ни на бој тек сту ко ји оби-
лу је по на вља њи ма, кон тра сти ма и ин вер зи ја ма ко ји ре че ни ци да ју по ет ску 
на гла ше ност, о че му ће би ти ре чи да ље у тек су. У оба ро ма на „из ра же ни 
ху мор ни слој убла жа ва ег зи стен ци јал ну је зу“ (станојевић 2010‒2011: 81), 
ме ђу тим, „у са мом ко ре ну тог ху мо ра“, ис ти че Мар јан Ча ка ре вић го во ре ћи 
кон крет но о Ба са ри, „као што се у осно ви ње го вог над ре а ли стич ког пре тка 
кри ју ро ман ти чар ски отац велтшм(е)рц и мај ка иро ни ја, на ла зи се лир ско-
ме лан хо лич ни по крет, ко ји – и то је од пре суд не ва жно сти за раз у ме ва ње 
це ло куп ног Ба са ри ног де ла – је сте основ но осе ћа ње све та овог пи сца. Сви 
они ко ји су [...] се скла ња ли од све та због ту ге чи ји раз ло зи ни су ни ка да об ја-
шње ни, [...] то су у ства ри они ко ји ма Ба са ри на про за пру жа је дин стве но 
уто чи ште” (чакаревић 2010‒2011: 186)

При ме ра ра ди, глав на ју на ки ња Об ја ве ху мо ри стич но иро ни зу је се ћа ње 
на сво је по тре сне су зе ис пред трип ти ха Bor dan do el Man to Ter re stre и про-
ми шља ње свог ме ста у све ту у ком се на ла зи, схва та ју ћи да је

са свим не жно за ве ла се бе у чуд но ва ту, ра пун зе лов ску уло гу за ми-
шље не де вој ке ко ја је не ка ко, го то во ма гич но, по ста ла за то че ни ца ме ђу 
бо ро ви ма и сла ним ма гла ма Ки не ре та, у по тра зи за не ким ко ће ре ћи: 
Хеј, рас пу сти сво ју ко су. И кад се ис по ста ви ло да је то Пирс, она је ве-
се ло по ва ди ла шна ле и па пи лот не и ко са јој се сју ри ла као ша пу та ва, 
не жна ла ви на, и тек кад се Пирс уз ве рао до по ла, ње на див на ко са се 
пре тво ри ла, по мо ћу не ке стра шне враџ би не, у ве ли ку не при чвр шће ну 
пе ри ку, и он се сру чи до ле, пра во на ду пе (Пинчон 1992: 16).

Та ко ђе, у Фа ми, краљ Кар ло Ру жни за вр ша ва по вест о свом кра љев ству 
са се том, али и усред опро шта ја од свог чи та о ца текст не про пу шта при ли-
ку за ху мо ри стич ни ме та про зни ко мен тар: 

Гро сман је за спао. Ви дим то по од су ству ње го вог при су ства. Иа ко 
ни сам умо ран, уско ро ћу за спа ти и ја. Али пре не го што и ја скло пим 
очи, услед све оп ште кон кре ти за ци је пре тво ре не у две стра ни це не ке 

12 „... fi nal im pos si bi lity of in dul ging in no stal gia”
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књи ге, освр ну ћу се и још јед ном по гле да ти тај вр ли но ви свет. Тај dan se 
ma ca bre. Круг без из ла за. Cir cu lus vi ti o sus (Басара 2013: 301).

Са пост мо дер ни стич ке тач ке гле ди шта, за кљу чу је Ха чи он, свест о овој 
вр сти иро ни је не би тре ба ло да пред ста вља штит од мо ћи ко ју но стал ги ја 
по се ду је. По ли тич ка моћ но стал ги је је увек у спре зи са иро ни јом, јер са мо 
та ква има спо соб ност да про из ве де дру штве ни ко мен тар не са мо о са да шњем 
тре нут ку, већ и за тре нут ком из про шло сти за ко јим те жи. Као та ква, лир-
ска но стал ги ја у пост мо дер ни стич кој књи жев но сти се окре ће ка про шло сти, 
чак и ка ми ме тич ком пред ста вља њу и мо гућ но сти естет ског ужи ва ња на 
је дан не-ре гре си ван, про дук ти ван на чин.

2.2. осМислуМеланхолијероманагвардинија:„конституЦионална
туга“каокоренстваралачкогПроЦеса. По сто ја ње све та, стре мље ње по је дин-
ца за спо зна јом сми сла по сто ја ња али у исти мах и схва та ње да је то стре-
мље ње уза луд но, је за не мач ког фи ло зо фа и те о ло га Ро ма на Гвар ди ни ја у 
са мом ко ре ну ме лан хо ли је. Гвар ди ни ви ди ме лан хо ли ју као „ме та фи зич ку 
пра зни ну“ узро ко ва ну схва та њем ко нач но сти ства ри као не до стат ка све та, 
ко ји је „раз о ча ре ње за ду шу, за ср це ко је жу ди за ап со лу том“, ко је „се ши ри 
и по ста је ути сак ве ли ке пра зни не [...] И не ма ни чег што би би ло вред но да 
се чо век њи ме ба ви“ (гвардини 2006‒2007: 137). Ме ђу тим, као и Кри сте ва, 
о че му ће би ти ре чи да ље у тек сту, Гвар ди ни ис ти че да по ред ре чи „о муч-
ном, не га тив ном, о пат њи и о ра зор ном еле мен ту ме лан хо ли је“ мо ра се го во-
ри ти и не че му дру гом, што се на зи ре „из све те бе де“ а што је „дра го це но 
и пле ме ни то“: 

Та те жи на, о ко јој смо го во ри ли – то је би ла по ла зна тач ка ка ду бљем 
про ди ра њу у сре ди ште фе но ме на – да је све ко ли ком чи ње њу осо би ту 
ду би ну и пу но ћу. [...] Ве ли чи на, крај ња и ствар на ве ли чи на, ни је мо гу ћа 
без тог при ти ска ... без оне та ко ре ћи кон сти ту ци о нал не ту ге, оно га што 
Дан те на зи ва „la gran de tri stez za“, ко ја из ра ста, не из не ког по себ ног по-
во да, не го из са мог по сто ја ња (ibid.). 

Гвар ди ни су ге ри ше да је ба вље ње фи ло зоф ским пи та њи ма ко нач но сти 
и сми сла чо ве ко вог по сто ја ња не мо гу ће без ег зи стен ци јал не ту ге, ко ју ви ди 
као пре суд но „оп те ре ће ње“ у про ми шља њу фе но ме на. Ово про ми шља ње 
по ста је истин ски пло до но сно „кад при ти сак по пу сти, кад се тај уну тра шњи 
за твор отво ри“ по сле че га се ус по ста вља „ја сно ћа по гле да и она не по гре ши-
вост у уоб ли ча ва њу де ла“ (ibid.). 

Не по зна ти пре пи си вач по ве сти ка пе та на Квин сдеј ла у Фа ми о би ци
кли сти ма, на кон што се „скр хан нео бја шњи вом по ти ште но шћу и умо ром“ 
оса мљу је да ле ко од Лон до на, про на ла зи ми сте ри о зну по вест у за пе ча ће ној 
бо ци на су ка ној на оба ли оке а на и, и ин спи ри сан са др жа јем спи са, ње го ву 
скр ха ност и ма ло ду шност за ме њу је „не ко ли ко уз бу дљи вих но ћи“ ко је про-
во ди „пре пи су ју ћи са др жај с ори ги на ла ко ји је сва ког ча са мо гао да се ра спе 
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у прах и пе пео“ (Басара 2013: 64). Спис ка пе та на Квин сдеј ла се за вр ша ва 
уса мље ном ре че ни цом: „Јер, ако је ми ро ва ње са вр ше но кре та ње, та ко је ћу-
та ње са вр ше на ар ти ку ла ци ја“ (iDem: 73). У О сми слу ме лан хо ли је Гвар ди ни 
го во ри „о сна жној же љи да се жи ви по ву че но и ти хо.“ Та же ља ука зу је на 
ин тим ну те жњу ду ше ка ве ли ком сре ди шту [...] жуд ња да се про на ђе соп-
стве но истин ско оби та ва ли ште бе гом из рас пр ше но сти и вра ћа њем у пре-
да ност це ли ни, да се умак не спо ља шњем по сто ја њу и скло ни се под че дан 
за клон све ти ли шта, да се из бег не по вр шном и убег не у тај ну пра по чет ка 
(гвардини 2006–2007: 137‒138).

Уз бу ђе ње и спа си лач ка рев ност ко је у не по зна том пре пи си ва чу бу ди 
ду хов на ми сте ри ја по ве сти ка пе та на Квин сдеј ла, по све му дру га чи ја од 
по пу лар них де ла „ге ни ја пет па рач ке ло ги ке“ Ар ту ра Ко на на Дој ла, нас до-
во ди до мо гућ но сти естет ског до жи вља ја ле пог у пост мо дер ни стич кој књи-
жев но сти, до ко нач не ле по те у ме лан хо лич ној по тра зи за сми слом. Раз два-
ја ју ћи ду хов ну од пет па рач ко-ло гич ке ми сте ри је, не по зна ти пре пи си вач 
про на ла зи сми сао у сла њу шест при ме ра ка по ве сти ка пе та на Квин сдеј ла у 
свет, са ве ром да ће спис про на ћи сво је чи та о це, ко ји ће да ље умно жи ти 
по вест и от по сла ти је да ље. У та ко ђе фик ци о нал ном пред го во ру Фа ми о 
би ци кли сти ма иро нич но на зва ном Пред го вор при ре ђи ва ча, при по ве дач 
го во ри о бе гу „од ту ге чи ји раз лог још не [може] по ме ну ти“, ко је га је од ве-
ло у Ма тич ну би бли о те ку у Ба ји ној Ба шти и на чи ну на ко ји су ње га „про-
на шла“ де ла ко ја су, да ље, про из ве ла Фа му о би ци кли сти ма. Ако по сто ји 
умет ност ко ја суд бин ски се би при зи ва оне ко ји ма већ при па да, пи сца је, у 
тре ну ци ма те ско бе, иста при зва ла у би бли о теч ку ри зни цу сме ште ну на 
ге о граф ској мар ги ни, на ме сто са ко јег ће, као и де вој ке ср цо ли ких ли ца и 
зла ћа не ко се ко је у Об ја ви бро ја 49 Еди па Мас по сма тра на трип ти ху Bor
dan do el Man to Ter re stre, за по че ти сво је тка ње, и пу сти ти га у свет. „Бес ко нач-
ност се по све до чу је у ср цу“ (Ба са ра, 2013: 140), из ме ђу оста лог за кљу чу је 
Гвар ди ни, а не по зна ти пре пи си вач из Фа ме о би ци кли сти ма сво јом ве ром 
у моћ ау тен тич не ре чи ма кар на крат ко успе ва да за го спо да ри (бес)ко нач-
но шћу.

2.3. путањаМеланхолијејулијекристеве:књижевностиуметносткао
суБлиматоримеланхоличнетуге. Ју ли ја Кри сте ва се у свом есе ју Пу та ња 
ме лан хо ли је ба ви умет нич ким ства ра њем ко је про из и ла зи из ме лан хо ли је. 
Као и Гвар ди ни, Кри сте ва се ба ви че жњом за ле по том за ко ју ка же да је 
ин хе рент на ме лан хо ли ји, тач ни је не мо гућ но сти да се пре жа ли не што што 
је би ло во ље но а што је из гу бље но. Та бол је ини ци ја тор ал хе ми је су бли-
ма ци је, дру гим ре чи ма тран сфор ма ци је у уз ви ше но: 

Мно ги тек сто ви и мно ге би о гра фи је по ка зу ју нам ко ли ко ле по та, 
иа ко то ни је са свим очи глед но, по што је с пра вом при зи ва мо ка ко би смо 
се њо ме бо ри ли про тив зо ва смр ти, ду гу је ис ку ше њу смр ти и уни ште њу 
ка ко сми сла ко му ни ка ци је та ко и сми сла са мог жи во та (кристева 2006–
2007: 179).
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Кри сте ва, да кле, на са мом по чет ку по ла зи од пи са не про дук ци је, пре 
све га књи жев не, и ве зу је је за иде ју ле по те, чи ја је уло га су штин ска у бор би 
про тив ме та фи зич ке пра зни не и ни шта ви ла ко је до но си смрт. Ипак, ле по та 
не сто ји као ап со лут на су прот ност смр ти и та ми ни шта ви ла, већ из ње на 
од ре ђе ни на чин про из и ла зи, ра ђа се као сред ство бор бе из свих ис ку ше ња 
ко ја иде ја ни шта ви ла ста вља пред чо ве ка. Под ни шта ви лом ко је пре ти чо ве-
ку сво јом та мом не под ра зу ме ва се са мо смрт, не мо гућ ност пре ва зи ла же ња 
ко нач но сти, већ и те шко ће пре ва зи ла же ња пре пре ка у ко му ни ка ци ји и удах-
њи ва ња но вог сми сла у ока ме ње на зна че ња ре чи. Кри сте ва овим до во ди у 
ве зу стра шну та му смр ти са стра шном та мом не мо гућ но сти ко му ни ка ци је, 
а обе се на ла зе у би ти чо ве ко ве по тра ге за сми слом жи во та. 

Пре не го што се по за ба ви су бли ма ци јом, Кри сте ва на по ми ње да се и 
про ла зна ту га и ме лан хо лич ни сту пор „осла ња ју на не под но шљи вост гу
бит ка и не у спех озна чи те ља да обез бе ди ком пен за тор ни из лаз из ста ња 
по вла че ња у ко ја се су бјект скри ва“ (iDem: 180). Не под но шљи вост гу бит ка 
се огле да у не у спе ху озна чи те ља – ствар но сти, од но сно је зи ка – да гу бит ку 
да сми сао, а ве ли чи на гу бит ка и ту га узро ко ва на њи ме су то ли ке да се са ма 
ствар ност „бу ни про тив зна че ња“ (iDem: 181). Књи жев на и умет нич ка про дук-
ци ја се ја вља ју као су бли ма тор ту ге узро ко ва не не ста бил ном, не по у зда ном 
ствар но шћу, као „уни вер зум мо гу ћег“ ка да је озна ча ва ње у пи та њу, и „свет 
има ги нар ног“ се ус по ста вља као „озна че на ту га“ (iDem: 183). Умет ност, каже 
Кри сте ва, као да ука зу је на по ступ ке ко ји „не пре о кре нув ши на про сто жа-
лост у ма ни ју“ умет ни ку и знал цу мо гу да обез бе де „мо гућ ност да се на 
су бли ман на чин до мог ну из гу бље не Ства ри“, при ма ју ћи од сво је по ти ште-
но сти „вр хун ску, ме та фи зич ку лу цид ност“ (iDem: 181). 

Да би до су бли ма ци је из ме лан хо ли је мо гло до ћи, нео п хо дан је је зик 
ко ји та кав пре о бра жај, „ус кр са ва ње“ о ко ме го во ри Кри сте ва, мо же да из не се. 
О слич ном го во ри и Ро лан Барт у свом де лу За до вољ ство у тек сту, где као 
су прот ста вљен тек сту ко ји пру жа за до вољ ство и/или уживањe13 ви ди „фри-
ги дан текст“, „пе ну је зи ка“, је зик за ко ји се мо же ре ћи да „бр бља“ (Барт 1975: 
4‒5) ако се је зик, као озна чи тељ, не по ка же до стој ним, успе ва ју ћи да се „на-
пу ни сми слом“ (кристева 2006‒2007: 183). Код Бар та, успе шан озна чи тељ/
је зик у се би по се ду је не у ро зу, или жуд њу тек ста ко ји „мо ра да ми да до ка за 
да ме же ли“ (Барт 1975: 7). У ко ре ну те жуд ње ко ју текст ода ши ље на ла зи се 
не у ро за о ко јој Барт го во ри у кон тек сту стра ха од не мо гућ но сти, осла ња ју ћи 
се на де фи ни ци ју ко ју је дао Жорж Ба тај: „Не у ро за је бо ја жљи во по и ма ње дна 
не мо гу ћег“ (iDem: 6) Тек сто ви „ко ји су на пи са ни про тив не у ро зе, из окри ља 
лу ди ла, има ју у се би, уко ли ко же ле да бу ду чи та ни, не што ма ло од не у ро зе 

13 За до вољ ство у тек сту пра ви раз ли ку из ме ђу за до вољ ства с јед не и на сла де тек-
стом с дру ге стра не ко је се у чи та о цу ја вља ју при кон зу ми ра њу пи са не ре чи, на по ми њу ћи 
да раз ли ка из ме ђу за до вољ ства и ужи ва ња ко ју је на вео у сво јој сту ди ји не мо же би ти де-
фи ни тив на, и да ће увек по сто ја ти „не ки не раз го вет ни руб“ (4) ко ји не мо же пред ста вља ти 
ко нач ну, по у зда ну ди стинк ци ју.
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нео п ход не за оча ра ва ње сво јих чи та ла ца. Ови стра шни тек сто ви су ипак 
за во дљи ви тек сто ви.“ (ibid.) Да ље у тек сту Барт их још зо ве „ми стич ним“ 
(iDem: 58). Упра во о ова квом је зи ку го во ри Кри сте ва док да ље у тек сту раз-
ра ђу је мо гућ ност су бли ма ци је ме лан хо лич не ту ге кроз књи жев ност:

Мо гу ће је ожа ли ти Ствар, из ву ћи се из за то че ни штва афек та, при ћи 
дру гој ди мен зи ји, при по ји ти се уз има ги нар но, [...] раз ра ди ти гу би так. [...] 
Нај пре про зо ди јом, је зи ком с ону стра ну је зи ка ко ји у знак упи су је ри там 
и али те ра ци је се ми о тич ких про це са. Као и кроз по ли ва лент ност зна ко-
ва и сим бо ла, ко ја де ста би ли зу је но ми на ци ју и, ску пља ју ћи око зна ка 
мно штво ко но та ци ја, ну ди су бјек ту при ли ку да за ми сли не-сми сао, или 
истин ски сми сао, сми сао Ства ри (кристева 2006‒2007: 182). 

Гу би так се, да кле, раз ра ђу је кроз умет ност, омо гу ћа ва њем ства ра ња 
ви ше стру ких зна че ња, мно гих ко но та ци ја. Гу би так се на тај на чин су бли-
ми ра – од не и ма ња зна че ња, од бе сми сла, умет ност пру жа мо гућ ност да се 
из ро ди јед но ви ше, ме та фи зич ко зна че ње, тј. сми сао не чег што је, пре не го 
што је умет нич ки об ра ђе но, би ло бе сми сле но. Лин гво сти ли стич ки и се мио-
тич ки про це си су за овај су бли ма ци о ни про цес од кључ ног зна ча ја и по себ но 
ва жни за лир ско-ме лан хо лич ни ефе кат у пост мо дер ни стич кој књи жев но сти, 
ти ме и за Об ја ву бро ја 49 и Фа му о би ци кли сти ма, ко ји се раз ра чу на ва ју са 
мо дер ни стич ким кон цеп ти ма су бјек тив но сти, ду ше, уто пи је, сен ти мен тал-
но сти и чи ји је из раз за сно ван на па ро дич ном, ме та про зном из ра зу. 

Кри сте ва у Пу та њи ме лан хо ли је та ко ђе ка же да је књи жев но ства ра ла-
штво „јед на од пу сто ло ви на те ла и зна ко ва ко ја све до чи о осе ћа њу: о ту зи као 
бе ле гу раз два ја ња и по чет ку ди мен зи је сим бо ла“ (ibid.). По Кри сте вој, успе-
шна умет нич ка су бли ма ци ја пре во ди ту гу у ра дост, ра дост умет нич ког ства-
ра ња, а ту га је тач ка од ко је кре ће ди мен зи ја сим бо ла и фи гу ра тив ног зна-
че ња, с тим што пост мо дер ни стич ка књи жев ност у ве ли кој ме ри на пу шта 
фи гу ра тив ни је зик ко ји те жи ми ме тич ком пред ста вља њу ствар но сти, и 
окре ће се фи гу ра ма и тро пи ма ко ји под ра зу ме ва ју по и гра ва ња лек си ком као 
и мор фо ло шка и син так сич ко-гра ма тич ка од сту па ња од уо би ча је ног из ра за 
у је зи ку књи жев ног де ла. Упра во та по и гра ва ња и од сту па ња до во де до „суп-
тил не ал хе ми је зна ко ва“, или, да ље на во ди Кри сте ва:

му зи ка ли за ци ја озна чи те ља, по ли фо ни ја лек се ма, дез ар ти ку ла ци-
ја лек сич ких, син так сич ких, на ра тив них је ди ни ца [...] ко ја се сме ста 
до жи вља ва као пси хич ка ме та мор фо за го во ре ћег би ћа из ме ђу две гра-
ни це бе сми сла и сми сла, Со то не и Бо га, Па да и Ус кр сну ћа. Те две гра-
нич не те мат ске обла сти, као и њи хо во исто вре ме но одр жа ва ње, пред мет 
су вр то гла вог ускла ђи ва ња у еко но ми ји има ги нар ног. Оне су му нео п ход-
не, али не ста ју у тре ну ци ма кри зе вред но сти ко је се ти чу са мих те ме ља 
ци ви ли за ци је, и као је ди но ме сто за ши ре ње ме лан хо ли је оста вља ју 
са мо спо соб ност озна чи те ља да се на пу ни сми слом, као и да се пост ва ри 
у ни шта (iDem: 183). 
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Лин гви стич ки и се ми о тич ки про це си о ко ји ма го во ри Кри сте ва (о ко-
ји ма ће би ти ви ше ре чи да ље у тек сту, у де лу ко ји се ба ви ана ли зом од ло-
ма ка из Об ја ве бро ја 49 и Фа ме о би ци кли сти ма) у књи жев ном де лу про-
из во де „ра дост као бе лег по бе де ко ја се ус по ста вља у све ту ар те фа ка та и 
сим бо ла.“ Ова ра дост је, по Кри сте вој, ра дост про из вод ње ле пог у књи жев-
но сти, ка да се ле по та „ис по ља ва као ве ли чан стве но ли це гу бит ка, пре о бра-
жа ва га ка ко би му омо гу ћи ла да жи ви“ (iDem: 182). Има ги нар но се мо же 
упо ре ди ти са „ис ку ством ме лан хо ли је ко ја се мо же име но ва ти“ (iDem: 183).

2.4. кристофдентандт:Постмодернаестетикаузвишеног. Го во ре ћи о 
пре ла ску ста ња по је дин ца од ау то ном не ин ди ви дуе са лич ном су бјек тив-
но шћу ка дис кур зив ној кон струк ци ји об ли ко ва ној од стра не дру штва ко ја 
је спо соб на са мо за „ин тен зи те те“ а не за осе ћа ња, Џеј мсон, та ко ђе у свом 
де лу Post mo der nism, or the Cul tu ral Lo gic of La te Ca pi ta lism ка же да се еу фо-
рич ност, „ин тен зи те ти“ свој стве ни пост мо дер ном ста њу нај бо ље мо гу „пој-
ми ти по врат ком ста ри јим те о ри ја ма уз ви ше ног (the su bli me)“14 (jameson 1991: 
6). Кри стоф Ден Тандт у свом есе ју In vo king the Abyss: the Ide o lo gi es of the 
Post mo dern Su bli me ука зу је на де ла Жан-Фран соа Ли о та ра и Фре де ри ка 
Џеј мсо на као оки да че за по нов но бу ђе ње ин те ре со ва ња за есте ти ку уз ви ше-
ног. У овом есе ју Ден Тандт се ба ви пост мо дер ним при сва ја њем уз ви ше ног 
и оно га што у, иде о ло шком сми слу, из тог при сва ја ња про из и ла зи, што је 
од зна ча ја за овај рад и ба вље ње лир ско-ме лан хо лич ним је зи ком као сво је-
вр сном ди јаг но зом од су ства и ни шта ви ла у пост мо дер ном до бу. 

Во де ћи се постструк ту ра ли стич ким на че лом да „је зик ужи ва он то ло-
шку пред ност у од но су на су бјек те и ре фе рен те“15 (DentanDt 1995: 807), 
Ден Тандт од ба цу је Бур ко во ста но ви ште ко је ка же да моћ уз ви ше ног ле жи 
у уз ви ше ном објек ту, и по ла зи од то га да је моћ су блим ног у са мом је зи ку. 
Је зик је тај ко ји има моћ да „пре ру ши не ви дљи во у ви дљи во, то та ли тет у 
огра ни че но, не по зна то у по зна то“16 (iDem: 804). „Ре то ри ка уз ви ше ног има 
спо соб ност да дâ лин гви стич ки об лик објек ти ма ко ји се не мо гу пред ста-
ви ти“17, што је, ве ру је Ден Тандт, „кључ и про дук тив ног по тен ци ја ла уз ви-
ше ног, и иде о ло шког из ме шта ња до ко јег до во ди“18 (iDem: 805).

Пра ве ћи раз ли ку између ро ман ти чар ског и пост мо дер ног по и ма ња 
уз ви ше ног, Ден Тандт ци ти ра Џеј мсо на и ка же да „док су ро ман ти чар ски 

14 „…a who le new type of emo ti o nal gro und to ne -- what I will call “in ten si ti es” – which 
can best be gra sped by a re turn to ol der the o ri es of the su bli me; …”

15 „…the rhe to ric of su bli mity can ea sily be used to sup port the poststruc tu ra list be li ef that 
lan gu a ge enjoys on to lo gi cal pri macy over its su bjects and re fe rents.”

16 „This abi lity to dis gu i se the in vi si ble as the vi si ble, the to ta lity as the li mi ted, the unk-
nown as the known…”

17 „…the abi lity of the rhe to ric of su bli mity to gi ve lin gu i stic sha pe to un re pre sen ta ble 
ob jects …”

18 „…the key both to the pro duc ti ve po ten tial of the su bli me and to the ide o lo gi cal dis pla ce ment 
that it brings abo ut.”
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пе сни ци би ли оп сед ну ти ве ли чан стве но шћу при ро де, пост мо дер ни умет-
ни ци мо гу ис ку си ти уз ви ше ну је зу ка да кон тем пли ра ју „струј на ко ла и 
мре же не ког то бо жњег гло бал ног ком пју тер ског скло па“19 (iDem: 806). Јед ном 
„нео бич ном, ре ли гиј ском тре нут ку“ у Об ја ви бро ја 49 прет хо ди за гле да ност 
Еди пе Мас низ па ди ну ка ли фор ниј ског пре де ла, „пра во на огром но про-
стран ство пре пу но ку ћа ко је су за јед но из ра сле из там но сме ђег тла“, на кон 
ко јег она по мишља на 

тре ну так ка да је отво ри ла тран зи стор ски ра дио да за ме ни ба те ри ју 
и пр ви пут ви де ла јед но штам па но ко ло. Уред ни ни зо ви згра да и ули ца, 
ви ђе ни из ова ко оштр ог угла, по ка за ли су јој се са да са истом нео че ки-
ва ном, за па њу ју ћом ја сно ћом. Иа ко је о ра ди о а па ра ти ма зна ла још ма ње 
не го о ју жној Ка ли фор ни ји, и јед ни и дру ги по ка зи ва ли су из ва на обра зац 
хи је ро глиф ског осе ћа ја при кри ве ног зна че ња, на ме ре да ко му ни ци ра ју 
(Пинчон 1992: 20).

Пре пла вље ност уз ви ше ним Еди пе Мас је у исто вре ме и ро ман ти чар-
ска – огром но, ур ба ни зо ва но про стран ство ју жне Ка ли фор ни је, и пост мо-
дер на – тех но ло ги ја ко ја, у не до стат ку дру гог сми сла, по ку ша ва да ис ко му-
ни ци ра сми сао ко ји Еди пу пре ва зи ла зи. Про ва ли ја не-сми сла пред ко јом 
мо дер на ју на ки ња Еди па Мас сто ји, ту жна, из оп ште на и упла ше на, гле да-
ју ћи у трип тих Bor dan do el Man to Ter re stre на ко јем је опет про ва ли ја у 
ко ју де вој ке ср цо ли ких ли ца и зла ћа не ко се тка ју свет, иста је она про ва ли ја 
из ко је се ја вља лу дич ни и про ка же ни, Ба са рин пост мо дер ни стич ки Кар ло 
Ру жни, про ва ли ја ко ју Ден Тандт на зи ва „уз ви ше ним/су блим ним ам би сом“ 
(„a su bli me abyss”, 807), „не из ре ци вом дру го шћу“ („the un phra sa ble ot her ness”, 
811). Су блим ни, лир ски је зик се ја вља као фор му ла ци ја ис ку ства све тог 
усред пра зни не; сун це на хо ри зон ту је „бол но“ не по сред но пре не го што 
на сту пи осве же ње, не што што је Еди пи Мас „су ви ше спо ро“ да би мо гла 
да осе ти, на шта ње на „пре гре ја на ко жа“ не мо же да од ре а гу је – чу ла мо дер-
ног чо ве ка ко ји је сен зи би ли сан на гло бал ну ин ду стри ју за ба ве, ба нал не и 
вул гар не са др жа је ко ји по бу ђу ју нај ни же по ри ве, де ре а ли зу ју ћи ствар ност, 
чи ји се ефе кат осе ћа ја ко, и од мах. Ре ли гиј ски тре ну так се упо ре ђу је са ла-
га ним из го ва ра њем ре чи, на су прот бр зи ни сва ко днев ни це и ен тро пич ном 
умно жа ва њу ин фор ма ци ја. Оно што лин гви стич ки из раз пост мо дер ног уз-
ви ше ног чи ни ка да „при зи ва бес крај но ни шта ви ло“ је сте уте ме ље ње ста-
но ви шта да „је зик у се би има са мо-одр жи ву сна гу, да је са мо-по твр ђу ју ћи 
и са мо-за че ти уни вер зум.“20

19 „Thus, whi le ro man tic po ets we re ob ses sed with the mag ni tu de of na tu re, post mo dern 
ar tists may ex pe ri en ce su bli me dread when con tem pla ting “the cir cu its and net works of so me 
pu ta ti ve glo bal com pu ter ho o kup”…”

20 „…what the post mo dern su bli mity spe ech act do es when it evo kes abyssal not hing nes ses 
is to con vey the vi ew that lan gu a ge car ri es a self-su sta i ning po wer, that it is a self-va li da ting and 
self-en gen de red uni ver se.”
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2.5. оБјаваБроја49. Пр ви па сус21 Об ја ве бро ја 49 ју на ки њи ро ма на 
до но си вест о смр ти ње ног не ка да шњег љу бав ни ка, и пр ви је, у јед ном ши-
рем кон тек сту, од мно гих ула за ка у те му чо ве ко ве ко нач но сти. У скла ду 
са пост мо дер ни стич ким кон вен ци ја ма, Об ја ва нам пред ста вља ју на ки њу 
оче ки ва но де сен зи би ли са ну за ин фор ма ци ју о бол ном до га ђа ју као што је 
смрт. Ипак, не до кра ја. На ра тор на бра ја сли ке ко је, не по ве за но, Еди пи 
про ла зе кроз гла ву не по сред но на кон са зна ња о Пир со вој смр ти: при зор 
пти ца ко је, упла ше не, од ле ћу у не по зна том прав цу; скро ви тог ме ста до ког 
не сти же све тлост обно ве да на; „су ва, не у те шна“ ме ло ди ја кла сич не му-
зи ке. За јед нич ка цр та улан ча них, на о ко не по ве за них асо ци ја ци ја се огле да 
у њи хо вом је зи ку – иа ко мо ра да се по му чи „да се осе ти што пи ја ни јом“, 
или што по го ђе ни јом та квом ве шћу, асо ци ја ци је ко је код Еди пе, и са та ко 
оту ђе ним ста њем све сти, ова вест про из во ди су оно што смо већ спо ми-
ња ли као пост мо дер ну су блим ност или пост мо дер ну уз ви ше ност. Па рен-
те тич ни “it se e med fo re ver” из пр ве ре че ни це у ни зу, са др же ћи при лог ко ји 
озна ча ва веч ност и умет нут без ве зни ка ни ти би ло ка квих де скрип тив них 
еле ме на та; кон траст иде је ра ђа ња сун ца и не до ступ но сти тог чи на оку по-
сма тра ча у дру гој ре че ни ци; пер со ни фи ка ци ја у фор му ла ци ји „не у те шна 
ме ло ди ја“, иа ко је са мо чо век тај ко ји мо же би ти не у те шан у тре ћој ре че-
ни ци – сви ови еле мен ти аку му ли ра ни у ни зу асо ци ја ци ја еми ту ју емо цио-
нал ну за те че ност, при вре ме ну од у зе тост за стра шу ју ћом иде јом смр ти и 
ни шта ви ла. Овај низ окон ча ва сво је вр сно асо ци ја тив но фи на ле22 ко је, као 
и ве ћи на фраг ме на та у Об ја ви бро ја 49 кроз ко је про ве ја ва лир ско, окон ча-
ва лир ско-ме лан хо лич ну епи зо ду та ко што се пре та че у по ли тич ко, па ро-
дич но, гро теск но, ап сурд но: Еди па се, у овом слу ча ју, при се ћа ин тим них 
тре ну та ка у Пир со вом кре ве ту и сво јих раз ми шља ња, за вре ме истих, ка ко 
ће се би ста јед ног од нај ве ћих аме рич ких ка пи та ли ста у јед ном тре нут ку 
стро по шта ти на њих.

Лир ски ис каз се у пост мо дер ни стич ком ро ма ну мо же ја ви ти као за о ста-
так дис кур са прет ход них књи жев них епо ха ко је су свој из раз гра ди ле на 
ау тен тич ном до жи вља ју све та; ис ку ства ли ко ва у Об ја ви су пре пла вља на 
ими та ци ја ма ис ку ства кроз ко је, тек по не кад, про би је емо ци ја, али ни ка да 
до кра ја – ни пост мо дер ни стич ки текст ни ње го ва ју на ки ња не ма ју усло ва 
за пу но ћу и за о кру жи ва ње емо ци је. Та ко ђе, Еди пи на ско ро-ре ли гиј ска ис ку-
ства у ро ма ну у кон тек сту про ми шља ња бес ко нач но сти и си ла ко је пре ва-

21 Ци тат из ро ма на: „Oe di pa stood in the li ving ro om, sta red at by the gre e nish dead eye 
of the TV tu be, spo ke the na me of God, tried to feel as drunk as pos si ble. But this did not work. 
She tho ught of a ho tel ro om in Ma za tlan who se do or had just been slam med, it se e med fo re ver, 
wa king up two hun dred birds down in the lobby; a sun ri se over the li brary slo pe at Cor nell Uni-
ver sity that no body out on it had seen be ca u se the slo pe fa ces west; a dry, di scon so la te tu ne from 
the fo urth mo ve ment of the Bar tok Con cer to for Or che stra.”

22 „whi te was hed bust of Jay Go uld that Pi er ce kept over the bed on a shelf so nar row for it 
she’d al ways had the ho ve ring fe ar it wo uld so me day top ple.“
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зи ла зе чо ве ко во по ље де ло ва ња и раз ми шља ња23 ис ка за на су увек лир ски. 
Пер со ни фи ку ју ћи опи сни при де ви, име ни це и гла го ли („bat te ning, ur ged 
swe ep”, „an ar ro gan ce or bi te to the smog”, „lur ked the sea”), уме та ње сли ка 
бес крај них про стран ста ва и епи те та из ра зи те емо ци о нал не сна ге („lur ked 
the sea, the uni ma gi na ble Pa ci fic”), кон траст у на бра ја њу еле ме на та са мо да 
би се кон ста то ва ло да су ir re le vant, пер со ни фи ко ва ње име ни це Ме сец („mo-
nu ment to her exi le“) гра де пост мо дер но су блим но ове сли ке, или ка ко би 
Кри сте ва то фор му ли са ла, свет има ги нар ног успе ва да озна чи ту гу не до-
хват ног, не ста бил ног сми сла. 

При су ство опи сних при де ва сна жног по ет ског на бо ја ко ји при то ме 
пер со ни фи ку ју име ни цу за у зи ма зна чај но ме сто у оно ме што Сте фан Ма те сич 
у есе ју „Ekphra sis, Esca pe, and Tho mas Pynchon’s The Crying of Lot 49”24 на-
зи ва по ступ ком за ма гљи ва ња и ту пље ња зна чењ ске оштри це гра ма тич ких 
и се ман тич ких струк ту ра у ро ма ну – „не у те шна“ ме ло ди ја (Пинчон 1992: 
5), Еди пи на ко са као „ша пу та ва“ ла ви на (iDem: 16), „на кар ми ни са ни и јав ни 
осмех“ ним фе од обо је ног пле ха (iDem: 22), „зло ћуд но, на мер но умно жа ва ње“ 
(iDem: 116) су са мо не ки од при ме ра при де ва ко ји пер со ни фи ку ју, ко ји објек-
ти ма при пи су ју осо би не жи вих би ћа, сли ци да ју по се бан фи гу ра тив ни ква-
ли тет и по ет ску сна гу док, исто вре ме но, на вр ло спе ци фи чан на чин од ла жу 
зна че ње. Од ла га ње зна че ња и не до хват ност сми сла кроз то од ла га ње се 
ме та фо рич ки ма ни фе сту је као пра зни на усред ис ку ства сва ко днев ни це: 

Еди па се пи та ла да ли ће и она, на кра ју све га ово га (уко ли ко то 
тре ба да се за вр ши), та ко ђе оста ти са мо са на ку пље ним успо ме на ма на 
тра го ве, на ја ве, на го ве шта је, али не и са са мом сре ди шњом исти ном, 
која је сва ки пут си гур но и су ви ше све тла да би је ње но пам ће ње за др-
жа ло, ко ја увек си гур но са го ре ва и не по врат но уни шта ва сво ју по ру ку 
оста вља ју ћи пре о све тље ну пра зни ну кад се вра ти обич ни свет (Пинчон 
1992: 88).

Об ја ва бро ја 49, ар гу мен ту је Ма те сич, је „је два при мет но ван фо ку са“ 
и „по ма ло при бли жна“ у тек сту ал ним еле мен ти ма ко ји би тре ба ло да пре-
тен ду ју на тач ност и пре ци зност, што се ви ди у „по вре ме но за бо ра вље ном 
чла ну или дво сми сле но упо тре бље ној за ме ни ци“, чи ме је зик ро ма на „еро-
ди ра соп стве ни сми сао или суб стан тив ни са др жај.“ У том про це су, по Ма-
те си чу, „текст по ста је тра ве сти ја соп стве них тврд њи о исти ни то сти, тка ње 

23 „So mew he re beyond the bat te ning, ur ged swe ep of three-be dro om ho u ses rus hing by 
the ir tho u sands ac ross all the dark be i ge hills, so me how im pli cit in an ar ro gan ce or bi te to the smog 
the mo re in land som no len ce of San Nar ci so did lack, lur ked the sea, the uni ma gi na ble Pa ci fic, 
the one to which all sur fers, be ach pads, se wa ge dis po sal sche mes, to u rist in cur si ons, sun ned 
ho mo se xu a lity, char te red fis hing are ir re le vant, the ho le left by the moon’s te a ring-free and mo-
nu ment to her exi le.”

24 Ма а те си чев есеј Ekphra sis, Esca pe, and Tho mas Pynchon’s The Crying of Lot 49 пре-
узет из елек трон ског књи жев ног ча со пи са ПМЦ (PMC, Post mo dern Cul tu re) не ма па ги на ци ју.
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по тен ци јал но пра зних зна че ња или не про бој на па ро дич на ма те ри ја.“25 Ма-
те сич пре не бре га ва моћ по ет ског је зи ка у про би ја њу „не про бој не па ро дич-
не ма те ри је“, ма кар то би ло и ге рил ски, у фраг мен ти ма, и ка да го во ри о 
ства ра њу „ал тер на тив ног је зич ког си сте ма из сен ке“26, слич ног Три сте ру, 
про пу шта да при ме ти да не па ро дич ни је зик ли рич но сти мо же да се тре ти-
ра као ње гов са став ни део, с об зи ром на то да про вла че ње иде је не до стат ка 
ду хов ног ни је про тив реч но тек сту ко ји пр вен стве но па ро ди ра хи пер ре а ли-
стич ну, не а у тен тич ну ствар ност. 

Не за др жи ве су зе Еди пе Мас пред трип ти хом Bor dan do El Man to Ter re stre 
сли кар ке над ре а ли сте Ре ме ди ос Варo27 на ме ћу се као нај по тре сни ји сег мент 
Пин чо но вог ро ма на. Ту ма чи Об ја ве бро ја 49 се не сла жу око то га да ли је 
Еди пи на по тра га епи сте мо ло шка или, у кон тек сту ра ђа ња пост мо дер ног 
до ба у ко ме је ро ман на стао, са мо па ро ди ја исте, као што твр ди Ма те сич, 
чи ме би и Еди пи не су зе мо гле да бу ду, та ко ђе, са мо па ро дич не. Емо ци ја је 
ре фе рент но по ла зи ште Еди пе Мас у тра га њу за исти ном, а је зик ње них суза 
је ре фе рент но по ла зи ште ис тра ге о то ме да ли су оне па ро дич не, или ау тен-
тич не. Са мо ре фе рен ци јал ни при по ве дач Об ја ве бро ја 49 исто вре ме но и ме-
лан хо лич ну и па ро дич ну за пла ка ност над сли ком све та ис под ког про ви-
ру је про ва ли ја спрем но на зи ва „пер верз ном“, али Еди па Мас при жељ ку је 
да су зе на ста ве да те ку и да се ни кад не осу ше, јер јој се свет, уста но вљен 
из над ам би са и пре ло мљен кроз те су зе, те на ро чи те су зе от кри ва као сми-
сле ни ји. Ма те си че ва тврд ња да у Об ја ви бро ја 49 не ма ни шта из ван па ро дије 
на и ла зи на про блем „суп тил не ал хе ми је зна ко ва“ лир ско-ме лан хо лич ног у 
тек сту, му зи ка ли за ци је озна чи те ља и про зо ди је у је зи ку у ко ји се „упи су је 
ри там и али те ра ци је се ми о тич ких про це са“ (кристева 2006‒2007: 182‒183). 
У ори ги нал ном тек сту ро ма на, кључ не ре че ни це из на ве де ног од лом ка гла се:

25 „The Crying of Lot 49 is al so just per cep tibly out of fo cus, slightly ap pro xi ma te in its 
dic tion, a fe a tu re which can be glimp sed in the abo ve-qu o ted pas sa ge’s oc ca si o nally lap sed ar tic le 
or am bi gu o usly de ployed  pro noun. Lan gu a ge be gins to ero de its own sen se or sub stan ti ve con tent 
… the text be co mes a tra vesty of its own truth-cla ims, the warp and wo of of po ten ti ally empty 
me a nings or of an im pe ne trably pa ro dic “mat ter”…”

26 „Lan gu a ge (or wri ting) is strung thro ugh the body in the pro cess of be co ming the al ter-
na ti ve or “sha dow” system that Oe di pa wit nes ses only in an exa cer ba ted de gra da tion on the 
stre ets of San Fran ci sco…”

27 „In Me xi co City they so me how wan de red in to an ex hi bi ti on of pa in tings by the be a u ti ful 
Spa nish exi le Re me di es Va ro: in the cen tral pa in ting of a triptych, ti tled ”Bor dan do el Man to Ter-
re stre” we re a num ber of frail girls with he art-sha ped fa ces, hu ge eyes, spun-gold ha ir, pri so ners in 
the top ro om of a cir cu lar to wer, em bro i de ring a kind of ta pe stry which spil led out the slit win dows 
and in to a void, se e king ho pe lessly to fill the void: for all the ot her bu il dings and cre a tu res, all the 
wa ves, ships and fo rests of the earth we re con ta i ned in this ta pe stry, and the ta pe stry was the world. 
Oe di pa, per ver se, had stood in front of the pa in ting and cried. No one had no ti ced; she wo re dark 
green bub ble sha des. For a mo ment she’d won de red if the seal aro und her soc kets we re tight eno ugh 
to al low the te ars simply to go on and fill up the en ti re lens spa ce and ne ver dry. She co uld ca rry 
the sad ness of the mo ment with her that way fo re ver, see the world re frac ted thro ugh tho se te ars, 
tho se spe ci fic te ars, as if in di ces as yet un fo und va ried in im por tant ways from cry to cry.”
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[…] spil led out the slit win dows and in to a void, se e king ho pe lessly to 
fill the void: for all the ot her bu il dings and cre a tu res, all the wa ves, ships and 
fo rests of the earth we re con ta i ned in this ta pe stry, and the ta pe stry was the 
world. Oe di pa, per ver se, had stood in front of the pa in ting and cried. … the 
world re frac ted thro ugh tho se te ars, tho se spe ci fic te ars […]

У ци ти ра ном од лом ку про на ла зи мо раз ли чи те вр сте по на вља ња: епи-
фо ру, по на вља ње ре чи или гру пе ре чи на кра ју ре че ни це или ре че нич не се-
квен це („in to a void, se e king ho pe lessly to fill the void”), ана фо ру, по на вља ње 
истих ре чи на по чет ку ре че ни це или ре че нич не се квен це („for all the ot her 
bu il dings and cre a tu res, all the wa ves, ships and fo rests”), ана ди пло зу, по на вља-
ње исте ре чи или фра зе на кра ју јед ног де ла ре че ни це и на по чет ку сле де ћег 
де ла ре че ни це („con ta i ned in this ta pe stry, and the ta pe stry was the world”), 
ди ја ко пу, по на вља ње у ко је се уме ће реч или фра за чи ме се по ја ча ва по ет ски 
ефе кат („thro ugh tho se te ars, tho se spe ci fic te ars ”), ко је све чи не са став ни део 
на бра ја ња ко је во ди до кли мак са – Еди пи ног пре по зна ва ња та пи се ри је као 
сли ке све та, и све до че о ве ли кој кон цен тра ци ји стил ских фи гу ра у је зи ку врло 
крат ког од лом ка ко ји опи су је са др жај та пи се ри је и Еди пи не су зе ко је по те ку 
као ре ак ци ја на њу, уки да ју ћи та ко, тек на не ко ли ко ре че ни ца, па ро ди ју.

Ипак, ако по стра ни оста ви мо лин гво стили стич ку ана ли зу тек ста, епи-
зо да са трип ти хом и су за ма је, као це ли на, вр ло па ро дич на и са мо ре фе рен-
ци јал на – ка сно мо дер ни стич ко-пост мо дер ни стич ки ро ман као што је Об ја ва 
бро ја 49 у сво јој струк ту ри има си ту а ци ју у ко јој лик из ро ма на, Еди па Мас, 
има екс трем но емо тив ну, лич ну ре ак ци ју на јед но умет нич ко де ло. Ме та тек-
сту ал ни еле мент је ви ше не го еви ден тан, уз иро нич ну по ру ку да, из гу бље-
на у про ли фе ра ци ји ин фор ма ци ја ко је је за сле пљу ју и збу њу ју, ју на ки ња 
је дан од сво јих нај ва жни јих и нај и зне над ни јих уви да до жи вља ва упра во 
кроз емо тив ну ре ак ци ју ис пред јед не умет нич ке сли ке. 

2.6. ФаМаоБициклистиМа. У овом по гла вљу је већ би ло го во ра о „пер-
верз ним“ су за ма Еди пе Мас, ко је кри је иза „там но зе ле них ис пуп че них на-
о ча ра“ и исто вре ме но при жељ ку је да су зе на ста ве да те ку, јер са мо кроз њих, 
пре ло мљен кроз су зе, свет има сми сла. Јед на од пе са ма Јо зе фа Ко вал ског 
из Фа ме о би ци кли сти ма (208), ина че пе са ма Све ти сла ва Ба са ре об ја вље них 
1977. го ди не у ча со пи су Ви ди ци као ци клус пе са ма Опис ни че га а ка сни је 
при кљу че них Фа ми о би ци кли сти ма (чакаревић 2010‒2011: 183), има су зе као 
је дан од глав них мо ти ва, вр ло бли зак оно ме из Об ја ве бро ја 49. По ред су за, 
мо тив је и Град, је дан од еле ме на та ко ји „ре ме те пи шче ву не мо гу ћу ми си ју“ 
спо зна је ду хов ног (јеремић 2010‒2011: 5). Град у Ба са ри ној пе сми се спу шта 
на ра ме на као те рет, из ње га про ис ти че бла то ко је ће за пу ши ти „те из дај нич-
ке, те скан да ло зне очи“ ко је се би до пу шта ју да пла чу пер верз не су зе чо ве-
ко вог ла мен та над соп стве ним обе сми шље ним по сто ја њем. И мо тив гра да 
у Об ја ви бро ја 49 је део истог про па да ња; при јед ном од Еди пи них до ла за ка 
у Сан Нар ци со, при по ве дач ка же да она ула зи „у град, у за ра же ни град“ (Пин
чон 1992: 109). 
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Књи жев ни опус Све ти сла ва Ба са ре се ба ви ис ку ством све тог у мо дер-
ном до бу на мно го ди рект ни ји и очи глед ни ји на чин. Већ је спо ме ну то да 
Ба са ра сам, у сво јим ин тер вју и ма и есе ји ма, го во ри о зна ча ју ду хов ног и 
ис пра жње но сти мо дер ног све та и књи жев но сти од ис ку ства истог. Пост мо-
дер на је про гла си ла пре ва зи ђе ност та квих пи та ња, а Ба са рин опус, иа ко по 
број ним кри те ри ју ми ма ти пич но пост мо дер ни стич ки, не по мир љив је у 
др жа њу тих пи та ња отво ре ним. Иа ко „не рет ко гне ван и сар ка сти чан по ле-
ми чар, на са мој иви ци да страст за по де ну те ра спре пре тво ри у су ро ву ка ри-
ка ту ру на ше ствар но сти“, ука зу ју ћи на „на ци о нал на по ср ну ћа, цр ни и обез-
бо же ни ру ко пис на ше но ви је исто ри је“ (јеремић 2010‒2011: 5) и као та кав 
– дру штве но ан га жо ван – по мно гим кри те ри ју ми ма ати пи чан пост мо дер-
ни стич ки пи сац, Зо ран Па но вић при ме ћу је Ба са ри ну „пра во слав ну ме лан-
хо ли ју“ ко ја је че сто у кон тра сту са сар до нич ним дис кур сом па ро ди је (Басара, 
„Свет је из да на у дан све го ри“, 2010‒2011: 77). Ба са ри но не ми ло срд но раз-
об ли ча ва ње ства р но сти се, на пр ви по глед, чи ни пре да ле ко од ме лан хо ли је; 
Гвар ди ни, ипак, успе ва да по ве же су ро вост и ме лан хо ли ју: 

Не ве ру јем да би истин ски ме лан хо лик мо гао би ти при род но не при-
ја тан: он се пре ви ше те сно сро дио с пат њом. Сва ка ко, ме лан хо ли ци је су 
би ли не при јат ни, чак не ми ло срд ни, али та кви су по ста ли услед уну тра-
шње не во ље, из стреп ње, из оча ја ња. Они ни су уме ли да иза ђу на крај са 
са ми ма со бом. Ни шта не по ста је та ко окрут но као оча ја ње, ко је ви ше не 
зна се би да по мог не. [...] Ово нас, пак, при бли жа ва сре ди шњој вред но сти 
ме лан хо ли је: у ње ној крај њој су шти ни, она је че жња за љу ба вљу. За љу ба-
вљу у свим ње ним об ли ци ма и у свим ње ним ступ ње ви ма, од нај е ле мен-
тар ни је чул но сти до уз ви ше не ду хов не љу ба ви (гвардини 2006‒2007: 138).

Ни Ба са ри ни ко мен та то ри ни Ба са ра сам ни у јед ном тре нут ку не пре-
ви ђа ју ту гу и пат њу као еле мен тар ни део ње го ве про зе. У ин тер вјуу са Аном 
Лу чић по во дом пре во да ро ма на Ки не ско пи смо на ен гле ски, Ба са ра је под-
ву као зна чај ту ге и ег зи стен ци јал ног оча ја са чи ном пи са ња:: „Ни да нас се 
не сме јем кад пи шем. Пи са ње – и умет ност ге не рал но – има мно го ви ше 
за јед нич ког са ту гом“ (Басара, Ин тер вју са Све ти сла вом Ба са ром, 2010‒2011: 
163). Ча ка ре вић ис ти че ре чи јед ног од Ба са ри них при по ве да ча ко ји „пе сни ке 
ран ги ра по пат њи ко ју ву ку за со бом и по пре зи ру ко ји ис по ља ва ју пре ма 
све ту и око ли ни“, на по ми њу ћи да се то, иа ко је књи жев на ре пли ка, „не сме 
схва ти ти као пу ка фра за. [...] На о ко ус пут из ре че ну кла си фи ка ци ју ни је 
мо гу ће на ћи ни у јед ној од стан дард них по е ти ка“ (чакаревић 2010‒2011: 
191). Пу ри ша Ђор ђе вић упра во као нај вред ни је код Ба са ре ви ди „ка да је 
про го во рио: Имам три де сет и се дам го ди на и не ко ли ко књи га иза се бе у 
ко ји ма сам по ку шао да ре шим сво је уну тра шње про тив реч но сти, да се осло-
бо дим те ско бе и ме лан хо ли је. Без успе ха“ (ЂорЂевић 2010‒2011: 230).

У кон тек сту хи пер ре ал ног, пре пла вље но сти кон струк ци ја ма и на ра-
ти ви ма ко ји пре тен ду ју на исти ну, у све ту ко ји је из гу био ста бил но зна че ње 
упра во кроз по ку ша је да се уста но ви јед на, истин ска и пра ва исти на, што 
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је увек пут ка ока ме њи ва њу и објек ти ви са њу, Фа ма о би ци кли сти ма по ру-
чу је да се са мо кроз раз би ја ње, кроз „из ве штај о не а у тен тич но сти жи вље ња 
са вре ме ног чо ве ка“ мо гу на чи ни ти пу ко ти не, ма ли про ла зи ка ве ли ким 
уви ди ма —ка ме та фи зич ком, оно стра ном. Ба са рин ро ман отва ра ове про-
ла зе кроз „не спу та ност сло бод не ли те рар не игре“ (Пантић 2010‒2011: 93) 
ко ја под ри ва ка но ни зо ва не књи жев не мо де ле. Ипак, не што из два ја „спи се“ 
при пи са не кра љу Кар лу Ру жном и ка пе та ну Квин сдеј лу, у од ре ђе ној ме ри 
и пе сме Јо зе фа Ко вал ског од де ло ва ко је при по ве да ма јор дом Гро сман, Хер-
берт Ма јер, или Са ва Ђа ко нов. У „спи си ма“ из Фа ме о би ци кли сти ма пре-
по зна ју се раз ли чи ти сти ло ви, ко ји су пре све га за ви сни од при по ве дач ког 
гла са – не ки гла со ви, и је зик ко јим при по ве да ју, па ро дич ни су про вод ни ци 
до ми нант них дис кур са, при ча ко је пре тен ду ју на ис кљу чи ву исти ни тост и 
ве ро до стој ност, док су, пак, дру ги суб вер зив ни из во ри не ких дру га чи јих, 
ал тер на тив них „исто ри ја“. 

Пре ана ли зе По ве сти о мом кра љев ству, чи ји је при по ве дач, иро нич-
но, краљ ко ји па ро ди ра, чак се под сме ва сва кој иде о ло ги ји иа ко би, по свим 
кон вен ци ја ма, тре ба ло да бу де на бра ни ку до ми нант ног дис кур са, освр ну-
ће мо се на је зик упра во оних де ло ва ро ма на чи ји је зик ими та ци јом и фор-
мал ном озбиљ но шћу па ро ди ра до ми нант не дис кур се. По вест о ђа вол ским 
дво ко ли ца ма ма јор до ма Гро сма на је је дан од њих; па ро ди ја иде о ло шко-дис-
ква ли фи ку ју ће об зна не о де ла њу про тив ни ка, текст ко ји, без пра вог осно ва 
и ар гу мен та ци је, кле ве ће не ис то ми шље ни ке си сте ма има ста бил ну син так-
сич ко-се ман тич ку струк ту ру, уз гла гол ска вре ме на ко ја су ар ха ич на, што 
ис ка зу да је еп ски тон, и мно штво не га тив них опи сних при де ва и при ло га: 
би ци кли сти нео пи си во ху ле на Бо га, на пра ву јав но и бе срам но во зе ули ца ма 
Па ри за, би цикл је ђа во ља и со тон ска на пра ва, ђа вол ска дво ко ли ца, на о па ка 
ра бо та, ја так Дво точ ка ша/при пад ни ка ре да Ма ле бра ће је опак и по ква рен 
чо век, док је Ин кви зи тор че стит. Дру жи на је ђа во ља а њи хо ва бе за ко ња 
не чу ве на, из др жљи вост Ма ле бра ће при му че њу је ре зул тат па ко сне ра до сти 
ко ју Со то на на ла зи у „ква ре њу бо го у год них де ла“ (Басара 2013: 47‒53). Пред-
ста вља ју ћи не ар гу мен то ва ни суд до ми нант ног дис кур са, при де ви и при ло зи 
По ве сти о ђа вол ским дво ко ли ца ма су пра зни; је ди ни до каз да је све не по бит-
но тач но, до каз да је на пра ва „на дах ну та Со то ном ко ји све на о па ко чи ни“ 
је тај да је то ми шље ње за сно ва но на осно ву оно га што пре о вла ђу ју ћи на ра тив 
тре ти ра као не по бит но тач но. То је и сво је вр стан ме та про зни ко мен тар – 
сва ка де скрип ци ја у же сто ком иде о ло шком по ку ша ју на ме та ња исти не за-
вр ши као про ма шај и пра зни на.

При де ви ко је ко ри сти при по вед ни глас Кар ла Ру жног су та ко ђе не га-
тив ни и дис ква ли фи ку ју ћи, и њи хо ва функ ци ја је та ко ђе ме та про зна, али на 
пот пу но су про тан на чин, с об зи ром на то да ис ка зу ју ве о ма сна жан пре зир 
пре ма свим по ку ша ји ма да се зна ње и сми сао објек ти ви шу у је дин стве ну, 
ап со лут ну исти ну. У његовој приповести чињенице су вашљиве, за научнике 
(„доценте“) као што је Гросман, чија душа је смрдљива, каже да мисле да могу 
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„прокријумчарити истину и тиме у некој буђавој књизи заслужити своје 
скромно место“, историја је кукавна, чула су тричава, роман је безначајан, а 
претендовање на хронологију и историјску тачност је „историјска заблуда“, 
којом је краљ Карло Ружни опседнут (Басара 2013: 23–45).

За раз ли ку од Гро сма на, краљ Кар ло Ру жни је сар до нич ни ме лан хо лик, 
лу ци дан и мра чан, а је зик ње го вог при по ве да ња од раз „ми стич не на де у по-
пра вља ње све та пу тем ње го вог уни ште ња“ (iDem: 39). Ре че нич на струк ту ра 
је ста бил на, али у зна чењ ском сми слу за сно ва на на па ра док су, „фор ми ра њу 
ла жног ка у за ли те та (или „фин ги ра њу узроч но-по сле дич ног ни за)“ (дамјанов 
2010‒2011: 85), због ког је по ру ка ко ју та ста бил на ре че нич на кон струк ци ја 
ша ље иро нич на и па ро дич на, а ње на ве ро до стој ност суб вер ти ра на:

San cta sim pli ci tas! Онај ко при ста је да бу де уби јен и по кра ден, има 
пра во да уби ја и кра де. Ни ко дру ги. По што ја при ста јем да бу дем и уби јен 
и по кра ден, убио сам Мар го и ње ног љу бав ни ка, и ни то ни је по мо гло. 
Ето, на ста ви ли су да ме ва ра ју, и ва ра ће ме док је све та и ве ка (Басара 
2013: 32).

Но ви ца Ми лић ова кво из вр та ње зна че ња ту ма чи као вид узгло бља ва ња 
ре че ни це при ко јем „па ра так са пре у зи ма на се бе хи по так су ка ко би се из-
ну тра раз гра ди ла“ (милић 2010‒2011: 203), дру гим ре чи ма ре че ни ца ко ја 
фор мал но са др жи да кле, јер, оту да, сто га итд. са др жин ски не про из во ди 
ло гич ки за кљу чак ко ји упо тре ба та квих ве зни ка обич но прет по ста вља. При-
по ве да ње кра ља Кар ла Ру жног са др жи и кон траст не од но се у окви ру ре че-
ни ца ко је се огле да ју у при су ству ре чи ко је при па да ју раз ли чи тим ре ги стри-
ма, као што је слу чај са ре чи ма дис пут и на жде ру у ре че ни ци: „Он да је 
га зда пре ки дао наш дис пут и те о ло ги ја је мо ра ла да са че ка да се ве ли ка ши 
на жде ру“ (Басара 2013: 22). Лир ска ме лан хо лич ност се, у Пред го во ру при
ре ђи ва ча и По ве сти о мом кра љев ству, усред та квог је зи ка фор ми ра по-
ја ча ном упо тре бом при де ва ко ји, као и у прет ход ним слу ча је ви ма, има ју 
не га тив ну фор му али не ма ју не га ти ван пред знак, дру гим ре чи ма не ма ју 
не га тив ну ко но та ци ју већ озна ча ва ју пој мо ве ко ји оста ју с оне стра не људ ског 
по и ма ња: бес кра јан, не так нут, не ис тра жен, не про зи ран, не ви дљив, итд., 
за тим на бра ја њи ма, пре пли та њем стил ских фи гу ра као што су оно ма то пе ја 
и ана фо ра: 

Ли це мер. Ми сли да не знам да у по та ји, не ви дљи вим ма сти лом, 
шкра ба по мо јим мар ги на ма. Ако на прег нем слух, чу јем ка ко шкра ба, 
ка ко гре бе по по вр ши ни исто ри је, ка ко оста вља сво је мр ље, го њен без-
ум ном же љом да не иш че зне из пам ће ња све та (iDem: 28). 

При сут на су по на вља ња, истих име ни ца у раз ли чи тим па де жи ма, гла-
го ла у раз ли чи тим гла гол ским вре ме ни ма и раз ли чи тих вр ста ре чи истог 
ко ре на, рав но мер но или не рав но мер но рас по ре ђе них: 
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Ни јед на ве ра не мо же из ме ни ти свет и ни јед на чи ње ни ца ни ка да 
не мо же опо врг ну ти ве ру. Та ко ће пи са ти Освалд Шпен глер у су мрак 
јед ног бу ду ћег кла ња. Уза луд ће про ћи сто ти не го ди на; ни та да то ни-
ко ме не ће би ти ја сно. Го ди не про ла зе уза луд; то је пр ва пре ми са овог 
по гла вља ПО ВЕ СТИ. Хи ља де уза луд них го ди на (iDem: 33).

Фи гу ра по на вља ња са слич ним ди стри бу тив ним обра сцем и сед мо стру-
ком упо тре бом раз ли чи тих ре чи ко је озна ча ва ју уми ра ње и смрт ства ра из ра-
зи то сна жан ефе кат ме лан хо лич ног осе ћа ња пра зни не и у сле де ћем од лом ку:

[...] од су ство [Гросмановог] при су ства омо гу ћи ће да ко нач но раш-
чи стим јед ну ствар: је смо ли мр тви. Ти ме не ми слим – умр ли. То је чи-
ње ни ца. Да ту ми на ше смр ти ствар су, ка ко се у ово вре ме сма тра, вр ло 
да ле ке про шло сти. Умр ли смо, умр ли, у то не мо же би ти сум ње. Чак и 
да се ћа ње из не ве ри, ту је Гро сман; ње го ве по се те гроб ни ци у ко ју сам 
га ипак са хра нио. Сва шта се до го ди ло на ли цу све та док смо са ња ри ли 
не ко ли ко ча са ка. Али то ме не ис пу ња ва чу ђе њем ни га ђе њем. Ни сам 
ли све то знао? Пре све га, ва ља ми ре ши ти про блем на шег он то ло шког 
ста ту са“ (iDem: 299).

У Фами још фигурирају инверзија („Бескрајне су тајне провинцијских 
библиотека.“), компарација („ ..., као у паклу, ...“), „Као што се злато не тра-
жи у јувелирницама ...“, а посебно је интересантно присуство алитерације: 
„похабаним примерцима петпарачких књига“, „и сјај стаклених перли доне-
кле просијава кроз помрчину“ (Idem: 17-22). Од зна ча ја је при ме ти ти ка ко 
али те ра ци ја че сто не при мет но по ја ча ва сна гу чак и име на књи жев них ли ко-
ва и зна чај них пој мо ва у ро ма ну: краљ Кар ло, ка пе тан Квин сдејл, Гро сма но-
ва гроб ни ца. „Пред го вор при по ве да ча“ као фик ци о нал ни сег мент ро ма на има 
сна жан лир ски на бој, ко ме до при но си и јед на од рет ко по е тич них ме та фо ра 
у ро ма ну:

Пре да ју ћи чи та о цу овај збор ник у ру ке схва там да сам пре не ко ли-
ко го ди на, тра га ју ћи за ша ре ним ка мич ци ма на ба сао на би сер, али и то 
да је би сер у оче ки ва њу до стој ног вла сни ка на шао не до стој ног, ко ји га 
умно жа ва њем у не до пу сти во ве ли ком бро ју при ме ра ка пре тва ра у ста-
кле ну пер лу. Је ди но оправ да ње је да у на шем вре ме ну, ко је спа да у ка сну 
је сен го ди не го ди на (о че му пи ше ка пе тан Квин сдејл) и сјај ста кле них 
пер ли до не кле про си ја ва кроз по мр чи ну што се згу шња ва над хо ри зон-
том (iDem: 18). 

Реч ко ја и да ље про си ја ва све тло шћу, као Ба са ри не све тлу ца ве пер ле, дир-
љи ва је реч ко ја, као пер ле, про си ја ва кроз ноћ па ро дич ног, ау то ре фе рен-
ци јал ног тек ста. Чи ни се да ди стри бу ци ја лир ско-ме лан хо лич них фраг ме-
на та у тек сту ка кав је Фа ма о би ци кли сти ма на од ре ђе ни на чин ко ре ли ра са 
Ба са ри ним освр том на „про ту ра ње“ суб вер зив них, про грам ских тек сто ва 
као што је ње го ва Ме та фи зи ка про зе у све тлу про па сти За па да, у јав ност: 
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Као што се зна, та да [1984. или 1985.] су ко ми те ти још увек ра ди ли 
пу ном па ром, па кад је не ко хтео да ка же не што про тив ко му ни ста, онда 
се то чи ни ло та ко што се не ко ли ко па су са ан ти ко му ни зма уме та ло у 
пет-шест шлајф ни те шке ме та фи зи ке ко ја је спре ча ва ла цен зо ре да до-
спе ју до „опа сних ме ста“ ( Басара, Ту ма ра ње по бес пу ћу, 2010‒2011: 71). 

У Фа ми је, на сли чан на чин, тек овлаш и по не где, ра су та ме лан хо ли ја, 
као део мам ца ко јим сва ко де ло тра жи сво га чи та о ца. Фа ма про по ве да иде-
ју о по врат ку ду хов но сти на сли чан на чин на ко ји и Еван ђе о ски би ци кли сти 
ру жи ног кр ста оста вља ју свој траг кроз исто ри ју – ства ра ју ћи у чи та о цу 
не ве ри цу да се све то мо же би ти исти на, узро ко ва ну укуп ном па ро ди јом и 
прак сом де и де о ло ги за ци је све га што се на ђе на пу ту. 

3.закључак. У уво ду овог ра да на по ме ну то је да су по сто ја ле из ве сне 
те шко ће у про на ла же њу те о риј ског уте ме ље ња за ис пи ти ва ње про сто ра 
ко ји пост мо дер ни стич ка, ме та про зна књи жев ност оста вља за естет ско ужи-
ва ње у лир ско-ме лан хо лич ном је зи ку. Под естет ским ужи ва њем ов де се 
ми сли на чи та лач ку ин тер ак ци ју са тек стом ко ја ни је пр вен стве но де кон струк-
тив на и ко ја не пред ста вља кри тич ко-па ро дич но по и гра ва ње са прет ход ним 
дис кур си ма, већ ме лан хо лич ни осврт на пост мо дер ну пра зни ну и чо ве ко ву 
те гоб ну сме ште ност у исту. У за кључ ку сво је књи ге Rus sian Post mo der nism: 
New Per spec ti ves on PostSo vi et Cul tu re, Ми ха ил Еп стајн, го во ре ћи о ста њу у 
ру ској књи жев но сти, ис ти че по тре бу за „но вом искре но шћу“ („new sin ce rity”) 
ко ја се код ру ских пост мо дер ни стич ких пи са ца ја ви ла још кра јем осам де се-
тих го ди на два де се тог ве ка. Но ва искре ност, об ја шња ва Еп стајн, тран сцен-
ди ра иро нич ну дис тан цу, „зна ке на во да“ (ко ји су нео дво ји ви од па ро ди је). 
Пи сац ко ји ства ра са „но вом искре но шћу“ не при бе га ва иден ти фи ка ци ји са 
сво јим ју на ком (што би би ла од ли ка „ста ре искре но сти“), већ раз ви ја свој 
по ет ски/при по вед ни глас као син те зу прет ход них тек сто ва (тек сто ва ко ји 
су „под зна ци ма на во да“) и оно га што до жи вља ва као свој ин ди ви ду ал ни 
глас. Еп стајн ис ти че да ова кав при ступ до во ди до фе но ме на ко ји би се мо гао 
на зва ти „транс-ли рич ност“ („trans-lyri cism”, тер мин Дми три ја При го ва), 
ко ја је стра на и мо дер ни зму и пост мо дер ни зму (ePstein 1999: 457).

Ис пи ти ва њем је зи ка Об ја ве бро ја 49 и Фа ме о би ци кли сти ма, мо же мо 
ар гу мен то ва ти да се тра го ви лир ског и ме лан хо ли је ја вља ју и у (пост)мо дер-
ни стич кој књи жев но сти као из раз од су ства ду хов ног и иде је цен тра у ка пи-
та ли стич ко-по тро шач ком дру штву, и ег зи стен ци јал не је зе као про из во да 
„ис ку ства пра зни не [...] чо ве ка као би ћа осу ђе ног на бе сми сао и не а у тен тич-
ност по сто ја ња“ (илић 2010–2011: 106). Не ста нак ин ди ви ду ал ног су бјек та, 
соп ства ко је је, као та кво, има ло спо соб ност да осе ћа, уки ну ло је су бјек тив-
ност ко ја је мо гла да из ра зи ау тен тич но осе ћа ње. Пост мо дер ни по је ди нац, 
фор ми ран у дру штве ним и кул тур ним окол но сти ма ис по сре до ва ног, ре про-
ду ко ва ног и ко мер ци јал но ра бље ног ис ку ства, ни је ви ше спо со бан да осе ћа 
на на чин на ко ји је то ра ни је би ло мо гу ће, ни ти да, по сле дич но, ау тен тич но 
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осе ћа ње је зич ки из ра зи. Осе ћа ње пра зни не и је зич ка осу је ће ност про из во-
де но стал ги ју за ау тен тич ним ис ку ством и из ра зом, а ме лан хо ли ја се ја вља 
као жуд ња за ап со лу том, ко ја је у ко ре ну сва ког ства ра ла штва. Ту ма че ње 
Об ја ве бро ја 49 и Фа ме о би ци кли сти ма се у овом ра ду те ме љи на ана ли зи 
од ло ма ка из ро ма на ко ји по ка зу ју зна чај но при су ство стил ских фи гу ра чији 
лир ско-ме лан хо лич ни ефе кат по ни шта ва па ро дич но де ло ва ње у на ве де ном 
сег мен ту тек ста. Лир ско-ме лан хо лич не епи зо де се ја вља ју као жуд ња за ста-
бил ним зна че њем, за ме та фо рич ком пу но ћом по сто ја ња ко ја би по сто ја ла 
из ван тек ста, а уме сто ког, у Об ја ви ним и Фа ми ним дру штве но-исто риј ским 
и књи жев ним окол но сти ма, по сто ји са мо ду хов на пра зни на пост мо дер ног 
све та.

Раз ма тра ње по сто ја ња ли рич но сти у пост мо дер нистичком тек сту отва ра 
пи та ње да ли је пост мо дер но ста ње дру штва, а са мим тим и ње го ва књи жев-
ност, по ред све сво је па ро дич но сти и са мо ре фе рен ци јал но сти ко је, ка ко је 
ово ис тра жи ва ње по ка за ло, ре зо ни ра ју са са мо љу бљем и его цен трич но шћу 
ко је то дру штво не гу је, ика да смо гло сна ге да се у пот пу но сти од рек не мо-
гућ но сти да ипак по сто ји не што из ван тек ста, не што што би, као из ван ред на 
ме та фо ра, је зик ли шен де кон струк тив них на ме ра, има ло моћ да об у хва ти 
Сми сао.
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Jo van ka D. Ka la ba

LYRI CAL ME LAN CHO LIC DI SCO UR SE IN POST MO DERN NO VEL:  
THO MAS PYNCHON’S THE CRYING OF LOT 49 AND SVE TI SLAV BA SA RA’S  

THE CYCLIST CON SPI RACY

S u m  m a r y

The pa per de als with the pos si bi lity of lyri cal and me lan cho lic lan gu a ge in two post-
mo dern no vels, The Crying of Lot 49 by Tho mas Pynchon and The Cyclist Con spi racy 
(Fa ma o bi ci kli sti ma) by Sve ti slav Ba sa ra. The pa per ar gu es that lyri cal me lan cho lic frag-
ments, scat te red in pre do mi nantly pa ro dic and self-re fe ren tial di sco ur se of post mo dern 
pro se nar ra ti ves, ap pe ar as a kind of lin gu i stic for mu la tion of the ab sen ce of the spi ri tual 
and the me taphysi cal from the li fe of the (post)mo dern in di vi dual. The no vels’ pa ro dic and 
self-re fe ren tial tec hni qu es ero de the tra di ti o nal li te rary con ven ti ons, at the sa me ti me ero-
ding the no vels’ pro ta go nists’ sen se of un der stan ding of the worlds they in ha bit. Post mo dern 
gro un dles sness ma kes the seg ments of the no vel in which the pro ta go nists de li be ra te the 
world and the self highly me lan cho lic. The lan gu a ge of the no vels, which, as all post mo dern 
li te ra tu re, le a ves lit tle or no ro om for ple a su re and iden ti fi ca tion, con ta ins lyri cal frag ments 
that are seen as the lin gu i stic over co ming of de ep me lan cho lic di scom fort: gi ving me a ning 
to the me a nin gless world. The me lan cho lic ele ment is lin ked to the sor row for the lost lan-
gu a ge and the lost con text in which he ro ic, co ur te o us, ro man tic, highly for mal etc. di sco-
ur ses co uld ha ve the ir aut hen tic exi sten ce, out si de of pa rody and self-re fe ren tial di sco ur se.

Post mo dern the o rists and li te rary cri tics talk abo ut the fe e lings of no stal gia and me lan-
choly as fun da men tal ele ments in every cre a ti ve pro cess. Lin da Hutc heon fo cu ses on no stal-
gia as an ex pres si on of dis sa tis fac tion with mo dern cir cum stan ces, stres sing that only com-
bi ned with irony can no stal gia avoid be co ming re gres si ve and re vi va list. Iro ni zed no stal gia 
turns to the ide a li zed past in a man ner that al lows lo o king in to the past wit ho ut ever for get ting 
that re tur ning to it is fun da men tally im pos si ble. Ro ma no Gu ar di ni and Ju lia Kri ste va emp-
ha si ze the im por tan ce of the me lan cho lic di scom fort in li te rary pro duc tion, se e ing it as 
po tent, con sti tu ti o nal sor row that trig gers what Chri stop he Den Tandt calls the post mo dern 
su bli me, the lin gu i stic over co ming of what at first se ems ir re du ci ble to lan gu a ge. 

This pa per ap proc hes the two no vels’ po ten ti a lity of style in or der to exa mi ne the 
man ner in which the lyri cal and the me lan cho lic is pro du ced in The Crying of Lot 49 and 
The Cyclist Con spi racy. The Crying of Lot 49, the text which, to a gre at ex tent, both 
the ma ti cally and for mally be longs to the mo der nist tra di tion, bu ilds its lyri cal po ten tial 
on me tap hor, com pa ri sons and de scrip ti ve adjec ti ves of a “blu rry”, de fer red me a ning, 
with a sig ni fi cant pre sen ce of fi gu res of re pe ti tion. The Cyclist Con spi racy, on the ot her 
hand, as a pa ra dig ma tic post mo dern text, owes its lyri cal char ge ma inly to re pe ti ti ons, 
con trasts and in ver si ons, as well as a spe ci fic use of ne ga ti ve adjec ti ves, whi le both texts 
ha ve a highly pro no un ced hu mo ro us slant. 

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Фа кул тет за хо те ли јер ство и ту ри зам
jo van ka.ka la ba@yahoo.com
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ПОЕТСКА ФУНКЦИЈА ЈЕЗИКА У ПРОЗИ 
ДРАГОСЛАВА МИХАИЛОВИЋА 

(Петријин венац, Кад су цветале тикве, Треће пролеће)

У ра ду ће би ти пре до че на естет ска функ ци ја је зи ка – од на-
ра тив них по сту па ка до осо бе ног је зи ка усло вље ним до бом, обра-
зо ва њем, ге не ти ком и дру штве ним окру же њем ли ка. У ро ма ни ма 
ко ји ће у овом ра ду би ти ак ту е ли зо ва ни Ми ха и ло вић осве тља ва 
крај пр ве и дру гу по ло ви ну XX ве ка из пер спек ти ве је дин ке, кроз 
оп ште и ин ди ви ду ал не људ ске осо би не, али и кроз за ово под не бље 
ау тен ти чан мен та ли тет и со ци о ло шке и по ли тич ке окол но сти, а 
пу тем уо ча ва ња спе ци фич них го вор них об ли ка у ро ма ни ма Пе три
јин ве нац, Кад су цве та ле ти кве и Тре ће про ле ће. Ин тер пре та тив-
ним при сту пом на сто ја ће се да се ва ља но пред ста ви хе те ро ге ност 
го вор них фор ми, при по ве да ња у ја-фор ми или 3. ли цу усло вље но 
тач ком фо ка ли за ци је, уз на ту ра ли стич ке и фол кор не еле мен те је-
зи ка у по ет ској функ ци ји ка рак те ри за ци је ли ка.

Кључ не ре чи: је зик, иди ом, ја-фор ма, 3. ли це, тач ка фо ка ли-
за ци је, ху мор, иро ни ја.

„Ја сам се од у век за ни мао за љу де и то је на не ки на чин би ла мо ја пре-
оку па ци ја. Од у век сам мно го ви ше во лео да слу шам не го сâм да при чам.“ 
‒ ре као је Дра го слав Ми ха и ло вић у ин тер вјуу са др Ро бер том Хо де лом 
(ходел 2010: 43). Мо жда је у овој из ја ви за пра во от кри ве на спо соб ност овог 
пи сца да вер но пред ста ви ка рак те ре и дру штве не окол но сти на шег под не бља 
у сво јим ро мани ма. По зна то је да вр стан пи сац тре ба да бу де и до бар пси-
хо лог и да по се ду је моћ за па жа ња и ана ли зе. Сто га, као па жљив слу ша лац 
и ту мач при ча ко је га окру жу ју, и са та лен том да тај „сва ко днев ни“ ма те-
ри јал пре то чи у књи жев но у мет нич ки свет, Дра го слав Ми ха и ло вић „до но си 
на шу при чу“ (савић 2010: 86). 

Љубишa Је ре мић ис та као је да Ми ха и ло ви ће ва про за по се ду је „жи вот-
ност, то јест, енер ги ју ко јом је код сво јих чи та ла ца сме ста иза зи ва ла ре а го-
ва ња на про чи та но као на соп стве но жи вот но ис ку ство, при хва та ње или оспо-
ра ва ње про чи та ног као жи вот не да то сти“ (јеремић 2010: 78). Ми ха и ло вић 
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ли ко ве у сво јим ро ма ни ма ства ра као ин ди ви дуе, као осо бе не лич но сти 
чи је је по сту па ње и емо тив но до жи вља ва ње усло вље но окoлностима, скло-
пом осо би на, на го ни ма, пред ста вље не као да по сто је у на шем окру же њу, а 
опет та ко ка рак тер но об ли ко ва не да су не сум њи во при пад ни ци умет нич ког 
кон тек ста ро ма на. Иа ко су ли ко ви у ње го вим про зним оства ре њи ма, као 
што је већ ре че но, за пра во обич ни љу ди из на шег окру же ња (би ло да је реч 
о ур ба ној или ру рал ној сре ди ни, пре сто ни ци или про вин ци ји), њи хо ва вред-
ност је у пси хо ло шкој сло же но сти, у ати пич но сти од ре ђе них по сту па ка. Они 
су љу ди из на ше не дав не про шло сти, „оне лич но сти ко је не ства ра ју исто-
ри ју и иде о ло ги ју, али на ко је исто ри ја и иде о ло ги ја и те ка ко ути чу“ (недић 
2010: 93). Мар ко Не дић је за Ми ха и ло ви ћа ре као да је „за јед но с не ко ли ци-
ном пи са ца сво је књи жев не и по е тич ке ге не ра ци је (...) за чет ник и је дан од 
нај о ства ре ни јих и нај до след ни јих пред став ни ка тзв. ствар но сне или кри-
тич ке про зе“ (недић 2010: 90). То ком на ред них стра ни ца на сто ја ће се да се 
кроз пре до ча ва ње на ра тив них по сту па ка при ли ком ка рак те ри за ци је ли ко ва, 
до ми нант них мо ти ва и осо бе но сти Ми ха и ло ви ће ве про зе ко ји су при сут ни 
у ро ма ни ма Тре ће про ле ће, Кад су цве та ле ти кве и Пе три јин ве нац, уо че 
еле мен ти пост мо дер ни стич ке тра ди ци је, тач ни је, стру је нео ре а ли зма.

У већ по ме ну том ин тер вјуу са др Хо де лом, Ми ха и ло вић је у сво јој припо-
ве дач кој де лат но сти из дво јио че ти ри фа зе: „пр ва би би ла она ко ја се одно си 
на сказ, дру га би озна ча ва ла пре ла зак на при по вед но тре ће ли це, тре ћа би 
пред ста вља ла от кри ва ње Го лог ото ка и че твр та би мо жда би ла ова о је зи ку“ 
(ходел 2010: 49). Из бор ана ли тич ког освр та на осно ву по ме ну та три ро ма на 
мо ти ви сан је раз ли чи том по зи ци јом при по ве да ча, вре ме ном зби ва ња, од но сно, 
по ли тич ким окол но сти ма у до ба ко му ни зма, про бле ма ти зо ва ње и ру рал не и 
ур ба не срединe, као и то да су про та го ни сти раз ли чи тог дру штве ног сло ја, 
те је је дан од ва жних по ет ских еле ме на та за сту пље ност не стан дард них језич-
ких иди о ма. Ана ли зи ра њем по ме ну тих при по ве дач ких фа за, уз аде кват не 
при ме ре из ро ма на у ко јем су за сту пље не, и утр вр ђи ва њем њи хо вог по ет ског 
са гла сја са кон сти ту и са њем ка рак те ра ли ка, на сто ја ће се да се утвр ди на осно-
ву че га ли ко ви у Ми ха и ло ви ће вој пр о зи осве до ча ва ју тип мо дер ног ју на ка.

У го во ру по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де 1961. го ди не у Сток хол му, 
Иво Ан дрић је, го во ре ћи о стал ној, не у мит ној по тре би љу ди од пам ти ве ка 
за при ча њем, и пре но ше њем истих, ре као: „Мо жда је у тим при ча њи ма, 
усме ним и пи сме ним, и са др жа на пра ва и сто ри ја чо ве чан ства, и мо жда би 
се из њих бар мо гао на слу ти ти, ако не са зна ти сми сао те исто ри је“.

Ин тер пре ти ра ју ћи ро ма не Тре ће про ле ће, Кад су цве та ле ти кве и Пе
три јин ве нац упо зна је се од јек дру штве но по ли тич ких де ша ва ња у жи во ти ма 
ли ко ва са на шег под не бља. Глав ни ли ко ви ових ро ма на су Љу ба Сре те но вић, 
бок сер од ра стао у ур ба ној сре ди ни, Пе три ја Ђор ђе вић, се љан ка од ра сла у 
ма ло гра ђан ској и Све та Пе тро ни је вић, уд баш ко ји из ма ло ва ро шке сре ди не 
ка сни је пре ла зи у ур ба ну. На из глед без за јед нич ких осо би на, за пра во слич ни 
по свом усу ду и тра гич но сти усло вље ним суд бин ским окол но сти ма, ни јед но 
од њих не оста је по ште ђе но пат ње. 
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Раз ма тра ју ћи ко ли ко ка рак те ри за ци ја ли ка ути че на струк тур ни тип 
ро ма на ли ка, Зден ко Ле шић у Те о ри ји књи жев но сти ис ти че да је то је дан од 
нај зна чај ни јих фак то ра и во де ћи се ти ме из два ја не ко ли ко ти по ва ро ма на: 
„епи сто лар ни ро ман пу шта свог ју на ка да сам, у пи сми ма, очи ту је оно што 
је са др жи на ње го ве ду ше; Bil dun gsro man пу шта свог ју на ка да по сте пе но, 
кроз ис ку ства адо ле сцен ци је, до ђе до ста ња зре ло сти и ус по ста ви свој иден-
ти тет; ро ман-ис по ви јест, у ко јем је ју нак исто вре ме но и при по вје дач, пре-
пу шта ју на ку да сам, у пр вом ли цу, очи ту је се бе, мо ти ве свог дје ло ва ња и 
сво је ре ак ци је на дје ло ва ње дру гих љу ди; дру штве ни ро ман бал за ков ског 
ти па по ста вља ју на ка у раз ли чи те окол но сти исто риј ског жи во та и по сма тра 
ка ко се он у њи ма по на ша“ (лешић 2008: 375). Сле де ћи ову по де лу, ро ма ни 
Кад су цве та ле ти кве и Пе три јин ве нац при па да ју ти пу ро ман-ис по вест, 
док би „Тре ће про ле ће“ при па да ло бал за ков ском ти пу ро ма на. 

Да кле, Љу ба и Пе три ја не са мо да су глав ни ли ко ви, већ су и на ра то ри, 
те оста ле ли ко ве у ро ма ну по сма тра мо кроз њи хо ву при зму и го во ре ћи о 
дру ги ма они ти ме го во ре и о се би. „Сам при по ве дач је из ми шљен, али у 
том све ту фик тив них лич но сти, ко је су све, при род но, у тре ћем ли цу, он је 
пи шчев пред став ник. Не за бо ра ви мо да је он у ис тој ме ри чи та о чев пред став-
ник, тач ни је ре че но, он је оно ста но ви ште на ко је пи сац на во ди чи та о ца ка ко 
би овај про це нио, пра тио ток до га ђа ја, ка ко би се ко ри стио њи ме“ (Битор 
1979: 484). Из бор пи сца да ова два по ме ну та ро ма на бу ду у „ја-фор ми“ је сте 
ви ше стру ко стил ски оправ дан. Не са мо да је ти ме ис ка за на по тре ба чо ве ка 
да при ча о свом жи во ту, би ло из са мо ће ка ко то чи ни Пе три ја, би ло из са-
мо пре и спи ти ва ња ка ко чи ни Љу ба, већ је ак ту е ли зо ва на и спе ци фич ност 
је зи ка ко јим они при по ве да ју, ко ји све до чи и о њи хо вом дру штве ном сло ју, 
али и усло вља ва на чин на ко ји они пред ста вља ју сво ју око ли ну, као и на чин 
на ко ји о њој ра су ђу ју. „При по ве да ње у пр вом ли цу, услед свог уског раз гра-
ни че ња, та ко ђе по ста вља од ре ђе не тех нич ке зах те ве пред ау то ра, али му 
при ба вља и од ре ђе ну пред ност. Еп ско с̓ве зна њеʼ на пу шта се у овом слу ча ју 
у при лог тач но од ре ђе не пер спек ти ве“ (кајзер 1973: 241). Овим по ступ ком се, 
по ред на ве де них осо би на, ус по ста вља и ути сак ве ро до стој но сти, не ке вр сте 
емо тив ног до ку мен та. Ми шел Би тор ис та као је да се „уво ђе њем лич ног ста-
но ви шта по сти же, пре све га, ви ши сту пањ исти ни то сти“ (Битор 1979: 484).

Ути сак да нам не ко пре до ча ва свој жи вот, уз емо тив не ва ри ја ци је, ко-
мен та ре и лич ни до жи вљај, по стиг нут је упо тре бом ска за. „Усме ни об лик 
ка зи ва ња, од но сно на ра тив ни сказ, ко ји до ми ни ра Ми ха и ло ви ће вом про зом, 
до при но си не са мо ства ра њу илу зи је не по сред ног до жи вља ва ња ис при ча ног 
не го и убе дљи во сти ау то ро вог на сто ја ња да од го ва ра ју ћим про зним об ли-
ком оправ да умет нич ку функ ци о нал ност утвр ђе них фор му ла и ви до ва ска-
за. Дра го слав то, с јед не стра не, по сти же увек дра ма тич ном при чом и из-
бо ром од го ва ра ју ћих књи жев них ли ко ва ко ји је по кри ва ју а, с дру ге стра не, 
из ве сном про ме ном је зич ког, па ти ме и стил ског мо де ла ка зи ва ња, углав ном 
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за сно ва ног на де фор ма ци ји стан дард ног је зи ка, али и на де фор ми са ном, 
од но сно на ин ди ви ду а ли зо ва ном ис ку ству и до жи вља ју све та књи жев них 
ју на ка“ (недић 2010: 96). Пе три ја сво ју при чу при по ве да у ди ја лек ту, док 
Љу ба Сре те но вић то чи ни слен гом. Иа ко је у на шој књи жев но сти и ра ни је 
био за сту пљен ди ја ле кат ски го вор ли ко ва (нео спор но се ту из два ја Бо ри сав 
Стан ко вић), но вост је да је цео ро ман упра во у овом не књи жев ном иди о му, 
сва ка ко усло вље но фор мом при по ве да ња. Ми ха и ло вић ти ме не са мо да 
проду бљу је ак ту е ли зо ва ње те сре ди не, већ и ра све тља ва чи ње ни цу да се и 
не ка да јед но став ним ре чи ма при сут ним у сва ко днев ном го во ру мо гу ре ћи 
оп ште и ве ли ке ци ви ли за циј ске исти не. Иа ко је Пе три ја нео бра зо ва на се-
љан ка, са ма ће то и ре ћи „ја н умем да чи там“ (михаиловић 2004: 167), кроз 
ње но пред ста вља ње раз ли чи тих окол но сти у ко је ју је жи вот сме стио, кроз 
ње ну до ви тљи вост, ана ли тич ност и оштро ум ност, спо зна је мо свет се о ске 
сре ди не раз ли чи тих ка рак те ра и суд би на. У по је ди ним епи зо да ма ро ма на, 
ка да го во ри о жи во ти ма дру гих, Пе три ји но при по ве да ње та да пре ла зи у 
при по ве да ње у 3. ли цу (епи зо да о Ви то ми ру и Љи љи), за тим ка да го во ри о 
ства ри ма ко је ни је са ма мо гла ви де ти, ка ко би се то по е тич ки оправ да ло 
обич но ће глав на ју на ки ња ре ћи да јој је то не ко ис при чао – „Ка ко ја то знам? 
Па Ми са ми све ис при чао, са ма ни сам ви дла“ (михаиловић 2004: 320).

Раз ли ка из ме ђу при по ве да ња Пе три је и Љу бе ни је са мо ко јим раз го-
вор ним сти лом при ча ју већ и оп сег ко јим то чи не. Док Пе три ја не ка да по-
ми ње и ви ше вер зи ја до га ђа ја (узрок Ви то ми ро ве бо ле сти), Љу ба кон ци зно 
на во ди до га ђа је, уз нај зна чај ни је по је ди но сти, без за др жа ва ња у опи си ма и 
раз ма тра њу до га ђа ја и ту ђих по сту па ка. Сва ка ко је ова кон ста та ци ја у уској 
ве зи са естет ском вред но шћу де ла. Љу ба је бок сер, не ко ко је ви ше у сти лу 
actа, non verbа. Љу де из свог окру же ња опи са ће у не ко ли ко ре че ни ца, мо ти ве 
у сво јим по ступ ци ма не ће ана ли зи ра ти већ ће са мо по ми ња ти до га ђа је, a у 
не до стат ку од го ва ра ју ћих ре чи у си ту а ци ја ма у ко ји ма је из ра жен ви сок ниво 
емо тив но сти, у скла ду са сво јим ди на мич ним на чи ном го во ра, али ка ко би 
се ис ка за ла и бр зи на ко јом се до га ђај од вио, уз елип тич ност ко ри сти ће и 
оно ма то пе ју ‒ „И дуф – опет онај апер кат. Ја ова ко, ра ши ре них ру ку и но гу 
– на ле ђа!“ (михаиловић 2004: 24). Док ће Пе три ја го во ри ти о сво јим пат-
ња ма по ду же, о њој ће мо са зна ва ти и из ре чи дру гих ли ко ва (вра ча ра Ана, 
док тор Ћо ро вић...). Љу ба ће по не кад из ре ћи сво ја осе ћа ња, а нај бо љу сли ку 
о ње го вој ме та мор фо зи пре до чи ће тре нер Зо рић, док ће нам Ин ге са оп шти 
ње не по сле ди це при сут не у вре ме ну из ког се при по ве да. О овим по ет ским 
по ступ ци ма ка сни је ће би ти ре чи. 

Ве о ма је зна чај но ис так ну ти на ко ји на чин је уте ме љен при вид усме ног 
ка зи ва ња. За ути сак ве ро до стој но сти да нам се не ко лич но обра ћа и са оп шта-
ва сво ју суд би ну ни је до во љан са мо осо бен је зик и при по ве да ње у „ја-фор ми“, 
те се тај ути сак по ја ча ва упо тре бом по ка зних за ме ни ца ово ли ко, ова ква, 
ово лич ка и при ло га он де, та мо то ком при по ве да ња ‒ „Је л ти знаш ди је По-
лек си ји на ку ћа? Он де, у Гор ње Ок но“ (михаиловић 2004: 75), као и чак ди-
рект но обра ћа ње чи та о цу или при вид ном слу ша о цу „Је л ви диш? Је л та ко?“ 
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(михаиловић 2004: 13). Пе три ја ће не ко ли ко пу та при вид ног са го вор ни ка 
по ну ди ти ка фом, ци га ре та ма, су ге ри са ће и ње го ва пи та ња, па чак и од го во ре:

„Је л пу шиш?
Он да за па ли ци га ру. Ду ван ти је до бра ствар. Кад би му шкар ци 

ме не слу ша ли, сви би пу ши ли. Ај де ти за па ли, а ја ћу да ти ску вам ка фу. 
Ка ки је то му шка рац ко ји не пу ши?

Ма јок, за па ли од ма. Па ћеш по сле опет.
(...)
Ко је су ти то ци га ре? Бо га ти. Мој Ми са ни је те пу шио. Ов де се 

та ке, чи ни ми ске, не про да ју.
Ми слиш? Ни сам ви дла. Ал ле по ме ри шу. У баш ле по“ (михаило

вић 2004: 165). 

У на ве де ном од лом ку по ред ау ди тив ног и ви зу ел ног аспек та ат мос фе ре 
у ко јој бо ра ве на ра тор и при вид ни са го вор ник по ја вљу је се и аспект чу ла 
ми ри са, чи ме је још ви ше уте ме љен при вид ди рект ног усме ног ка зи ва ња 
глав не ју на ки ње.

Љу ба ће та ко ђе при ча ти као да се обра ћа не ко ме из свог окру же ња ‒ „а 
Рад нич ки ‒ зна се чи ји је био клуб“ (михаиловић 2004: 21), не ко ме ко до бро 
раз у ме та да шње вре ме и окол но сти. Ода је се ути сак да „ау тор са мо као да бе-
ле жи по дат ке жи во та објек ти вом ка ме ре и маг не то фон ском врп цом“ (џаџић 
1976: 151). 

Док је у ро ма ни ма Кад су цве та ле ти кве и Пе три јин ве нац фор ма при-
по ве да ња у 1. ли цу мо ти ви са на по тре бом глав них ју на ка да ка зу ју сво ју 
жи вот ну при чу, глав ни лик ро ма на Тре ће про ле ће, Све та Пе тро ни је вић „није 
по ста вљен као би ће ко је би би ло обр ва но по тре бом да се ис по ве да“ (јеремић 
2007: 211). Већ је на ве де но да би се овај ро ман по струк тур ном ти пу мо гао 
увр сти ти у ро ма не бал за ков ског ти па. Да кле, у сре ди шту при че је је дан 
ју нак чи је по на ша ње и по ступ ке пра ти мо кроз раз ли чи те окол но сти. „Сва ки 
пут ка да је реч о ро ма неск ном при по ве да њу, оба ве зно су три ли ца у пи та њу: 
два ре ал на ли ца: ау тор ко ји из но си фа бу лу, и ко ји би у обич ном го во ру од-
го ва рао пој му „ја“, за тим чи та лац ко ме се при ча, тј. „ти“ и нај зад јед на фик-
тив на лич ност, ју нак, онај о ко ме се го во ри, на и ме „он“ (Битор 1979: 483). 
Ода брав ши склоп лич но сти ка кав је Све та Пе тро ни је вић за глав ног ли ка 
ро ма на, Ми ха и ло вић осве тља ва дру гу стра ну то та ли тар ног ре жи ма на на шим 
про сто ри ма. У прет ход но по ме ну та два ро ма на, био је за сту пљен од јек 
дру штве но по ли тич ких окол но сти на глав не ли ко ве ко ји ни су би ли у по ли-
тич кој сфе ри. Исти на, у Пе три ји ном вен цу знат но ма ње и то ин ди рект но, 
у ви ду оп штег по гле да на ма ло ва ро шку сре ди ну (за тва ра ње руд ни ка, де мо-
ли ра ње и за тва ра ње Љу би ши не ка фа не, Ви то ми ров бо ра вак и у чет ни ци ма 
и у пар ти за ни ма), док је у ро ма ну Кад су цве та ле ти кве тај од јек је дан од 
ини ци ја то ра про па да ња по ро ди це глав ног ју на ка. Ме ђу тим, у ро ма ну Тре ће 
про ле ће глав ни лик је упра во при пад ник и ак ти ви ста ре жи ма. Ка ко ро ман 
бу де од ми цао, уви ђа ће се не са мо де струк тив на функ ци ја та квих лич но сти 
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пре ма дру ги ма, већ и де струк тив ност тог ре жи ма пре ма сво јим ак те ри ма. 
Иа ко нам глав ни лик не пре до ча ва ди рект но сво је ми сли и осе ћа ња, пу тем 
ау тор ских ко мен та ра, али и пу тем ра зних при по ве дач ких по сту па ка по пут 
ди ја ло га, уну тра шњег мо но ло га, до жи вље ног го во ра, па рен те зе пра ти мо 
раз вој са мо спо зна је глав ног ли ка, уну тра шњи раз дор и ре ла ти ви зо ва ње 
не ка да шњих по сту па ка. Зна чај но је ис так ну ти да је овом ро ма ну прет хо-
ди ла при по вет ка Тре ће про ле ће Све те Пе тро ни је ви ћа, об ја вље на у збир ци 
Ухва ти зве зду па да ли цу. Ро ман је за пра во про ши ре ње при по вет ке. При по-
вет ка се за вр ша ва ка да Све та од лу чу је да мо ра оти ћи не куд из Ћу при је. 
Да кле, оста так ро ма на не са мо да сме шта глав ног ју на ка у ве ле град ску сре-
ди ну, отва ра му но ве љу бав не епи зо де, већ пра ти и ескла ма ци ју ње го вог 
са мо пре и спи ти ва ња. Ин ди ви ду ал ност Љу бе и Пе три је нај ви ше је ис ка за на 
тех ни ком на ра тив ног ска за, док се у овом ро ма ну то по сти же тач ком фо ка-
ли за ци је. Иа ко је ро ман ис при по ве дан у 3. ли цу, тач ка фо ка ли за ци је ве за на 
је за глав ног ли ка, чи ји нам је уну тра шњи свет је ди но пре до чен, док о оста-
лим ли ко ви ма са зна је мо пу тем њи хо вих по сту па ка и ре чи. Из у зе так од ове 
уну тра шње фо ка ли за ци је из пер спек ти ве глав ног ли ка би ће је ди но лик 
пред сед ни ка су да, Дра ги ше Ма ри ћа. 

Из бор те вр сте при по ве да ња у овом ро ма ну омо гу ћи ло је по ста вља ње 
и ау тор ског ста но ви шта на спрам глав ног ју на ка. Ро ман по чи ње опи сом реке 
Ра ва ни це и на чи ном на ко ји се Све та раз бо лео. Већ на пр вим стра ни ца ма, 
а по го то ву на по след њим (ка да ће се оства ри ти па ра ле ли зам из ме ђу смр ти 
глав ног ју на ка и смр ти Ти та), отва ра се мо гућ ност иро ниј ске по став ке. „Ако 
иро ни ја пре ла зи гра ни це јед не ре че ни це и про жи ма ци је ли текст, он да го во-
ри мо о иро ниј ском дис кур су, ко ји је на ро чи то ка рак те ри сти чан за пост мо-
дер ни ро ман“ (лешић 2008: 230).

У при лог ве ро до стој но сти и ау тен тич но сти глав ног ли ка, ау тор ће упо-
тре би ти и до жи вље ни го вор „тај по сту пак је по ве зан с те жњом да се сма њи 
уло га све зна ју ћег при по вје да ча и да се став лич но сти укљу чи у са му на ра-
тив ну струк ту ру“ (лешић 2008: 164):

„Мо гао је да до ђе, ка ко не би мо гао. За њу је мо рао увек да на ђе 
вре ме“ (михаиловић 2002: 158).

По себ но је ин те ре сант но при су ство па рен те зе ‒ „ри јеч, гру па ри је чи 
или ре че ни ца уба че на – као ус пут но ‒ у цје ло ви то за себ ну ре че ни цу, мо же 
се схва ти ти и као фи гу ра ми сли“ (лешић 2008: 164). У не ким слу ча је ви ма, 
она је при сут на у ви ду уну тра шњег мо но ло га то ком при по ве да ња у 3. ли цу, 
а чи ме је при том оства ре но и де ми сти фи ко ва ње по сту па ња глав ног ју на ка 
и по сто ја ње ње го ве са мо све сти:

„Он се за тре ну так ма ло збу ни (ствар но, шта ја то из и гра вам?), а 
он да му па де на па мет: они хо ће да уни ште ову зе мљу“ (михаиловић 
2002: 158).
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За тим, као ус пут ни ко мен тар:

„У ко ми те ту ће убр за но до ћи до још не ко ли ко слич них ску по ва. 
Пе тро ни је вић ће и та мо опет узи ма ти реч. (Сва ки пут по сле то га но ви не 
ће му до не ти име и у јед ном ста ву га на ве сти.) Ко мо ра ће убр зо би ти по-
ра же на и Све та ће по ста ти члан ње ног но вог управ ног од бо ра“ (миха
иловић 2002: 66).

И нај зад, као иро ниј ски од нос ау то ра пре ма си сте му ра да и про су ђи ва њу 
ко ји је вла дао ме ђу уд ба шком апа ра ту ром: 

„Иа ко је знао да се у ва ро ши ни је мо гло на ћи ви ше од дво ји це-тро ји-
це ко ји во ле Нем це, за до ста Ћу при ча на се у пар ти ји твр ди ло да су с оку-
па то ром са ра ђи ва ли. („Он је за вре ме оку па ци је ра дио свој пос о̓, тр го вао 
као да се ниг де ни је ра то ва ло, да кле, са ра ђи вао је!“) Али, при том, је су ли 
на бе ђе ни из вр ши о ци прав де, бар ма ло, би ли и ку ка ви це?“ (михаиловић 
2002: 192).

Сва ка ко, с об зи ром на то да је у ро ма ну нај за сту пље ни ја уну тра шња 
фо ка ли за ци ја, ау тор се не рет ко слу жи и по ступ ком уну тра шњег мо но ло га:

„У ре ду, ми слио је гле да ју ћи кроз ма ле но ок но у рас ка љан пут, али ако су 
се они на ви кли, ка ко да се на вик нем ја? Ка ко да оп ста нем?“ (михаиловић 
2002: 17).

*

По ред на ве де них по сту па ка ко ји су при сут ни у овим ро ма ни ма, би ло 
да је реч о ска зу, при по ве да њу у тре ћем ли цу или ди ја ло шкој фор ми, по стоји 
осо бе ност ко ја је за јед нич ка за је зик ко ји је у њи ма при су тан, у ро ма ни ма 
Пе три јин ве нац и Кад су цве та ле ти кве пер ма нент но, што је и ло гич но с 
об зи ром на то да је при по ве да ње у јафор ми, а у Тре ћем про ле ћу по не где, 
од но сно у по је ди ним го вор ним де о ни ца ма, ка ко глав ног ли ка, та ко и дру гих. 
Реч је о не стан дард ном књи жев ном иди о му. Вол фганг Кај зер ис та као је да 
„ин ди ви ду ал ни стил не ког де ла има уто ли ко ви ше сми сла уко ли ко се спе-
ци фич ни је ко ри сте је зич ки об ли ци“ (кајзер 1973: 349). Би ло да је реч о слен-
гу, ди ја лек ту, вул га ри зми ма, псов ка ма, сви ови еле мен ти у уској су ве зи са 
ка рак те ри за ци јом ли ко ва, њи хо вим емо ци о нал ним ста њем, њи хо вим од но-
сом пре ма са го вор ни ку.

С об зи ром на то да су сви ли ко ви са на шег под не бља, и да се рад ња 
зби ва у сва ко днев ним усло ви ма, псов ке су не из о став не. Не тре ба по ми шља-
ти да се ти ме ба на ли зу је вред ност Ми ха и ло ви ће ве про зе. На про тив, овај 
по сту пак је у пот пу ној слу жби до ча ра ва ња ау тен тич но сти људ ске при ро де 
са овог под не бља, и по сти за ња ве ро до стој но сти „жи вог го во ра“. У дру штве-
ном сло ју љу ди ме ђу ко јим оби та ва Љу ба (бок се ри, на сил ни ци) упо тре ба 
псов ки из у зет но је при сут на. Та ко ђе, у ру рал ној сре ди ни ко ју ви ди мо у 
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Пе три ји ној, и у не ким де ло ви ма Све ти не око ли не, кле тве и псов ке са мо су 
јед на од осо бе но сти на чи на оп ште ко му ни ка ци је, и иа ко ни су баш њен по-
же љан вид, ни су ни не по зна те. Сва ка ко, нај те же при хва ћен је зич ки об лик 
је кле тва. Псов ке су при сут не и у ди ја ло зи ма Све те Пе тро ни је ви ћа са они-
ма ко је ис пи ту је, али и са сво јим ко ле га ма, чи ме се убе дљи ви је сли ка је дан 
си стем ра да и мен та ли тет љу ди ко ји га спро во де.

Већ је по ме ну то да Пе три ја при ча у ди ја лек ту (ко сов ско-ре сав ском):

„Кад та ко про ђе сат ел два, из шу ма рак се пр во по ја вљу је она. Ве-
зу је ма ра ми цу око гла ве, гле да ле во-де сно и бр зо иде. А тек кад она за ђе 
до пр ве ку ће, ено ти га одан де и он. Пу ши ње го ву ци га ру и по ла гач ко 
га ца пре ко ли ва де“ (михаиловић 2004: 127).

Љу ба Сре те но вић оста је до сле дан свом бе о град ском ар гоу:

„Код ку ће-св е као што сам оста вио. Бу ра зер по чео да се ја вља из 
не ка квог Ба кра, шве ца се још ви ше раз ви ла и, још и ра ни је ле па, сад 
по ста ла пра ва ле по ти ца. И – Дра ган че се му ва око ње! Фол до ла зи ме не 
да ви ди, а, ова мо, стал но бле ји у њу. Ке ва и ћа ле ми баш оста ре ли“ (ми
хаиловић 2004: 63).

Ме ђу тим, по сто ји јед на из у зет но ин те ре сант на по ја ва у го во ру Све те 
Пе тро ни је ви ћа, ко ја је у ве зи са ње го вом не стал ном лич но шћу и по двор-
нич ком пси хо ло ги јом. Реч је о уче њу бе о град ског го во ра, и из не над ној по-
ја ви је ка ви це ко јој ће се и сâм за чу ди ти, као и пре ла зак на цр но гор ски го вор 
при ли ком раз го во ра са ту жи о цем. У пр вом слу ча ју, ова по ја ва мо ти ви са на 
је на сто ја њи ма ли ка да по ста не не ко дру ги, да се отрг не од сво јих ко ре на, 
а при су тан је и иро ниј ски од нос ау то ра пре ма тим на сто ја њи ма:

„Има ма лу ра ну што се још ни је по ја вио на те ле ви зи ји и не про пу-
шта при ли ку да се за бе ле жи у но ви на ма. Та да оба ве зно спо ми ње и адво-
кат ску кан це ла ри ју Ми о ко вић, чи ме је Ра до ван по себ но за до во љан. 
Би стар и бр зо рек – свој не ка да шњи го вор, уз па жњу и Ми ле син над зор, 
пот пу но је за ме нио бе о град ским и ула же ве ли ке на по ре да не гре ши у 
ак цен ти ма – у јав ним на сту пи ма обич но има шта и да ка же. 

(...)

И, не хо те ћи да про пу сти при ли ку, из ја ву је за по чео ре чи ма:

„На ова ква пи та ња пре све га од го ва рам: Ја сам уз Ти та и пар ти ју, 
ва вјек и сваг да!“

От куд му она је ка ви ца, ка сни је се и сам пи тао!“ (михаиловић 2002: 
72‒73)

У на ве де ном од лом ку, иро ниј ски став ау то ра пре ма овој по ја ви усме рен 
је ка под сме ху на по ру глав ног ли ка да се од рек не свог ма ло ва ро шког го во ра 
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и да у су прот но сти са сво јом при ро дом упор но на сто ји да бу де не ко дру ги, 
док је пре ла зак на цр но гор ски на чин го во ра у сред раз го во ра са ту жи о цем 
Вла дом Мар ко ви ћем мо ти ви сан ка ко би му се ти ме до дво рио и из ву као ко-
рист. При мет на је ау тор ска иро ни ја пре ма ова квим Све ти ним по ступ ци ма, 
па ће не са мо пре ла зак на цр но гор ски го вор већ и уоп ште раз го вор са ту-
жи о цем пре су ђе ња ау тор опи са ти као „ри скан тан, пра ви уд ба шки по тез“ 
(михаиловић 2002: 99).

*

Ау то ров иро ниј ски став пре ма глав ном про та го ни сти огле да се и при-
ка за ној у Све ти ној по тре би да, иа ко све стан ба нал но сти не ког свог по ступ ка, 
има по рив за ода ва њем ути ска сво јој око ли ни о не чем ми стич ном и ва жном, 
те ће та ко, ду бо ко жа ле ћи за сво јом ути цај но шћу у Ћу при ји, ко ју је имао 
за хва љу ју ћи свом по ло жа ју а не за слу га ма, али и у исто вре ме осе ћа ју ћи 
при јат ност због сло бод ног вре ме на и не ма ња на ро чи тих оба ве за, до би ти 
на гон да се стал но пред ста вља као из у зет но за у зет.

„И он би, чим кро чи на ули цу, по тр чао ви тла ју ћи но га ви ца ма пан-
та ло на и по ла ма ка пу та као да га от по за ди по ти ску је мо тор. (...) Ако би 
га у тој тр ци не ки по зна ник пре срео – а во лео је да га пре срет ну – он би 
му, од би ја ју ћи га ру ком, до вик нуо 

„Жу рим!“
И од ви тлао би кроз гу жву. (...) док у Кнез-Ми ха и ло вој не до ју ри до 

Ме џе до ве ори јен тал не по сла сти чар ни це“ (Ми ха и ло вић 2002: 59).

И док је иро ниј ски од нос у Тре ћем про ле ћу нај ви ше усме рен ка глав ном 
ли ку, у дру га два ро ма на иро ни ја је ви ше при сут на као „је зич ка фи гу ра“, и 
у ши рем сми слу „кад ис каз под ра зу ми је ва зна че ње ко је је су прот но до слов-
ном зна че њу ри је чи“ (лешић 2008: 229) и у ужем сми слу „кад та кав из раз 
има подсмје шљив или по дру гљив ка рак тер“ (лешић 2008: 229). При мер за 
иро ни ју у ши рем сми слу уо чи ће мо у ро ма ну „Кад су цве та ле ти кве“, где 
Ста ри Пе ри шић, об ја шња ва ју ћи Љу би ку да му је брат оти шао, ка же: „̓ Зна 
се ,̓ ве ли ʼку да. Има мо ми јед но ле по ме сто за њих“ (михаиловић 2004: 50), 
ми сле ћи на Го ли оток (прим.аут.), сим бол ти ра ни је ко му ни стич ког ре жи ма 
о ко ме је Дра го слав Ми ха и ло вић, на жа лост и ис ку стве но, а не са мо као 
пи сац, го во рио и пи сао, док би Пе три ји не ре чи о сви ра њу ви о ли не то ком 
пи јан ства Ми се и Жи ке Кур ја ка би ле илу стра ци ја иро ни је у ужем сми слу: 
„Узе мој Ми са ње го ву ви о ли ну. А он не кад, пре но што смо се сре ли, сви рао 
у то. И ни је ни он да умео нај бо ље, а нек мо ли сад. Ал ајд“ (михаиловић 
2004: 345).

Ху мор је та ко ђе при су тан у Ми ха и ло ви ће вој про зи, и то нај ви ше у Пе
три ји ном вен цу. Схва ћен као је зич ка фи гу ра ко ја „рас крин ка ва људ ске сла-
бо сти, али их не из ла же по ру зи“ (лешић 2008: 271), оди ше у ди ја ло гу док то ра 
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Је ши ћа и Пе три је ка да се она рас пи ти ва ла где јој је муж Ми са сме штен у 
бол ни цу, на кон што је на стра дао у руд ни ку, и ка да јој он об ја шња ва да ће 
га та мо ле чи ти про фе со ри (на рав но, ми сле ћи на нај струч ни је ме ђу ле ка ри ма): 
„Тад сам пр ви пут чу ла да и про фи со ри уме ју да ле че на род. Ни сам то до тле 
зна ла“ (михаиловић 2004: 215). Иа ко се у овој ре че ни ци уо ча ва не до ста так 
еле мен тар ног обра зо ва ња глав не ју на ки ње, ње но искре но при зна ње о то ме 
и не пра вил но из го во ре на реч „про фе сор“ код чи та о ца ће ви ше по бу ди ти 
сим па ти је пре ма ње ној про сто ду шно сти, по го то ву што је чи та лац до са да 
упу ћен о ње ним жи вот ним не да ћа ма и ње ном ис трај ном ду ху не го што ће 
се под смех ну ти ње ном не зна њу. Ху мор оди ше и у Пе три ји ним по је ди ним 
за кљу чи ва њи ма о до га ђа ји ма. Ци ган ки ну ди ле му да ли је пе тао ког јој је 
Пе три ја за кла ла здрав про ко мен та ри са ће: „Је лʼ ви диш ти кол ко је то без-
о бра зно? Буд ми нај леп шег пев ца узе, ту још ни је за до вољ на“ (михаиловић 
2004: 338).

*

При год ним те о риј ским тврд ња ма и при ме ри ма из, у овом ра ду ин тер-
пре ти ра них, ро ма на Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, у скла ду са пост мо дер ни стич-
ким по ет ским осо бе но сти ма, уо чен је син кре ти зам на ра тив них по сту па ка 
(при по ве да ња у 1. и 3. ли цу, раз ли чи та по став ка фо ка ли за ци је, ди ја лог, 
сказ...), осо бе ни го вор ни иди ом, као и ху мор и иро ни ја, чи ме се исто вре ме но 
и уте ме љу је ори ги нал ност сва ког од њих али и уо ча ва осо бе ност Ми ха и-
ло ви ће ве про зе ‒ хе те ро ге ност го вор них фор ми уз на ту ра ли стич ке и фол-
клор не еле мен те је зи ка у по ет ској функ ци ји ка рак те ри за ци је ли ка.
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Mi le na Sre tić

PO E TIC FUN CTION OF THE LAN GU A GE  
IN DRA GO SLAV MI HA I LO VIC’S NO VELS

Pe tri a’s Wre ath, As the squ as hes blos so med, Third spring

S u m  m a r y

This pa per will in tro du ce the aest he tic fun ction of the lan gu a ge – me a ning nar ra-
ti ve pro ce du res along si de the lan gu a ge cha rac te ri stics in co njun ction with edu ca tion, 
ge ne tics and so cial en vi ron ment of the main cha rac ter. In the no vels con cer ning this 
pa per, Mi ha i lo vic tends to evo ke the end of the first half and the se cond half of the XX 
cen tury tro ugh the in di vi du als’ per spec ti ve, thro ugh com mon, in di vi dual hu man cha-
rac te ri stics, and by emp ha si zing the very spe ci fic men ta lity and so cio-po li ti cal cli ma te, 
in fa vo ur of brin ging for ward the spe ci fic spe ech forms in the no vels of; “ Pe tri a’s Wre ath”, 
“As the squ as hes blos so med,” and “Third spring.” In the in ter pre ta ti ve man ner, this pa per 
will tend to pre sent the he te ro ge ne ity of the spe ech forms, nar ra ti ons in the first per son, 
as well as in the third per son con di ti o ned by the fo cal po int along with na tu ra li stic and 
fol klo re ele ments of the lan gu a ge in the po e tic fun ction of main cha rac ter’s cha rac te ri-
za tion. 

Key words: lan gu a ge, idi om, I – form(first per son), third per son, fo cal po int, hu mor, 
irony 
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ПЕ СНИЧ КО ПО ВЕ СМО ГОЈ КА ЂО ГА 
(по е ти ка Клуп ка у кон тек сту Ђо го ве „ву не не три ло ги је“)

У ра ду се ту ма чи нај но ви ја збир ка Гој ка Ђо га Клуп ко, у кон-
тек сту „ву не не три ло ги је“ (збир ки Ву не на вре ме на и Цр но ру но), 
али и у кон тек сту ди ја ло га са пе сни ко вим ау то по е тич ким есе ји ма, 
об ја вље ним у књи га ма По е зи ја као апо криф и Пут уз пут. Ру ко во-
де ћи се прин ци пи ма нео п ход но сти ши ро ког са гле да ва ња суд би не 
пе сни ка и суд би не књи ге, с јед не, и опре зно сти да књи жев не вред-
но сти не по ста ну пред мет дру штве но-исто риј ског ту ма че ња, с 
дру ге стра не, по ку ша ли смо да сво је за кљу ке усме ри мо на оне 
вред но сти, зна че ња и по ру ке књи ге ко је су из ван и из над по ме ну-
тих окол но сти, иа ко су је оне, на не ки на чин, из гра ди ле. На то 
по себ но оба ве зу је и пе сни ко ва на ме ра „раз ра чу на ва ња“ са ву не ним 
вре ме ни ма – са оним што су као по је дин цу, али и као при пад ни ку 
ко лек ти ва, до не ла – нај ек спли цит ни је из ра же на у иде ји увод не 
пе сме збир ке Клуп ко, у ко јој је пе сник сим бо лич но за па лио за ду шну 
све ћу ми ну лом ве ку. Ако пред у слов сва ког по ку ша ја раз ре ше ња 
не ког про бле ма ле жи нај пре у ње го вом по зна ва њу, он да се ни Клуп ко 
не да ра смр си ти пре не го што се упо зна при ро да ни ти од ко јег је 
са чи ње но. 

Кључ не ре чи: Гој ко Ђо го, ву не на вре ме на, ву не на три ло ги ја, 
клуп ко, по ве смо, по е ти ка. 

„Пе сма је по ве смо са чи ње но од пре пре де них ни ти. Сли ко
ви то ре че но, ви дим је као 

ми то ло шку вре жу што спа ја не бо са зе мљом, као Стуб 
бес кра ја ва ја ра Бран ку ша, 

ко ји се као упре де но бе тон ско уже ви нуо пут не бе са.“
(ЂоГо 2008: 45) 

Раз го вор о нај но ви јој збир ци пе са ма Клуп ко Гој ка Ђо га, ко ја је овен ча-
на на гра дом Пе чат вре ме на, био би пот пу но про из во љан и имао би од ли ке 
по вр шног ту ма че ња књи жев ног де ла, ако би се во дио из ван кон тек ста ко ји 
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са њом чи ни не са мо це ли ну, не го јој на не ки на чин чи ни и прет ход ни цу. 
На и ме, Клуп ком Ђо го за о кру жу је сво ју „ву не ну три ло ги ју“, за по че ту збир-
ком Ву не на вре ме на (1981), због ко је је пред Окру жним су дом у Бе о гра ду 
био осу ђен на две го ди не за тво ра због кри вич ног де ла „не при ја тељ ске про-
па ган де“1 и био про зи ван у озло гла ше ној Шу ва ре вој Бе лој књи зи, за тим 
на ста вио сво јом ре пре зен та тив ном збир ком там нич ке по е зи је Цр но ру но 
(2002), због ко је је про зван „цр ним Ар го на у том срп ског пје сни штва“ (делић 
2014: V), да би се тка ње тог „пе снич ког по ве сма“, ка ко је пре ма Ђо го вом 
соп стве ном све до че њу у есе ју На тук ни це о пе снич ком за на ту (Ђого 2008), 
име но ва на ње го ва „ву не на по е ти ка“, сим бо лич но и ме та фо рич но за вр ши ла 
Клуп ком (2018), ко је пред ста вља из ве стан по ку шај раз ра чу на ва ња са ву не
ним вре ме ни ма, ко ја су обе ле жи ла пе сни ков и жи вот и рад. Од те „ву не не 
пре ђе“ пе сник је са чи нио/иза ткао је дин стве ну три ло ги ју или трок њиж је, 
оста вља ју ћи та ко ау тен тич но обе леж је не са мо у свом књи жев ном опу су 
(за по че том дав но пре збир ке Ву не на вре ме на, зби р ком Ту га пин гви на (1967) 
и чу ве ном Ку ку том (1977)), већ и у це ло куп ној срп ској књи жев но сти.2 

Због то га је ја сно да ства ра лач ку и жи вот ну би о гра фи ју пе сни ка Гој ка 
Ђо га ни шта пре ци зни је и ни шта сим бо лич ни је не од ре ђу је не го ње го ва 
ме та фо ра „ву не на вре ме на“. Ву не на су вре ме на у ко ји ма се ро дио, ву не на 
су вре ме на у ко ји ма је до бар део жи во та про вео, пи сао, стра дао, али су на 
не ки на чин ву не на и ова у ко ји ма да нас жи ви и ства ра, у ко јем се дра ма, то 
јест клуп ко стра да ња, и лич ног и ко лек тив ног, и да ље не да раз мр си ти. У 

1 У је сен 1980. го ди не Гој ко Ђо го је, пре ма та да шњој прак си из да вач ког пред у зе ћа 
„Про све та“, пре дао ру ко пис Ву не них вре ме на. Књи га се по ја ви ла кра јем апри ла 1981. го-
ди не, спа ље на 25. ма ја, а Ђо го је ухап шен 29. ма ја 1981. го ди не. Су ђе ње пред Окру жним 
су дом у Бе о гра ду тра ја ло је 2, 3. i 8. ју ла, а на ста вље но 16. и 17. сеп тем бра 1981. Пе сник је 
осу ђен на две го ди не за тво ра због кри вич ног де ла „не при ја тељ ске про па ган де“, из вр ше ног 
„це лом књи гом, а по себ но са шест пе са ма“. Вр хов ни суд Ср би је пре и на чио је пре су ду и, за 
кри вич но де ло „по вре де угле да СФРЈ“, из вр ше но са че ти ри пе сме: Ови ди је у То ми ма, Ба
ла да о ће са ре вој гла ви, Све ти ли ште оца Црн бо га и Звер над зве ро ви ма, 16. фе бру а ра 1982. 
осу дио га на го ди ну да на, ко ју је јед ним де лом из др жао. 

Овај „слу чај“ био је по вод за за бра ну или „по вла че ње из про да је“ ви ше књи га (као 
што је књи га Слу чај Гој ко Ђо го – До ку мен ти (За пис, 1982) ко ју је при ре дио Дра ган Ан тић 
и ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је на ен гле ском је зи ку Ми о дра га Пе ри ши ћа The ta ste 
of the eig hti es (Re la ti ons, 1982), у ко јој су об ја вље не Ђо го ве пе сме), као и ли сто ва и ча со пи са 
ко ји су да ли по др шку пе сни ку. А у За гре бу је об ја вље на озло гла ше на Бе ла књи га Цен трал-
ног ко ми те та Хр ват ске, у ко јој је слу чај Ву не них вре ме на био увод но по гла вље. 

Го ди не 2017. Слу жбе ни гла сник је об ја вио дво том но из да ње Ву не на вре ме на, про цес 
и ко мен та ри (2011), на пре ко 1700 стра ни ца, у ко јем се осим зби р ке на ла зе и до ку мен ти, 
за пи сни ци, све до че ња и од лу ке ко је су пра ти ле „слу чај Ђо го“. 

2 То пе сник и сам по твр ђу је: „Ту ма ра ју ћи кроз ма глу и за пли ћу ћи се у вла сти ту мре жу, 
и ја сам се тру дио да од по све ма шње ʼту ге ,̓ сво јих ʼмо дри ца ,̓ бу ни ке и ʼку ку те ,̓ од ʼву неʼ 
и ʼву не них вре ме наʼ до ʼцр ног ру на ,̓ у ко је је оде нут наш век, ис пре дем сво је пе снич ко по-
ве смо. Хтео сам у злу да се по мо лим за до бро. Сва ка пе сма да бу де ба сма или мо ли тва“ (Ђого 
2008: 46). 
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раз го во ру са но ви на ром и књи жев ни ком Зо ра ном Ра ди са вље ви ћем Цр ве но 
и цр но ру но, из 2003. го ди не, Ђо го по твр ђу је да ву не на вре ме на и да ље тра-
ју, али да му је о њи ма не при јат но да го во ри. С јед не стра не, за то што су се 
„пр во бор ци и про ро ци то ли ко умно жи ли да истин ске жр тве не мо гу до ћи 
до ре чи“ (Ђого 2008: 141), а с дру ге стра не, за то што су те ме мо ар ске по ве-
сти обич но бај ко ви те, а сли ка ву не них вре ме на су ви ше упро шће на, ка же 
пе сник. Осим то га, ве о ма су зна чај на и не дав на пе сни ко ва све до че ња у јед-
ном ин тер вјуу, ко ја то исто по твр ђу ју: 

„Не бих ре као да су ми ну ла ʼву не наʼ вре ме на. На про тив, стра ха, 
стреп ње, опа сно сти, ка ко год чи та ли ову сим бо лич ну озна ку, ни код нас 
ни у све ту ни је ма ње не го пре по ла ве ка. У он да шњој би по лар ној по де-
ли све та, урав но те же на моћ уне ко ли ко је об у зда ва ла и За пад и Ис ток да 
ола ко и са мо вољ но не по те жу за при ме ном си ле над не ду жним и не ја ким, 
кад год им се на ђу на пу ту. И он да је би ло ра то ва и ве ли ких зло чи на, 
ва зда ће их и би ти, али рав но те жа стра ха је до при но си ла ње го вом ума-
ње њу. Знат но је друк чи је кад јед на си ла по ста не го спо дар гло бу са и кад, 
без ма ло, мо же чи ни ти шта јој је во ља. А то се зби ва у по след ње три 
де це ни је. Ми смо јед на од нај ве ћих жр та ва охо лих го спо да ра све та. Ко-
ли ко ће мо оста ти на том жр тве ни ку и ка ко се са ње га ско тр ља ти, ма ло 
за ви си од нас, а знат но ви ше од гло бал них на ме ра оних што су нас та мо 
и по ста ви ли. Слич на је суд би на и не ких дру гих на ро да. Кад год не ко од 
ма лих по ку ша да се ус пра ви, сле ди мла тац по гла ви“ (Ђого 2019: 3). 

И до да је: 

„Ове ʼву не неʼ би че ве мо гли би смо про че шља ти и на дру ги на чин, 
за др жа ва ју ћи се са мо у до ма ћој ву но вла ча ри, али то би већ би ло по на-
вља ње на ше сва ко днев не ја ди ков ке. По ме нуо сам, да кле, са мо тај гло бал-
ни раз лог, као је дан од нај бит ни јих – а има до ста и до ма ћих ја да – за што 
Ср би не ће уско ро ски ну ти ко рот но ̓ цр но ру ноʼ ко је смо, пре јед ног ве ка, 
са ми обу кли, пре не го што су ве ли ки кро ја чи све та уви де ли да ко ро ту 
ра до но си мо, па су по че ли да нам ши ју но ва оде ла, све цр ња од цр њих. 
Но, ʼпат ња ма се му дрост сти че ,̓ ка же Со фо кле. Мо жда је, ипак, до шло 
вре ме да се и ми поч не мо по ла ко пре са би ра ти и раз мо та ва ти ʼклуп коʼ 
на ше на ци о нал не суд би не. Па и сва ко свој лич ни смо ту љак. Да ви ди мо 
куд ће мо и ка ко ће мо. Да ми сли мо на сво ју ву ну (co gi ta re de la na sua), 
ре кли би Ла ти ни“ (исто). 

Ви ше је не го ја сно да су ове Ђо го ве ре че ни це о „цр ном ру ну“ и „ву не-
ним вре ме ни ма“ не за о би ла зне у раз у ме ва њу и ту ма че њу ње го вог „ву не ног 
пе снич ког по ве сма“, где се у са гле да ва њу мо за и ка ње го вих ара бе ски и ша-
ра, чи та ју тек сту ал на и из ван тек сту ал на зна че ња (ње го ве по е зи је, али и 
ње го ве епо хе), као што је, с дру ге стра не, нео п ход но би ти опре зан и не 
упа сти у зам ку вред но сног ту ма че ња ње го ве по е зи је пре ко „слу ча ја Ђо го“, 
на шта упу ћу ју и до бри по зна ва о ци Ђо го вог де ла. Та ко, Јо ван Де лић упо-
зо ра ва да упра во због тог „слу ча ја Ђо го“ по е зи ји овог пе сни ка пре ти зам ка 
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ре дук ци о ни зма – „зам ка јед но стра ног, јед но знач ног и упро шће ног чи та ња“ 
(делић 2018: 71), док Дра ган Ха мо вић, уред ник збор ни ка Гој ко Ђо го, пе сник, 
ка же да ма ко ли ко „име Гој ка Ђо га одав но пред ста вља ло за се бан при мер песнич-
ке и гра ђан ске хра бро сти и по сто ја но сти, књи жев не вред но сти ње го ве по ези-
је још увек оста ју у сен ци Ђо го вог дру штве ног слу ча ја“ (хамовић 2013: 7).3

Ру ко во де ћи се овим прин ци пи ма (нео п ход но сти ши ро ког са гле да ва ња 
суд би не пе сни ка и суд би не књи ге, с јед не стра не, и опре зно сти да књи жев не 
вред но сти не по ста ну пред мет дру штве но-исто риј ског ту ма че ња, с дру ге 
стра не), у по ку ша ју осве тља ва ња нај но ви је Ђо го ве збир ке Клуп ко, тре ба ло 
би, ан дри ћев ски ре че но, би ти усме рен на су шти не, од но сно на вред но сти, 
зна че ња и по ру ке ко је она но си, а ко је су из ван и из над по ме ну тих окол но-
сти, иа ко су је оне, на не ки на чин, из гра ди ле. На то по себ но оба ве зу је и 
пе сни ко ва на ме ра „раз ра чу на ва ња“ са ву не ним вре ме ни ма – са оним што 
су као по је дин цу, али и као при пад ни ку јед ног ко лек ти ва, до не ла – нај ек-
спли цит ни је из ра же на у иде ји увод не пе сме збир ке Клуп ко, у ко јој је пе сник 
сим бо лич но за па лио за ду шну све ћу ми ну лом ве ку. Но, ако је до шло вре ме 
да се, с јед не стра не, раз мо та клуп ко на ци о нал ног стра да ња, с дру ге стра-
не, до шло је и вре ме да и сва ко рас пле те „свој лич ни смо ту љак“, као што 
пе сник у ин тер вјуу ка же. Ако пред у слов сва ког по ку ша ја раз ре ше ња не ког 
про бле ма ле жи нај пре у ње го вом по зна ва њу, он да се ни Клуп ко не мо же 
ра смр си ти пре не го што се упо зна при ро да ни ти од ко јег је са чи ње но.

Иа ко се и пре Ву не них вре ме на сим бо ли ка ву не мо же на зре ти, на ро чи-
то у збир ци Ку ку та (1977), згуснутoј, ме та фо рич ној и хер ме тич ној, чи је 
чи та ње из и ску је не са мо сна жно осе ћа ње по е зи је, не го и сво је вр стан ин те
лек ту ал ни ан га жман чи та о ца ко је се кроз „гу сто тка ње“ ме та фо ра и сим бо-
ла мо ра про би ја ти до зна че ња пе сме, пра ва по ет ска екс пли ка ци ја ву не као 
Ђо го ве ау тен тич не пе снич ке ме та фо ре, по чи ње са збир ком Ву не на вре ме на, 
од но сно увод ном пе смом те збир ке – „Ву на“:

Ву на је звер
дла ка ва и глу ва
на би је на у на ше вре ће
и смо та на у твр до клуп ко
у тр бу ху.

Ње не ша пе у том бр ло гу
тка ју ша ре не тка ни це
и за ме ћу чво ри ће на сва ком ре бру
као на пер сиј ском раз бо ју.

3 Вред но је на гла си ти и Де ли ће во за па жа ње о са мој књи зи Ву не на вре ме на, ко је се на до-
ве зу је на по ме ну ти за кљу чак о пре те ћој „зам ци ре дук ци о ни зма“: „Књи га Ву не на вре ме на 
је сте књи га по трес (под ву ка М. Ј. М.). Она је би ла и оста ла култ на Ђо го ва књи га, али не до-
вољ но и су ви ше јед но стра но про чи та на у јед ном за га ђе ном кон тек сту, под при ти ском суд-
ског про це са и ла ви ном по ли тич ких дис ква ли фи ка ци ја“ (делић 2014: LXXXIV)
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Ни ко не мо же да рас пре де
сво ју пуп ча ну врп цу,
од ру бље ни јој удо ви бр зо ра сту
и по ста ју би че ви и ве за ла.

За луд се че шља ти.
И не бе ско је цар ство од ста кле не ву не
при ве за но за ку де љу.
Ако не ко пре ки не јед ну узи цу,
не ће пре пре де на ужа и ко ла не,
пу ти ла и то вар ни не, огла ве и уте ге, 
шњу ре и уч ку ре, ни гај тан око вра та.
– Све су то ву не ни пр сти 
И ву ни на де ца. 

(Ђого 2005: 7–8)

Ову про ло шку пе сму тре ба по себ но па жљи во иш чи та ва ти, јер она је 
ал фа и оме га не са мо ове збир ке, не го и це ле „ву не не три ло ги је“. Број ност 
упо тре бље них тер ми на и си но ни ма ве за них за ву ну (смо тан, ве зи це, клуп ко, 
тка ју, тка ни це, чво ри ће, раз бој, пре ђа, рас пре да, врп ца, би че ви, ве за ла, че
шља ти, ку де ља, узи ца, ужад, ко ла не, огла ви, уте зи, шњу ре, уч ку ре, гај тан) 
не сум њи во све до чи о пе сни ко вој на су шној по тре би да про дре у тај ну ву не, 
од но сно тај ну ни ти ко је се од ње пре ду. За ни мљи во је да у За пи сни ку са 
ис пи ти ва ња окри вље ног пе сни ка Ђо га, са ста вље ног ма ја 1981. го ди не, чи-
та мо ње го ве ре чи да је ву на „не ка вр ста си но ни ма за страх, та кав си но ним 
ка кво га има мо у ар го је зи ку“ (Ђого 2011: 389). Тај страх ни је је ди но и ис кљу-
чи во ве зан за страх од ре пре си је у то та ли тар ном ре жи му; он у се би но си и 
зна че ње ар хе тип ског стра ха од хтон ских си ла, мит ских би ћа, ка квих је пуна 
на ша ми то ло ги ја, али и страх од са вре ме ног све та у ко ме се „Тро јан ски рат 
пре тво рио у Рат зве зда“, рат у ко ме се „не би је за љу бав јед не же не, не го за 
по сед це ле ва се ље не“ (Ђого 2008: 10). Та на гла ше на ам би ла вент ност Ђо го-
ве по е зи је, а на ро чи то ње го ве збир ке Ву не на вре ме на, до ве ла је до то га да 
се ова збир ка све до са да ни је на гла ше но до во ди ла у ве зу са тра ди ци јом са-
ти рич ног пе ва ња, што пре ма твр ђе њу Јо ва на Де ли ћа, мо ра би ти знак ње не 
осо бе но сти и по себ но сти (Де лић 2014: VI). У из ван ред ној сту ди ји о по е зи ји 
и по е ти ци Гој ка Ђо га, Цр ни Ар го на ут срп ског пје сни штва, об ја вље ној као 
пред го вор књи зи иза бра них пе са ма Гра на од обла ка, Де лић да ље ис ти че да 
је та осо бе ност Ђо го ве по е зи је, а са мим тим и оправ да ност не до во ђе ња у 
ди рект ну ве зу са тра ди ци јом са ти рич не по е зи је код нас, углав ном узро ко-
ва на на гла ше ном ам би ва лент но шћу, јер са мим тим што су „нај ма ње зна-
чењ ски дво смјер не“, оне су и „мно го сло же ни је, и бо ље, од јед но смјер не 
ра ци о на ли стич ке са ти рич не по е зи је“ (исто: VI).4 

4 У по ме ну том пред го во ру Јо ван Де лић се по е зи јом Гој ка Ђо га ба ви на не ко ли ко ни-
воа про у ча ва ња, од но сно не ко ли ко ре фе рент них тач ки. Пр ва од њих ти че се пе сни ко вих 
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За раз ли ку од го то во свих пе са ма ко је сле де за увод ном у Ву не ним вре
ме ни ма, у ко ји ма се пе сник са не су мљи вом же сти ном и са ти рич но шћу, 
прот ка ним алу зи ја ма и але го ри ја ма, кри тич ки од но си пре ма то та ли тар ном 
ре жи му јед ног чо ве ка (по че му су на ро чи то пре по зна тљи ве Све ти ли ште 
оца Црн бо га, Ба ла да о ће са ре вој гла ви, Ови ди је у То ми ма, Звер над зве ро
ви ма, Цр но круг на Тр гу Ре пу бли ке), але го риј ска пе сма Ву на ука зу је на то 
шта ву на је сте и ка ко она пре би ва у чо ве ку са мом, у ње го вим уну тра шњим 
гра ни ца ма ко је су оме ђе ње ву не ном пре ђом. Та кве уну тра шње гра ни це или 
не раз мр си во пле ти во би ћа до дат но је оја ча но спо ља шњим си сте мом ре пре-
си је и пре тво ри ло га у гај тан, чи ја са ма сим бо ли ка ука зу је на мо гу ћу смрт. 
Због то га се Ву на, ме та фо рич ки ре че но, пре ма оста лим пе сма ма збир ке од-
но си као осно ва пре ма по тки; пре ма њој се ис пре да ју и на њу се осла ња ју 
све оста ле пе сме, све оста ле те ме, ка ко оне ко лек тив не не сре ће и стра ха у 
„ње го во вре ме“ „цр них го ди на“, та ко и оне лич не, оли че не у не при ста ја њу 
и от по ру, у „ис пи ту зре ло сти“, од но сно сме ло сти „ђа во лу ка за ти да је црн“. 
Мно го знач ност и сим бо лич на згу сну тост ове пе сме чи ни је – већ са мом по 
се би и са мом за се бе – јед ним гу сто иза тка ним по ве смом, или пре ци зни је, 
мо де лом „ша ре“, „му стре“, на ко јој ће Ђо го из гра ди ти сво ју ви ше знач ну 
ву не ну ко смо ло ги ју и ко смо го ни ју, је дин стве ну и пре по зна тљи ву ка ко у срп-
ском пе сни штву, та ко и ши ре. 

Ако је ву на „звер / дла ка ва и глу ва“, ко ја се, на лик пан тљи ча ри, раз мно-
жа ва и ши ри уну тар би ћа, ства ра ју ћи „пу ти ла и то вар ни не, огла ве и уте ге, 
/ шњу ре и уч ку ре“ и „гај тан око вра та“, зна чи ли то да на та кву смрт (гај та-
ном) тре ба при ста ти или јој се су прот ста ви ти, уз сву из ве сност са зна ња да 
и „не бе ско је цар ство од ста кле не ву не“?! У кон тек сту але го риј ске сли ке о 
по ве сму ко га гра де осно ва и по тка, чи ни се ви ше не го ја сним по ру ка да, ако 
се већ ву не, као осно ве, ни ко не мо же осло бо ди ти, јер „од ње не пре ђе – пан-
тљи ча ре / ни ко не мо же да рас пре де / сво ју пуп ча ну врп цу“, а оно мо же 
ни ти по тке да усме ра ва пре ма соп стве ним мо гућ но сти ма (да гра ди соп-
стве ни стуб бес кра ја) и хра бро сти да за сво је „лу кав ство умет но сти“ – у 
чи јој је осно ви по тре ба за сло бо дом – сно си и по сле ди це. У том кон тек сту 
тре ба ис та ћи Ђо го во пре по зна тљи во по и ма ње пе сни штва као об ред ног жр тво-
ва ња, али и ње го во раз ли ко ва ње про ме теј ског чи на од го во ра ми ша из сво-
је ру пе (у есе ју Миш или Про ме теј Гој ко Ђо го екс пли цит но пре до ча ва ту 

„про грам ских“, од но сно ау то по е тич ких пе са ма, чи ме је же лео да на гла си Ђо гов из ра зи ти 
ау то по е тич ки слој. Дру ги се од но си на јед ну те мат ску ли ни ју Ђо го вог пе сни штва ко ја је 
до не кле оста ла у сен ци ње го ве ро до љу би ве и „про грам ске“ по е зи је, а то је ње го во љу бав но 
пе сни штво. По себ но зна чај ним чи ни се онај сег мент Де ли ће вог про у ча ва ња ко ји на гла ша ва 
од нос Ђо го ве по е зи је пре ма срп ским пе сни ци ма XX ве ка, где је ак це нат ста вљен на по е-
тич ке срод но сти (те ма, по сту па ка, пе снич ких сли ка, од но са пре ма тра ди ци ји), без ика кве 
же ље да се ре ак ту е ли зу је те о ри ја ути ца ја (Де лић 2014: VII). У пр вом ре ду, ус по ста вља ју се 
по е тич ке ре ла ци је и ко ре ла ци је са по е зи јом Мом чи ла На ста си је ви ћа, Вас ка По пе, Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, Но ви це Та ди ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа и дру гих. 
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раз ли ку, ко ја се у мо дер ној по е зи ји ис по ста вља као ал тер на ти ва: гле да ти 
свет из миш је ру пе или иза ћи на све тлост и су о чи ти се). 

У реч ни ци ма сим бо ла сим бо ли зам ни ти се го то во увек од ре ђу је као 
сим бо ли зам де лат ни ка ко ји „сва ста ња ег зи стен ци је по ве зу је ме ђу соб но и 
с њи хо вом осно вом“ (GerBran–ševalije 2013: 380). При том је не за о би ла зна 
и сим бо ли ка са Ари јад ни ном ни ти ко ја по ве зу је сре ди ште ла ви рин та и води 
из све та та ме у свет све тло сти. И упра во оту да по ти че, а у књи жев ној кри-
ти ци о дав но кон ста то ва но, да ма ко ли ко био пе сник мрач не ми то ло ги је и 
мрач не сва ко дне ви це, Гој ко Ђо го је „пе сник све тло сти“ ко ји не до зво ља ва 
да се оно „кан дил це“ у сва ком од нас уга си, ни ти при ста је на мрак. То што 
у есе ју по твр ђу је да стре ми сту бу бес кра ја, по пут чу ве не скулп ту ре ва ја ра 
Бран ку ши ја, са мо је по твр да ње го ве ду бо ке уко ре ње но сти у хри шћан ском 
до жи вља ју све та – стре мље њу ка веч но сти. 

Ђо го ва нит је ву не на, ја ка, не пре ре зи ва, по ве за на пуп ча ном врп цом за 
Не бе ско цар ство од ста кле не ву не, па ипак је он тај ко ји јој да је смер, ко ји 
је во ди кроз зо о врт ово зе маљ ског жи во та, кроз људ ски зве ри њак, до све тло-
сти. О то ме сјај но све до чи у есе ју На тук ни це о пе снич ком за на ту, без ко јих 
је го то во не за ми сло во раз у ме ва ње, али и са мо чи та ње ње го ве „ву не не три-
ло ги је“ – ње не исто ри је и пред и сто ри је, мо ти ва, иде ја и сим бо ла:

„Пе сма је по ве смо са чи ње но од пре пре де них ни ти. Сли ко ви то ре-
че но, ви дим је као ми то ло шку вре жу што спа ја не бо са зе мљом, као Стуб 
бес кра ја ва ја ра Бран ку ши ја, ко ји се као упре де но бе тон ско уже ви нуо 
пут не бе са.

У том пре ди ву су лич но осе ћа ње и ис ку ство сва ка ко нај де бље нити; 
око ло су из у ви ја на кул тур но и сто риј ска влак на и ве за ла, по том па ве ти на 
под не бља и за ви чај на сви ла, па лу та ју ћи еле мен ти ствар но сти и из ма-
шта не ан ти ци па тив не спој ни це – све сра сло и об ра сло у ме со пе снич ког 
је зи ка. А оно пе снич ко – то су не ви дљи ви ка пи ла ри што ту зе маљ ску 
хра ну кроз ста бло тран спо ну ју увис, спа ја ју ћи ко рен и цвет.

[...] 
Ту ма ра ју ћи кроз ма глу и за пли ћу ћи се у вла сти ту мре жу, и ја сам 

се тру дио да од по све ма шње ʼту ге ,̓ сво јих ʼмо дри ца ,̓ бу ни ке и ʼку ку те, 
од ʼву неʼ и ʼву не них вре ме на ,̓ до ʼцр ног ру на ,̓ у ко је је оде нут наш век, 
испре дем сво је пе снич ко по ве смо. Хтео сам у злу да се по мо лим за до бро. 
Сва ка пе сма да бу де ба сма или мо ли тва“ (Ђого 2008: 45–46). 

Клуп ко Гој ка Ђо га (2018) „на мо та но је“ од те исте ву не, од те исте пре ђе, 
ко ју у се би но си де це ни ја ма. Али, за раз ли ку од Ву не них вре ме на ко ја су у 
зна ку иро ниј ско-сар ка стич ног од но са пре ма тој „пан тљи ча ри“, чи ји се ру-
кав ци ши ре у чо ве ку и у дру штву, и за раз ли ку од Цр ног ру на, ко је је у зна ку 
сми ре ни јег, не та ко оштрог и кри тич ког то на пре ма ву не ним вре ме ни ма и 
ре пре си ји ко ју је оно до не ло, нај но ви ја збир ка пред ста вља и ме та фо рич но 
и сим бо лич но за о кру жи ва ње ву не не три ло ги је већ са мим на сло вом, јер се 
ов де ви ше ни шта не пре де, не рас пре да, ни ти пле те; клуп ко као сим бо ли ка 



258

кру га, за о кру же но сти, це ли не не те жи да бу де раз мо та но, већ сим бо ли зу је 
за вр ше так (јед ног про це са, јед не епо хе – лич не и ко лек тив не). Тре ба ис та-
ћи да је та скло ност ка за о кру же но сти или бар сим бо лич ном из два ја њу 
кру го ва уну тар са мог Ђо го вог пе сни штва, ње го ва из ра зи та осо би на, јер је 
овај пе сник, по пут На ста си је ви ћа, склон да се сво јим пе сма ма вра ћа и до-
ра ђу је их, кле ше по пут ста туе, све док се сва ки ви шак не от кло ни, а пе сма 
бу де, као што Алек Ву ка ди но вић ка же – мо на да. 

Због све га на ве де ног, пот пу но је ја сно да се о Клуп ку не мо же го во ри ти 
из ван оно га што му прет хо ди, што чи ни ње го ву пред и сто ри ју, са чим во ди 
ди ја лог, а то су две по ме ну те збир ке ко је са овом чи не трок њижје, три ло ги ју 
или пе снич ко по ве смо. Осим то га, о Клуп ку, као ра зно род ној и мо тив ски 
раз у ђе ној збир ци, мо гу ће је и по треб но го во ри ти у кон тек сту ди ја ло га са 
пе сни ко вим ау то по е тич ким есе ји ма об ја вље ним у књи га ма По е зи ја као 
апо криф (2008) и Пут уз пут (2017). За пра во, мо гло би се ре ћи да на сли чан 
на чин на ко ји је Ђо го ва по е зи ја по ста ла не ком вр стом пред ме та по вр шног, 
исто риј ског ту ма че ња због по зна тог до га ђа ја 1981. го ди не (прем да га је са ма 
збир ка иза зва ла), ње го ви су вр хун ски есе ји, ко ји ма се осла ња на тра ди ци ју 
нај ве ћих есе ји ста срп ске књи жев но сти, од Ла зе Ко сти ћа, пре ко Ви на ве ра, 
На ста си је ви ћа, па све до Ки ша, и Мо дра га Па вло ви ћа, мо жда нео прав да но 
оста ли у сен ци ње го ве по е зи је. Под се ти мо да су Ђо го ви есе ји пра ви по ет-
ско-фи ло зоф ски трак та ти у ко ји ма се пе сник ба ви веч ним пи та њи ма по пут 
оних:

– У че му је апо криф ни сми сао по е зи је, од но сно суб вер зив на моћ књи-
жев но сти?

– Че му пе сни ци у оскуд но вре ме? (алу зи ја на чу ве ни Хел дер ли нов 
стих)

– У че му се са сто ји ди ја лог са пе снич ком тра ди ци јом и прет ход ни-
ци ма?

Ако је „са вре ме но оно што је све вре ме но“, да кле оно што је веч но, као 
што ка же Ма ри на Цве та је ва (Cve ta je va 1990: 53), од но сно да „бра ни ти у 
вре ме ну оно што је у ње му веч но или ове ко ве чи ти оно што је у ње му при-
вре ме но – ма ка ко се обр ну ло, увек се сво ди на исто: вре ме ну се – ве ку ово га 
све та – су прот ста вља онај свет“ (Isto: 56) са свим је ја сно да се ства ра ла штво 
Гој ка Ђо га, ка ко есе ји сти ка, та ко и по е зи ја, мо же по сма тра ти је ди но као 
са вре ме но, од но сно као веч но, јер је пе сни ку очи глед но бли зак прин цип 
пи са ња не за тре ну так, не го за веч ност. На то ука зу је и по ме ну ти прин цип 
сре ђи ва ња и на кнад ног ре ду ко ва ња већ об ја вље них и по зна тих пе са ма, јер 
је пе сни ку ста ло да та ко нач на вер зи ја ко ја ће би ти от пре мље на „за веч ност“ 
(ко ја ће, да кле, и са мог пе сни ка над жи ве ти) – бу де од веч но сти са ме. Се ти мо 
се са мо да на слов јед ног Ђо го вог огле да о Зма ју и Ла зи Ко сти ћу гла си ова ко: 
„Вре ме у по е зи ји је увек са да шње“ (Ђого 2017). 

Ђо го ва по е ти ка, ге не рал но го во ре ћи, за и ста ли чи на гу сто тка но пе
снич ко по ве смо, и сти че се ути сак да је пе сник ту сво ју (све сну или не све сну, 
пот пу но је све јед но) на ме ру, из ре че ну у есе ји ма и ин тер вју и ма, до след но и 
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са успе хом спро вео у де ло, од но сно да је то по ет ско по ве смо иза тка но у 
оним „по вла шће ним про сто ри ма ег зи стен ци је“ или по вла шће ним тре ну-
ци ма са мо по твр ђи ва ња у ду хов ној сфе ри, у ко јој пе сник „до жи вља ва пре-
о бра жа ва ју ћа жи вот на ис ку ства“ (јовановић 2005: 7). 

Па жљи вим иш чи та ва њем Клуп ка, ви де ће мо да сва ко од ових та ко са-
вре ме них, а та ко веч них пи та ња, свој го то во екс пли ци тан пе снич ки од го вор 
до би ја у не кој од три де сет три пе сме, у пет хар мо нич но рас по ре ђе них ци-
клу са збир ке Клуп ко. Ову збир ку пре ка рак те ри ше по ли ва лент ност, не го 
Ђо го ва пре по за тљи ва ам би ва лент ност, о ко јој је би ло ре чи, јер ма ко ли ко 
се пе сме ме ђу соб но раз ли ко ва ле, оне не чи не дис хар мо ни ју, већ ја сно пре-
ју ди ци ра ју иде ју од но сно на ме ру да се на не ки на чин ста ви тач ка на ди ле ме, 
про бле ме, па и стра хо ве, ко је су пе сни ко во би ће за о ку пља ле то ком ми ну лог 
ве ка. Та ко се у ве ћи ни пе са ма пи та ња ме ђу соб но пре пли ћу, чи не ћи да то 
пе снич ко по ве смо бу де гу сто иза тка но и прот ка но алу зи ја ма на пе сни ка као 
ал хе ми ча ра и ви но гра да ра ко ји спра вља чу де сан на пи так ки ке он.5 Ме ђу тим, 
та асо ци ја ци ја и алу зи ја ни је нај до ми нант ни ја; хри сто ли ка сим бо ли ка (пет 
ци клу са и увод на пе сма) књи ге те жи да „и са мог лир ског су бјек та ове књи-
ге на чи ни хри сто ли ким, или ма кар да опре де ли зна че ње ње го ве фи гу ре том 
прав цу“ (маринковић 2018). При то ме се стра да ње из два ја као до ми нант на 
нит; као да је она ву на (стра ха, мра ка, не по јам ног а стра хот ног), са да ис пре-
де на у чвр сту нит стра да ња, ко јом је, ка ко смо ви де ли, обе ле же на пе сни ко ва 
жи вот на и ства ра лач ка би о гра фи ја. 

Ме ђу тим, оно што Клуп ко раз ли ку је и из два ја, упр кос не рас ки ди вој 
ве зи са прет ход ним две ма збир ка ма из ву не не три ло ги је, је сте ње го ва по-
зи ци ја, као и по зи ци ја лир ског су бјек та, ко ји је за у зео од ре ђе ну дис тан цу 
пре ма про шлом ве ку, или, да се по слу жи мо ре чи ма Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, 
из ве сну „ме та фи зич ку осма трач ни цу“, са ко је, као са нај ви ше тач ке по сма-
тра ми ну ли век, али и ми ну лог се бе. Пе сни ков пре по зна тљив сар ка сти чан 
од нос пре ма про шлом, злом и на о па ком ве ку, пре ма ву не ним вре ме ни ма, 
ни је ви ше оштри ца ко ја за се ца и ду шу пе сни ка и ду шу чи та о ца; он је пре-
ра стао у иро ни ју ко ја ни је ни об ра чун, ни је бор ба, већ за вр ше так бор бе, 
по сле ко је се би ва ис цр пљен, али и „про све тљен“, по сле ко је се бо ље ви ди 
и раз у ме ка ко на при ја тељ, та ко и он сам. Због то га с по себ ном па жњом 
тре ба иш чи та ва ти зна че ња увод не пе сме За ду шни ца ми ну лом ве ку, као и 
за вр шне Од го вор на пи та ња но ви на ра З. Х. Р., из ме ђу ко јих је сва ки ци клус, 
као и сва ка пе сма уну тар ње га, пра вил но, зна чењ ски и зна ков но си ту и ра ни, 
где не ма ни ка ве про из вољ но сти, као што не ма про из вољ но сти у кре и ра њу 
Бран ку ши је вог Сту ба бес кра ја, већ, на про тив – пра вил но сти и до след но сти 
ко је му обез бе ђу ју си гур ност, ста бил ност и тра ја ње. 

Опре де љу ју ћи се за обе ле жа ва ње за ду шни ца ве ку ко ји га је обе ле жио, 
ка ко по је дин ца та ко и ко лек ти ва, пе сник је већ на по чет ку на гла сио дис тан-
ци ра ност, и вре мен ску и сим бо лич ну (бу ду ћи да обе ле жа ва ње За ду шни ца 

5 Ви де ти: „Уни вер зал но и ре ги о нал но (Бај ка о ви но гра да ру)“ (Ђого 2008: 25–30) 
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прет по ста вља од ре ђе ни вре мен ски пе ри од од нај ма ње го ди ну да на на кон 
смр ти). Име ну ју ћи ми ну ли век као „век звер“, пе сник се раз ра чу на ва са њи ме 
бив шим, про шлим, већ „са хра ње ним“, али се он по ка зу је као „кр ва во огле-
да ло“ у ко ме се огле да нов на ра штај, та ко зва ни „ву чи ји род“ ко ји као прет ња 
шкр гу ће и са оног све та. Ова ни ма ло оп ти ми стич на сли ка („Ниг де зве зде, 
ниг де све ће / ни из ла за из зин да на“) пре ју ди ци ра иде ју о веч ном стра да њу, 
од но сно веч ном по на вља њу („мра ку ни ко умаћ не ће / сто ти ну но вих го ди-
на“), што је у до слу ху са иде јом кру га или за о кру же но сти, ма ни фе сто ва ној 
у сим бо ли ци клуп ка ко је се ко тр ља:

Око ме не ду бо ки мук,
зе мљу мр ки за вио гуњ,
му чи је ја и ћу ти ћук,
све то не у ба ру и муљ.

Ниг де зве зде, ниг де све ће
ни изла за из зин да на,
мра ку ни ко умаћ не ће
сто ти ну но вих го ди на.

Шта ће би ти не ка бу де,
ра чу ни су сви на сто лу,
оглед ни се вуч ји ро де
у кр ва вом огле да лу.

Ве ку зве ру у по но ру
не шкр гу ћи с оног све та,
ко жу ће да нам раз ди ру
зу би ћи тво га ште не та. 

(Ђого 2019: [7])

И за то је, ни ма ло слу чај но, пр ви, увод ни ци клус на сло вљен упра во 
та ко, као Ко тр ља ње клуп ка. Свих се дам пе са ма овог ци клу са (Чу вар ста да, 
Клуп ко, Бу ни ка, Ахас фер, Са ве ти јед ног слеп ца, Ал хе ми чар и Епи граф) у 
зна ку су оне „ме та фи зич ке осма трач ни це“ или по зи ци је „све зна ју ћег ума“ 
ко ју је лир ски су бјект за у зео спрам ве ка ко ји је про шао. На то ука зу је и из-
ве сна дис тан ци ра ност и бо љи увид у ми ну ла де ша ва ња, сра змер но Ње го-
ше вом сти ху: „ко на бр ду акʼ и ма ло сто ји / ви ше ви ди но онај под бр дом“. 
Из ве сни гном ски из ка зи, пре то че ни у сти хо ве, нај бо љи су из раз тог уз ра
ста ња или ду хов не зре ло сти и спрем но сти да се крв нич ком ве ку по гле да 
у очи, али и спрем но сти да се иде да ље, јер „што је ни кло, ни кло је / сун-
ча ни сат не сто ји“. Онај ко се бу ни ка ма хра нио, „ка лио кут ња ке и ум ња ке“, 
тај је о ствар но сти са мо бун цао, јер од тог ча роб ног ле ка „за ис пи ра ње уста 
и ло ба ње“, ни је мо гао исти ну о ве ку ни на зре ти, а ка мо ли је ви де ти. Али, 
тек по што се све сно за тво ре очи за све ле по те и гро зо те ово га све та („Ја сам 
се све та на гле дао / леп је тај дар мар“), отва ра ју се очи „уну тра шњег ви да“, 



261

ка да не ни шта не ви ди, али се бо ље про ви ди. У том ха о тич ном мра ку но вог 
ве ка све је мно го ја сни је и ви дљи ви је, са му дро шћу сте че ном стра да њем у 
про шлом:

Кад знаш да све сто ји на свом ме сту
и нај цр ња по мр чи на лак ше се под но си.

Свест о веч ном про клет ству лу та ња кроз ве ко ве, оли че ној у ме та фо ри 
веч ног Је вре ја Ахас фе ра, ко ји је из бе гли ца на зе мљи и на не бу, на до гра ђе на 
је ста ри јом Ђо го вом иде јом о пе сни ку као але хе ми ча ру ко ји спра вља не 
ви ше чу де сни на пи так ки ке он, не го ле ко ви ту ба сму, за ле че ње бо ле сти „са-
вре ме ног све та“ зва ној без ду шност, ка ко ми ну лог, та ко и но вог ве ка. За тво-
ре не очи пред ви дљи вим све том прет по став ка су „ви дљи во сти не ви дљи вог“ 
све та – до зи ва ња пче ле и цве та. И у тој сми ре но сти и ослу шки ва њу ти ши-
не као са звуч ја нај ви ших сфе ра уну тра шњег чо ве ко вог све та са рит мом 
ко смо са, сва ки по ку шај об ја шња ва ња или „те о ре ти са ња“ о ство ре ном по ста-
је су ви шан, што је у скла ду са Ге те о вом иде јом (на ко ју се ра до по зи вао и 
Ан дрић), да је умет ни ко во да ства ра, а не да го во ри: „Онај што ства ра / не 
об ја шња ва“ („Ахас фер“). 

Му дрост стра да ња, као ис хо ди ште ве ка ко ји га је обе ле жио, на мо та на 
је у клуп ко, са ко јим се пе сник та ко ђе на из ве стан на чин, ако не раз ра чу на ва, 
а оно бар де фи ни ше ја сан од нос пре ма ње му – не мо гућ ност да се од ње га 
одво ји, бу ду ћи да га пре по зна је као „ду шев ни ту мор“ (Де лић 2019: 82), ко-
јег је не мо гу ће од стра ни ти, јер је део ње го вог би ћа; у чи је уз ле за у зла ва 
„бу ни ку и че ме ри ку / љу ба ви ко је мо рам да пре ћу тим / и псов ке ко је мо ра 
да про гу там“. На су прот Си зи фу ко ји свој увек исти и увек те жак ка мен гура 
на ви ше, Ђо го во клуп ко с го ди на ма ра сте као гру два сне га, чи је је ко тр ља-
ње (пре по став ка је – на ни же) по че ло са да ном пе сни ко вог до ла ска на овај 
свет, па пре ти да га сво јом те жи ном са свим угу ши:

Клуп ко ра сте ра сте
а ја се сма њу јем,
ње му те сно ме ни те шко.

С тим и та квим клуп ком, пе сник је од у век жи вео, али се са да с њим су-
о ча ва, као са там ном стра ном сво је при ро де, чи ја је там ни на и на ста ла од 
„гу та ња мра ка“ ово га све та. Оно до би ја свој ства би ћа, јер је жи во и ра сте, 
ме ња се, али је дру га чи ји тре ну так у ко јем се пе сник пре ма ње му од но си – 
по не кад са пре зи ром („Не ћу ви ше да га хра ним сво јим ме сом / и по јим му љем 
из ло ба ње“), а по не кад са бли ско шћу (јер у ње га смо та ва све стра хо ве и „све 
што до ре чи не мо же да до ђе / а у ме ни роп ће / кад уста јем и ле жем“). Ме ђу-
тим, не тре ба за бо ра ви ти да по е зи ја ма ка ко лич на би ла, увек из ра жа ва ко-
лек тив не обра сце, па та ко „лич ни иден ти тет“ увек тре ба учи та ва ти и као 
„ар хе тип ски“. О то ме сам Гој ко Ђо го у нај но ви јем ин тер вјуу нај бо ље све до чи: 
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„Ка ко год пе сник опе вао сво ју му ку, не мо же да не за хва ти и оно 
што га окру жу је и не ми нов но ути че на ње го ву суд би ну. И ау то пор трет, 
као сва ку сли ку, ва ља ура ми ти на при кла дан на чин. Не мо же се ба рок но 
плат но око ва ти обич ним ле тва ма. Та ко се и пе снич ка сли ка ура мљу је 
од го ва ра ју ћом ре ал но шћу“ (Ђого 2019: 36). 

Та ко и ње го во клуп ко ни је са мо ње го во, већ ње го ва му ка, ње гов „ду шев-
ни ту мор“ оли ча ва ко лек тив ну му ку и стра да ње ко јим је обе ле жен ње гов 
на род, ње гов род. 

На ред ни, дру ги по ре ду, ци клус у збир ци, По глед у не до глед још ви ше 
ис ти че ту „му дрост стра да ња“, али и ону по ме ну ту дис тан цу или от клон 
ко ју је пе сник мо рао да на пра ви, ка ко би се об ра чу нао са про шлим ве ком 
или ву не ним вре ме ни ма, ме та фо рич ки ре че но – спре чио ма лиг дне ће ли је да 
се ши ре. Иа ко је са чи њен од пе са ма ко је су ра ни је већ ушле у не ке Ђо го ве 
збир ке (По глед са Ле о та ра, На бре гу у хла ду, Пра зни на, Омо ри на, Су мор, 
На ме ђи), овај ци клус се чи та у пот пу но но вом кон тек сту зна че ња „ви шег 
ре да“ ко је са да до би ја, бу ду ћи да ста ре пе сме до би ја ју пот пу но но ва зна че-
ња. Про ме на по зи ци је лир ског су бјек та се не очи ту је на фор мал ном пла ну 
(он за у зи ма исто ме сто „на бре гу у хла ду“, као и пре ви ше де це ни ја), али се 
со кра тов ка му дрост гле да ња „ка ко обад те ра ко ње / у лу дом тр ку / да по ло ме 
но ге“, про ши ру је и на но ви ми ле ни јум, у ко ме бе сми сле на тр ка сва ко днев-
ног жи во та из гу бље ног и обез ду хо вље ног чо ве ка до би ја све ве ће убр за ње, 
пре те ћи да се за вр ши ко нач ним по ра зом чо ве чан ства. То, ме ђу тим, не зна-
чи да је пе сник спре ман на би ло ка кав „об ра чун“ са са вре ме ним све том, већ 
је ње го ва му дрост стра да ња до не ла и не ку вр сту по ми ре но сти са со бом 
но вим („А не мам ни во ље. / Ис под ко шу ље ви ше не би је / ни отров ни ру жи-
но уље“), због че га и ти ха, на слу ћу ју ћа бо ја зан да је до шло вре ме да се бра ве 
за ман да ле (у пе сми Су ша, штам па ној да ле ко пре Клуп ка) – иде ја ко јом ће 
за о кру жи ти не са мо ову збир ку, не го и це лу „ву не ну три ло ги ју“ у за вр шној 
пе сми Клуп ка („за кљу чао сам рад њу / и ба цио кључ“). 

Хри сто ли ка сим бо ли ка ове збир ке свој нај пот пу ни ји из раз до би ла је 
у цен трал ном ци клу су Со фи ја и ње не кће ри. Име ну ју ћи Ве ру, На ду и Љу бав 
као кће ри Со фи је (Му дро сти), пе сник је апо стро фи рао је дан не та ко уоч љив 
де таљ, а то је иде ја да је сте че на му дрост/ису ство ста ри ја и од на де, и од 
љу ба ви, али и од ве ре. Али, пе сник је „та лац ума ко ји у све сум ња“, па и у 
соп стве ни ум, те зр на му дро сти за ње га пред ста вља ју ми ри сна зр ца та мја на 
и ко лу ти ће ди ма, да кле, не што што ни је трај но, што иш че зне у етар, као да 
га ни је ни би ло. Ме ђу тим, док се На ди и Љу ба ви обра ћа са „ти“, до тле осо-
бе ну по зи ци о ни ра ност Ве ре „ме ђу кће ри ма“ раз ли ку је то што је она – Она, 
и о њој се пе ва у тре ћем ли цу; као о не ко ме ко ме се обра ћа са стра хо по што-
ва њем. То што му је Ве ра вер на чак и кад је сво јој Ве ри не ве ран, упу ћу је на 
пе сни ко во из ра зи то хри шћан ско опре де ље ње, јер не по(ве ре)ње  у Ве ру и 
је сте мо гу ће и оче ки ва но од „та о ца ума“, али је не мо гу ће и не при хва тљи во 
Ве ри но не по ве ре ње у чо ве ка. То је са свим у до слу ху са би блиј ском иде јом 
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да „оно ме ко ји ве ру је ни је дан до каз ни је по тре бан, а оно ме ко сум ња ни је дан 
до каз ни је до во љан“. Јер:

Она ни је ноћ на тлап ња
ни из ми сли ца сле па ца и про сја ка, 
она је од ствар но сти ствар ни ја.
Ми се сре та мо у цр кви ци од обла ка,
ма да не знам ка ко и ка да.

Та мо не во ди Млеч ни пут
ни би ло ка ква зе маљ ска ка пи ја,
нас спа ја без гла сно зво но ср ца.

Че твр ти, прет по след њи ци клус збир ке, Дво пев, по сво јим спе ци фич ним 
мо тив ским обе леж ји ма (баш као и прет ход ни) за у зи ма по себ но ме сто, али 
и по себ но зна че ње у це лој збир ци, бу ду ћи да је њи ме по твр ђе но ра ни је из-
ре че но твр ђе ње о на гла ше ној ам би ва лент но сти Ђо го вог пе сни штва. На и ме, 
те ма двој ни ка, ко ју је пе сник и ра ни је ра до по ет ски екс пли ци рао, кроз се дам 
пе са ма овог ци клу са (Сла вуј и гра чац, Ја и ја, Про лет ња шет ња, Два ста ра 
крв ни ка, Књи жев но ве че, Ро га та сло ва, Ау то пор трет без огле да ла), до би ја 
из ра зи то на гла шен кон текст про бле ма иден ти те та, кроз па ро ве би нар них 
опо зи ци ја (мо нах/ па га нин, кви је тист/ анар хист, шо вен/ мон ди ја лист, Ху-
мљак/ Хи пер бо ре јац, бољ ше вик/ бе ло гар де јац, бра то љуб/ бра то у би ца, па-
три от/ из дај ник, Ле о ни да/ Ефи јалт), ко ји ни су ни шта дру го до два ли ца или 
две стра не истог клуп ка („цре ва“), ко је ни нај бо љи хи рург не мо же раз мр си
ти. Уоч љи ва би по лар ност или ам би вал нет ност је, јун гов ски ре че но, ар хе-
тип ски по јам сен ке, па оту да не чу ди што тај „не по знат чо век“ о ко ме ни шта 
не зна, пре би ва упра во та мо где све тлост не до пи ре (под ко жом, ис под до-
ла ме, у ње го вом пот ко жном џе пу). Из во ђе ње тог не по зна тог чо ве ка у про
лет њу шет њу је за пра во је дан од нај ве ћих и нај пре суд ни јих „до га ђа ја“ на 
ко је се пе сник од лу чу је, јер је од свих су сре та ко ји обе ле жа ва ју чо ве ко ву 
ег зи стен ци ју, су срет са со бом и нај бол ни ји и нај дра ма тич ни ји, али и нај ва-
жни ји. Та ко у пе сми Ја и ја, ис пе ва ној у ка рак те ри стич ном гро теск ном 
ху мо ру, „раз го вор“ са сво јим „ја“ до би ја све од ли ке за вр шног чи на, кра ја 
по ле ми ке:

Не мој уза луд да ме зо веш,
за зи дао сам вра та, уга сио ва тру,
не дам ти сво је те ло да се усе лиш, 
је два сам те ис те рао. 

У ши рем кон тек сту по сма тра но, тај про цес је ујед но део све у куп ног 
пе сни ко вог об ра чу на са ву не ним вре ме ни ма, ми ну лим ве ком, али и бив шим 
со бом, ко ји се до бро вољ но пре пу штао ти ра ни ји ср ца, тог „ста рог крв ни ка“. 
Но, ма ка ко раз ра чу на ва ње би ло од луч но и во ља ја ка, та Си зи фо ва ви ше-
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го ди шња ве жба, ка ко је пе сник име ну је, не мо же да пре ста не, јер су „ја и ја“ 
не са мо два ста ра крв ни ка, не го не ка вр ста бли за нач ке ве за но сти (си јам ског 
син дро ма), од но сно ни ти истог клуп ка ко је се не да раз мр си ти. 

Осим тог по ле мич ког кон тек ста, ци клус Дво пев (за јед но са пе сма ма из 
овог и дру гих ци клу са: Ал хе ми чар, Бе о град ска ба ла да, Се ћа ње на Брод ског 
и др.) ис ти че и је дан дру ги, исти на ма ње из ра жен, али не и ма ње зна ча јан 
аспект Ђо го вог пе сни штва. У пи та њу је ве о ма ка рак те ри сти чан тзв. ау то-
ре фе рен ци јал ни аспект или круг пе са ма о пе сма ма, у ко ји ма се под јед на ко 
по ет ски про бле ма ти зу је ства ра ње, ко ли ко се во ди ди ја лог са прет ход ни ци-
ма: Цр њан ским, По пом, Ман дељ шта мом, Миљ ко ви ћем, Брод ским. На исти 
на чин на ко ји су се Ђо го ва „сло ва“ усе ца ла у зло коб но вре ме стра да ња, 
ре жу ћи „уз ле и огла ве“ ву не них вре ме на, ње го ва ро га та сло ва се усе ца ју и 
ра ња ва ју соп стве ну ду шу, јер до би ја ју сим бо лич ко зна че ње оруж ја у ве чи-
тој бор би из ме ђу „ја“ и „ја“ – оно га ко ји је бр зо плет и без у ман, по да ни ка 
ср ца, и оно га ко ји би да ћу ти, сте кав ши со кра тов ску му дрост стра да ња, 
по да ни ка ра зу ма. 

Из те и та кве бор бе про ис хо ди по е зи ја ко ја је „по трес“, од но сно у то ме 
ле жи њен апо криф ни сми сао, о че му је Ђо го та ко че сто пи сао у есе ји ма. 
Та ква по е зи ја ко ја нај бо ље све до чи о ду хов ној по зи ци ји са вре ме ног чо ве ка, 
ко ме се „у вре ме мр твих ду ша“, на бе о град ским ули ца ма, „од Зве зда ре до Та-
шмај да на / низ Бу ле вар кра ља Алек сан дра“, ка ко пе ва у Бе о град ској ба ла ди, 
из пе тог, за вр шног ци клу са, ко тр ља сва ки дан овог од суд ног и оскуд ног 
вре ме на. За вр шни ци клус, Ша пат из бе о град ске шу ме, у свом на сло ву има 
две кључ не од ред ни це: пр вом – ша пат се апо стро фи ра иде ја да је до шло 
вре ме ћу та ња или бар та кво у ко ме по ста је бе ми сле но и су ви шно по ди за ти 
глас, док се дру гом – шу ма, на из ве стан на чин вра ћа на иде ју о ву не ним 
вре ме ни ма, ко ја ни су про шла, са мо их са да не ка рак те ри ше страх од ре пре-
си је, не го страх од пра зно сло вља. 

У та квом вре ме ну у ко ме „мно ги го во ре у име Бо га, а ма ло њих уме да 
ћу ти у име Ње га, све сни да упра во из нај ду бље ти ши не до ла зи Ње гов глас“ 
(Јо ва но вић 2005: 127), пе сник се и сам гр чи и смо та ва у сво је клуп ко, ко је 
по ста је не са мо ње го ва тво ре ви на „ву не ног вре ме на“, не го и ње го ва за шти-
та од бу ке пра зно сло вља, и од лу чу је за ћу та ње, да „за тво ри рад њу и ба ци 
кључ“. О то ме нај леп ше пе ва за вр шна пе сма збир ке Од го вор на пи та ња 
но ви на ра З. Х. Р.: 

Не си луј су ша ли цу,
ни сам код ку ће.
Хо ћу ма ло да ћу тим
и пе вам у се би, 
ма ло да пе ву шим сам са со бом,
у ду е ту са оним ко то за слу жу је.
Не тре ба ју ми ни зу би ни је зик
ни би ло ка кво зун да ло,
у мо ју се кла пу не укла па ни ко.
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И уши сам за че пио.
Слу шам са мо оно што до пи ре из ну тра
оно зу ја ње у уши ма,
Бум ба ров лет у ло ба њи,
и оно што не чу је ни ко дру ги
што са мо у ме ни ту ли и ху ји
као шум вре ме на.
А не ма шта ни да чу јем,
ни шта што ни је би ло и па са ло...

(Ђого 2018: 66)

Ис пе ва на у пре по зна тљи вом Ђо го вом иро нич ном-ду хо ви том то ну, ова 
пе сма на гла ше ним прин ци пом ni hil age re de lec tat не са мо да на ја вљу је ти-
ши ну пе сни ко вог гла са, не го по зи ва и са мог ту ма ча на ћу та ње и ди вље ње 
Тај ни Клуп ка. У вре ме ка да је „пра зан екран, му тан све мир“ ја сно је и би стро 
је ди но у ти ши ни, јер је њен је зик ре чи ти ји од све га што је пе сник за жи во та 
чуо. И ма да ни је ја сно на гла ше но, као мо то ове за вр шне пе сме, али и мо то 
це ле збир ке Клуп ко, мо гла би да сто ји ми сао из Књи ге про по вед ни ко ве: „По-
сто ји вре ме ка да се ћу ти и вре ме ка да се го во ри“ (3, 1–9), чи ме се још јед ном 
по твр ђу је пе сни ко ва на ме ра, ви ше пу та из ре че на у ин тер вју и ма, и ви ше пута 
на гла ше на у кри ти ци, да се Клуп ком за о кру жу је „ву не на три ло ги ја“, од но сно 
је дан пе снич ки и жи вот ни ци клус ко ји је обе ле жио Ђо гов жи вот и рад.

Ка ко, с јед не стра не, спо соб ност из ра жа ва ња увек за о ста је за ис ку ством, 
а спо соб ност ту ма че ња за о ста је за по е зи јом, док се, с дру ге, под се ћа мо и 
са ме пе сни ко ве опо ме не да је до шло вре ме ћу та ња, вре ме у ко јем су се све-
ли ра чу ни и под ми ри ли ду го ви, то и сва ки го вор о по е зи ји и ства ра ла штву 
Гој ка Ђо га, тре ба да „пре тен ду је на Исти ни тост, а не на на уч ност“. На-
уч ност ни је ни је ди ни, ни ко нач ни кри те ри јум исти ни то сти, ка ко је твр дио 
Бер ђа јев. На уч ник је, ка ко и сам Ђо го све до чи у есе ју По е зи ја као апо криф, 
да нас про гла шен за вр хов ног бо га, за оног ко ји све хо ће да об ја сни, ис пи та, 
из ра чу на; оно га ко је оскр на вио Тај ну, јер не ве ру је у за го нет ку, не појм љи во 
и не до сти жно, у Тај ну ко ја је пред у слов сва ког ства ра ња. 

A ова ко „на мо та но клуп ко“ Гој ка Ђо га, на мо та но од тај ни бе ле и цр не 
ву не, од „слат ког та ло га мла до сти“ и „гор ког та ло га ис ку ства“, не те жи да 
бу де од мо та но, на ро чи то не скал пе лом исто ри је и књи жев не те о ри је, ко ји 
би га јед ним по те зом пре ре зао и ње го ву све ту Тај ну оскр на вио про стим 
сво ђе њем на нај пре суд ни је мо мен те из пе сни ко ве би о гра фи је. 

Кроз гу сте на мо та је Клуп ка, она ко ка ко је пе сник и хтео, не ви ди се 
све тло у мај стор ској ра ди о ни ци ал хе ми ча ра: „За кљу чао сам рад њу / и ба цио 
кључ“, за кљу чу је пе сник збир ку Клуп ко, али и це лу „ву не ну три ло ги ју“. 
Ако умет ност и учи не че му (и, са мог умет ни ка пре све га), го во рио је Брод-
ски – учи га изо ло ва но сти људ ског жи вље ња, али са мо у тој и та квој изо-
ло ва но сти од бу ке жи во та или са вре ме них ву не них вре ме на, мо же го ре ти 
оно кан дил це у ду ши пе сни ка, на чи ју оба ве зу чу ва ња пе сник упо зо ра ва 
сво јим ства ра ла штвом, али и сво јим жи во том. 
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PO E TI CAL FLAX RO VING OF GOJ KO DJO GO 
(Po e tics of The Skein in the con text of Djo go’s „wo o len tri logy”)

S u m  m a r y

This work in ter prets Goj ko Djo go’s la test col lec tion of po ems en ti tled The Skein 
which re pre sents the com ple tion of his so-cal led “wo o len tri logy” or a three-bo ok se ri es 
star ted by the col lec tion The Wo o len Ti mes (1981), and con ti nued by The Black Fle e ce 
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(2002). In the po et’s own words, The Skein re pre sents a cer tain at tempt to deal with the 
wo o len ti mes that cha rac te ri zed his li fe and work. He cre a ted/wo ve a uni que tri logy or 
a three-bo ok se ri es from this “wo o len yarn”, thus le a ving an aut hen tic mark not only in 
his own li te rary work, but in the en ti re Ser bian li te ra tu re. Gu i ded by the prin ci ples of 
ne ces sity for a broad con si de ra tion of the fa te of both the po et and the bo ok, on the one 
hand, and the ca u tion not to ma ke li te rary va lu es su bject of so cio-hi sto ri cal in ter pre ta tion, 
on the ot her hand, we ha ve tried to draw our con clu si ons to the va lu es, me a nings and 
mes sa ges of the bo ok that are beyond and abo ve the men ti o ned cir cum stan ces, alt ho ugh 
they cre a ted them in so me way.

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на 
Ле по са вић
mjmi haj lo vic @gmail.com
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Др Дра ган Л. Ха мо вић

РЕ КА НО НИ ЗА ЦИ ЈА СТИ ХА И ОБ ЛИ КА И ЊЕН СМИ САО 
У ПО Е ЗИ ЈИ МИ ЛО СА ВА ТЕ ШИ ЋА

У ра ду на сто ји мо да пру жи мо це ло ви ти ји по глед на до са да шње 
пе снич ко де ло Ми ло са ва Те ши ћа, по чев од по е тич ких оправ да ња 
ње го вог до след ног опре де ље ња за ме трич ко на че ло ор га ни за ци је 
сти ха, док ме тре под вр га ва опи ту и ино ва ци ја ма, као и у стал ним 
стро фич ким об ли ци ма. У све тлу раз ви је не по е тич ке и кул тур не 
са мо све сти, раз ма тра мо раз вој Те ши ће вог опу са, обе ле жен те мат-
ским по ме ра њи ма и про ду бље њи ма, као и књи га ма про јек ти ма на 
под сти ца је из ма тич не кул ту ре и је зи ка, те пе сма ма ду гог оби ма, 
по ко ји ма се из два ја ме ђу пе снич ким са вре ме ни ци ма.

Кључ не ре чи: Ми ло сав Те шић, са вре ме на срп ска по е зи ја, срп-
ски стих, на сле ђе сим бо ли зма, кул тур на са мо свест.

Пе сма Ку пи но во, на слов на пе сма пр ве збир ке пе са ма Ми ло са ва Те ши ћа 
(1986), из ве де на у се дам осме рач ких ди сти ха, зву чи бли ско у то ме ти пич ном 
раз ме ру усме не ли ри ке, али за чу ђу је и под сти че се ман тич ка отво ре ност 
што се пру жа у ви ше асо ци ја тив них сме ро ва, из не ја сног, уз бу ње ног ста ња 
пе снич ке све сти. Сву раз де ше ност про из ве де них зна че ња и са зна че ња сје-
ди њу је об лик пе сме, ко ји је, по ре чи ма Бран ка Миљ ко ви ћа, је ди ни ко на чан. 
„Рас тр га ност фор ме чи ни не му штим про ти ву реч но сти по ет ског са др жа ја“ 
(миљковић 2018: 36), пи сао је пред вод ник гру пе нео сим бо ли ста, док се од-
го ва ра ју ћом фор мом „сје ди њу ју нај ра зли чи ти је алу зи је, ути сци, не су ви сли 
пој мо ви и зна че ња у јед ну не раз лу чи ву це ли ну“ (115), а да „те жња ка стро-
гој ор га ни за ци ји пе снич ког гра ди ва од у зи ма пе сни ку сло бо ду да бу де про-
из во љан и нео д го во ран, али му да је пу ну сло бо ду да сам ода бе ре об лик 
ор га ни зо ва ња пе сме“ (116).

У истом сме ру, Ми ло сав Те шић све до чи сво је ис ку ство об ли ко ва ња 
пе сме. „Не уго ни се је зик тек та ко у ме трич ке обра сце“, ис ка за ће јед ном 
на ро чи том при ли ком, јер „по треб но је но си ти те рет и лич ног и ко лек тив ног 
ра су ла; ну жно је, сле де ћи ме трич ке им пул се, уре ди ти тај ми кро ха ос, увр-
сти ти га и из ве сти на сун це“ (тешић 2004: 173). Као што мо же мо ви де ти, 
уну тар чвр стих фор мал них окви ра зби ва се дра ма тич на не сна ђе ност и фраг-
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мен ти ра ност пе снич ког су бјек та, од ли ка ко ја га из ну тра, су штин ски ло ци-
ра у на ше до ба и ме ђу сво је са вре ме ни ке. По др шку та квом при сту пу, у 
кон тек сту укуп не мо дер не си ту а ци је, одав но је дао Ху го Фри дрих: „Од у век 
су пе сни ци зна ли да се пат ња раз ре ша ва у пе сми. [...] Али тек у 19. ве ку, 
ка да је пат ња са ци љем пре шла у пат њу без ци ља, у пу стош и на кра ју у 
ни хи ли зам, фор ме су се по ну ди ле као спас, иа ко оне, као не што за тво ре но 
и ми ру ју ће, сто је на су прот не мир ним са др жа ји ма“ (фридрих 2003: 39–40). 

Фор ма као ору ђе спа са, на су прот без о блич ном ме те жу ег зи стен ци јал-
них ре а ли ја, за до би ја у ту ма че њу Сер ге ја Аве рин це ва са крал ну под ло гу: 
„̓ Фор маʼ се кон тра пункт но спо ри са с̓а др жи номʼ [...] јер с̓а др жај̓  – то је 
сва ки пут људ ски жи вот, а ʼфор маʼ – под се ћа ње на с̓ве ,̓ на ʼуни вер зум ,̓ на 
ʼБож ји светʼ“ (аверинЦев 2010: 90). „Кла сич на фор ма“, по Аве рин це ву, „даје 
сво ју ме ру све оп штег, ње гов кон текст, – и ти ме из во ди из ћор со ка ка ка лич-
ног“. На тра гу но ве кри ти ке, Јо ван Хри стић – ина че, као пе сник остао до след-
но из ван ве за ног сти ха – ука зу је још у до ба пу не пре вла сти по ста ван гард-
не док три не, да је ме тар „основ ни чи ни лац ко ји нам по ма же да се и са ми 
струк ту ри ра мо“ (христић 1957: 72). Ово су не ки „ме та ме трич ки“ раз ло зи 
за окре та ње стро гој фор ми – а ме тар је ис кљу чи ви Те ши ћев из бор, оп ци ја 
с по чет ка пре ћут на, а од сре ди не де ве де се тих, пре ма при зна њу ау то ра, све 
осве шће ни ја и по сто ја ни ја.

Сва ка ко да је уоч љи во ме сто Те шић нај пре из бо рио пр вом у ни зу сво-
јих ду жих пе са ма, под на сло вом Ro sa ca ni na. Био је то за хват ду гог да ха, у 
де ци ма ма и лир ском де се тер цу, ко ји је, по ви ше еле ме на та, опо ми њао на 
ла бу до ву пе сму на шег ро ман ти зма, San ta Ma ria del la sa lu te Ла за ра Ко сти ћа, 
из вор ни ка мо дер них пе снич ких на ра шта ја. Али, Ro sa ca ni na са мо под се ћа 
на Ко сти ће ву за ве штај ну пе сму, Те шић не пре у зи ма го то ве фор мал не и ме-
трич ке еле мен те слав ног прет ход ни ка, не го пр вен стве но сиг на ли зу је да је 
Ко сти ће ва пе сма у под тек сту Те ши ће ве као оства ре ње узо ри то, као ета лон 
пе снич ке тра ди ци је ко ју ди ја ло шки при зи ва. И за пе сму Ro sa ca ni na ва жи 
прет ход но за па жа ње да не ли не ар ни, дис кон ти ну и ра ни низ раз лич них и 
чуд них сли ка и зна чењ ских скло по ва по ста је об је ди њен фор мом, је ди но ко-
нач ном. Пе сма ти ме по при ма по ви шен на бој, ско ро не при су тан у ка мер ним 
ат мос фе ра ма пе сни ка но ви јих вре ме на, док је зич ка има ги на ци ја, за сно ва на 
на ви ше слој но сти ко ри шће них лек сич ких еле ме на та, по ста је чи ни лац од 
пр во ра зред ног зна ча ја. 

Дру гим ре чи ма, пе сник по ла зи од то га да је пе сма пре све га умет ност 
ре чи, ко ја кре и ра за себ не и са мо до вољ не све то ве, те да је она и умет ност 
сти ха, од но сно ве шти на уре ђи ва ња го вор ног ни за пре ма из ве сним пра ви-
ли ма. А стих ни је са мо тех нич ки оквир што не ко ме по ма же а не ког оп те ре-
ћу је у из ра зу, на сле ђе но по ма га ло или не по треб ност. Стих ула зи у кључ не 
тво ре ви не ко је нам је усме на кул ту ра уоп ште оста ви ла у на сле ђе. Основ на 
уло га сти ха је „про ис те кла из ње го ве ве ли ке мне мо тех нич ке мо ћи, па се с 
мно го ва ља них раз ло га мо же по ре ди ти с ка сни јом уло гом пи сма“ (Петковић 
2006: 18). Не мо же се пре бри са ти, по ред све га до го ђе ног, да се од раз до бља 
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усме не кул ту ре у сти ху „чу ва ју са мо она оба ве ште ња ко ја је вре де ло са чу-
ва ти (ра ди оп стан ка људ ске за јед ни це и ње не кул ту ре), а оста ла иш че за ва ју 
за јед но са тре нут ним тек стом ко ји их но си“ (исто). Стих је не са мо до пун ски 
об лик уре ђе ња тек ста, не го и ме ди јум кул тур ног пам ће ња. Све ово сва ка ко 
има на уму Ми ло сав Те шић у по ду хва ту што за хва та у ди ја хро ни ју пам ће ња 
срп ског је зи ка и вра ћа се из ло мље ном ли ку епо хал не ствар но сти.

Не дав но је пе сник, не би ли по мо гао ту ма чи ма, по дроб но опи сао сво је 
ме трич ке по гле де, ко ји су, раз у ме се, под ло жни про ве ри, али је ма ло за то 
и за ин те ре со ва них и спрем них: 

Ти ме трич ки знат но стро жи сти хо ви у од но су на сво је кла сич не 
уз о ре у би ти су, ши ре гле да но, је дан од зна ко ва мо је при вр же но сти по-
твр ђе ним на ци о нал ним кул тур ним и ду хов ним вред но сти ма, ко је се 
мно го бо ље чу ва ју до бро на ђе ном но ви ном не го стал ним по дра жа ва њем, 
али су и вид опи ра ња од ба ци ва њу и ни по да шта ва њу не чег што спа да, 
есте тич ки гле да но, ме ђу нај вред ни је до ме те у раз во ју мо дер ног срп ског 
пе сни штва, што му да је из ра зи ту осо бе ност, то јест ори ги нал но, је дин-
стве но обе леж је (тешић 2016а: 581–582).

У пр ви план, као што ви ди мо, пе сник ис ти че вер ност иде ји кре а тив них 
кон ти ну и те та, да нас уве ли ко скрај ну тој, уз ње гов ис пи ти вач ки од нос и 
уно ше ње ме трич ких ино ва ци ја, као и отво ре ност пре ма ба шти ње ним вред-
но сти ма. 

Не по чи ње ни шта с на ма, ни ти за вр ша ва. Ни шта дру го Те шић ов де не 
све до чи не го јед но од кључ них ста но ви шта Ели о то ве по е ти ке тра ди ци је, 
ко ја је би ла по та кла и усме ри ла нај про дук тив ни је и нај о ства ре ни је на по ре 
про шло ве ков не мо дер но сти, не са мо у по е зи ји: „По сто ји не што из ван умет-
ни ка че му он ду гу је ло јал ност, ода ност, че му мо ра да се пре да и жр тву је да 
би сте као и за до био свој је дин ствен по ло жај. За јед нич ко на сле ђе и за јед нич-
ка по бу да ује ди њу ју умет ни ке све сно или не све сно“ (елиот 2017: 91). Ма ло 
је умет ни ка са та ко из ра же ним сми слом за тра ди ци ју као за област не ис-
цр пи вих из во ри шта но вих им пул са и пре по зна ва ња. 

Ле он Ко јен, нај по зва ни ји са вре ме ни ту мач Те ши ће вог и срп ског сти ха 
уоп ште, дао је сле де ћи ин тер пре та тив ни оквир за при ступ по ти сну тој те ми: 
„У исто ри ји срп ског пе сни штва, као и у исто ри ји европ ског пе сни штва уоп-
ште, на пу шта ње ве за ног и при хва та ње сло бод ног сти ха по чет ком два де се-
тог ве ка си гур но је би ла јед на од да ле ко се жни јих про ме на у до ме ну из ра-
жај них сред ста ва“ (којен 2012: 129). Ко јен да ље ис ти че да је ова про ме на 
ути ца ла на иде ју о из јед на ча ва њу сло бод ног сти ха са мо дер ном по е зи јом, 
али и то да су пе сни ци дру ге по ло ви не два де се тог ве ка углав ном на пу шта-
ли си ла бич ко-тон ски ме тар кла сич ног срп ског сти ха, пре по се жу ћи за ри мом 
и стро фич ком об ли ци ма као из ра жај ним сред стви ма из тра ди циј ске за ли хе. 
Књи жев ни пре врат у нас, по кре нут аван гар дом по сле Пр вог свет ског ра та, 
пи сао је Но ви ца Пет ко вић, укљу чу је про грам ску де ка но ни за ци ју, „ко ја се 
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ни је уво ди ла [...] са мо у ри там не го уоп ште у пе снич ки текст, све до ње го ве 
ком по зи ци је и жан ра“ (Петковић 2007: 33), што пак ни је до ве ло до њи хо вог 
уки да ња. У до ме ну сти ха, де ка но ни за ци ја је пр во зна чи ла на пу шта ње ста-
ти ке и ди на ми за ци ју, као и мо гућ ност сло бод ног из бо ра по год би. Ипак, 
ве ћи на пе сни ка, на ста вља Пет ко вић, по инер ци ји до во ди свој стих, рит мич ки 
гле да но, у ра ван са про зом, тј. на пу шта све по год бе ве за ног сти ха. Тај про цес 
је био на вео Аве рин це ва на ко мен тар да „ако вер ли бром на зи ва мо из ве сне 
пе сме ста ри јих пе сни ка […] он да би за да на шњу про дук ци ју тре ба ло иза-
бра ти не ки дру ги на зив“ (89).

Ми ло сав Те шић при то ме де лу је као про тив стру је, ши ро ке и не за др-
жи ве, али у сво јој ре ка но ни за циј ској за ми сли по чет ком по след ње де це ни је 
про шлог ве ка ни је био сам, об рео се у нај би ра ни јем пе снич ком дру штву. 
По чет ком де ве де се тих, Иван В. Ла лић об ја вљу је већ чу ве ну књи гу Пи смо 
(1992), ко јом се вра ћа ве за ном сти ху, као на по че ци ма сво га пе снич ког ра да, 
сре ди ном пе де се тих. По сле књи га Кључ од ку ће (1991) и Бла го Бо жи је (1993), 
Те шић об ја вљу је дво дел ну књи гу Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом 
(1996), где на ро чи то при вла че па жњу рон да ис пе ва на у јам пском је да на е-
стер цу, уз дру ге стро фич ке фор ме уве зе не из ду бо ке ро ман ске лир ске тра-
ди ци је (в. стиПчевић 1997: 17). Та кав увоз из европ ских за ли ха омо гу ћа ва 
пе сни ку да са вла да ва от пор је зич ког ма те ри ја ла у зах тев ним фор ма ма ко је 
је срп ска по е зи ја или сла бо или ни ка ко по зна ва ла те да ево ку је стил ска са-
звуч ја по зног ба ро ка, у чи је се па нон ско окри ље се ли по вор ка уче них ра чан-
ских мо на ха, лир ских ју на ка што да ју гла са у по ме ну тим рон ди ма. Пе сме 
Ла ли ће ве и Те ши ће ве у јам пском је да на е стер цу Ко јен је об ја вио као исто-
риј ски до га ђај и по твр ду ви тал но сти кла сич них ме та ра срп ске по е зи је, а 
на гла сак ње го ве па жње био је на раз ма тра њу њи хо вих ме трич ких сти ло ва, 
тј. но ви на уну тар нор ме ово га си ла бич ки-тон ског кла сич ног сти ха: „Али, 
док је Ла лић ишао пу тем сми шље ног сла бље ња ме трич ких сте га да би свој 
је да на е сте рац осло бо дио кон вен ци о нал них рит мич ких асо ци ја ци ја и дао 
му пот пу но ин ди ви ду а лан пе чат, Те шић као да је све сно по шао обр ну тим 
пу тем, би ра ју ћи ме трич ку стро гост та мо где се Ла лић опре де љи вао за ме-
трич ку флек си бил ност“ (којен 2012: 155).

Кад ме трич ка стро гост од не се пре ва гу над мо гућ но сти ма ра зло жног 
од сту па ња, ка да се по ста ви за да так ви со ко и без у слов но, он да је реч не са-
мо о ау тор ском иза зо ву, не го и опи ту што ис пи ту је увре же на ста но ви шта 
и пред ра су де, а на да све не по твр ђе не дог ма те по ста ван гард не по е зи је. На 
углав ном на пу ште ном де лат ном по љу срп ског сти ха, с рет ким вред ним 
из у зе ци ма, Ми ло сав Те шић се, по чев од спе ва Сед ми ца (1997) па на да ље, 
по ред ши ре ња и ду бље ња те мат ског ви до кру га, по све ћу је бо га ће њу ак тив ног 
из ра жај ног ре пер то а ра пост кла сич них срп ских ме та ра (нпр. дак ти ло-тро-
хеј ски де се те рац и пет на е сте рац, јам пски де се те рац) да би, ре ци мо, уво ђе-
њем ам фи бра шког два на е стер ца оства рио зна ча јан ис ко рак уну тар срп ске 
вер си фи ка ци је (којен 2012: 174). На мо гућ не при го во ре: 1) где је у све му 
то ме зна че ње, или 2) ка кво је то му че ње и из ве шта че ност је зи ка и 3) шта 
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ће мо са сло бо дом и спон та но шћу, те о риј ска ми сао да ла је те ме љан од го вор 
ука зу ју ћи на не раз лу чи ву спре гу „звук-зна че ње“ и на увид да се „вер си фи-
ка ци ја ни ка да не мо же у це ли ни из ве сти из по сто је ћег је зи ка“ (Ја коб сон), 
не го да је увек по сре ди ве ће или ма ње „на си ље над је зи ком“ (којен 1998: 
77). И у Те ши ће вом слу ча ју, чи ји на пор да из на ђе ре ше ња до ко јих се не 
до ла зи ола ко, уки да ју ћи се би сло бо ду – ка ко је пи сао Миљ ко вић – да бу де 
про из во љан и нео д го во ран, нај о ства ре ни ји су они на по ри из ве де ни „у те сном 
скло пу ме три ке и бо ла“, у из ла ску из „ћор со ка ка лич ног“, с ослон цем на 
да ту „ме ру све оп штег“ и мре жу ви ше сте пе не хи је рар хиј ске ор га ни за ци је. 
Јер стих је „си стем вред но сти“, што му је до дат на пре по ру ка у раз до бљу 
не вред но сти и без вред но сти.

Би ра ти стро га са мо о гра ни че ња у до ба уки ну тих гра ни ца, чи ни ре дак 
из бор, ра ван под ви гу, уко ли ко се по ка же и де лат ним. Ако по ђе мо тра гом 
Ла ка но вог од ре ђе ња пи са ња као „по ку ша ја ма ски ра ња тра у ма тич ног је згра 
по мо ћу по и сто ве ће ња са сим бо лич ним књи жев ним сми слом“, он да би смо, 
уз ну жне ре зер ве пре ма до ме ти ма та квог при сту па, упо ри ште за ре че ни 
под све сни за вет нај стро жег „сло го ме ри ја“ мо гли из на ћи у опи су из Те ши-
ће ве ау то фик циј ске про зе Са ста ни шта бре зо вих де до ва (2002). У тој про зи 
пе сник при по ве да о пр вач кој тра у ми због му ца ња и го вор не бло ка де, као 
те шком ра ном ја ду на по чет ку фор ма тив ног пе ри о да: 

За стра шен шко лом (ра чу ном, ши ба њем, кле ча њем на ора хо вим 
љу ска ма, школ ским за тво ром, где има и вам пи ра), од у зео бих се кад би 
ме учи тељ би ло шта упи тао. Ни сам мо гао нор мал но из го во ри ти ни нај-
про сти ју реч. Ухва тив ши ме за ру ку – а тек сам био пр вак тро ме се чић 
– учи тељ ме је, по што сам, у стра ху од за муц ки ва ња, от ћу тао сва ко ње-
го во пи та ње, по вео из клу пе, из вео пред ђа ке и до слов це ре као: ʼОво је 
нај го ри ђак у шко ли!ʼ По ку ља из ме не осе ћа ње лич не ни штав но сти и у 
сло је ви тим ма гле ним пла сто ви ма об уј ми огром ну бул ку сра ма, под чи-
јим сам цр ве ним цве том то нуо у под и про па дао у по друм (тешић 2002: 
84–85).

О ме ђу за ви сно сти пе ва ња и му ца ња све до чи ли су пе сни ци од ре спек-
та бил ног ис ку ства, па и сам Те шић, нпр. у по е ми Бла го Бо жи је, ка да у фи-
на лу опи са пред је се њег пре де ла пи та: „Шта ће ја бу ци му цај пе сни ка“. Бо-
ри слав Ра до вић, ко ји је на пи сао стих „Сло во је цр теж ду ге пат ње из го во ра“, 
или: „Го во ри ти је муч но; са мо је те шко / др жа ти ка мен у усти ма“, на пи сао је 
и лир ску па ра бо лу о „игли у усти ма“, древ ном над ме та њу ки не ских пе сни ка. 
Јер пе сма је, за пра во, го вор са пре пре ка ма. Оно што пре пре ке пре ђе, до стој-
но је пе снич ке ре чи. Са гла сни по ре дак пе сме пред ста вља чин пре вла да ва ња 
тра у ме, сим бо лич ну по бе ду над њом. Али без при ти ска за да тих окви ра, 
не рет ко, не ма ни ре чи ис ти сну тих из ду бљих сте пе на све сти, ко је, уо ста лом, 
ви ше при па да ју на сле ђу не го на ма са ми ма. 

Већ је ис так ну та мне мо тех нич ка стра на сти ха, као ме ди ју ма кул тур не 
ме мо ри је, ње них бит них, ода бра них оба ве ште ња. По што је по чео да об ли кује 
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свој мо дел пе снич ког све та у зна ку то по ним ских под сти ца ја, Ми ло сав Те шић 
по сте пе но ула зи и у дру га под руч ја ак ти ви ра ног је зич ког пам ће ња, при зи ва 
их и ком би ну је, за све ден иза бра ним раз ме ри ма и об ли ци ма. Ка ко је Ра ди во је 
Ми кић био при ме тио, Те шић „у име ни ма ме ста, чи та вих кра је ва или по је ди-
них пеј за жа, нај пре на сто ји да про на ђе под сти цај за не ку вр сту ети мо ло шких 
ига ра […] а по том, по сте пе но, по чи ње да гра ди асо ци ја тив но-сим бо лич ку 
осно ву на ко ју ће сме шта ти исто риј ске ре ми ни сцен ци је […] или, пак, на сто ји 
да сам је зик гле да из нео бич не пер спек ти ве – као ма те ри јал но-пред мет ну 
сфе ру“ (микић 1998: 33–34). По е зи ја уки да до слов но при ка зи ва ње и ус по-
ста вља по себ ну сфе ру, из гра ђу је сми сао не раз лу чив од укуп ног скло па, оти-
ма се сва кој па ра фра зи. Та ко је и с лир ском се ман ти ком Ми ло са ва Те ши ћа, 
ау то ра на сле ђа сим бо ли зма, и то сим бо ли зма схва ће ног у ши рем об у хва ту, 
тј. као осо бе ног кон струк тив ног то ка мо дер ног кре та ња, за сно ва ног на ре-
спек ту пре ма је зи ку и ис тан ча ном ис тра жи ва њу ње го вих мо гућ но сти.

Књи га Кључ од ку ће оли ча ва ба зич ни круг да ле ко се жног по ет ског по-
ду хва та, сје ди ње ња по ти сну тих и жи вих сло је ва на ци о нал не пре да је. Од 
ове књи ге по чи ње опит то га об у хват ног осве шће ња. Јер ста ра се о ска ку ћа, 
о ко јој се пе ва, ни је у осно ви да та као опис ре ал не по ро дич не ку ће из ко је 
по ти че, не го као мо дел у сло же ној се ми о ти за ци ји тра ди ци о нал не кул ту ре, 
углав ном пре се ље не у про шлост. Упра во као што об ја шња ва Сне жа на Са мар-
џи ја, ува жа ва ју ћи има нент ну дво сми сле ност го во ра у по ет ској функ ци ји: 

Ку ћа раз гра ни ча ва сво је и ту ђе, кул ту ру од сти хи је при ро де, али, 
по себ но ста ра, па три јар хал на се о ска ку ћа оли ча ва пу но ћу и кон ти ну и тет 
жи во та, спа ја ју ћи прет ке и по том ке. У Те ши ће вом ци клу су, око ку ће у 
ко јој се жи ви по диг ну ти су ма га за, ам бар, ва јат, во де ни ца, ко ји се за јед но 
са бу на ром, др вља ни ком и пче ли ња ком по ве зу ју на два на чи на. С јед не 
стра не, то је ау тен тич на сли ка се о ског га здин ства, на спрам ко јег је по-
ста вље на ур ба на сре ди на, пред ста вље на са уоч љи вом иро ниј ском дис-
тан цом. С дру ге стра не, сви из дво је ни ʼпре де лиʼ од по себ ног су зна ча ја за 
култ пре да ка у срп ској ми то ло ги ји. До да ју ли се то ме сли ке гум на, ме ђе, 
ли ва де, план ди шта, по ји ла и воћ ња ка, око ку ће се ши ри тре ћи кон цен-
трич ни круг, као збир та бу и са них ме ста у ре ли гиј ском си сте му, на ко-
ји ма се при но се жр тве бо го ви ма и мр тви ма (самарџија 1998: 79). 

Ку ћа је, у Те ши ће вој лир ској про јек ци ји, сли ка укуп не срп ске про шло-
сти, ве ро ва ња и де ло ва ња, чи ји је кра ји чак и сам про о се тио и опи сао у 
пе сма ма с мо ти ви ма де тињ ства. И при овом те мат ском гра ди ву Те шић по-
се же за фор мал ним иза зо ви ма, са мо оп те ре ће њи ма, као и укр шта јем лич не 
уо бра зи ље с древ ним по гле дом на иза бра не, кул тур но ко ди ра не сли ке. У 
пе сми Кућ не ду ше ми рис пе сник уво ди об лик рон да и то на под ло гу еп ског 
де се тер ца, с на глим оп ко ра че њем ра ди ме та по е тич ког ко мен та ра, уз лир ске 
сли ке флу ид ног опи са и с бла го звуч ним ре фре ном: „За ле лу ја кућ не ду ше 
ми рис!“ Кор пус ет но ло шких пред ста ва о ку ћи и у ве зи с ку ћом сти че се, баш 
у пе сми Ку ћа, у си ме трич ном де се тер цу с дак тил ским, ри мо ва ним за вр ше-
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ци ма. Сво је вр сно „ра строј ство чу ла“ и сно ви дов ни, иш ча шен по глед из об-
ли ча ва на сле ђе не еле мен те, од пред ме та и об ре да до би ћа из пре дач ког 
пан де мо ни ју ма: „Тре се се ку ћа с кро ва, те ме ља: / ја у че Сре да, ку ка Не де ља, 
/ чан гр ља по ноћ др вен-жли ца ма.“ По ред оста лог, у пе сми Ди вља ку ћа, ку ћа 
се очо ве чу је и ујед но озве ру је, па она, уме сто за шти те од сти хи је, по ста је 
сти хи ја са ма („Оли ста ла бу ни ком кре не ку ћа у шу му“), у че тр на е сте рач ким 
дис ти си ма (у ства ри, удво је ним тро хеј ским сед мер ци ма) с дак тил ским ри-
ма ма на кра ју. 

Као што ни ку ћа ни је са мо ку ћа, та ко су и ње ни уну тар њи и дво ри шни 
еле мен ти „ве ћи од сво је ве ли чи не“. Ни је Ми ло сав Те шић ни пр ви ни по след-
њи пе сник што опе ва на ше па три јар хал но ста ро ог њи ште, али је, ко ли ко 
зна мо, је ди ни у нас што је, у књи зи Кључ од ку ће, из ра дио ен ци кло пе диј ски 
оп се жну а чу де сну сли ку на род ног све та, по так нут има ги на тив ним из во-
ри ма то га ар ха ич ног све та, ко ји да ље, нео све шће но или по лу све сно, но си мо 
у се би – ко ма ње ко ви ше. А чи тав тај свет пе сник уве ли ко при зи ва из не по-
сто ја ња, из но ва га оку пља ју ћи и по вла шћу ју ћи у пе снич ком об ли ку. 

Трип тих тзв. со не та про ду же ног тра ја ња – а то је Те ши ћев фор мал ни 
изум од че ти ри ка тре на са за вр шним ди сти хом – пе сма под на сло вом Чи та
ју ћи Да ни ла. Све ти Мар ко, об ли ку је лир ску пред ста ву у ко јој се укр шта 
ево ка ци ја кон крет ног де тињ ства, не са мо с мо за ич ним опи сом по је ди но сти 
слав ске све ча но сти, не го и са алу зи ја ма на по ли тич ко-исто риј ски кон текст 
пе сни ко вог од ра ста ња, под иде о ло шком опре си јом што је ни шти ла вред но сти 
се ла и срп ског на ро да: „С ко ли јев ке бра тац ми по цуп ку је гу чу ћи, / а кроз 
жа мор чу је се: Та шита шита на на, / пао чет ник с та ва на.“ Ко ло плет при-
зва них сли ка и гла со ва у по рет ку удво је ног сед мер ца, од но сно че тр на е стер-
ца са дак тил ским за вр ше ци ма, с укр ште ним ри мо ва њем и че сто осла бље ним 
ри ма ма, ин те гри ше се у то ме стро го ор га ни зо ва ном рит мич ком скло пу.

Збир ка Кључ од ку ће на ста вља у збир ци Ку пи но во по че ту то по ним ску 
бро ја ни цу, ве ћи ном у осме рач ким дис ти си ма, али звуч на асо ци ја тив ност 
на зи ва ме ста усту па ме сто кул тур но и сто риј ским при зи ви ма, пре све га у ко-
сов ско-ме то хиј ском лир ском ни зу. У то ме хо до ча шћу кон тра сно су че ља ва 
пу но ту не гда шњег би ва ња и пу стош ак ту ел ног ли ца на ше сре ди шње зе мље: 
„Смра чу јеш се, де до ви но, / а зри је чам, а зри ви но“ (При зрен, Гњи ла не). И 
у књи зи Бла го Бо жи је Те шић пре са би ра и до пу њу је те мат ско-фор мал не 
то ко ве сво јих по чет них пе снич ких за ни ма ња. По ред за ви чај них и при род-
них при зо ра, ме сто на ла зе гро теск но-ве ри стич ки за сно ва ни опи си са вре ме-
ног ме те жног и ис пра зног жи во та, ур ба ног и но во ком по но ва но се о ског, али 
на слов на пе сма до но си но ви ау тор ски про дор у ду жим пе сма ма. А ду же 
пе сме чи не го то во за се бан круг Те ши ће ве по е зи је, ко ји се на ста вља и раз-
ви ја у свим ње го вим књи га ма до са да. 

Сме шта ју ћи лир ски ам би јент пе сме Бла го Бо жи је (и она је, као Ro sa 
ca ni na, у си ме трич ном де се тер цу и де ци ма ма) у ме лан хо лич ну рас кош ми-
хољ ског ле та, и ов де пе сник укр шта хим нич ни тон усме рен пре ма при род-
ној тво ре ви ни, са кра ли зу је пре де ле. Јер, при ро да је Реч ник ко јим Тво рац 
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про го ва ра, сим бо ли ма што их ду хов но от кри ва мо, без ма ло да про пе ва ју у 
по след њим да ни ма ле та: „Што не про по је / Бла го Бо жи је, ма кар по ко је / 
Сло во чу де сно.“ У овој ва жној пе сми за Те ши ћев опус, по чи ње да се не по сред-
но уво ди пер спек ти ва чи је се по ре кло на ла зи у сред њо ве ков ној по е ти ци, 
ко ја не ви дљи ве све то ве са гле да ва у ви дљи вом све ту пре пу ном Бла га Бо
жи јег. Јер пра ви ду хов ни свет, пред људ ским и пе снич ким очи ма је као у 
за го не ци, по ре чи ма Ди ми три ја Бог да но ви ћа, „не ја сан, али ипак ви дљив и 
при су тан, на слу ћен до вољ но да се са њим мо же жу де ти, да се са њим мо же 
ус по ста ви ти жив, ак тив ни од нос“ (Богдановић 1991: 66). Упра во та ко је и 
ов де, у пе сми Бла го Бо жи је. 

При убр за ном при род ном ра стро ју ипак се ема ни ра ле по та. Ра су ло се 
на го ве шта ва још у зе ни ту ве ге та тив ног ци клу са, док лир ски глас за зи ва спа-
со но сну јав ку Ло го са да ту ле по ту одр жи, са чу ва. Сли ке из раз лич них ни-
воа ствар но сти сти чу се у стро гој фор ми, згу шња ва ју, вр тло же, за све тле и 
за там њу ју. А бо жан ско при су ство у опи су пе сник слу ти и све до чи, упо ре до 
с ис ка зом му ка пе снич ке ар ти ку ла ци је, не моћ не пред не ис ка зи вим зби ва њем. 
Као што је, ина че, Ство ри тељ људ ским умом и ре чи ма не појм љив и нео пи-
сив. Па ра докс нај ви ше ле по те тво ре ви не у ча су по чет ка за ми ра ња сли ка је 
ко ју, кроз са крал ну „син те зу су прот но сти“, по сре ду је ова Те ши ће ва пе сма 
и до ла зи до срп ско ви зан тиј ског ста но ви шта из ну тра, као при пре ма за преду-
зе ћа у ко ја ће се пе сник упра во упу сти ти. 

Не са мо у ду жим пе сма ма ко је у ар хи тек то ни ци Те ши ће вих књи га по-
се да ју ис ту ре на ме ста, пе сник се осве до чио као из во ђач за ма шних про је ка-
та Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом (1996)1 и Сед ми ца (1999). Ка да 
је Ми о драг Па вло вић пи сао оглед о са бор цу с по чет ка пе де се тих, о Вас ку 
По пи, отво рио је те му мо гућ но сти на ди ла же ња лир ске фор му ле и оства ре-
ња „епа на шег вре ме на“, ис ти чу ћи да је кру пан ко рак у оства ре њу ве ли ких 
об ли ка у мо дер ној по е зи ји „ци клич на ор га ни за ци ја“ (в. Па вло вић 1964: 239). 
Па вло вић се, као пе сник, доц ни је упу стио у спе во ве с еру дит ном кул тур ном 
под ло гом. Се ман тич ки де ла тан кон цепт ци кли за ци је Те шић сва ка ко по ка-
зу је од књи ге Кључ од ку ће. Је ди ни це ци клу са се улан ча ва ју и про жи ма ју, 
об ли ку ју за ми шље ну ма кро це ли ну од лир ских са ста ва ка об је ди ње них об ли-
ком и рит мом, а нај ви ше те мат ским кон тек стом. 

Књи гу Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом, што ево ку је Ве ли ку 
се о бу, с те жи штем на то по су ма на сти ра Ра че за ко ји је пе сник за ви чај но 
ве зан, оди ста мо же мо по сма тра ти као еп у са став ци ма. У том „епу“ се огле-
да ју и пре по зна ју два вре мен ска пла на: дав на епо ха Па три јар ха Чар но је ви ћа 
и ак ту ел на исто риј ска по за ди на, обе ле же на не вољ ним по ме ра њи ма на ших 
са вре ме ни ка из за пад них кра је ва бив ше за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве-
на, али и са ју га Ста ре Ср би је, ода кле је ста ра се о ба не ка да кре ну ла. Реч је 

1 Нај пре је об ја вље на књи га Пре лест се ве ра (1995), ко ја ће на ред не го ди не би ти до пу-
ње на те мат ском збир ком Круг ра чан ски, Ду на вом. Пе сник је доц ни је об ја вио Круг ра чан ски, 
Ду на вом и за себ но (1998). 
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оди ста о књи зи-про јек ту, ко ја по чи ва на по тан ком зна њу епо хе, из ве де ном 
и као ра зно ли ка и по ли фо на це ли на и на пла ну по је ди нач них, ве ле мај стор-
ских пе са ма. Из ве ли ке људ ске гру па ци је што на пу шта сво ју род ну зе мљу 
због прет ње за ти ра ња, пе сник из два ја гру пу, исто риј ских и фик тив них, 
ра чан ских мо на ха, пи са ра и пи са ца чу ве не ра чан ске шко ле, ко ји сво је гла ве 
и сво ју уче ност се ле у па нон ске кра је ве да та мо очу ва ју пра во слав но пре-
да ње ко јем су за ве то ва ни.

Сре ди ном рат них де ве де се тих, ка да и на ста је Пре лест се ве ра, Круг 
ра чан ски, Ду на вом ак ту е ли зу ју се, у стра шном ли ку, се о бе као исто риј ски 
ар хе тип срп ског на ро да, као „на слов на ше суд би не“, по ре чи ма Сре те на 
Ма ри ћа о ро ма ну Ми ло ша Цр њан ског. Миљ ко вић је, за крат ког ве ка, у сре-
ди ште нео ства ре них пе снич ких пла но ва по ста вљао те жњу за на ци о нал ним 
сим бо ли ма као уни вер зал ним зна ци ма, на тра гу прет ход ни ка мо дер ни ста, 
за рад еман ци па ци је срп ске кул тур не осно ве. Те шић, опет, сим бо ли за ци јом 
пре дач ке ку ће на ста вља у ре че ном сме ру, док је овај дав ни по ве сни оде љак 
пре сли као не са мо на ак ту ел ну, не го и на оп ште људ ску си ту а ци ју из ме ште-
но сти, а кул тур не на по ре озна чио на су прот про це са пре та па ња у ту ђем 
про сто ру. У осно ви ове сло же не пе снич ке це ли не мо же мо рас по зна ти оно 
што је Ди ми три је Бог да но вић, пи шу ћи о сред њо ве ков ној књи жев но сти, 
на зи вао би блиј ско-хри шћан ским исто ри змом, „веч ним пре зен том“ по ве сне 
ег зи стен ци је: „Ко му ни ка ци ја са про шло шћу је та да не по сред на, ду хов на, 
у из во ђе њу оно га што је оп ште, а из исто ри је – оно га што је над и сто риј ско, 
ме та и сто риј ско“ (Богдановић 1991: 64). Ни је по сре ди, зна чи, по вр шна ак ту-
а ли за ци ја не го ме та и сто риј ски, ду хов ни по глед на тра ја ње за јед ни це и по-
је ди на ца. Све об ли ков не и те мат ске од ли ке до та да шње Те ши ће ве по е зи је 
из на ла зе сво ју вре мен ску и про стор ну кон кре ти за ци ју, би ло да је те ма ти-
зо ван по крет ко лек ти ва, исто риј ски и кул тур ни то по си, или лир ски ју на ци 
и њи хо ва хте ња и уде си. 

Већ у про ло шкој ду жој пе сми Пут Па но ни је, по ред жи вих ду ша и пре-
но си вог имет ка, на се вер се скла ња и ду хов но на сле ђе, али и се ћа ња на ма-
тич ни про стор и про шли жи вот ко је се оста вља за со бом. Све је у по кре ту, 
ма те ри јал но и не ма те ри јал но, па и ал фа бет и мо на шка пи са на те че ви на: „У 
књи жном фон ду гра фиј ска крет ња: / дрх ту ре ти тле, мла ди ја то ви / па ле 
кр сти ће – азом по мет ња.“ У ме трич ком и стро фич ком ре пер то а ру, ра зно-
вр сном и про бра ном пре ма из ра жај ним сред стви ма епо хе, по себ но се, по 
рит мич кој гип ко сти и се ман тич кој про све тље но сти – ка ко је већ ис так ну то 
– из два ја ју рон да у јам пском је да на е стер цу, у нео бич ном су сре ту срп ско-
ви зан тиј ске и за пад не тра ди ци је. У рон ди ма про го ва ра ју мо на си, лир ски 
ју на ци с обич ним људ ским те жња ма и бо ја зни ма и уну тар њим бор ба ма. А 
јед на од оп се сив них та ча ка њи хо ве бор бе је сте но стал ги ја за ра чан ским 
пре де ли ма. Та ко круг ра чан ски кру жи без за о кру же ња, као у пе сми „Чу до 
у Ра чи“: „У пе так сме ђи / Ки при јан су ри / с кр стом у ве ђи, / уз Дри ну жу ри. 
// Ва век се се ли / и блуд ним се лом / о ка мен бе ли / уда ра че лом.“ Оп ста нак 
је при вре мен и де ли ми чан, ра се ја ни на род се га си на обо ди ма на ко ји ма 
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оста вља нај ви ше кул тур не тра го ве. Тра го ви жи во та и ства ра ња, од срп ске 
то по ни ми је до хра мо ва и дру гих зда ња, од ли ков них ар те фа ка та до пи са них 
де ла, до но се дво смер ни сми сао, уте шан и не у те шан, о про ла зно сти и не про-
ла зном. О услов ној про ла зно сти и услов но не про ла зном.

По сту пак оне о би ча ва ња је зи ка, као осо бе ни знак Те ши ће ве по е ти ке, 
у књи зи Пре лест се ве ра, Круг ра чан ски, Ду на вом, по ста је раз гра на ти ји но 
ра ни је, „од фо нет ског сим бо ли зма и твор бе ока зи о на ли за ма, пре ко сим бо-
лич ког укр шта ња раз ли чи тих иди о ма истог, срп ског је зи ка (књи жев ног 
је зи ка са ди ја лек ти ма, жар го ни ма, со ци о лек ти ма) и ње го вих раз ли чи тих 
из го во ра – екав ског и ије кав ског, до укр шта ња, са истом функ ци јом, раз ли-
чи тих је зи ка – срп ског, ма ђар ског, ла тин ског“, пи ше Алек сан дар Ми ла но вић, 
а на гла ша ва и то да су еле мен ти фол клор ног и ар ха ич ног, осим у лек си ци, 
при сут ни и на оста лим је зич ким ни во и ма (милановић 1998: 60). Осо би ти 
су, за осли ка ва ње епо хе, цр кве но сло ве ни зми и гра фи ја пре ву ков ске азбу ке, 
за хва ће ни по вре ме ним ме та лир ским и ме та је зич ким ко мен та ри ма, ко ји ма 
се обич но ис ка зу је Те ши ће ва по е тич ка са мо свест. У но ви јем ра ду о Те ши-
ће вом пе снич ком је зи ку, Ми ла но вић еле мен те сред њо ве ков ног „пле те ни ја 
сло вес“, ра ни је опи са не у ли те ра ту ри, пре по зна је и код Те ши ћа ко ли ко и у 
на род ној и ро ман ти чар ској по е зи ји, да би за кљу чио да је пе сник „ре а ли зо-
вао је дан мо де ран кон цепт до си те јев ског је зи ка, у ко јем су у срећ ној ко ег зи-
стен ци ји по е тич ке и стил ске цр те и бив шег књи жев ног и бив шег и са да шњег 
на род ног је зи ка, те да се та квом кон цеп ци јом по ет ског је зи ка при бли жио 
по е зи ји Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша“ (милановић 2016: 276).

По ред укр шта ја је зич ких сло је ва, Те ши ће ва по е зи ја је, укуп но узев, 
упо ре ди ва с Ње го ше вом и по јед но вре ме ној упо тре би кла си ци стич ких, ро-
ман ти чар ских и усме них ме трич ких раз ме ра и стил ских сред ста ва, али не 
је ди но по то ме. Ка да чи та спев Сед ми ца Ми ло са ва Те ши ћа, по ред асо ци ја-
ци је на Че ти ри ка но на (1996) Ива на В. Ла ли ћа, чи та лац по ми шља на спев 
Лу ча ми кро ко зма (1845) као на тра ди циј ски под сти цај или пре те чу. И Ла-
ли ће ва и Те ши ће ва књи га су, у тре нут ку по ја ве, при хва ће не као крај њи до сег 
су сре та срп ског пе снич ког мо де р ни зма са срп ским сред њим ве ком, као са 
скрај ну том ба шти ном. Ла лић са о бра жа ва пе снич ки склоп сво га – мо же се 
та ко ђе услов но од ре ди ти, „спе ва“ – фор мал но-те мат ској струк ту ри пре у зе те 
ли тур гиј ске вр сте, а про жи ма је те мат ским гра ди вом из епо хал не ствар но-
сти из ко је се огла ша ва. Те шић, с дру ге стра не, за др жа ва осво је не пе снич ке 
об ли ке, нај пре рон до у јам пском је да на е стер цу у пр вом де лу сво га ци кли-
зо ва ног спе ва, док у дру гом де лу Сед ми це мо ди фи ку је не ке са крал не стро-
фич ке об ли ке, има ју ћи на уму њи хо ве ба зич не те мат ске од ли ке. Уво ди и 
фор мал ну ино ва ци ју, ко ја ће у пе сма ма на ред не збир ке по ка за ти сво ју из-
вр сност: ам фи бра шки два на е сте рац, ов де у крат ким пе сма ма озна че ним као 
псал ми. 

Оства ри ти у на ше до ба, ма кар и дис кон ти ну и ра ни спев на па те тич ну 
ко смо ло шку те ма ти ку, би ло је мо гу ће је ди но ако се гран ди о зна те ма не ка-
ко при зе ми, до ве де у ве зу са му ко трп ним ин ди ви ду ал ним чи ном ства ра ња, 
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за шта је при пре мљен те рен и у ра ни јој Те ши ће вој по е зи ји, нај о чи ти је у 
пе сми Бла го Бо жи је. Пе сник пре у зи ма од да ле ких прет ход ни ка, као и од 
Ње го ша, основ ну иде ју о све ште ном зва њу по е те – те је из ра жа ва у скру ше-
ни јем ста ву и по ја ча ној су коб ној ди на ми ци чи на ства ра ња: „У те сном скло пу 
ме три ке и бо ла, / фи но ћу бру си ре ги стар од пат њи, / а све ћом ла на му че ни-
штво плам ти“ (Сре да, VI). Дво сми сле ност о ка квом се ства ра њу ов де ра ди 
(„Од па лих ре чи тво рим ли не бе са“, Че твр так, II), Бож јем или умет нич ком, 
чи ни око сни цу пе снич ког про јек та што пра ти све ште ни обра зац „сед ми це“. 
Пе снич ки глас обра ћа се из „са веч не“ тво рач ке пер спек ти ве, ла ко се по ми-
чу ћи по вре мен ској оси, од по чет ка све га до ча са пе ва ња, ча са све до че ња о 
учин ку и про тив реч ји ма ства ра ња. Или је пак реч о иде ји ства ра ња што не 
пре ста је, ни у ве ли ком као ни у ма лом? Ова пи та ња уно се до дат ни за ма јац 
сми са о ној не раз ре ше но сти спе ва Сед ми ца. 

Је дан од мла ђих ту ма ча, Мар ко Ра ду ло вић, у Сед ми ци с пра вом на ла-
зи не ке од „бит них ви до ва об но ве сред њо ве ков ног на сле ђа у по сле рат ном 
мо дер ни зму: пе сник као ди јак и об но ва мо ли тве не ду хов но сти, по е ти ка као 
те о ди це ја, те при ро да као хро но топ Бож јег при су ства“ (радуловић 2016: 
390). У дру гом де лу спе ва, на кон ства ра лач ке сед ми це, у окри љу ка та ло га 
при зва них бо го слу жбе них вр ста, за ко ји ма пе сник по се же у сво ме об но ви-
тељ ском опи то ва њу на пла ну об ли ка, на ста вља се ди на ми ка про пи ти ва ња 
и ди вље ња Бож јем де лу, пре све га с ис ку ства зе мље ко јој пе сник при па да. 
Дра ма ти ка и про тив но сти оста ју, али и не пре ста на по тре ба за од бра ном 
су шти не де ла Вр хов ног Пе сни ка. Ван ред ни су ау тор ски на по ри уло же ни у 
овла да ва ње но вим или рет ким об ли ци ма – ра ни је ро ман ским, са да ро меј-
ским, тј. пра во слав ним: и у псал ми ма, ко ји су, ма кар но ми нал но, би ли прак-
ти ко ва ни у на шој мо дер ној по е зи ји, и у нео сво је ним ста рим фор ма ма као 
што су кон дак, сти хи ра, гло са, све ти лан, или ши ре пев не струк ту ре по пут 
ма ле слу жбе, ка ти зме и ка та ва си је. 

Основ ни ви дик са крал не по е зи је пре у зет је у дру гом де лу спе ва Сед ми
ца, а то зна чи: по глед у се бе и пре ма не бе си ма, али је у то ме са др жа на не из-
бе жна ком по нен та ин ди ви ду ал ног из ра за и са др жа ја, без ко је ове Те ши ће ве 
пе сме не би смо мо гли убро ја ти у про из вод мо дер не по е зи је. А оне, по от кри-
вач ком не ми ру и ди со нан ца ма, мо дер не не сум њи во је су, као нпр. у Сти хи ри 
на Ча сно је би ти: 

Не мо же пој се за че ти ла ко ми лост кад бла жи / смо ре не сен ке: сва ка 
што реч је го то во дра ча, / убод у ве ну ан ђе ла то плог, ве че што дра жи / 
крили ма креп ким; је ди но мо же за нос пе ва ча, / осам кад жи ца псал мич но 
гру не, чед но из ре ћи, / још јем док стру ји де вој ка сти да, оно што пле сти 
/ је зик не уме, оно што Го спод та ји у вре ћи: / за ран ком про сут ми ло стив 
из лив уте шних ве сти. 

Не моћ људ ског про го во ра пред да ро ва ном тај ном и ов де је сми са о ни 
сто жер пе сме, усме ре не да сла ви и при зи ва нео в да шњу ми лост.
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Опит се на ста вља и у књи зи Дар и коб (2006), у обла сти сти хов них раз-
ме ра и стро фич ких фор ми, али и про ду бљи ва ње јед не ду бо ко уко ре ње не 
пе снич ке ви зи је. У сре ди шту па жње те жи шних пе са ма ове књи ге до спе ва 
ри там ам фи бра шког два на е стер ца. Те шић је ти ме кре а тив но од го во рио на 
дав ни иза зов по ста вљен мај сто ром сти ха Ми ла на Ра ки ћа: „Два на е сте рац 
може те се ћи ка ко хо ће те, да ју ћи му чи тав низ тон ских и рит мич ких вред но-
сти, ако има те за јед нич ки де ли тељ. И но ви, ако ми сле и осе ћа ју, мо ра ју на ћи 
оно што од го ва ра њи хо вој осе ћај но сти“ (ћосић 2002: 140). По е ма Ка ло пе ра 
Пе ра, на и ме, као и пе сме Шу мор ле ско вог че ста ра или Тар пош, из ве де не су 
у рит му ам фи бра шког два на е стер ца. Ста ри два на е сте рац не пре по зна је мо. 
Осе ти мо ус та ла са ност сти ха, са по два сна жна ин то на ци о на уда ра у оба 
по лу сти ха. А рит мич ку ма три цу пе сник је пр во ослу шнуо у са мом за зи ву 
Ка ло пе ра Пе ра, али и у јед ној рит мич кој фи гу ри срп ског тро хеј ског два на-
е стер ца, као у при ме ру из Ра ки ће ве пе сме Је фи ми ја („Над пле ме ном ко је 
об у зи ма та ма“). Те шић овај тек рет ко, са свим спо ра дич но оства ри ван стих, 
до но си као до след но из ве ден и зах те ван, али и под сти ца јан ри там. 

Пе сме у збир ци Дар и коб чи не се за сте пен му зи кал ни је и, та ко ре ћи, 
шум ни је од прет ход не по е зи је истог ау то ра, али и су ге стив не у сво јој пре-
на гла ше ној ме ло ди о зно сти. Ни ма ло слу чај но, сре ди ном пр ве де це ни је ово га 
ве ка, Те шић се обра ћа, као при ре ђи вач и ту мач, по е зи ји Ви на ве ра и На ста-
си је ви ћа. У огле ду о На ста си је ви ћу, он упу ћу је по глед ка дво ји ци са вре ме-
ни ка из злат ног пе ри о да срп ске књи жев не аван гар де: 

Обо ји ца пе сни ка, ма ко ли ко да се ме ђу соб но раз ли ку ју (а раз ли чи ти 
су то ли ко да се, на при мер, за јед ну не пот пи са ну На ста си је ви ће ву пе сму 
не мо же ни по ми сли ти да је Ви на ве ро ва – и обр ну то), ис тра ја ва ла су у 
те жњи за ср жном об ја вом је зи ка, ко јег су, чи сте ћи га и пре чи шћа ва ју ћи, 
об де ла ва ли до тре нут ка ње го вог осло ба ђа ња у жи ви ду хов ни треп тај – 
са мо би тан и та јан ствен. До ре ли ги о зно сти по све ће ни и при вр же ни је зи ку, 
они су се му че нич ки упор но са ви ја ли на ње го вим нај о штри јим кри ви нама 
и одр жа ва ли над ње го вим нај ду бљим про ва ли ја ма (тешић 2016: 40).

Не мо ра мо би ти скло ни учи та ва њу да овај „са у че снич ки“ опис прет-
ход ни ка раз у ме мо и као Те ши ћев са мо о пис. С дру ге стра не, сиг нал је упу-
ћен, иза зов по е ти ча ри ма и исто ри ча ри ма књи жев но сти: чак и ра ди ка ли зам 
ко ји по ка зу је Ми ло сав Те шић у об но ви ка та ло га ка нон ских ме та ра и об ли-
ка мо же се до ве сти у бли ску ве зу с кон струк тив ним ам би ци ја ма ме ђу рат них 
мо дер ни ста, ме ђу ко ји ма је Ви на вер не у пи тан као пи сац и гла сно го вор ник, 
док је На ста си је вић тек у но ви је вре ме за до био убе дљи ву ле ги ти ма ци ју 
аван гар ди сте по ду би ни. 

Пи шу ћи пак о Ви на ве ру, о ње го вим вер си фи ка тор ским про ба ма крат-
ког ме тра, о су ге стив ној звуч но сти, Те шић као да го во ри о по е тич кој при ро-
ди пе са ма оку пље них у збир ци Дар и коб, али, на по кон, и о ис хо ди ма сво је 
це ло куп не по е ти ке. По ла зе ћи од мар ки ра не син таг ме жу бор је зи ка из Ви на-
ве ро вог про грам ског есе ја, ова ко то пре до ча ва, сли ко ви то а пре ци зно:
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Ви на вер је, кроз тре пе ре ња пом но тра же них је зич ких скло по ва, до-
ста слу тио и на го ве шта вао, до во дио је сво ју шум ну ми сао у пре двор је 
тај не по сто ја ња [...] Тај Ви на ве ров пев те че у звуч но и кру жно ус ко ме ша-
ним је зич ким спле то ви ма, не кад про зир но ва зду ша стим, не кад то ли ко 
ин вер зив ним и елип тич ним да су се згу сли у зна чењ ски не про зир – али 
се, уз не ка ко бли ске да хо ве не из ре ци вог, из над сва ке та кве ње го ве пе сме 
не што за ми шље но мре шка и за бри ну то леб ди (тешић 2016: 89).

Ви на ве ров ска шум на ми сао – на ста ви мо тра гом сли ка на шег пе сни ка 
ту ма ча – све вре ме леб ди по над пе са ма књи ге Дар и коб.

Осо бит ме ло диј ски за мах Те шић утки ва у осно ву ини ци јал не пе сме 
ни за лир ских „шум них ру ко ве ти“ у књи зи Дар и коб. Звуч ну по тку из на ла зи 
у сти ху древ ног об ред ног на пе ва, а ода тле је, кроз тро сло жну сто пу, по те кла 
по сми са о ном оп се гу им по зант на по е ма Ка ло пе ра Пе ра: „До шу ме ше твор бе 
са гор ских ве се ља.“ При зи ва искон ску об ред ност ства ра лач ког и ча ра лач ког 
чи на, ви лин ско ко ло на род ног пе ва ња. Ода тле по чи ње ево ка ци ја мит ског и 
исто риј ског вре ме на у зна ку Жен ства, од Ра ви јој ле ви ле до то ли ких над-
моћ них жен ских ли ко ва из еп ске и по гла ви то му шке по ве сни це. Ка ло пе ра 
Пе ра ин те гри ше сло же ну и на сло је ну за ми сао пе сни ко ву. А реч је о те жњи 
за об но вом, и ма тер ње ме ло ди је, и све га дру гог што је у ста ри ни би ло уце-
ло, а да нас ви ше ни је: 

Кад по пу сти па жња ђа во љем устрој ству / и де жур ној зло би кад 
рит мо ви ста ну, / и ука же свет се у друк чи јем свој ству, / из кра љич ког 
ко ла ви ле ни це ба ну, / те тро јич ка ју тра и по дне ви, ши ром, / у на виљ ке 
ску пе енер ги ју бив шу, / од ко је се – ље љо! – под не бе ским ви ром / пре
обра зи при вид у сло ва што ди шу. 

Из ути ска ко ји про из во ди ри там ам фи бра шког два на е стер ца из о штра ва 
се сли ка тка ња да та у пе сми, по ве за на са ну три ном ин тим ног до жи вља ја 
све та: „те жи ца ушу ми из жу бор ног чун ка, / из раз бо ја ср ца, у тка лач ко ста-
ње.“ Ко рен ски – текст је тка ни ца. По вра ти ти, ме ло диј ском об но вом пе снич-
ког го во ра, при сну про же тост ре чи и све та – је дан је од уоч љи вих ак це на та 
Те ши ће вих пе са ма у књи зи Дар и коб. Та ко у пе сми Шу мор ле ско вог че ста ра 
чи та мо: „Сје ди њу је све се у шу мље ње оп ште.“ Пе сма на сто ји да пра ти такт, 
зву ча ње и зна че ња при род ног све та, сат ка ног од зву ча ња. А ме ди јум је си-
ла бич ко-тон ски ри там Те ши ће вих пе са ма: „куд Је зик се хва та и сун цо крет 
кла ти, / и др жи се сми слен, и зри из це ли не“ (Тар пош). 

Цен трал ни део књи ге Дар и коб чи не ру ко ве ти со не та са фло рал ном 
те ма ти ком и пре те жним рит мом јам пског де се тер ца, где се до крај њих гра-
ни ца ис тра жу је по тен ци јал јед но сло жних ре чи (у срп ском је зи ку нео би лан), 
ко је да ју на гла сак за вр ше ци ма сти хо ва. Ре стрик тив ни ме трич ки окви ри 
по вла че со бом пре до ми на ци ју ме ло диј ског на че ла у об ли ко ва њу пе са ма, 
баш она кве ви на ве ров ске шум не ми сли. Сто га се од ви ја лек сич ка де се ман-
ти за ци ја и се ман ти за ци ја зву ка и ме ло ди је. Рас пе ва ни је зик при љу бљен је 
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уз свет ко ји до ча ра ва, или га дис крет но су ге ри ше. Та ко и Со нет уз о ра них 
њи ва сли ку об ра ђе не зе мље до ча ра ва му зич ким сред стви ма, кроз екс пре сив-
ност руб них јед но сло жни ца: „Из цр них кр па би је зе мљан мрак / у би стрик 
дне ви, куд се цвр кут, гук / ка ден цом сво де вра на ма у грак, / у ча шке би ља 
и у тмуо зук.“ Шта пе сник по сти же том јам пском ин то на ци јом лир ског де-
се тер ца (по зна тог из Ко сти ће вог дра мског опу са)? Ди на ми ку, ско ко ви тост 
и рит мич ку по тен ци ју, по крет би ћа ко је ства ра и дах ство ре ног би ћа. „А 
за ум-шум је у ка ска ди слап“, као да нас из ри чи то у јед ном со не ту упу ћу је 
сâм пе снич ки глас. Јам пске де се те рач ке ка ска де, и ста ње пред сми сла или 
за у мља, основ ни су зна ци ових звуч них пе са ма. 

Не рет ко се је зик вра ћа у свој по чет ни об лик, у шум и шу мор, као у 
јам пским осме рач ким тер це ти ма За пев ке цр ног гло га: „Што шу мим, шум 
је то у пад, / низ год у шаш, низ крш у трен / где ле то плин је, стрн – и чад.“ 
Пе сник и на ову те му, као и на дру ге бит не те ме, ме сти ми це прот не и отво-
ре не ис ка зе ау тор ских на ме ра: „да бле ском нач не нерв и срж и кост / са жет ка 
су штог, где се чу је звон, / по че лом за чет: те жак – уни сон.“ По ме ну ти цр ни 
глог  жа ли  над сво јим јед но сло жним око вом и уде сом: „О куд ћу, куд ћу – 
ту жан шиб, / јед но слог кра так, те сан, строг!“, или: „Жу бор љив тек сам ткач 
и чтец.“ На крај њем вр ху сво је пре зах тев не умет но сти, као што би ва у под-
ви жнич ким на по ри ма, пе снич ки го вор Ми ло са ва Те ши ћа вра ћа и са жи ма 
не по му ће ни, тре пет ни из раз по че ла – упо сле ном по кре тач ком си лом са мог 
је зич ког зву ка и рит ма.

Те шић је, од сво јих по че та ка, по све ће ни пе сник фи тос фе ре. Ду бља је 
ту ствар од лич ног афи ни те та и од ре ми ни сцен ци ја на за ви чај не пре де ле 
пре пу не во ћа и тра ва. Биљ на ва се ље на сте ци ште је не са мо жу ђе не ле по те 
не го и ра ђа ња и об но ве ко јој пе снич ки те жи, као и ус кла ђе но сти са пул сом 
све та. То је про стор у ко ји се од бе га ва из, ка ко је Ње гош пе вао, вре ме на зем-
ног и суд би не људ ске, окру же ње што уки да ис то ри ју, а вас кр са ва мит ско, 
„тка лач ко ста ње“. На спрам „па лог вре ме на“ где „исто ри ја хра мље“, у пе сми 
Гром о Све том Са ви за ти че мо су шти кон тра пункт: „А жи вот бу чи си лом 
не по вра та.“ Го то во је дин ствен је то при мер уста нич ке ли ри ке, где се исто-
риј ски пре о крет са ме ра ва с при род ним пре по ро дом, упо ре див до не кле с 
Да ној ли ће вом Ба ла дом о тра ви, ко ја је „не за др жи ва, од са ме се бе ја ча“. 
Уста нак жи вог све та, укуп не тва ри, су де лу је у срп ском устан ку ко ји пе сма 
ево ку је. 

Ако има мо пре ва гу еле мен тар но сти на уму, он да у пу но ћи сво га мо-
ну мен тал ног зна че ња раш чи та ва мо цен трал не сли ке пе сме Шљи ва срп ска. 
Сим бол-воћ  ка по ста је ов де оно што нај ду бље је сте, див на спо на зе мље са 
сун цем, плод њи хо ве све те свад бе и до каз ве чи те об но ве, „пра сли ка тре ња 
зе мље и зве зда“: 

Шљи вов је ви дик раз гра нат, ши рок, / али и ло ман – го тов да кљок не. 
/ С ње га се чо век, Бо жи ји при рок, / у на дах ну ћу, оти сне, проп не / у оза-
ре ње: све мир где пр ска, / сло жно где пра шти шљи ва – а срп ска. 
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За вр шни ца пе сме Шљи ва срп ска мо же се сто га узе ти као вр ху нац по-
духва та суп тил не сим бо ли за ци је: „Дре мај, те жи но та мја на мо дрог: / ти си 
ми гри миз с Тај не ро ђе ња, / спо мен на со фру мо дри ла род ног, / че му се вра ћам 
из оту ђе ња, / но се ћи кр пе сва ко јих пр ња…“ Сли ка по врат ка и по нов ног ра-
ђа ња по ста вља се у сми са о ни фо кус књи ге Дар и коб. На дру гој стра ни, 
на зи ре мо на зна ке апо ка лип тич ког кра ја и оче ки ва ња, по себ но ис так ну те у 
тер це ти ма пе сме Же ра ви ја („јер Ста ни штем ко би до цве та ва вре ме, / зе ле ни 
се про паст где же ра ве би ше / и уви ру ча ри у знак без фо не ме“) и рон ду Има 
не ка ва си о на („тек у час ће ре чен, / кад те ла за ђу, кад се смо ри ту ча, / да 
пук не зр ном, да се раз о бру ча“). Дар по чет ка и коб кра ја су сти чу се ов де и 
ме ђу соб но за гле да ју. 

По опро ба ном и да ље раз ви ја ном мо де лу, и у књи зи Млин ско ко ло (2010) 
на ла зи се два де се то дел ни ци кли зо ва ни круг пе са ма, или рас пар ча ни спев, 
на сло вљен Па шум во де нич ког бу ка. Те шић уно си у об у хват ни пе снич ки 
про стор глав ни ну ба зич них, у је зич ко пам ће ње по хра ње них сли ка – и оних 
што су окос ни ца на сло је не срп ске кул ту ре и по ве сти и те мељ оп ште књи жев-
не кул ту ре, та ко и сли ке из осно ва лич не ме мо ри је, ко ја се че сто осла ња на 
ри зни цу пре да ња. Во де ни ца је јед на од та квих, пр вот них сли ка. У по е тич ком 
тек сту из 1998. го ди не, на ла зи мо се ћа ње на де тињ ство, со бом го вор љи во: 

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

Али, без об зи ра на от кри ве ну ин тим ну вред ност во де нич ког мо ти ва, 
Те шић ни је од пес ни ка што се пре пу шта ле пљи вој сла до сти нос тал ги је, 
ни ти прес ном по сре до ва њу фол клор них са др жа ја ко је ис ку стве но но си. Тра-
ди циј ске са др жа је, као и лич не, пе сник и овог пу та под вр га ва сти ли за ци ји 
и пом ном пре о бли ко ва њу. У де ти њу свест уре за на во де ни ца, зна чењ ски про-
чи шће на и обре ме ње на, та ко уз ра ста до ко смич ког сим бо ла, ко ји ни је мо-
гу ће са гле да ти, јер се ука зу је као ак тив ни пра о бра зац све га што по сто ји и 
што је по сто ја ло. Ма ко ли ко у пра ос но ви ове лир ске тво ре ви не би ла сли ка 
за ко ро вље не Те ши ћа во де ни це, над њо ме се са зда ло мно го знач но зда ње, 
ко је сво ју по у зда ност, ипак, ду гу је и сво ме кон крет ном по ла зи шту.

Тај сим бол во де нич ког точ ка, ко ла, ви тла, од пе сме до пе сме у ци клу-
су/спе ву Па шум во де нич ког бу ка, асо ци ја тив но се ши ри и гра на на све че-
ти ри стра не и ак ти ви ра то ли ке на сле ђе не сми са о не ни ти, пле ту ћи од њих 
гу сту и ја ку мре жу. И на слов ци клу са упу ћу је да је реч о ис ка зу што пред-
ста вља од јек из вор не ствар но сти во де нич ког ми кро ко смо са одав но пре се-
ље ног у не по сто ја ње. Не зву ци не го па зву ци, са чу ва ни у се ћа њу на јед ну од 
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нај важ ни јих уста но ва за обез бе ђе ње жи во та у па три јар хал ној за јед ни ци. У 
ли ри ци се од зву ка оду век по чи ње, али се, код Те ши ћа, у звуч ној ди мен зи ји 
сти че и из вор и увор чи та вог пе снич ког чи на. 

Али, из ме ђу из во ра и уво ра је зик опо сли и про бу ди, су ге ри ше и по ве же 
оно што мо же учи ни ти у пу ној ак ци ји и кон ден зо ва ном ви ду. Из ми ру је су прот-
но сти и спа ја не у по ре ди ве раз ме ре, као у сти ху пе сме Кло кочпо ток: „мо же 
све мир да се ска пи / у ши ри ну јед не ка пи.“ По ме ну та, увод на осме рач ка 
пе сма у че ти ри де ла сва је у та квим не мо гу ћим, раз ре шу ју ћим спо је ви ма. 
Тај нес та ли Кло кочпо ток ко ји, по ре чи ма пе сме „ни је се би ме ра“, ко ме је 
ушће ује дно и из вор, по ста је не сво дљи ви знак шум ног, хуч ног, гр го ља вог, 
круж ног не из ре ка, ег зи стен ци јал ног и пе снич ког под јед на ко: „Те као је куд 
је хтео / Уз вод но је во ду прео.“ У раз ла га њу на осно вно, пос ред ством во де-
ни це као по ла зне сли ке, Те шић усме ра ва те жи ште на еле мент во де. Она је 
из вор све га пос то је ћег, тај на ме ђа све то ва, али и ток (и то кру жни) што 
про ти че из ме ђу зе мље и не бе са. У про до ру до по че ла, по ја вљу ју се фи гу ре 
из ан ти чких ми то ва о по ста њу све та, од пра о ца Оке а на до мит ске пра ре ке 
Ахело ја и гра нич ног Сти кса ко јим жед не се ни бро де ка дру гој оба ли, до би-
блиј ских ли ко ва и би блиј ских ре ка, од рај ских до оних из све те зе мље. 

Као што је у књи зи Ку пи но во звук то по ним ске бро ја ни це срп ских зе-
ма ља био ини ци јал на тач ка за лир ско има ги ни ра ње, та ко је и ов де сло же ни 
звуч ни ан самбл ме ља ве, од ра зних аку стич ких ва ри ја ци ја во де ног про то ка 
кроз сло же ни уре ђај мли на, до бу ка во де што се си ло ви то сру чу је са точ ка 
и ома је што пр ска око ло, стал ни чи ни лац ко ји асо ци ја тив но на во ди ту во ду 
на дра ма ти ку и ми сти ку пос лед њих и пр вих пи та ња. Пе сник је, под се ћа мо, 
у по е тич ком тек сту у ко јем по ми ње Те ши ћа во де ни цу унео и во де нич ки 
реч ник, чи ме је лек си ко граф ски, шта ви ше ен ци кло пе диј ски, под ло жио свој 
ко смо ло шки по глед на ову древ ну ко ри сну на пра ву. Тај ко смо ло шки склоп, 
и вер бал не фик ци је ко је пе сник раз гра на ва, др же се на пре ци зном, зна лач-
ком опи су де ло ва и де ли ћа во де нич ког ме ха ни зма и сва ки од ко ра ка у то ме 
про це су поп ри ма сим бо ли чку вред ност, од но сно по ста је ка ри ка у су ге ри са ној 
ре ал но сти ви шег и нај ви шег ре да. А та ре ал ност у сво јој би ти је двос тру ка, 
се би су што про тив реч на, у млин ском ко лу ства ра ња и ра за ра ња. Млин с 
не бе са, у из вод ној пе сми тог нас ло ва, за пе сни ка: „он је ту тањ не сми ре ња 
/ у сис те му не си сте ма“, али по сле дња реч ово га кру га ипак би ва сле де ћа, 
не до ре че на али све тло, је ван ђељ ски пот цр та на: „Ко ји ме ље во ду жи ву / 
по зна је се по ме љи ву.“ 

Не на ме тљи во, али уоч љи во, у мо ту јед ног рон да о во де ни чи шту или 
мли ни шту, зна чи о про сто ру где во де ни це ви ше не ма, упо слен је ци тат из 
От кри ве ња Јо ва но вог, у ко јем се пу стош и крај исто ри је на ја вљу је прес-
тан ком ху ке „ка ме на во де нич но га“. О та квом од су ству Те шић ов де и пе ва, 
фи зич ком и ме та фи зич ком, да ју ћи па шум уме сто шу ма. Ко ли ко год је, ре-
ци мо у пе сма ма књи ге Дар и коб, пес нич ки ре кре и рао ри там по че ла то ли ко 
су апо ка лип тич ке сли ке са ме на ви ра ле у по ен те тих пе са ма и да ва ле им 
кључ не сми са о не на гла ске. У еле гич ној сли ци нес тан ка про ти че и ду жа 
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пе сма Жич ки нат пис, у чи јем еле гич ном опи су пре ва же сли ка оно га што је 
би ло и не ста ло, уну тар ња да кле пред ста ва, у од но су на оно што се ви ди у 
на ше до ба, ка да „у ни ште ње гре зну чи сто та и по нос“ и „кад ло ги ка ну ле 
ле по ту из вр ста“. Сен ка не стан ка над ви ла се и над спо ме ник стра да ња и 
оп стан ка ка кав је Жи ча и на са му иде ју Жи че. С дру ге стра не, ци клус Бе лег 
Сте ва нов пи сан је у зна ку об ра ћа ња тра го ви ма по ро дич них по че та ка. Тај 
бе лег, оста так гро ба пр вог зна ног пре тка сто ји на по чет ку сед мо дел не пе сме 
на чи јем је кра ју ве дри при зор оп штег ус кр са у дан Стра шног Су да: 

Са рас кр шћа сми сла иде је су сту кле, / па до зрео час је да све уз ле-
пр ша: // те раз га зи ноћ се, уз жа гор што чи ни / да ко рак не Сте ван, да 
кре ну се ини / са гро ба ља сел ских док жи жи име ла – / а при сти жу сил ни 
из сва ко јег се ла. 

Ве ру ју ћи при лив ес ха то ло шког оп ти ми зма Те шић оста вља за фи на ле, 
сме шта у епи ло шку пе сму Пу сти ња, у По ћу ти, где „ве дри на се све тли у 
ста кле ној слут њи“ и до ла зи до ус кли ка да ми мо па кле ни ка што тут њи и 
тра ја ња што гњи је – „не про па да Де ло“ и при че му се ука зу је и мо гућ ност 
ва ве дењa у не ки дру ги про стор, ја мач но у Но ви Је ру са лим, град по диг нут 
од све ко ли ких ви со ких и сјај них чо ве чан ских на да ња. Ако је Спо ред но не бо 
(1968) у кри ти ци пре по зна то као зе нит По пи ног пе снич ког по ду хва та, јер 
сим бо лич ки ова пло ћу је нај ап стракт ни је од но се ви дљи вог и не ви дљи вог 
по сто ја ња, он да је Те шић ци клу сом о млин ском ко лу, јед ном од нај при сни-
јих и ујед но ениг ма тич них сли ка де тињ ства, опред ме тио жи ву сли ку ва се-
љен ског кру жног то ка. Уме сто во де ни це, чи ни се да се окре ће ва си о на.

Ра зно стра на и сло је ви та зна ња и зна че ња ак ти ви ра по е зи ја Ми ло са ва 
Те ши ћа. По е зи ја, ко ја је и са мим на сло је ним је зи ком оте жа на, ри зи ку је да 
број на ва жна кул тур на оба ве ште ња оста ну не за па же на. Све стан то га ри зи ка, 
а без скло но сти да ми сти фи ку је еру дит ну под ло гу, пе сник нај пре књи гу 
Млин ско ко ло снаб де ва „гло са ром“, у ко јем по ја шња ва лек сич ка и пре дањ-
ска зна че ња кључ них ре чи. Те ши ћев гло сар ди рект но до зна чу је шта је по-
ло же но у ње го ве пе снич ке тек сто ве, шта чи ни те мељ не се ман тич ке сло је ве 
и од но се. Исто вр сним до дат ком пе сник на кнад но опре ма до пу ње на из да ња 
спе ва Сед ми ца (2015) и по е ме Ка ло пе ра Пе ра (2018). Ели о то ве на по ме не уз 
Пу сту зе мљу, као узор за ова кав ау тор ски гест, ви ше дис крет но упу ћу ју на 
из во ре не го што об ја шња ва ју. Те шић, срп ски лек си ко граф, из ла зи у су срет 
по све ће ним чи та о ци ма да – ка ко је пи са ло на ко сов ском мра мор ном сту бу – 
по крај не ких ре чи не про ми ну и не пре ви де их „као не што за луд но и ни штав-
но“. Пе сник рас кри ва мо ћан кул тур ни под текст, на сло жен у ње го ву по е зи-
ју, ко ја и сво јим звуч ним тка њем за о ку пља па жњу. „За јед но га књи жев ни ка 
нај за ни мљи ви је је чи та ти реч ни ке“, из ре че у на пред на во ђе ном, по зна том 
раз го во ру Ми лан Ра кић (Ћо сић 2002: 143) – а чи та о цу је сва ка ко од ко ри сти. 
Јер и та ко, на о чи глед, рас по зна је шта све уче ству је у град њи по ет ског хо-
ри зон та, по твр ђу ју ћи и Лот ма но ве ре чи да је умет ност „нај е ко но мич ни ји и 
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нај ком пакт ни ји на чин чу ва ња и пре но ше ња ин фор ма ци је“ (Лот ман 1976: 56), 
ин фор ма ци је ко ју при хва та мо на шим и ум ним и чул но-осе ћај ним сен зо ри ма.

Ми ло сав Те шић је одав но пре по знат као пе сник ен ци кло пе диј ске, лек-
си ко граф ске па ра диг ме, по е зи је што те жи за све о бу хват ним оп се гом оба-
ве ште ња и за сни ва се на ис ку ству ду го ве ког је зи ка ко јег об де ла ва. Је зич ки 
пре сек Те ши ћев ујед но чи ни пре сек сло је ва кул ту ре ко јој срп ски је зик пред-
ста вља ме ди јум и скрив ни цу. Ако је пе сник кул ту ре, а сва ка ко је сте, он да 
је Те шић пе сник на ци о нал не кул ту ре. Пе сник кул ту ре у ду би ну, а не у 
ле ти мич ну ши ри ну. И пе снич ка прет ход ни ца, на сле ђе, рас кри ва се у та квом 
пре се ку као сли ка не пре кид ног ди ја ло га из ме ђу срод нич ких гла со ва у 
„млин ском ко лу“ по сто ја ња и оп ште ња.

Пе сни ци ма не тре ба на де ва ти јед но знач не озна ке, јер, ако су пра ви и 
оства ре ни, оспо ри ће их с нео че ки ва них стра на. Оту да мо же би ти па ра док-
сал но да се кон зер ва ти вац и кла си чар по ка же не сми ре ни ји ис тра жи вач од 
ра зних под гре ја них аван гар ди ста, као и не кон вен ци о нал ни ји по ред свих 
мо гу ћих по год би до ко јих др жи. Шта је учи нак стал ног, бес по штед ног опи-
то ва ња пе сни ка Ми ло са ва Те ши ћа? Об но вљен и при но вљен ме трич ки ре-
пер то ар (на су прот пред ви дљи во сти и ста ти ци), им пре си ван лек сич ки фонд 
из ве ден из па си ве и по не где пе снич ки но во сат кан, је зик раз гра нат и раз и гран 
по ди ја хро ни ји и са вре ме но сти, раз ма ха на али кон тро ли са на по ет ска има-
ги на ци ја, мар кант ни кул тур ни сим бо ли оде ло тво ре ни у оства ре њи ма од 
крат ких до ду жих оби ма. У жи жи свих на по ра и ме сти мич них под ви га 
Ми ло са ва Те ши ћа ле жи по све ће ност ре сур си ма је зи ка и об ли ка. При та квом 
при сту пу про стран ству ре чи и огра ни че њи ма у њи хо вом ко ри шће њу са др-
жа на су не ка од нај сме ли јих зна них ис ку ста ва, од сим бо ли стич ких до аван-
гард них, али и ре флек си са вре ме них иза зо ва на ко је пе сник ре а гу је. 
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RECANONIZATION OF VERSE AND FORM AND  
ITS MEANING IN THE POETRY OF MILOSAV TEŠIĆ 

S u m m a r y 

The paper attempts to provide a comprehensive view of the poetic work of Milosav 
Tešić starting with the poetic justification of his consistent choice to sing in a metrically 
organized verse, which requires many metric innovations as well as singing in constant 
stanza forms. We analyze the developmental path of Tešić’s poetic opus, which has been 
marked with thematic shifts and extensions, in the light of a developed poetic and cultural 
awareness. Milosav Tešić has long been recognized as a poet of the encyclopaedic or 
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lexicographic paradigm. Tešić’s linguistic intersection is simultaneously an intersection 
of cultures, whose language is the medium of national culture as a space of the wide and 
widest cultural space. Poetic heritage is also discovered in that intersection as an image 
of continuous dialogue between similar voices in the mill of existence and encounters. 
What is the effect of this constant research? A renewed and restored metric repertoire 
(as opposed to predictability and static), an impressive lexical fund deduced from the passive 
with occasional poetic neologisms, a language branched out and playful diachronically 
and contemporarily, an unusual but controlled poetic imagination and impressive cultural 
symbols embodied both in very short and very long forms. Milosav Tešić is a supreme author 
who synthesizes many constructive efforts of the dynamic past century in Serbian poetry. 

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност
Бе о град
ha mo vic dra gan @gmail.co m



ПРИЛОЗИ И ГРАЂА
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Др Ср ђан В. Ор сић

ПИ СМА УРО ША МИ ЛАН КО ВИ ЋА ИЗ РУ КО ПИ СНЕ  
ЗА О СТАВ ШТИ НЕ МИ ЛА НА ШЕ ВИ ЋА

Пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа (Даљ 1800 – Беч 1849) из ру ко-
пи сне за о став шти не Ми ла на Ше ви ћа, те ње го ва пи са на ко ре спо-
ден ци ја са Љу де ви том Га јем, све до че о при ват ној пре пи сци као 
ви ду по ро дич не и по слов не ко мун ка ци је, кроз ко ју мо же мо да ре-
кон стру и ше мо по је ди не аспек те сва ко днев ног при ват ног жи во та 
њи хо вог ау то ра. По ред до са да већ пред ста вље них до ступ них и 
са чу ва них фи ло зоф ских де ла, али и не дав но от кри ве не по е зи је 
Уро ша Ми лан ко ви ћа, са да мо же мо да упо зна мо фи ло зо фа и као 
при ват ну и кao јав ну лич ност сво га вре ме на: као ти пич ног чла на 
јед не срп ске гра ђан ске по ро ди це пр ве по ло ви не де вет на е сто га ве ка, 
те као пи сца по све ће ног суд би ни сво јих де ла. 

Кључ не ре чи: Урош Ми лан ко вић, Ми лан Ше вић, пи сма, ру-
ко пис, пре пи ска.

1. увод.Пра те ћи ре цеп ци ју де ла фи ло зо фа Уро ша Ми лан ко ви ћа (Даљ 
1800 – Беч 1849) у два де се том ве ку, Иво Тар та ља обо га тио је на ша зна ња о 
овом де вет на е сто ве ков ном ау то ру, обе ло да њу ју ћи у це ло сти ње го ву до тада 
тек де ли мич но пу бли ко ва ну и го то во са свим за бо ра вље ну по е зи ју. Ме ђу-
тим, не на мер ну гре шку ко ју је том при ли ком на чи нио, на зи ва ју ћи из вор 
свога ра да „ста ри ма сти лом ис пи са ни ру ко пис ни ка да не про у че ног фи ло-
зо фа Уро ша Ми лан ко ви ћа“ (тартаља2015а:851) и „ори ги на лан ма ну скрипт 
Уро ше вих пе са ма“ (тартаља2015б: 572), ис пра ви ла је Зо ри ца Ха џић. Уви дом 
у ру ко пи сну за о став шти ну Ми ла на Ше ви ћа, у же љи да труд овог еру дит ног 
пред рат ног про фе со ра Уни вер зи те та у Бе о гра ду и зна чај не лич но сти на ше 
књи жев не исто ри о гра фи је не пад ну као жр тва јед ног „не спо ра зу ма или, 
пак, не до вољ не оба ве ште но сти“ (хаџић2017:16), утвр ђе но је да фо то гра-
фи са ни текст пе са ма, ко ји је као при лог при су тан у Тар та љи ном ра ду, ја сно 
све до чи да је реч о ау то гра фу Ми ла на Ше ви ћа. Опи су ју ћи де таљ но по ме-
ну ту ру ко пи сну гра ђу, Зо ри ца Ха џић ис ти че: „Да кле, у пре пи су Ми ла на 
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Ше ви ћа са чу ва ни су сти хо ви Уро ша Ми лан ко ви ћа ко је је Тар та ља штам пао, 
као и три пи сма ко ја је упу тио ро ди те љи ма у Даљ, два из 1827. и јед но из 
1830. (кур зив С.О.)“ (хаџић2017: 17). Иво Тар та ља, и сам пи шу ћи о кор пу-
су тек сто ва у ко јем је и по е зи ја про на ђе на, на во ди као нај ва жни ја та ко ђе 
иста до ку мен та: „А, по ред не ко ли ко пи са ма оцу (кур зив С.О.), нај ва жни ји 
део са чу ва не гра ђе чи не упра во сти хо ви под на сло вом Со чи ње ни је/Уро ша 
Ми лан ко ви ћа, му дро сло ви ја сли ша те ља“ (тартаља2015б: 578). У на ме ри да 
књи жев ној јав но сти пред ста ви мо ова до са да не пу бли ко ва на пи сма, ода-
бра ли смо их као цен трал ну те му на ше га ра да, али ће мо се, пре ба вље ња 
њи ма, по за ба ви ти пот пу ним ре ша ва њем пи та ња ка ко и за што је Ми лан 
Ше вић ску пљао и пре пи си вао ру ко пи се Уро ша Ми лан ко ви ћа. Го во ре ћи о 
Уро шу Ми лан ко ви ћу, кон текст ње го вих пи са ма осве тли ће мо и пред ста вља-
њем ис так ну тих по је ди на ца по ро ди це Ми лан ко вић из Да ља, ко ја је у ни зу 
од ви ше ве ко ва да ва ла нај бо ље пред став ни ке срп ске гра ђан ске кла се. На 
са мом кра ју, на ве де на пи сма упо ре ди ће мо са пре пи ском Уро ша Ми лан ко-
ви ћа и Љу де ви та Га ја, да ју ћи још јед ну по тен ци јал ну ви зу ру ства ра лач ке и 
при ват не лич но сти oвог фи ло зо фа.

2. миланшевићирукоПисназаоставштинаурошамиланковића.У 
по ме ну том тек сту, ци ти ра ју ћи па саж из Успо ме на, До жи вља ја и са зна ња 
Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа1 у ко јем у ја сну ве зу до во ди пред рат не ко ле ге са 
бе о град ског Уни вер зи те та, Зо ри ца Ха џић де ман ту је још јед ну кон ста та ци ју 
Ива Тар та ље, ко ји сма тра да „је гра ђу о Уро шу Ми лан ко ви ћу (са чу ва ну ру-
ко пи сну гра ђу за ко ју чак ни Ми лу тин Ми лан ко вић ни је знао) на чу ва ње 
пре дао Ми лу ти нов брат Бог дан“ (тартаља2015б: 578). Да би смо да ли пот пун 
од го вор на пи та ње „због че га је Ми лан Ше вић пре пи си вао ру ко пи се Уро ша 
Ми лан ко ви ћа и при ку пљао по дат ке о ње му“ (хаџић2017: 16), на ве шће мо 
цео исто ри јат од но са по ро ди це Ми лан ко вић и Ми ла на Ше ви ћа, чи ја све до-
чан ства су нам до ступ на у штам па ној и ру ко пи сној гра ђи.

Пр ва за бе ле же на ве за Ми ла на Ше ви ћа и по ро ди це Ми лан ко вић на ла зи 
се у пр вој књи зи Ше ви ће вих Днев ни ка, где за да тум 15. тј. 2. но вем бар 1910, 
ау тор из ме ђу оста лог бе ле жи: „(...) По под не са В. Му а че ви ћем код Ла зе. Са-
оп штио ми је не ке по дат ке, ко је сам за бе ле жио (...)“ (шевић2013: 243). Поме-
ну ти В. Му а че вић, чо век је ко ји је нај за слу жни ји за фи нан сиј ски оп ста нак 

1 О по ме ну тој ру ко пи сној гра ђи, ве ли кан свет ске на уч не ми сли пи ше: „У до му чи ка-
-Јо ва на чу ва ла се не ка пи сма и ма њи спи си Уро ше ви, ме ђу њи ма и јед на пе сма у сти хо ви ма. 
Ори ги на ли тих спи са ко је сам не ко вре ме чу вао код се бе у Бе о гра ду про па до ше у Јо ва но вој 
ку ћи у Да љу, а, ве ро ват но, и њи хо ви пре пи си што их је по ме ну том при ли ком на чи нио про-
фе сор Ми лан Ше вић. Он ми ре че да су зна чај ни због то га што су, пре Ву ка, пи са ни чи стим 
на род ним је зи ком“ (миланковић1997:146). Да би ова ве за би ла по твр ђе ни ја, на ве ден је и 
ци тат из Днев ни ка Ми ла на Ше ви ћа, да ти ран 29. де цем бра 1922, у ко ме се, из ме ђу оста лог, 
на во ди и да је Ше вић, при бо рав ку у Но вом Са ду, био „По под не опет у Ма ти ци, тра жио по-
дат ке о Ми ло ва ну Јан ко ви ћу и о Уро шу Ми лан ко ви ћу“ (шевић2014:287).
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та да до ла зе ће ге не ра ци је даљ ских Ми лан ко ви ћа, на кон пре ра не смр ти њи-
хо вог оца Ми ла на 1886. го ди не. Ва са Му а че вић (1851–1927), ве ле по сед ник 
из Оси је ка, био је ро ђе ни ујак и по о чим Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа и оста ле 
де це сво је ра но об у до вље не се стре Је ли са ве те. У спо ме ну том су сре ту у Бе чу, 
Му а че вић и Ше вић су сре ћу се по ред бо ле снич ке по сте ље Ла зе Ко сти ћа. 
Као чо век при су тан у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту Двој не мо нар хи је, 
ја сно је да је Ва са Му а че вић знао мно го за ни мљи вих по је ди но сти ко је су 
мо гле би ти од ко ри сти у ра ду и ис тра жи ва њи ма Ми ла на Ше ви ћа. 

У дру гој књи зи Ше ви ће вих Днев ни ка, пре де ла у ко јем за бу ду ћи рад 
о Уро шу Ми лан ко ви ћу Ше вић у би бли о те ци Ма ти це срп ске у Но вом Са ду 
тра жи по дат ке, по ми ње се и сам су срет Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа и Ми ла на 
Ше ви ћа, 8. но вем бра 1922, по све му су де ћи, у про сто ри ја ма бе о град ског 
Уни вер зи те та: „(...) Пре да ва ња. Ле по, све же. Ми лан ко вић ми при ба вио мно-
ге ин те ре сант не по дат ке о Уро шу М. и пре да ће ми их“ (шевић2014: 284). 
Мо же мо да за кљу чи мо да је до раз ме не гра ђе за и ста и до шло и да је том 
при ли ком и на чи ње на Ше ви ће ва пре пи ска ори ги нал них до ку ме на та.2 Ме-
ђу тим, Ми лан Ше вић, уни вер зи тет ски про фе сор, књи жев ни исто ри чар и 
пе да гог, пре во ди лац са не мач ког, фран цу ског и ен гле ског је зи ка, при ре ђи-
вач број них књи га и ау тор ве ли ког бро ја књи га и уџ бе ни ка, (ко га је Иво 
Тар та ља су ми рао као „ма ње по зна тог фи ло зоф ског и пе да го шког пи сца“ 
(тартаља2015б: 578), оп. С.О), ко ме су број ни са вре ме ни ци пре ба ци ва ли 
пре те ран рад и ре не сан сну зна ти же љу, на про сто ни је имао до вољ но вре ме-
на да се при пре мље ном ма те ри ја лу вра ти. 

3. судБинарукоПиснезаоставштинеурошамиланковића.Да ви ше од 
те мељ не при пре ме за ка сни је пи са ње Ми лан Ше вић ни је пред у зео, ви ди мо 
и по то ме што се Ми лу тин Ми лан ко вић у сво јим пи сми ма Мар ку Ма ле ти ну, 
та да уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске, обра ћа и мо ли за по моћ око да љег 
ра да на остав шти ни сво га де да-стри ца. По ку шај да сту ди ју о Уро шу Ми лан-
ко ви ћу на пи ше Ва са Ста јић ни је дао ре зул тат3, па је Ми лу тин Ми лан ко вић 

2 Као до дат на по твр да мо же да нам по слу жи и то што се, ис под ма шин ски пре ку ца ног 
жи во то пи са Уро ша Ми лан ко ви ћа ко ји се та ко ђе на ла зи ме ђу до ку мен ти ма у Ше ви ће вој 
фа сци кли Урош Ми лан ко вић, на ла зи и на кнад но ру ком за бе ле же но ме сто, Са ра је во, и да тум, 
1. но вем бар 1922. (кур зив С.О). Да ли је по штан ска по шиљ ка ко ја је са др жа ла овај пре пис, 
а ко ја је Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу при сти гла са мо пар да на пре су сре та са ње го вим ко ле гом 
Ше ви ћем, по слу жи ла као те ма за раз го вор и ини ци ра ла да љу са рад њу, не мо же мо да твр ди-
мо, али, да је Ше вић у но вем бру 1922. до шао до до ку ме на та ко ја су га на ве ла да и пред крај 
де цем бра исте го ди не на ста ви сво ју по тра гу за оста лим де ли ма Уро ша Ми лан ко ви ћа, чи ни 
се као чи ње нич но ста ње.

3 У пост-скрип ту му пи сма од 19. фе бру а ра 1927, Ми лу тин Ми лан ко вић ну ди, пре ко 
Мар ка Ма ле ти на, Ва си Ста ји ћу: „(...) Wel tor ga ni smums и Про све ту чо ве ка, а сем то га и био-
гра фи ју Уро ша Ми лан ко ви ћа, ис пи са ну ру ком ње го ва бра та Ди ми три ја пу ков ни ка, и све жањ 
ори ги нал них пи са ма и дру гих до ку ме на та Уро ше вих“(ковачек2005:47). По пи сму Ва се 
Ста ји ћа од 14. ма ја 1927 (ковачек2005:56), ко јим Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа оба ве шта ва да 
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ма те ри ја ле на по слет ку по ве рио Ми ло шу Ра дој чи ћу, ко ји је на по кон и на пи сао 
сту ди ју, ко ја опет ни је има ла сре ће да бу де пу бли ко ва на у Ле то пи су Ма ти-
це срп ске4. На по слет ку, рад под на зи вом Фи ло со фи ја Уро ша Ми лан ко ви ћа 
штам пан је у пет на ста ва ка у ча со пи су Упо знај се бе у Бе о гра ду 1933. го ди не. 
Ова, а по том и сту ди ја Ми о дра га По по ви ћа Урош Ми лан ко вић, име не пра
вич но за бо ра вље но из 1954, на ве ле су и Или ју Ма му зи ћа да 1982. при ло гом 
Урош Ми лан ко вић – наш ми сли лац (ко јег ка рак те ри ше чи ње ни ца да се ви ше 
од ше зде сет ре че ни ца то га тек ста за вр ша ва уз вич ни ком, оп. С.О) ре ак ту е ли-
зу је пи та ње ре цеп ци је де ла овог фи ло зо фа. Пра те ћи Ма му зи ће ва за па жа ња 
и сле де ћи пут из есе ја Ан дри је Стој ко ви ћа О ге не зи фи ло зоф ских пој мо ва 
Уро ша Ми лан ко ви ћа, Иво Тар та ља сво јим је при ре ђи вач ким ра дом спа сао 
од за бо ра ва по е зи ју Уро ша Ми лан ко ви ћа. На кон што је пи та ње да ти ра ња 
и ау тор ства пре пи са на ве де не по е зи је ре ше но, же ли мо овим тек стом да 
скре не мо па жњу и на још јед ну стра ну лич но сти ње но га ау то ра, пред ста вље-
ну кроз пи сма по ро ди ци, у ко јој ви ди мо Уро ша Ми лан ко ви ћа као пра вог 
пред став ни ка срп ског гра ђан ства пр ве по ло ви не де вет на е сто га ве ка. 

4. сПисиурошамиланковићаизрукоПиснезаоставштинемиланаше
вића.Во де ћи се ме то дом ко ја је и уста но ви ла чи ји је ау то граф у пи та њу, пре 
пре ла ска на цен трал ну те му на ше га ра да, по бро ја ће мо до ступ не нај ре ле-
вант ни је при ло ге ко ји ће при ме ри ма илу стро ва ти у овом тек сту за сту па не 
ста во ве. У фа сци кли на сло вље ној Урош Ми лан ко вић, бе ле шке (инв. бр. М. 
10. 875), ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске ме ђу оста лим 
ру ко пи си ма Ми ла на Ше ви ћа, сви ови спи си до ступ ни су за ин те ре со ва ни ма. 
Фа сци кла са др жи до ку мен та ко ја су цен трал на те ма на шег ра да, пре пи са на 
пи сма ко ја је Урош Ми лан ко вић, у вре ме сво је слу жбе у ау стриј ској вој сци, 
слао ро ди те љи ма из Но ве Гра ди шке и Ђен ђе ша у Даљ, у пе ри о ду 1827‒1830, 
али и оста ле спи се ко ји су нам би ли од по мо ћи. Уви дом у ова до ку мен та, 
ја сно се ви ди да је исти ру ко пис и при на сло вља ва њу фа сци кле и би бли о-
граф ским ис пи си ма ко ји се на ла зе на оста лим ли сто ви ма и афи ша ма, као 
и при пре пи су по е зи је и са мих пи са ма. По ред то га, у са мом тек сту пи са ма, 
при мет но је да је пре пи си вач во дио ра чу на да бу ду ћим при ре ђи ва чи ма са чу-
ва до у де таљ све по је ди но сти ори ги нал ног тек ста. У пи сму од 14. ок то бра 
1827, пре пи си вач се по себ но по тру дио, пра ве ћи у сво ме пре пи су и руч ну 

је при мио у Ма ти ци па кет са три де сет и шест до ку ме на та, ви ди мо да он обе ћа ва да ће се 
ла ти ти по сла, ме ђу тим, ни ово га пу та тај рад ни је дао кон кре тан ре зул тат.

4 Сам Ми лу тин Ми лан ко вић узео је на се бе уло гу по сред ни ка и пред ло жио ово де ло 
за об ја вљи ва ње Ле то пи су Ма ти це срп ске (ковачек2005:102), али је Ни ко ла Ми лу ти но вић 
(од 1933 до 1945. се кре тар, а од 1933 до 1941, са кра ћим пре ки дом, и уред ник Ле то пи са), по 
са чу ва ном кон цеп ту за од го вор на на ве де но Ми лан ко ви ће во пи смо (ковачек2005:103), 
од био. Иа ко за и ста по сво ме оби му сту ди ја не спа да у ма те ри ја ле ко је је оно вре ме на кон-
цеп ци ја на шег нај ста ри јег ак тив ног књи жев ног ча со пи са до но си ла као при ло ге, не ја сно је 
да ба рем ма лим при ло гом или из во дом из ове сту ди је Ле то пис ни је на шао за сход но да 
скре не па жњу сво јих чи та ла ца на де вет на е сто ве ков ног фи ло зо фа.
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под но жну на по ме ну, као и до но се ћи на истом па пи ру и ин те грал ни текст 
јед но га пи сма, као и адре су на ко ја су сва три пи сма по сла та, уз реч нич ко 
ту ма че ње по је ди них ла тин ских ре чи са стра не. Ме ђу истом гра ђом, до сту-
пан је и по ме ну ти жи во то пис Уро ша Ми лан ко ви ћа, ко ји је на ћи ри лич кој 
пи са ћој ма ши ни пре ку цао Бог дан Ми лан ко вић у Са ра је ву 1922. го ди не.

5. Писмаурошамиланковићародитељима.На кон што смо де фи ни-
тив но утвр ди ли и ко је пи сац, али и ко је пре пи си вач у слу ча ју Ше вић-Ми-
лан ко вић, до но си мо и са вре ме ну тран скрип ци ју са мих пи са ма (при ло зи 1.1, 
1.2. и 1.3). 

При лог 1.1: По ку шај тран скрип ци је пи сма од 5. мар та 1827.
Љу бе знје и ши ро ди те љу!
Овај час при ми ва ше дра жа е ше пи смо и не мо гу ни ми нут про пу сти ти, 

да вам та ки не пи шем, да се дра жа е ши Ро ди те љу у пу ној ме ри здра вља на-
хо дим, са ве ли ча е шим со бол је зно ва ни јем ра зу мје да сте та ко бо ло ва ли, и 
мо гу се би пред ста ви ти ко ли ко сте ко је чрез бо ле сти, а осо би то чрез кр во про-
ли ти ја осла би ти мо ра ли, но фа ла Бо гу ми ло сер дје и ше му што вам је ме ни 
дра жа е ши жи вот со хра нио. Што се про чу мог об сто ја тељ ства ти че, зна те 
шта је слу жба и слу жба са без чи сел ни ми од го во ри огра ни че на, но ја сам 
фа ла Бо гу за до во љен и са овим за до во љан. Ко ли ко је ио ле мо гу ће, чу вам 
сво ју мла дост, по нај ве ћој мо гућ но сти из вр ша вам мо ју слу жбу, сва ком и 
не срет ном слу ча ју чо век пред у сре ти не мо же, за то про чем ко ли ко је мо гу-
ће др жим се фи ло зо фи је здра вог ра зу ма, пак ка ко Бог да. Ко ли ко са жа љу јем 
да сте бо ло ва ли дра жа е ши Ро ди те љу, то ли ко се ра ду јем да сте Бо гу хва ла 
оздра ви ли, и ра ду јем се да ће те с Бо жи јом по мо ћи у на ста па ју ште вре ме 
про ле ћа ко је све ожи вља ва ва ше кр је по сти, ко је ви љу бе знје и ши Оче и мло-
го и још ду го по тре бу је те, по вра ти ти, и да ћу вас ако нам Бог сви ма здра вље 
и жи вот бу де да ро вао, мо же би ти на ле то на је дан ускок по сје ти ти, и здра ва 
и ве се ла са Г. Ма те ром и про чом на шом фа ми ли јом за те ћи. Сто сам пу та и 
ско ро сва ки дан ми слио да Вам пи шем, па кад до ђем у кан це ла ри ју сва ки ме 
пут опет по сло ви та ко оку пи ра ју, да од да на на дан од ла ги ва ју ћи, дo данаc 
пи са ти вам за ка сни са свим (sic!).

Мен ја отечеcкој љу ба ви пре по ру чу ју ћи оста јем вам по корн је и ши син
Урош Ми лан ко вић

У Но вој Гра ди шки, 5га мар та 827.
При лог 1.2: По ку шај тран скрип ци је пи сма од 14. ок то бра 1827.
Љу бе знје и ши ро ди те љу!
Не сум њам да ће вам дра го би ти опет на ско ро од ме ни раз у ме ти бу дућ 

да и та ко мо је пр во пи смо у хит но сти на пи сао је сам. Шта вам дру го пи са ти 
мо гу, не го да сам Бо гу хва ла здрав и у све му за до во љан. Про ша стог ме се ца 
има ли смо Con cen tri rung und Mu ste rung, гди сам при ли ку имао, све офи ци ре 
Ре ги мен те, и сву Ре ги мен ту по зна ти, вр ло ми се до па да сло га ме ђу офи ци-
ри ма и искрен на чин об хо жде ни ја. Ка ко год што сам ја за до во љан та ко са 
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Ре ги мен том, та ко се на дам ће и она сам ном за до вољ на би ти. Обер штер ми 
је већ то ли ко во ве рен ја у ме ни, и осо би то од ли ко ва ни је ука зао, да ми је ма ло 
и про тив но би ло, јер бо ла ко за вист и го не ние ро ди ти се мо же, ко га се ја опет 
по ред мог упра во ми сле ћег и тво ре ћег ка рак те ра бо ја ти се то ли ко не мам. У 
овој сам ва ро ши још сла бо по знат, по ред мло гог по сла, ко га сам при мио, док 
у ред не до ђем, сла бо се са ци ви ли ста ма ове ва ро ши об хо жда ва ти, и по знан-
ства пра ви ти мо гу. Ов де се мно го го во ри да ће мо на про ле ће (кра так део ре-
че ни це не не мач ком је зи ку не чи так, оп. С.О.) на гра ни цу мар ши ра ти. Бер ба 
је ов де би ла плод на, осо би то леп по че так је се ни има мо. Же лим да вас ово 
мо ји не ко ли ко ре чи у здра вљу на ђу. Све вас љу бе знје и ше по здра вља ју ћи оста-
јем Ваш по корн је и ши син 

Урош Ми лан ко вић, Ober lttA u di tor при Pa la ti nal Hus sa re nRgmt
У Ген ге шу, 14га ок то бра по Рим ском 827 

Aдреса: Pe ri lus stri ac ge ne ro so Do mi no The o do ro Mi lan ko vits, Iuctyti Do-
mi ni Da lja Do mi no Ra ti o ni sta mi hi sin gu la ri ter co lo nis si mo, per Pesth – Wu ko war, 
a/ Da lja 

При лог 1.3: По ку шај тран скрип ци је пи сма од 9. ја ну а ра 1827.
Љу бе знје и ши ро ди те љу!
Нај ве ћа је мо ја же ља, да Вас ово мо је пи сам це у здра вљу и зaдовољству 

за те че, да иду ћу го ди ну и још мло ге и мло ге го ди не у кру гу ва ши Вас нај ви-
ше љу бе ћи ча да, за јед но са ва шом го спо јом су пру гом на шом до бром Ма те ром 
увек у здра вљу, и за до вољ ству про ве де те. Знам да у овом оскуд ном вре ме-
ну због одер жа ни ја сви ју ва ши мло го бри ге но си те, но опет за то не ће мо се 
у по нор пу сти ти, оти ма ће мо се ко ли ко мо же мо и ка ко мо же мо. Удар ови 
оскуд ни вре ме на, као што вам је по зна то љу бе зни Ро ди те љу, осе ћа ју и дру-
ге и ја че фа ми ли је. Ја сам фа ла Бо гу са свим здрав и ве о ма за до во љан, мо же 
би ти да ћу има ти уве се ље ни је на про ле ће ил у ле то на два три да на Вас 
по се ти ти, јер на крат ко вре ме од Ре ги мен те од су ство ва ти мо гу, или мо же 
би ти да ћу се с пе штан ски ђа ци на фа ка ци ју до ћи, да се сви за јед но са ста не мо 
и не ко ли ко да на ве се ло про ве де мо. Код Ми ли та ри је сад све но ви не пре ста-
ну ше, код нас је сад нај ве ћа но ви на да нам снег јед на ко па да, и кур ја ци већ 
у ва рош до ла зе, и да мар ва не пре ста но и ве ли ким чи слом ги не. Пи са ли су 
ми и ђа ци из Пе ште и Ми то из Вр ба са, овом сол да ту још ни сам од го во рио, 
док на у чи не мец ки, мо ра ће ма џар ски учи ти. Код Ма џар ске га ва ле ри је би ће 
у че твр тој нај ду же пе тој го ди ни, а мо же би ти и пре офи цир, као што код 
на ше ре ги мен те би ва. За цу лаг ће мо се бри ну ти са мо кад офи цир по ста не, 
пр ви equ i pi rung и ко ла мо ра ће му тр гов ци по мо ћи. Нек се здра во тру ди лепо 
пи смо до би ти и до бро не мец ки пи са ти, наш Обр штер мно го др жи (део ре че-
ни це на пи сан на не чит ком не мач ком је зи ку, оп. С. О). Са да вас све љу бе-
знеј ши по здра вљам осва та јем ваш по корн је и ши син

Урош Ми лан ко вић, Oberltt und Au di tor aus lübe. KK. Pa la ti nal  
12te Hus sa ren Re gi menth

У Ген ге шу, 9га ја ну а ра по Рим ском 1830. 
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6. наводиизјединогуЦелостисачуваногПисмаурошамиланковића
људевитугају. Три вред на до ку мен та срп ске пре чан ске исто ри је при ват ног 
жи во та, ко ја све до че о сте пе ну уче но сти гра ђан ске кла се и ја сно по ка зу ју 
ње но оп хо ђе ње са ста ри јим чла но ви ма по ро ди це, упо ре ди ће мо са да и са 
де та љи ма је ди но га у це ло сти са чу ва ног пи сма ко је је Урош Ми лан ко вић из 
Ђен ђе ша 1. мар та 1842. по слао Љу де ви ту Га ју у За греб. Ци та те из ово га 
пи сма до но си мо на ве де не пре ма пре пи су у де лу Јо си па Хор ва та и Јак ше 
Ра вли ћа Pi sma Lju de vi tu Ga ju (Horvat–ravlić1956:321): 

(...) Va šeg su Bla go ro dia tru di i za slu ge za ugnje te nu na šu bra ću hri sti an sku 
u Tur skoi i za, pro tiv sva ko ga ne pri a te lja, so je di nje nju na šu kr je post na rod nju, 
od vi še po zna te, ne go da se ne bi smeo usu di ti, na šem Vo ždi slav nom, ovo na ne-
mač kom je zi ku spi sa no dje lo pre po ru či ti, i mo li ti, da bi mi lost ima li, cen zu re 
ra di poc la ti ga go spo di nu Cen zo ru, pre po ru či ti ga. U pr voi se ča sti ra di o od no-
su Tur ske kа Evro pi, i o iz ba vle nju na ši bra ća Hri sti a na is pod jar ma tur skog. U 
dru goi se ča sti ra di o pra va ma i o slo bo di na rod njoi, o ne prav di ugnje ta va nja, i 
na ro či to de na ci o na li si ra nja na rod njeg, i o kr je po sti slo ge i so ju za. Ja se usu ću jem 
Va še Bla go ro die da lje mo li ti, da bi ste mi lost ima li ovo od me ne kao ne po zna tog 
Va šem Bla go ro di ju, kao ve li kom mu žu na rod njem u oso bi tom po či ta ni ju pre po-
ru či to djel ce, po red va šeg mo guć stva pro mo vi ra ti (..). Ja oso bi to mo lim go spo di na 
Cen so ra, da bi ga cen su ri ra ti usko rio, bu duć da ja u Sla vo niu otla zim, gdi se ne-
mo gu du go za dr ža va ti, i gdi ga štam pa ti na mje ra vam. (...) 

7. ПисмаурошамиланковићародитељимакаоПрилозизаизучавање
историјеПриватногживотасрПскогграЂанствауПрвојПоловини19.века.
Ако са ме ри мо пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа са ве ли ким кор пу сом пи са ма 
об ра ђе них при ис тра жи ва њи ма исто ри ја при ват ног жи во та про шлих епо ха, 
већ на пр ви по глед мо же мо уо чи ти да она бес по го вор но сле де уста но вље ни 
си стем. У пи сми ма ко је та да два де сет сед мо го ди шњи и три де се то го ди шњи 
про фе си о нал ни вој ник Ду нав ске мо нар хи је ша ље ро ди те љи ма, очи глед ни 
су тра ди ци о нал ни обра сци по на ша ња у пи са ној ко му ни ка ци ји оно га вре-
ме на. Ти обра сци су „под ра зу ме ва ли и од ре ђе не хи је рар хиј ске од но се – ко 
зна, мо же и сме да пи ше и чи та пи смо“ (лукићкрстановић2006:48), те је 
пре ма то ме и ја сно да у овом слу ча ју пу тем њих ко му ни ци ра ју отац и нај ста-
ри ји ње гов син, иа ко су сва та пи сма „на не ки на чин би ла за јед нич ка до бра 
по ро ди це, ко ја су има ла про ход ност код свих чла но ва“ (лукићкрстановић
2006:48). Пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа су „сво је вр сна над град ња у тра ди-
ци о нал но схва ће ној схе ми уну тар по ро дич них од но са“ (радуловић2006:5), 
а њи хо ви „мо де ли обра ћа ња, све де ни на кон вен ци ју и на из глед ис пра зно 
ин фор ми са ње о до бром здра вљу ко је и ва ма же ли мо, за пра во ис ка зу ју бри гу 
и по што ва ње за сво је бли жње“ (ромелић2006:19). 

Сва пи сма по сла та су на адре су за бе ле же ну на дру гом пи сму, ко ја на 
ла тин ском је зи ку гла си:„Pe ri lus stri ac ge ne ro so Do mi no The o do ro Mi lan ko vits, 
Iuctyti Do mi ni Da lja Do mi no Ra ti o ni sta mi hi sin gu la ri ter co lo nis si mo, per Pesth 
– Wu ko war, a/ Da lja,“ а у на шем сло бод ном пре во ду зна чи „Углед ном и пле-
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ме ни том го спо ди ну Те о до ру Ми лан ко ви ћу, ве ле по се да даљ ског го спо ди ну 
бла гај ни ку и по је ди нач ном по љо при вред ни ку“5. Је згро по ро ди це, сме ште но 
на овој адре си очин ског до ма у Да љу, би ло је увек тач ка са ко је се по ла зи ло 
и у ко ју се вра ћа ло, а ка да се из ње га ду же или кра ће из би ва ло, ко му ни ка-
ци ја пу тем по ште би ла је оба ве зна.

Пи сма ко ја је Урош Ми лан ко вић пи сао ро ди те љи ма, ја сно све до че и о 
ње го вом лич ном раз во ју у тро го ди шњем пе ри о ду у ко јем су на ста ла. Од 
бо го бо ја жљи вог мла ђег чла на по ро ди це, до са мо у ве ре ног и успе шног вој-
ни ка са чи ном, ко ји де ли са ве те и мла ђи ма и ста ри ји ма, пут је ко ји је овај 
ства ра лац про шао и ко ји је до ку мен то ван у овој пи са ној остав шти ни.

У пр вом пи сму, на чак шест ме ста спо ме нут је Бог („фа ла Бо гу“, „фа ла 
Бо гу ми ло сер дје и ше му“, „ка ко Бог да“, „Бо гу хва ла“, „с Бож јом по мо ћи“, 
„ако нам Бог сви ма здра вље и жи вот бу де да ро вао“), док се у по моћ и за шти-
ту ви ше си ле у на ред на два пи сма ау тор по зи вао са мо по јед ном, пи шу ћи 
да је „Бо гу хва ла здрав и у све му за до во љан“, од но сно „фа ла Бо гу са свим 
здрав и ве о ма за до во љан“. Пр во пи смо оп те ре ће но је ко ли ко бо го бо ја жљи-
во шћу, то ли ко и при клад ним сву да при сут ним и по тен ци ра ним по што ва њем 

5 По ме ну ти го спо дин, у се ћа њи ма сво га пра у ну ка Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа опи сан 
је на ви ше ме ста, у ко ји ма се на во ди ка ко је „ро ђен 1769, умро 1841“, те ка ко „свр шио је 
прав не на у ке и, жи ве ћи на свом има њу у Да љу, био ка снар та мо шњег па три јар шиј ског вла-
сте лин ства“ (миланковић1997:35). Пор тре те То до ра Ми лан ко ви ћа на сли ка ли су и два 
зна чај на срп ска сли ка ра, ње гов су гра ђа нин Јо ван Исај ло вић Mлађи (1803‒1885) и пор тре-
ти ста кне за Ми ло ша, Ву ка Ка ра џи ћа и ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа, Па вле Ђур ко вић 
(1772‒1830). Исај ло ви ће во де ло „пред ста вља То до ра као от ме ног гра ђа ни на би дер ма јер ског 
до ба, обри ја не бра де и бр ко ва, оде ве ног пре те чом са да шњег фра ка и бе лим пр слу ком (...) 
Сво јим ил те лиг нет ним ли цем, ви со ким че лом, озбиљ ним мир ним по гле дом сво јих цр них 
очи ју и ла ким осмеј ком око сти сну тих уса на, оли ча ва ми ње гов лик ве ли ко до ба Стра ти-
ми ро ви ћа, по чет ка на ше про све ће но сти“ (миланковић1997:37). И сам ви со ко обра зо ван, 
То дор Ми лан ко вић на сто јао је да нај ви ше обра зо ва ње при у шти и сво јим по том ци ма, о 
ко ји ма опет нај бо љу за бе ле шку на ла зи мо код Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа ко ји, у не што ка-
сни јем тре нут ку у вре ме ну у од но су на Уро ше ва пи сма, о овој ге не ра ци ји сво је по ро ди це 
бе ле жи: „Из спи ска пре ну ме ра на та Уро ше ва де ла Про свје та чо ве ка ви ди се шта су би ла 
ње го ва бра ћа 1847. го ди не, ка да је то де ло штам па но у штам па ри ји јер мен ског ма на сти ра 
у Бе чу. Ту се спо ми ње ње гов брат То ма као фи шкал ди је це зе па крач ке и глав не по же шке 
вар ме ђе при сје да тељ, брат Ге ор ги је, као слав ног до ми ни ју ма у Да љу рент мај стор и адво кат, 
брат Мар ко, на зван у ка лу ђер ству Ме то ди је, као епи скоп ски про то син ђел, члан чест не 
кон си сто ри је и про фе сор бо го сло ви је, брат Ди ми три је, као пр ви пи сар упра ви тељ ства ва ро-
ши Бе о град. Пе ти брат Уро шев, мој де да Ан то ни је, спо ми ње се без ика квог бли жег озна че ња.“ 
(миланковић1997:37). (Де да Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа, Ан то ни је зва ни Ан та, уте ме љи вач 
је тр го вач ке рад ње ко ја је од ма ле по ро дич не фир ме по ста ла, пре све га ра дом Ми лу ти но вог 
оца Ми ла на, успе шна ком па ни ја, ко ја се „бр зо раз ви ла и го ди на ма је има ла до ми на тан по-
ло жај не са мо у Да љу већ и у це лој око ли ни, ура чу на ва ју ћи у њу и обли жња се ла Бач ке“ 
(миланковић1997:41), оп. С.О). По ро ди ци ко ја је да ла ова кве по том ке, при па дао је и Урош 
Ми лан ко вић, те не чу ди и ње гов озби љан и учен тон у пи сми ма, али ни ве ли ка бри га и за 
мла ђе и за ста ри је, јер се чи ни да су Ми лан ко ви ћи, ра де ћи сло жно и са ве ту ју ћи се ме ђу-
соб но, и по сти гли ове ве ли ке ре зул та те.
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пре ма му шком ро ди те љу, ко јег син апо стро фи ра јед нак број пу та ко ли ко и 
Све ви шњег, на зи ва ју ћи оца „љу бе знеј ши ро ди те љу“, два пу та „дра жа е ши 
ро ди те љу“, „љу бе зне је и ши Оче“, се бе до дат но још уни жа ва ју ћи при клад ним 
за вр шет ком пи сма „Мен ја отечеcкој љу ба ви пре по ру чу ју ћи оста јем вам 
по корн је и ши син“. Го то во сред њо ве ков ни тон обра ћа ња у ово ме пи сму, у 
ко ме се ви ди ко ли ко је си ну ста ло до оче вог ми шље ња, са др жи још јед но 
кон ста та ци ју ко ја на пр во чи та ње упа да у очи: „ко ли ко је мо гу ће др жим се 
фи ло зо фи је здра вог ра зу ма, пак ка ко Бог да.“ Из ове ре че ни це ја сно је ви-
дљи во и да син пи ше оп ште о бра зо ва ном оцу, и да ње го во по ми ња ње Де кар-
то ве фи ло зо фи је под ра зу ме ва и са го вор ни ка ко ји раз у ме о че му му се пи ше, 
без по тре бе за по дроб ни јим об ја шње њи ма. Оцу ко ји зна „шта је слу жба и 
слу жба са без чи сел ни ми од го во ри огра ни че на“, син не мо ра да раз ла же да 
на сво ме рад ном ме сту на сто ји да све при ма кри тич ки и као исти ну узи ма 
са мо оно што се уо ча ва ја сно и раз го вет но (cla re et dis tin cte). У пр во ме пи сму 
та ко ђе, син оцу же ли да на гла си да су га кан це ла риј ски по сло ви и оба ве зе 
пре о ку пи ра ли, те да ни је мо гао да на ђе при клад но вре ме и про стор у ко ме 
би се у пи са ној фор ми обра тио по ро ди ци и из ве стио их о сво ме ста њу, чи ме 
се та ко ђе по твр ђу је да је пи са ње пи са ма „ин ди ви ду ла ни чин у ко лек тив ној 
ко му ни ка ци ји“ (лукићкрстановић2006:47) ко је оба ве зно сле ди и обра зац 
да „Пи са ње има сво је ри ту ал не про сто ре че сто изо ло ва не у ти ши ни или 
са мо ћи“ (лукићкрстановић2006:47). 

У дру гом и тре ћем пи сму, већ је при мет но да са да већ ис ку сни кан це-
ла риј ски слу жбе ник, ко ји слу жбу је и у но вом гра ду и ме ђу дру га чи јим ко ле-
га ма, пи сма пи ше са ве ли ким олак ша њем. Већ шест ме се ци на кон пр вог 
са чу ва ног пи сма, пре ме штен са слу жбом у дру го ме сто, из Но ве Гра ди шке 
у град Ђен ђеш у Ма ђар ској, он глав ни ну пи сма по све ћу је ве сти ма из ре ги-
мен те и сво ме сна ла же њу у но вој сре ди ни. Ре че ни це ових пи са ма лак ше су, 
нео п те ре ће не стро гом фор мом пр вог пи сма, ин фор ма ци је у њи ма ја сни је 
су и ди рект ни је. При кра ју дру го га пи сма, по сла тог у ок то бру из јед ног ра-
тар ског и ви но гра дар ског кра ја у дру ги, син ро ди те ље оба ве шта ва и да 
„Бер ба је ов де би ла плод на, осо би то леп по че так је се ни има мо“6. У тре ћем 
пи сму, нај ста ри ји син узи ма на се бе сло бо ду да де ли са ве те мла ђој бра ћи, 
пре вас ход но бра ту Ми ти ко ји је на вој ној шко ли, а не ли би се ни да ба рем 
по ку ша да уте ши оца, апе лу ју ћи на те шка и оскуд на вре ме на ко ја „осе ћа ју 
и дру ге и ја че фа ми ли је“. Фа ка ци ја на ко ју ће ићи пе штан ски ђа ци, од но сно 
ње го ва мла ђа род би на, и при ли ка да се сви по но во оку пе у род ној ку ћи у Да љу, 
за и ста ра ду је мла дог офи ци ра, ко ме ви ше вој нич ки жи вот не пред ста вља 
ни ве ли ку но ви ну, ни ти за до вољ ство, те из ве шта ва и да „Код Ми ли та ри је 

6 У за ви ча ју Уро ша Ми лан ко ви ћа, у Да љу, (ода кле је и ау тор ово га тек ста), по Ђен ђе шу, 
гра ду у Ма ђар ској у ко ме се фи ло зоф у вој ној слу жби на ла зио, на зи ва се и сор та ра ног, 
слат ког гро жђа, зва нич ног име на јул ски му скат. Исти при мер на ла зи мо и у Реч ни ку срп ских 
го во ра Вој во ди не, у ко ме се на во ди: „ђен ђеш м ʼвр ста ра ног гро жђа ;̓ – У ви но гра ду има 
пу но ђен ђе ша (Бг – СрК; НС)“ (рсгв32003:14). 
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сад све но ви не пре ста ну ше, код нас је сад нај ве ћа но ви на да нам снег јед на ко 
па да, и кур ја ци већ у ва рош до ла зе, и да мар ва не пре ста но и ве ли ким чи слом 
ги не“. Урош мла ђег бра та Ми ту ин ди рек тно са ве ту је шта и ка ко да по сту пи 
у на ред ним ко ра ци ма сво је ка ри је ре, ко је је он већ про шао и о ко јој зна до-
вољ но да мо же да уми ру ју ће де лу је и на оста ле уку ћа не. Од го во ре на пи та ња 
из бра то вље во га ра ни је при мље ног пи сма ко је по ми ње, ода би ре да не по ша-
ље ди рект но по ши ља о цу, бра ту Ми ти, не го оцу. То чи ни, јер је ис ку сан у 
вој ној ко ре спо ден ци ји, те оста вља гла ви по ро ди це мо гућ ност да по но во саве-
том де лу је као нај ста ри ји по чи ну и да ње гов ау то ри тет не бу де до ве ден у пи-
та ње ни у тре ну ци ма у ко ји ма по ро ди ца тр пи жр тве због оскуд них вре ме на.

8.ПреПискаурошамиланковићаиљудевитагајакаоПримеручене
ПословнекоресПоденЦијееПохе.Два наест го ди на на кон пи са ма ко је је по слао 
по ро ди ци, Урош Ми лан ко вић из истог ме ста пи ше и Љу де ви ту Га ју.7 У пи-
сму во ђи илир ског по кре та, пи са ног ла ти ни цом и је зи ком при клад ним за 
ко му ни ка ци ју за при ма о цем, ви ди мо фи ло зо фа у по зи ци ји ау то ра за бри ну-
тог за суд би ну сво га де ла. На и ме, књи га или бро шу ра ко јој пре ти цен зу ра 
и за бра на об ја вљи ва ња, те се њен ау тор из истих раз ло га и обра ћа ути цај ном 
Га ју у За греб, ба ви се од но сом Тур ске ка Евро пи, од но сно у њој Урош Ми-
лан ко вић пи ше о „iz ba vle nju na ši bra ća Hri sti a na is pod jar ma tur skog“, по себ но 
се ба ве ћи те ма ма „о pra va ma i o slo bo di na rod njoi, o ne prav di ugnje ta va nja, i 
na ro či to de na ci o na li si ra nja na rod njeg, i o kr je po sti slo ge i so ju za“. На по ми сао 
да је реч о бро шу ри, на во ди нас то што ау тор својe де ло на зи ва „djel cem“ 
али још ви ше то што Га ја, ина че у том тре нут ку и вла сни ка штам па ри је, у 
не ци ти ра ном де лу пи сма мо ли да му на зна чи „ce nu za je dan ta bak u 2000 – 
dve hi lja de eg sem pla ra“. Као што по сле са зна је мо, из пре при ча ног остат ка 
ко ре спо ден ци је у из вор ном де лу (Horvat–ravlić1956:322), пр во Урош Ми-
лан ко вић из Бе ча 15. ма ја 1843. мо ли Га ја да про мо ви ше об ја ву ње го вог де ла, 
а за тим са зна је мо и да је де ло цен зу ра за бра ни ла (пи смо из Бе ча 18. ју на 
1843). Пи сац по том мо ли штам па ра да му ру ко пис вра ти, на кон че га 10. де-
цем бра има мо и Га је ву по твр ду из За гре ба да је ру ко пис под на сло вом Die 
Eman zi pa tion, der Kampf des Lic htes mit der Fin ster niss, der all ge me i na Si eg 
der Freyhe it по слао ау то ру на зад у Беч.

У ово ме пи сму, Урош Ми лан ко вић се са го вор ни ку обра ћа са „Vi so ko-
po či ta e mi go spo di ne“, на зи ва ју ћи га и „Va še bla go ro die“ и „naš Vo žda slav ni“. 

7 Иа ко жи во то пис Уро ша Мил на ко ви ћа ко ји је на пи сао ње гов брат Ди ми три је твр ди 
да је због про бле ма са обр шта ром Урош Ми лан ко вић тра жио и до био пен зи ју 1835, те од-
сту пио са ме ста ау ди то ра и пре се лио се пр во у Трст, а за тим у Беч, што је по да так ко ји се 
од та да пре у зи ма у го то во свим об ја вље ним ње го вим би о гра фи ја ма, ово пи смо по сла то је 
из истог ме ста и пот пи са но истим чи ном ко ји је Урош Ми лан ко вић имао и у по след њем 
пи сму ро ди те љи ма, „U. Mi lan ko vić, C.K. au di tor U Gen ge šu, 1-a Mar ta 1842.“ Да ли је ово 
нов по да так за ње го ву би о гра фи ју, оста је нам да по ку ша мо да от кри је мо, али већ на ред на 
пи сма по сла та истом при ма о цу у За греб, од ко јих су са чу ва ни са мо са же ци, као и Га јев 
од го вор на њих, на ла зе по ши ља о ца на ред не го ди не на но вој, беч кој адре си.
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Иа ко ни су лич ни познaници, фи ло зоф се не ли би да се обра ти књи жев ни ку, 
по зна ју ћи Га је ве „tru di i za slu ge za ugnje te nu bra ću na šu hri sti an sku u Tur skoi 
i za, pro tiv sva ko ga ne pri a te lja, so je di nje nu na šu kr je post na rod nju“. На у чен у 
шко ли, а по себ но у ка сар на ма, да слу жбе на ко ре спо ден ци ја запoчиње не-
из о став ним ти ту ли ра њем, на кон оба ве ште ња о те ми сво је мол бе, мо же мо 
у овом пи сму да ви ди мо и пред у зет ног Уро ша Ми лан ко ви ћа, ко ји от кри ва 
и пра ву при ро ду сво га до пи са, по слов ну по ну ду вла сни ку штам па ри је. У 
же љи да спо ји ле по и ко ри сно, да у исти мах про ђе цен зу ру али и про на ђе 
из да ва ча, Ми лан ко вић се обра ћа на ме сто на ко јем спа ја ње ле пог и ко ри сног 
та ко ђе иду ру ку под ру ку, али без успе ха. У си ту а ци ји у ко јој је же ље на 
обо стра на ко рист, ау стриј ска цен зу ра по ка за ла се као над моћ ни ја, те до 
штам па ња овог де ла ни је до шло, али је све до чан ство о још јед ној стра ни 
фи ло зо фо ве лич но сти и о још јед ном ви ду ње го ве пи сне ко му ни ка ци је са-
чу ва но. 

Је зик свих Ми лан ко ви ће вих пи са ма сли чан је је зи ку по е зи је и про зе 
исто га ау то ра. По не кад се ау тор сво јим сти лом при ла го ђа ва фор ми, те на 
по чет ку и на кра ју свих пи са ма има мо об ли ке из ста ри јег пе ри о да раз во ја 
је зи ка, а по не кад га, ко ри ште њем об ли ка при клад ни јих за пад ној ва ри ја ти 
раз во ја је зи ка, фи ло зоф ин тен ци о нал но при ла го ђа ва при ма о цу, Љу де ви ту 
Га ју. По ред пи са ма пи са них по ро ди ци, у ко ји ма се ви ди ја сан раз вој ни пут 
ја ке ства ра лач ке ин ди ви де, за у зда не ау стриј ском офи цир ском уни фор мом, 
ви ди мо у пре пи сци са Га јем и офи ци ра ко ји се, на исти на чин на ко ји би 
во дио и слу жбе ну пре пи ску, обра ћа и по тен ци јал ном парт не ру у из да вач ком 
по слу.

9. закључак.Три пи сма Уро ша Ми лан ко ви ћа из ру ко пи сне за о став-
шти не Ми ла на Ше ви ћа, као и по слов на пре пи ска Ми лан ко ви ћа и јед не од 
сре ди шњих фи гу ра пан сла ви стич ког Илир ског по кре та, Љу де ви та Га ја, 
до но се нам још је дан по глед на жи вот и ства ра ла штво овог ау то ра. Об ја снив-
ши суд би ну ори ги нал них Ми лан ко ви ће вих ру ко пи са и њи хо вих пре пи са, 
те де таљ но ана ли зи ра ју ћи три ње го ва при ват на, те јед но ви ше по слов но 
пи смо, по ну ди ли смо јед но но во чи та ње за бо ра вље не гра ђе, ко ја ипак има 
вред ност, по на ма, пр во ра зред ног све до чан ста о ње ном ау то ру. Пи сма Уро-
ша Ми лан ко ви ћа све до че нам о при ват ној пре пи сци као ви ду по ро дич не и 
по слов не ко мун ка ци је, у ко јој мо же мо да ре кон стру и ше мо по је ди не аспек те 
сва ко днев ног при ват ног жи во та њи хо вог ау то ра. По ред до са да већ пред ста-
вље них до ступ них и са чу ва них фи ло зоф ских де ла, али и не дав но от кри ве-
не и ре ак ту е ли зо ва не по е зи је Уро ша Ми лан ко ви ћа, са да мо же мо, иа ко на 
ма лом узор ку, да упо зна мо овог ау то ра и као при ват ну и јав ну лич ност 
сво га вре ме на, као чла на јед не гра ђан ске по ро ди це и као пи сца по све ће ног 
суд би ни сво јих де ла. 
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Sr đan V. Or sić

THE LET TERS OF UROŠ MI LAN KO VIĆ  
FROM THE MA NU SCRIPTS OF MI LAN ŠE VIĆ

S u m m a r y

In or der to sup port the re af fir ma tion and re-ac tu a li sa tion of the works of phi lo sop-
her Uroš Mi lan ko vić (Dalj 1800 – Vi en na 1849), from the ma nu script le gacy of Mi lan 
Še vić, in this work, we bring three ori gi nal let ters that he sent as a sol di er to his pa rents, 
and the de ta ils from his writ ten cor re spon den ce with Lju de vit Gaj, one of the cen tral 
fi gu res of the pan-Sla vist Illyrian Mo ve ment. Ex pla i ning the fa te of the ori gi nal Mi lan-
ko vić’s ma nu scripts and the ir tran scripts, and analyzing in de tail three of his pri va te and 
one bu si ness let ter, this pa per of fers a new re a ding of the for got ten ma te rial, which has 
the va lue of first-class evi den ce of its aut hor and the ti me in which it was cre a ted. The 
let ters of Uroš Mi lan ko vić te stify abo ut pri va te cor re spon den ce as a type of fa mily and 
bu si ness com mu ni ca tion, in which we can re con struct cer tain aspects of the daily li fe of 
the ir aut hor. In ad di tion to the pre vi o usly pre sen ted ava i la ble and pre ser ved phi lo sop hi cal 
works, as well as the re cently di sco ve red po e try of Uroš Mi lan ko vić, we can now in tro-
du ce the phi lo sop her as a pri va te and as a pu blic fi gu re of his ti me: as a typi cal mem ber 
of a Ser bian ci ti zen’s fa mily of the first half of the ni ne te enth cen tury, and as a wri ter 
de di ca ted to de stiny of his works. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду 
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за срп ску књи жев ност 
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
sr dja nor sic @gmail.co m
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Др Славица О. Гароња Радованац

НЕПОЗНАТА ПРЕПИСКА МИЛИЦЕ ЈАНКОВИЋ  
(ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ ОЛИВЕРЕ ЈУРКОВИЋ)

У ра ду се раз ма тра не по зна та ру ко пи сна за о став шти на Ми-
ли це Јан ко вић из 1939. го ди не, ко ју је са чу ва ла у сво јој ар хи ви 
Оли ве ра Јур ко вић (уда то Мла де но вић). Ар хи ва се са сто ји из 17 
до пи сних ка ра та, 18 фо то гра фи ја, ру ко пи са јед не при че за де цу М. 
Јан ко вић, чла на ка из штам пе по во дом смр ти Ми ли це Јан ко вић и 
ор га ни за ци је Ве че ри у част Ми ли це Јан ко вић, као и ори ги нал ног 
пи сма Иси до ре Се ку лић. При ја тељ ство Ми ли це Јан ко вић и Оли-
ве ре Јур ко вић тра ја ло је три го ди не (1937‒1939), све до смр ти књи-
жев ни це, док фо то гра фи је пред ста вља ју пра ву дра го це ност, бу ду ћи 
да су од ове књи жев ни це са чу ва не све га 3 фо то гра фи је.

Кључ не ре чи: Ми ли ца Јан ко вић, Оли ве ра Јур ко вић (Мла де-
но вић), ар хи ва, пре пи ска, фо то гра фи је, пи смо Иси до ре Се ку лић.

1. Не на пи са на исто ри ја жен ске књи жев но сти на срп ском је зи ку сва ким 
да ном се све ви ше обо га ћу је.1 У го ди ни (2019) ка да се сим бо лич но на вр ша-
ва 80 го ди на од смр ти књи жев ни це Ми ли це Јан ко вић (1881‒1939), до шли 
смо, срећ ним спле том окол но сти, до пот пу но не по зна те ар хи ве ве за не за 
лич ност Ми ли це Јан ко вић, чи ји екс клу зи ви тет по ја ча ва и ма ли ал бум од 
17 ни ка да об ја вље них фо то гра фи ја, што је – с об зи ром на вр ло рет ке фо то-
гра фи је ове књи жев ни це, као и пре пи ску, од ко је, сем спо ра дич них це ли на2, 
ни је са чу ва но го то во ни шта – пред ста вља ју пра ви мај дан, ко ји ви ше стру ко 
обо га ћу је до са да ис тра жен жи вот (и де ло) Ми ли це Јан ко вић. У пи та њу је 
пре пи ска из по след ње три го ди не жи во та књи жев ни це, кроз при ја тељ ство 
са мла дом „фи ло зоф ки њом“ Оли ве ром Јур ко вић (уда том Мла де но вић), јед-
ном од по то њих на ших нај зна чај ни јих ет но ло га и ет но ко ре о ло га. 

1 Овај рад је на стао у окви ру про јек та Књи жен ство – исто ри ја и те о ри ја жен ске 
књи жев но сти на срп ском је зи ку до 1915, бр. 17926, ко је фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку 
и тех но ло ги ју.

2 До са да су ис тра же ни и об ја вље ни де ло ви пре пи ске Ми ли це Јан ко вић из сле де ћих 
из во ра: томић 2014; 2015; ЂорЂевић 2017.
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Го то во чи та вих осам де це ни ја све је оста ло бри жљи во скло ње но и са-
чу ва но у по ро дич ној ку ћи про фе со ра Жи во ми ра и Оли ве ре Мла де но вић у 
Рељ ко ви ће вој ули ци бр. 13 на Ко шут ња ку, а за хва љу ју ћи ћер ки Жи во ми ра 
и Оли ве ре Мла де но вић, др Је ле ни Ра ко вић – ко јој се овом при ли ком нај то-
пли је за хва љу јем – це ло куп ну ар хи ву сам до би ла на увид са до зво лом да 
се она об ја ви.

Ову ар хи ву са чи ња ва ју пет це ли на: 
1. Пре пи ска (две до пи сни це Оли ве ре Јур ко вић, 2 ис пи са не ви зит-кар те 

(јед на Ми ли це Јан ко вић, јед на Оли ве ре Јур ко вић), и 13 до пи сни ца Ми ли це 
Јан ко вић (од то га две пи са не ту ђом ру ком због бо ле сти), да кле укуп но 15 
до пи сних ка ра та и 2 ви зит-кар те (17 ар хив ских је ди ни ца). 

2. Уз то, ар хи ву са чи ња ва и ма ли ал бум фо то гра фи ја Ми ли це Јан ко вић 
са пре ци зним да ти ра њем – у ле то (у ју лу и ав гу сту) 1937. у Бе о гра ду, као и 
у је сен (сеп тем бар) 1938. у Ни шкој ба њи. Ово су екс клу зив не фо то гра фи је, 
ка ко по бро ју, та ко и по ви зу ел ном при ка зу, јер је по зна то да је Ми ли ца 
Јан ко вић из бе га ва ла да се сли ка. Та ко ђе у овом ал бу му је са чу ва на и јед на 
фо то гра фи ја Ми ли це Јан ко вић са „дру жбе ни ца ма“ (да нас би смо нај тач ни је 
ре кли: ге рон то-се стра ма) из Ига ла, ав гу ста 1936. На по ле ђи ни ове фо то гра-
фи је сто ји и по све та ис пи са на Ми ли чи ном ру ком: „Дра гој го спо ђи Ко са ри, 
/ Ми ли ца Јан ко вић / Ига ло 27 VI II 1936. / По здра вља ју и Г-ђа Бај цар – мо ја 
„кћи“ и Да рин ка“. Ова по све та на фо то гра фи ји ко ја очи глед но ни је при па-
да ла Оли ве ри, али је при ло же на у овај за јед нич ки ал бум, зна чај на је, јер де-
ли мич но иден ти фи ку је име на при сут них лич но сти и на оста лим сли ка ма. 
На и ме, сем да ти ра ња, у ал бу му Оли ве ре Јур ко вић, не ма ле ген ди, ни ти име-
на оста лих лич но сти сли ка них око Ми ли це. Нај зад, у по себ ној ко вер ти се 
на ла зи и фо то гра фи ја ко лек ти ва Ви ше жен ске шко ле у Бе о гра ду, у ко јој је 
ра ди ла и Ми ли ца Јан ко вић, у школ ској 1912-1913, а на по ле ђи ни (Ми ли чи ном 
ру ком) ис пи са ни су сви чла но ви ко лек ти ва, што је чи ни из у зет но дра го це-
ним до ку мен том. Да кле, укуп но са овом, 18 фо то гра фи ја3. Све фо то гра фи је 

3 У ал бу му су сли ке за ле пље не сле де ћим ре дом: две фо то гра фи је (фор мат 8 цм х 5,5 цм) 
од 22. ју ла 1937 (на јед ној је Ми ли ца Јан ко вић са ма, у кре ве ту; на дру гој М. Јан ко вић, гђа 
Ма ри ја Илић Ага по ва, Оли ве ра Јур ко вић и гђа Бај цар (ко ја слу жи М. Јан ко вић и по вре ме-
но пи ше до пи сни це уме сто ње). Сле де ћих 8 фо то гра фи ја су го то во исто вет не, са не знат но 
из ме ње ним по за ма истих ак те ра. Све су сли ка не 30. ав гу ста 1937. на те ра си ку ће гђе Мир-
ковић у Ко шут ња ку, ул. Ма ти је Гуп ца 10 (где је М. Јан ко вић тог ле та бо ра ви ла). На пр вој 
је М. Јан ко вић у ко ли ци ма, ис пред ку ће, а по ред ње су гђа Бај цар, а дру га „јед на ро ђа ка“, 
док су три фо то гра фи је са мо ње ни пор тре ти у ко ли ци ма, од то га још 2 по ве ћа не (фор мат 
8,5 х 13,5 цм), за ко ји Оли ве ра Јур ко вић на во ди да јој је „по себ но драг“ јер је сли кан тај но 
и при ка зу је нај тач ни је („бо лан“) из раз ли ца М. Јан ко вић. На фо то гра фи ји где је нај ви ше 
све та, по во дом Ми ли чи ног од ла ска из Ко шут ња ка, 30. ав гу ста 1937. сли ка ле су се: гђа Бај цар, 
Де сан ка Гли шић (се стра Ми ло ва на Гли ши ћа), гђа Лац ко вић са де цом, као и Оли ве ра Јур-
ко вић, док је све „сли ка ла Ив ка“. Ту су и две фо то гра фи је из Ни шке ба ње (сеп тем бар 1938), 
где је Ми ли ца Јан ко вић у ко ли ци ма, у кру гу две, од но сно три жен ске осо бе, од ко јих је јед на 
Оли ве ра Јур ко вић. Нај зад, ту је и фо то гра фи ја из Ига ла (ав густ 1936) на кнад но при до да та 
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су за ле пље не у ма ли цр ни ал бум ди мен зи ја 21 цм х 13 цм, сва ка сли ка на 
по себ ном ли сту и то хро но ло шки (сем сли ке из Ига ла, на кра ју). Цео ал бум 
Оли ве ра Јур ко вић је, мо же би ти, фор ми ра ла на кон Ми ли чи не смр ти, а у 
знак пи је те та пре ма овој књи жев ни ци, ње ном му че нич ком жи вот ном пу ту, 
јер је на пред ли сту ал бу ма ру ком (ћи ри ли цом) на пи са но: „Успо ме на на дра му 
МУ ЧЕ ЊЕ“.

3. Тре ћи део ар хи ве са чу ња ва та ко ђе екс клу зи ван ма те ри јал: то је Днев-
ник Оли ве ре Јур ко вић (на кнад но про на ђен), го то во у це ли ни по све ћен упра во 
су сре ти ма са Ми ли цом Јан ко вић. Ов де се пре ку ца ни де ло ви днев ни ка пр ви 
пут об ја вљу ју.

4. Че твр ти део ис тра жи ва ња са чи ња ва та ко ђе низ зна чај них до ку ме-
на та: ори ги нал но пи смо Иси до ре Се ку лић (пи са но ћи ри лич ном пи са ћом ма-
ши ном, с Иси до ри ним пот пи сом цр ним ма сти лом и ис прав ка ма), да ти ра но 
4. де цем бра 1939, а упу ће но Од бо ру за при ред бу „Ве че ри Ми ли це Јан ко вић“. 
Нај зад, уз члан ке из штам пе, ко ји огла ша ва ју смрт Ми ли це Јан ко вић (По-
ли ти ка, пе так 26. јул 1939), као и јед не при че Ми ли це Јан ко вић из По ли ти-
ке (На шао ди нар из 1939), са чу ван је и фак си мил пла ка та на Ко лар че вом 
на род ном уни вер зи те ту, у ко ме се на во де уче сни ци ве че ри у част М. Јан-
ко вић, ко је је ор га ни зо ва ло Удру же ње уни вер зи тет ски обра зо ва них же на 
сек ци ја Бе о град, а где је сво је уче шће не сум њи во има ла и Оли ве ра Јур ко вић.

5. Сва ка ко да от кри ће пред ста вља и ру ко пис Ми ли це Јан ко вић – при-
ча за де цу – по све ће на Оли ве ри ном мач ку Ми ки ју (ко ји се спо ми ње и у 
препи сци), по кло ње на јој и ни ка да об ја вље на. На исе че ној хар ти ји фор ма та 
10 цм х 17 цм (ко ја по чи ње од стр. 2, да кле без на сло ва при че) ка ли граф ском 
ћи ри ли цом и цр ним ма сти лом ис пи са на је при ча Ми ли це Јан ко вић, за пра-
во као „про за у сти ху“, на 8 стра ни ца (7. стра ни ца не до ста је), са не сум њи вим 
књи жев ним да ром за стих и ри му, и ве ли ком жи вот ном ве дри ном. Ако се 
по гле да на по ле ђи ни олов ком пе дант но да ти ра но, да је ову при чу Оли ве ра 
Јур ко вић до би ла на по клон од књи жев ни це 26. апри ла 1939, да кле у по след-
њим ме се ци ма ње ног жи во та, то са мо по ве ћа ва ју вред ност ове до са да не-
по зна те при че Ми ли це Јан ко вић.

Очи глед но, са ве ли ким пи је те том Оли ве ра Јур ко вић је чу ва ла и са чу-
ва ла успо ме ну на Ми ли цу Јан ко вић, бри жљи во гру пи шу ћи и да ти ра ју ћи 
(на ма са да та ко ва жне по дат ке) из жи во та књи жев ни це, сло жив ши све у 

ал бу му, са пе дант но ис пи са ном по све том (ру ком Ми ли це Јан ко вић) на по ле ђи ни: „Дра гој 
го спо ђи ци Ко са ри / Ми ли ца Јан ко вић. / Ига ло 27-VII 1936. /По здра вља ју и Гђа Бај цар – моја 
„кћи“ и Да рин ка (што су ве ро ват но и при сут не осо бе на фо то гра фи ји). Ал бум се за вр ша ва 
са две фо то гра фи је ку ће по ро ди це Мир ко вић у Ко шут ња ку (Ма ти је Гуп ца бр. 10), са ста-
кле ном те ра сом где је Ми ли ца Јан ко вић про ве ла ле то 1937. го ди не. Ван ал бу ма, у ко вер ти, 
про на шли смо и фо то гра фи ју на став ни ка Ви ше жен ске шко ле у Бе о гра ду (на по ле ђи ни су 
ру ком Ми ли це Јан ко вић ис пи са на име ни ма свих на став ни ка, ме ђу њи ма: Стан ке Гли шић, 
се стре Ми ло ва на Гли ши ћа, Па у ли не Лебл-Ал ба ла, и дру гих зна чај них лич но сти. И Ми ли ца 
Јан ко вић ов де сто ји че твр та с де сна у дру гом ре ду, што је та ко ђе ве о ма рет ка и дра го це на 
фо то гра фи ја из ње ног рад ног пе ри о да – пре бо ле сти и пре вре ме ног пен зи о ни са ња.
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ма ли цр ни ал бум, ко ји је ста јао у фи о ци по ро дич не ку ће ско ро осам де це-
ни ја. Све у све му, реч је о пра вом ма лом кул тур ном дра гу љу, ве за ном за 
жи вот ове го то во пот пу но за бо ра вље не књи жев ни це на кон Дру гог свет ског 
ра та, да би се са по чет ком 21. ве ка ин те рес за жи вот и ства ра ла штво Ми ли це 
Јан ко вић по но во про бу дио. Чи ни се да ова књи жев ни ца (с пра вом) по ла ко 
за у зи ма по но во сво је (ви со ко) ме сто ко је је има ла на ма пи до ма ће ме ђу рат-
не књи жев но сти, а кроз иш чи та ва ње и по нов но вред но ва ње ње ног де ла, она 
по ста је све ак ту ел ни ја и да нас ‒ где упра во от кри ћа не по зна тих до ку ме на та 
овог ти па пред ста вља ју ва жан при лог ис тра жи ва њу ње ног жи во та и ра да, 
као при лог оп штој кул ту ри пам ће ња, че му се дра го це но са да при дру жу је и 
ар хи ва Оли ве ре Јур ко вић, до да нас са чу ва на у по се ду по ро ди це Мла де но вић.

2. Биографијаоливерејурковић(младеновић). Али, пре све га, да пред-
ста ви мо ко је би ла Оли ве ра Јур ко вић и да са чи ни мо кон текст на стан ка ове 
крат ко трај не, ма да дра го це не пре пи ске са Ми ли цом Јан ко вић.

Оли ве ра Јур ко вић, уда та Мла де но вић, јед на од на ших нај зна чај них 
ет но ко ре о ло га и ет но ло га, ро ђе на је 13. ав гу ста 1914. го ди не у Ско пљу, од 
ро ди те ља Ста ни сла ва и мај ке Ане. Као ћер ка же ле знич ког на чел ни ка, ра но 
де тињ ство је про ве ла у ра зним гра до ви ма Ју го сла ви је, да би се са по чет ком 
шко ло ва ња трај но на ста ни ла у Бе о гра ду, у Ко шут ња ку у Же ле знич кој ко ло-
ни ји, где је њен отац Ста ни слав са гра дио ку ћу у Рељ ко ви ће вој 13. Оли ве ра 
је ма ту ри ра ла у Дру гој жен ској гим на зи ји у Бе о гра ду 1933. го ди не, да би 
по том упи са ла Фи ло зоф ски фа кул тет, Гру пу за ју го сло вен ске књи жев но сти 
и срп ски је зик са ста рим сло вен ским је зи ци ма, где је би ла јед на од нај бо љих 
сту де на та. Као сту дент пр ве го ди не упо зна ла је Љу би цу Јан ко вић (1894‒1974), 
ко ја је уз се стру Да ни цу (1898‒1960) за чет ни ца ис тра жи ва ња на род них ига-
ра код нас4, и ко ја је по соп стве ном све до че њу Оли ве ре Јур ко вић „пре суд но 
ути ца ла на њен ин те рес за на род не игре и за о крет у про фе си о нал ним усме-
ре њи ма“ (ракочевић 2014: 237). За вр ши ла је Фи ло зоф ски фа кул тет – ди плом-
ски ис пит „Спи си о кне зу Ла за ру у сред њем ве ку“ од бра ни ла је 1. ју ла 1937. 
Овај рад на гра ђен је 1937. го ди не Све то сав ском на гра дом из фон да Ми ла на 
Ста ни ћа (миленковићвуковић 2014: 282).

Овог ле та Оли ве ра Јур ко вић пре ко управ ни це Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да, Ма ри је Ју рић Ага по ве упо зна је и Ми ли цу Јан ко вић, по знан ство које 
је, очи глед но, оста ви ла обо стра но сна жан ути сак. То ком бо рав ка ле та 1937. 
у Ко шут ња ку (због ле че ња и чи стог ва зду ха), че сти су Оли ве ри ни од ла сци 
њој у по се ту (са на по ме ном на Ми ли чи ним до пи сни ца ма, до да то олов ком: 
„лич но сам узе ла“), па се мо же за кљу чи ти да се у крат ком пе ри о ду пре тво ри ло 

4 Се стре Љу би ца и Да ни ца Јан ко вић, чи ји је ујак био по зна ти ет но граф Ти хо мир Ђор-
ђе вић, осни вач ка те дре за Ет но ло ги ју при Уни вер зи те ту и осни вач Ет но граф ског му зе ја у 
Бе о гра ду, об ја ви ле су ре зул та те свог те рен ског ис тра жи ва ња по Ср би ји у књи га ма На род не 
игре (I‒VI II), па се об ја вљи ва ње пр ве (1934) „узи ма као по че так раз во ја ет но ко ре о ло ги је 
као са мо стал не на уч не ди сци пли не“ (ракочевић 2014: 237).
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у искре но и ду бо ко, ма да (због смр ти књи жев ни це већ 1939) крат ко трај но 
при ја тељ ство. 

У је сен 1937, Оли ве ра Јур ко вић до би ја сти пен ди ју за уса вр ша ва ње у 
Че хо сло вач кој Ре пу бли ци, у окви ру по сле ди плом ског про гра ма Сла ви сти ке 
на Кар ло вом уни вер зи те ту у Пра гу, за школ ску 1937/1938. го ди ну. За хва љу-
ју ћи овом уса вр ша ва њу, има ла је при ли ку да се бли же упо зна са тад ак ту-
ел ним ис тра жи ва њи ма у сфе ри фол кло ри сти ке и кул тур не исто ри је, а кроз 
пре да ва ња и рад Ма ти је Мур ка и Лу бор га Ни дер леа, свет ски по зна тих фол-
кло ри ста.

Из овог пе ри о да по ти чу три до пи сне кар те Ми ли це Јан ко вић упу ће не 
Оли ве ри у Праг, а су де ћи по пре пи сци, Оли ве ра је че сто и у ко му ни ка ци ји 
са Јул ком Хла пец-Ђор ђе вић, са ко јом раз ме њу је књи ге, пи сма, а пре ко ње 
и две књи жев ни це (Ми ли ца Јан ко вић и Ј. Хла пец-Ђор ђе вић) сту па ју у кон-
такт и пре пи ску, са раз ме ном књи га. На кон по врат ка из Че хо сло вач ке, то ком 
ле та 1938, сле ди нај ин тен зив ни ја пре пи ска Оли ве ре Ју ро ко вић са књи жев-
ни цом Ми ли цом Јан ко вић (укуп но 8 до пи сни ца) а то при ја тељ ство по вр дио 
је бо ра вак у Ни шкој ба њи 1938. где се и Оли ве ра на ла зи ла у по се ти и на 
опо рав ку код ба ке по мај ци, ода кле по ти че дру га се ри ја фо то гра фи ја са 
Ми ли цом Јан ко вић из шет њи аве ни јом ба ње.

У је сен 1938. Оли ве ра Јур ко вић се за по сли ла као про фе сор срп ско хр ват-
ског је зи ка и ла тин ског у Дру гој жен ској гим на зи ји и ту је ра ди ла све до 
по чет ка Дру гог свет ског ра та. Свет по тре са и Че хо сло вач ко пи та ње, а по-
чет ком 1939. је и го ди на ка да Оли ве ра Јур ко вић при ма за Бо жић по след њу 
до пи сни цу од Ми ли це Јан ко вић пи са ну ње ном ру ком. (По след ња до пи сни-
ца упу ће на из Ни шке ба ње, 26. ју на 1939, пи са на је већ ту ђом ру ком, јер 
Ми ли ца Јан ко вић ви ше ни је мо гла ни да пи ше, из че га се ви ди да је и та да 
ми сли ла на сво ју мла ду при ја те љи цу. У Ни шкој ба њи ће Ми ли ца Јан ко вић 
и умре ти 25. ју ла 1939. го ди не).

И пре ди пло ми ра ња 1937. го ди не, Оли ве ра Јур ко вић упо зна је мла дог 
и пер спек тив ног сту ден та и док то ран да код про фе со ра Па вла По по ви ћа, 
Жи во ми ра Мла де но ви ћа. По што је он био на уса вр ша ва њу у Па ри зу, а она 
у Че хо сло вач кој, сле ди не жна и ро ман тич на пре пи ска, ко ја се ре а ли зо ва ла 
у ду бљу ве зу 1940. го ди не, ка да је тро стру ки до бит ник Све то сав ске на гра-
де за сту дент ске ра до ве, Жи во мир Мла де но вић, и док то ри рао на пр вој те зи 
о Јо ва ну Скер ли ћу 1940. го ди не (ко ју је прет ход но об ја вио), пред ко ми си јом 
на че лу са Алек сан дром Бе ли ћем (Па вле По по вић је у ме ђу вре ме ну пре ми-
нуо 1939). Иа ко се сен ка ра та већ над ви ла над Кра ље ви ном Ју го сла ви јом, а 
док то ранд био у уни фор ми ин тен дант ског пот по руч ни ка, чим је од бра нио 
док то рат, дво је мла дих су од лу чи ли да оза ко не сво ју ве зу, та ко да су се 
Жи во мир и Оли ве ра (ко ја је узе ла пре зи ме Мла де но вић) вен ча ли у Топ чи-
дер ској цр кви 23. фе бру а ра 1941, уо чи са мог по чет ка свет ског ра та и на 
про сто ру Кра ље ви не Ју го сла ви је.

Април ски слом за те као је Жи во ми ра Мла де но ви ћа у Са ра је ву (мла
деновић 2015: 641‒642), али је ус пео да пре сву че уни фор му и да се срећ но 
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вра ти у Бе о град и ку ћу у Ко шут ња ку. Го ди не 1943. ро ди ла им се ћер ка Је-
ле на, а 1946. и син Ду шан. Оли ве ра и Жи во мир су то ком оку па ци је ра ди ли 
као про фе со ри у гим на зи ја ма: она је на ста ви ла у Дру гој жен ској, а он у 
Сед мој му шкој све до 1944. го ди не, ка да се Жи во мир Мла де но вић ста вио 
на рас по ла га ње (као де мо би ли са ни офи цир) пар ти зан ским је ди ни ца ма у 
итен дан ту ри (снаб де ва ње гра да огре вом) и та ко са чу вао та сто ву ку ћу од 
кон фи ска ци је (ње гов те ча, Вла да Ди дић из су сед ства, том при ли ком је стре-
љан, а сва имо ви на кон фи ско ва на). 

По зив про фе со ра Оли ве ра Мла де но вић је на пу сти ла 1947. го ди не и 
пре шла у Оде ље ње за кул ту ру ИНО Бе о гра да, а по том и за ре фе рен та за 
на род не игре при Ми ни стар ству про све те. Са те по зи ци је ак тив но је уче-
ство ва ла у осни ва њу и ор га ни за ци ји На ци о нал ног ан сам бла „Ко ло“ у то ку 
1949. го ди не (ракочевић 2014: 238). Не по сред но по до ла ску у Ми ни стар ство, 
ан га жо ва на је на пи са њу Ан ке те о ста њу на род них ига ра на те ри то ри ји НР 
Ср би је кроз 13 де таљ них пи та ња“ (1948), на шта је не по сре дан ути цај на њу 
из вр ши ла Љу би ца Јан ко вић. Из Ми ни стар ства је Оли ве ра Мла де но вић 1950. 
го ди не пре шла да ра ди као се кре тар и струч ни са рад ник На ци о нал ног ан сам-
бла „Ко ло“ у ко јем ће оста ти до 1954. го ди не (ракочевић 2014: 239). Сма тра ју ћи 
да за по сао ко ји оба вља мо ра има ти и фор мал ну ква ли фи ка ци ју, Оли ве ра 
Мла де но вић је ди пло ми ра ла и на Гру пи за ет но ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Бе о гра ду 1958. го ди не, од ка да по чи ње и ње на про фе си о нал на на уч на 
ка ри је ра на по љу ет но ло ги је. Од та да из ове обла сти по чи ње да из ла же 
број не ре фе ра те на кон гре си ма фол кло ри ста ши ром Ју го сла ви је. Пре ла зи 
у Ет но граф ски ин сти тут 1962. го ди не, у ко ме ће оства ри ти пун обим сво је 
научне де лат но сти и оста ти у ње му све до пен зи о ни са ња.

Из тог ра да ће про ис те ћи и ње но жи вот но де ло – док тор ска ди сер та-
ци ја под на зи вом Ко ло у Ју жних Сло ве на, ко ју је од бра ни ла 28. де цем бра 
1965. на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. „Ова ка пи тал на ди сер та ци ја 
је об ја вље на не ко ли ко го ди на ка сни је као за себ на пу бли ка ци ја (1973), а овом 
не за о би ла зном сту ди јом у ет но ко ре о ло ги ји, Оли ве ра Мла де но вић је у ве ли-
кој ме ри до при не ла раз во ју ове ди сци пли не у Ср би ји, свр ста ва ју ћи се у ред 
нај зна чај ни јих ет но ко ре о ло га Ср би је“ (ракочевић 2014: 236). По ред ар хив ског 
и ка би нет ског ра да, Оли ве ра Мла де но вић је та ко ђе про у ча ва ла пле со ве „на 
те ре ну“, где је „при ме њи ва ла ме то ду оп сер ва ци је, ин тер вјуе и де таљ не ет но-
граф ске бе ле шке по је ди них ге о граф ских обла сти, да ју ћи ис црп не из ве шта је 
о до та да шњим ет но ло шким и ет но ко ре о ло шким ис тра жи ва њи ма“ (ракочевић 
2014: 242).

Пен зи о ни са ла се 1979. про во де ћи ми ран жи вот у кру гу по ро ди це и 
уну ча ди у по ро дич ној ку ћи на Ко шут ња ку, а пре ми ну ла је 12. ју ла 1988. 
го ди не. На сто го ди шњи цу ро ђе ња Оли ве ре Јур ко вић Мла де но вић, 2014. 
го ди не, њен ма тич ни Ет но граф ски ин сти тут је об ја вио ис црп ну сту ди ју из 
пе ра Се ле не Ра ко че вић о жи во ту и ра ду Оли ве ре Мла де но вић под на сло вом: 
Ет но ко ре о ло шка де лат ност Оли ве ре Мла де но вић као и би бли о гра фи ју свих 
ра до ва. 
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3. дневниколиверејурковићомилиЦијанковић. Пред сам за вр ше так 
ово га ра да, кћер ка др Оли ве ре Јур ко вић (уда те Мла де но вић), Је ле на Ра ко-
вић, про на шла је и днев ник сво је мај ке, во ђен упра во у пе ри о ду по знан ства 
са књи жев ни цом Ми ли цом Јан ко вић, но за по чет ра ни је и са знат но ве ћим 
ам би ци ја ма.

Ин те ре сант но је на по ме ну ти да је во ђе ње овог днев ни ка мла да Оли-
ве ра Јур ко вић за по че ла на кра ју све ске сту дент ских бе ле шки, и то из пре да-
ва ња на кур су „Ћи ри ло и Ме то ди је“ про фе со ра С. Кро ба ки на, са пре ци зним 
да ту мом: 6. нов./ем бар/ 1934. Све ска је без ну ме ри са них стра ни ца (фор ма та 
20х16,5 цм) ис пи са на пе дант ним ру ко пи сом, цр ним ма сти лом и олов ком ‒ и 
го то во је у це ли ни ис пи са на по да ци ма са на ве де них пре да ва ња из сред њо-
ве ков не књи жев но сти.

Тек по след њих 20 ли сто ва (40 стра ни ца) ис пу ње но је с обе стра не днев-
нич ким бе ле шка ма, ко је за по чи њу 10. ја ну а ра 1937. го ди не, а за вр ша ва ју 23. 
сеп тем бра исте (1937) го ди не, па се у том сми слу мо же го во ри ти о крат ко-
трај ној на ме ри (днев нич ког пи са ња), ко ја се код мла де Оли ве ре ни је да ље 
раз ви ја ла. Ме ђу тим, овај пе ри од је зна ча јан, јер он по кри ва упра во пе ри од 
Оли ве ри ног при ја тељ ства са Ми ли цом Јан ко вић, та ко да уз сву гра ђу (до пи-
сне кар те, фо то гра фи је), овим за пи си ма ми до би ја мо за пра во пр во ра зред ни 
из вор и до пу не за још не ка не ја сна ме ста у пре пи сци, у до са да нај бо га ти јој 
са чу ва ној за о став шти ној о овој књи жев ни ци. То ме у при лог, уо ста лом, све-
до чи и по след њи за пис олов ком, на кон очи глед ног, на кнад ног ау тор ског чи-
та ња 1. ав гу ста 1939, где Оли ве ра Јур ко вић ово при ја тељ ство за о кру жу је 
на кнад ним до пи си ва њем о смр ти књи жев ни це М. Јан ко вић. Днев ник на кон 
тог за пи са ви ше ни је во ди ла, ба рем су де ћи о по след њих 19 ли сто ва исте све-
ске, ко ји су оста ли пра зни.

Под пр вим да ту мом (10.1.1937) Оли ве ра Јур ко вић на во ди од лу ку да 
поч не да пи ше не ку вр сту, не са мо лич ног днев ни ка, већ и дру штве не ствар-
но сти (за пра во, књи жев не хро ни ке) ме ђу рат ног Бе о гра да:

„Сто пу та сам се до са да од лу чи ла да при бе ле жим по не што о сво јим 
су сре ти ма са љу ди ма ко ји да нас не што зна че, на рав но, у књи жев но сти. 
Ја сам има ла при ли ке да ....на пра вим до ста по зна на ста ва од вред но сти: 
Б. По по вић, П. По по вић, Т. Ђор ђе вић, М. М.............(не чит ко), Љ. Јан ко-
вић, Ћо ро вић, итд. Нај зад, Дес./ан ка/ Ма к си мо вић. От са да ћу гле да ти 
да ре дов но бе ле жим.“

За раз ли ку од пе дант но за пи са них пре да ва ња, днев нич ке бе ле шке су 
по не где те шко чи тљи ве. Ипак, под раз ли чи тим да ту ми ма у ја ну а ру ме се цу, 
О. Јур ко вић бе ле жи сво је пр во по знан ство и ути ске о Де сан ки Мак си мо вић 
(10.1.1937), пор тре ти ше по при ча ма Ва тро сла ва Ја ги ћа, до но си анег до ту о 
Па влу По по ви ћу (11.1.1037), опи су је по се ту „гђи и г. Ан дри Ста ни ћу“ по во-
дом до би ја ња Све то сав ске на гра де (11.2.), а опи су је и је дан са ста нак Дру штва 
за срп ски је зик чи ји је би ла члан. Под да ту мом 16.2 спо ми ње по се ту Ми ли ци 
(Ћо ро вић), с ко јом је би ла не раз двој на дру га ри ца:
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„Да нас сам би ла код Ми ли це. Про ве ле смо вр ло при јат но по под не. 
Ма ло сам би ла код гђе Ћо ро вић5 ко ја ле жи, по што се још ни је опо ра ви ла 
од опе ра ци је жу чи. Сла ба је до ста. Она би же ле ла да са Ми ли цом одем 
не ку да на стра ну за јед но.“

Под да ту мом 14. апри ла 1937, Оли ве ра Јур ко вић по чи ње (олов ком): 
„За ту рих не где ову све ску“ па на ста вља у фор ми се ћа ња на ва жни је, прет-
ход не до га ђа је, од ко јих спо ми ње 17. март и књи жев но ве че у окви ру „из ло-
жбе књи га ју го сло вен ске књи жев но сти“, где на во ди: „Пр ва је го во ри ла о 
ли ри ци г-ђи ца Љу би ца Лац ко вић (?); Јов./ан ка/ Хр ва ћа нин, ви со ка, вит ка, 
ту жним пе ва ју ћим гла сом чи та ла је сво је пе сме, од ко јих ми је оста ло у па-
ме ти са мо: тр ррн....цррн...За тим је Љ.Ј. (Љу би ца Јан ко вић?), чи та ла пре дав ње 
г-це Д. (Да ни це?) – ко ја је би ла при сут на! – о же ни у на род ним игра ма, а на 
кра ју је Д./есан ка/ Мак си мо вић чи та ла сво је то пле пе сме, али о мо ти ви ма 
из при ро де, из се ћа ња (Мој отац), без љу бав них, јер се, о, Бо же мој, већ 
уда ла. Са њом сам до ста раз го ва ра ла у не ко ли ко ма хо ва, као и са г-ђом Јаше 
Про да но вић по во дом Мир ја не (Ћо ро вић?). Г. Ја ша Про да но вић одр жао је 
го во ран ци ју о пре суд ном ути ца ју же не у до ма ћем жи во ту, итд. Пре да ва чи 
су се на кра ју сли ка ли, а ја и Зо ра /Мир ко вић/6 ис ки да ле од сме ха.“

Она спо ми ње и пре да ва ње у Ко лу Срп ских се ста ра и јет ко до да је: „Пу-
бли ке осим уче ни ца и 5-6 ба ба ни ко, а из Упра ве ни је ни би ло“, а спо ми ње 
и сек ци ју из ру ског и пре да ва ње о Пу шки ну.

Под да ту мом 15. април (је два чи тљи вим, зе ле ном бо ји цом), за пи су је 
анег до ту из ве сне Ми ре, ко ја је пи са ла пред го вор збир ци пе са ма Д. М. (Да-
ни ци Мар ко вић?) и ко ја јој је ре кла: „Ви ди те Ми ро, те шко је на пи са ти до бар 
пред го вор рђа вој књи зи!“

Под да ту мом 19. 4. уно си (олов ком): „Да нас ми Зо ра ис при ча ка ко је пре 
не ко ли ко да на био код њих Ду чић. Ви сок, до ста кру пан, де бљу шкаст (ни кад 
ни је био леп!), са отром бо ље ним но сом, 67. год/ина. Ма ма је Зо ри ре кла да 
и она бу де ту, јер Ду чић ће им си гур но пра ви ти ком пли мен те. Кад му је при-
шла, скром но (!), ре као је да “има див не очи!“, а ма ло по сле, по што је за пи-
тао за име: „Има те ди ван глас.“ Раз гле да ју ћи по ку ћи уре ђе ње /го во рио је/ 
„Ле по, ле по!“, а по гле дав ши би бли о те ку /ре као/: „Вла да7 је наш нај ве ћи исто-
ри чар, а ја нај ве ћи пе сник.“ Био је и на Ра ки ће вој ве че ри...(не чит ко).

Под да ту мом 23. апри ла мла да Оли ве ра пре при ча ва анег до ту из ве сног 
Ру си ћа о Бог да ну По по ви ћу у Ни ци, док под да ту мом 24. апри ла го во ре ћи 
о штам па њу књи га, спо ми ње Во ји сла ва М. Јо ва но ви ћа (Ма рам боа): „Не ма 

5 Је ле на Скер лић-Ћо ро вић (1887–1960), се стра Јо ва на Скер ли ћа, уда та за Вла ди ми ра Ћо-
ро ви ћа. Има ли су две кћер ке: ста ри ју Мир ја ну (по том уда ту Љу бин ко вић) и мла ђу, Ми ли цу.

6 Зо ра Мир ко вић, дру га ри ца из ком ши лу ка, из ул. Ма ти је Гуп ца 10 на Ко шут ња ку, у 
чи јој ку ћи ће од се сти Ми ли ца Јан ко вић тог ле та 1937. го ди не.

7 Вла ди мир Ћо ро вић (Мостар, 1885 – Београд, 1941), историчар, професор и ректор Бео-
градског универзитета, академик. Аутор капиталних студија из српске културе и поли тич ке 
историје.
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ви ше бор ги са, не ма ви ше ле пих књи га!“. У истом кон тек сту спо ми ње и Божу 
(Бо жи да ра) Кне же ви ћа, као и Х/ен ри ка/ Ба ри ћа. И под сле де ћим да ту мом 
(27.4.) го во ре ћи о штам пи и ко рек ту ри, Оли ве ра Јур ко вић, као да ис цр пљу је 
ин те ре со ва ња за књи жев не са вре ме ни ке, што се, као што ви ди мо, сво ди ло 
на фри вол не анег до те и по је ди не, лич не и по вр шне су сре те.

Из не на да, под да ту мом 8. ма ја 1937. на и ла зи мо на сле де ће ре до ве, ко ји 
умно го ме ме ња ју тон и смер ових днев нич ких за пи са:

„Ју че по под не срет нем у Кн/ез/. М/иха и ло вој/. ули ци го спо ђу се стру 
Ми ли це Јан ко вић. По што сам се ја ви ла, за пи тах је за М. Ј. Ка же да ни је 
до бро, има ка мен у бе ши ци, али не пре кид но ра ди, ра ди. То јој је ра зо но да 
и уте ха. По зва ла ме је да до ђем у по се ту.“

Та ко је ове ко ве чен и по че так јед ног крат ко трај ног, али ду бо ког и обо-
стра но ода ног при ја тељ ства. 

............................................
Са да ту мом 29. ју на, за по чи ње днев ник Оли ве ре Јур ко вић, го то во у 

це ли ни по све ћен Ми ли ци Јан ко вић:

„Би ла сам код г-ђи це М. Јан ко вић, на мол бу гђе Ага по ве да јој од-
не сем ре ше ње да је до би ла по моћ од Оп шти не 2000 дин. За те кла сам је 
она ко ка ко сам је пре 5 го ди на (?) оста ви ла.8 При ча ла ко и ве дро о се би, 
се ћа се ме не (би ла сам пу ни ја, окру гла!), хо ће да ура ди за „Деч ју ду шу“ 
3-4 ко ма да, да по кло ни Деч јој би бли о те ци сли ку не ке сли кар ке чи ји ће 
жи вот опи са ти. Мо же да се упо тре би за на слов ну стра ну: „Ја пан ка са 
ме че том на узи ци“. Гђа А./га по ва/ кад сам јој ово опи са ла ре кла је: „Она 
мо жда да цр та за 10.000 иа ко ће при ми ти све га 2000.“ Ја сам узе ла на 
се бе да ту ствар са нов цем до те рам до кра ја. По што је да нас по под не 
пре шла ка гђи Мар ко вић у Ко шут њак.“

Ов де се упра во от кри ва ју де таљ не окол но сти, на зна че не и у пре пи сци: 
Ми ли ца Јан ко вић је ду же бо ра ви ла у Ко шут ња ку, са пре ци зним на во ђе њем 
ви ле у ко јој је бо ра ви ла – код по ро ди це Мир ко вић, ули ца Ма ти је Гуп ца бр. 109, 
у не по сред ној бли зи ни по ро дич не ку ће Оли ве ре Јур ко вић (Рељ ко ви ће ва 13). 
Да ље, у днев ни ку, Оли ве ра на ста вља јед ним дра го це ним пор тре том Ми-
ли це Јан ко вић.

„Она ле жи као и пре у по сте љи. Ни шта се ни је про ме ни ло за пет го ди-
на. Чак ни она. До че ка ла ме је ср дач но. У по чет ку са ма ло до са де у гла су 
ко ја је у то ку раз го во ра иш че зла. Ли це јој је пу но. А очи та ко крот ко, бла го 
гле да ју. Го во ри ла ко, ве дро, по ма ло ма зно. Жи вах но је ис при ча ла ка ко се 

8 Ово све до чи да су се Оли ве ра и Ми ли ца зна ле и од ра ни је (1932), али без про ду бљи-
ва ња од но са.

9 Усме ни по да так о адре си до би јен од Је ле не Ра ко вић.
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се ћа да сам јој не ка да по сла ла бу кет цве ћа. Би ла је тад мно го бо ле сна и цве-
ће је увек уз бу ђу је, јер се бо ји да је то са мо увод у не ку мол бу. Ви ка ла је: 
„Не ћу то цве ће, вра ти те га, но си те!“. Тек кад је про чи та ла књи гу, сми ри ла 
се и одо бро во љи ла јер је у њој би ло са мо ср дач на же ља да што пре оздра ви.

Сад се са мог про зо ра ви де ње ни ....про зо ри на те ра си. Као да чу јем њен 
глас: „Мо рам да пре ђем не куд из овог ста на, дра га Го спо ђи це. Ви дик је тако 
ма лен. Су сед ство ка фа на. Они су до бри љу ди и ја во лим њи хо ву де цу. Али 
та га ла ма, тај ми рис, те за пр шке: Оти ћи не куд да ле ко не ма сми сла. Ме ни 
ле ка не ма. Али чим ми се стра оде у Н/ишку/ Ба њу, пре ћи ћу у Ко шут њак. 
На ва здух.“. Ја сам би ла вр ло за до вољ на што ово чу јем и тру ди ла сам се да 
скра тим, ма да с ...., ову из не над ну по се ту да је не бих за мо ри ла. Хте ла је да 
ме по слу жи. Оп хо ди ла се пре ма ме ни као по зна тој лич но сти, чак је у је дан 
мах ре кла да је од мах по мом до ла ску по ми сли ла от ку да јој је мо је ли це 
„ми ло“. У ве зи са че шким ре че да је код Ко шу ти ћа би ла не ко вре ме, да јој 
је он че сти тао кад је пре ве ла .....са ру ског и ре као да тре ба да пре во ди и даље 
али да на у чи и че шки. – Она има ка на рин ца и ка на рин ку. Он је шет као по 
со би са свим сло бод но док је она за ро бље на. „Та ко вам је то, Го спо ђи це; то 
је бор ба. Ме ни тре ба ва зду ха да жи вим и са мо ми слим да отво рим про зор, 
али они мо ра ју да бу ду у за тво ру; ако њи ма отво рим, ја тре ба да се угу шим.“

На кра ју, као ко мен тар, Оли ве ра до да је на кра ју овог за пи са: „ – Ја не мам 
хра бро сти да одем да је оби ђем. Че кам да се та ствар са нов цем свр ши, па 
да одем као по слом.

Сле де ћи за пис од 15. ју ла 1937. го ди не, са др жи пре пис пи сма Ми ли це 
Јан ко вић упу ћен Ма ри ји Илић Ага по вој и гла си:

Ју ли 1937 Бе о град XII
Ко шут њак, Гуп че ва 10

По што ва на Го спо ђо10,

Нај леп ше Вам и нај ср дач ни је за хва љу јем за до бро ту и па жњу ко јом сте 
ми у за ве ри са дра гом и цењ ном Г-ђом Ву ка но вић из деј ство ва ли ову по моћ 
од Бе о град ске Оп шти не. Ра до бих ту по моћ, по Ва шој љу ба зној и де ли кат-
ној ини ци ја ти ви, пре тво ри ла у хо но рар. За са да Вам ша љем са мо ово деч јих 
при чи ца што имам го то во, јер сам ле ти кад се ле чим не спо соб на да ра дим, 
а на је сен ћу, на дам се, мо ћи да Вам по ша љем и ка кву ма лу по зо ри шну игру 
за де цу. Мо лим Вас да за деч ју би бли о те ку при ми те уз при чи цу Ми ле ни на 
играч ка и ову сли ку Ми ле не Ба ри ли (кур зив С.Г.), ко ја би мо жда мо гла би ти 
и на слов ни лист ка квој деч јој књи жи ци за ко ју бих Вам, ако то бу де те же-
ле ли, мо ра ла да ти још до ста ма те ри ја ла од већ штам па них мо јих ства ри. 

10 Пи смо је упу ће но Ма ри ји Илић Ага по вој, управ ни ци Би бли о те ке гра да Бе о гра да.
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Или са мо не ка ви си на зи ду. Она је то ра ди ла, ми слим, кад јој је би ло 10‒12 
го ди на.11

Мо лим Вас ле по ка жи те мо ју нај леп шу за хвал ност сви ма ко ји су би ли 
до бри да ми при тек ну у по моћ та ко ве ли ко ду шно, јер је ни сам тра жи ла, и 
ако тре ба по себ но да се за хва лим, мо лим Вас ка жи те ми ко ме.

Јер оно ме од ко јег је та ствар по че ла знам и њо ме сам се, ево, за хва ли ла.
То пло Вас по здра вља и по шту је

Ми ли ца Јан ко вић

/При лог: при чи це Опа сност на мо ру, Ми ле ни на играч ка, Бе о град ска де ца/

Зна чај овог пи сма је ви ше струк. Не са мо да су са да раз ја шње не окол но-
сти до ла ска Ми ли це Јан ко вић у Ко шут њак, већ и пре суд не уло ге управ ни це 
Би бли о те ке гра да Бе о гра да за оп штин ску по моћ бо ле сној књи жев ни ци, као 
и по сре до ва ња Оли ве ре Јур ко вић у овој по мо ћи, као по че так јед ног див ног 
при ја тељ ства. Нај зад, ов де има мо и дра го цен спо мен књи жев ни чи ног „уздар ја“ 
Деч јем оде ље њу Би бли о те ке гра да: сла ња сли ке Ми ле не Па вло вић Ба ри ли 
(Ми ле ни на играч ка), о че му се са мо мо же на га ђа ти – да ли је до да нас са чу-
ва на, и где би се мо гла на ла зи ти.

Већ сле де ћи оп ши ран днев нич ки за пис но си да тум 6. ју ли, под ко јим 
Оли ве ра у днев ни ку пи ше:

„Ју че сам би ла код г-ђе М. Ј. Она је од 6. ју ла код нас у Ко ло ни ји12, код 
гђе Мар ко вић. За не де љу да на ни сам ни ка ко оти шла по што сам ми сли ла да 
јој /го сти?/ ни су по треб ни. Уо ста лом, тре ба ло је од не ти но вац, па ето при-
ли ке. Али но вац ни је ни ка ко сти зао, те ми је гђа Ага по ва ре кла да до ђем у 
пе так. Прек си ноћ, из не на да, по зва ла ме је по по слу жи те љу у Б/ео град/?. Ју че 
сам при ми ла но вац, пот пис је гђа фал си фи ко ва ла да би бр же ишло. Од мах 
сам се ла на трам вај, од Топ чи де ра до шла сам пе ши це. Око 10,45 би ла сам 
код М/или це/. Де вој ка ме је уве ла у ле пу со бу, не ка да шњу тр пе за ри ју гђе 
М/или це/. На бе лом кре ве ту ле жа ла је као и пре Г/оспо ђи/-ца. Вр ло ср дач но 
ме је при ми ла. Она зна да при ча ла ко, за ни мљи во и ве дро. То пу но, до бро-
ћуд но ли це увек је на сме ше но. Ко са рет ка, про гру ша ла. Пре кри ве на ће-
бе ти ма, у џем пе ру, она ми се учи ни ла као да је на Сев./ер ном/ по лу, а не у 
К./ошут ња ку/ ју ла ме се ца. Исти на, дан је био ма ло му тан и ја сам на се би 
има ла ко стим са .....блу зом. До би ла сам ком пли ме нат. По ред оста лог да би 

11 Ми ле на Па вло вић Ба ри ли, би ла је бли ска ро ђа ка Ми ли ци Јан ко вић (њи хо ви де да 
и ба ба би ли су ро ђе ни брат и се стра), а по ово ме се ви ди да су и као од ра сле би ле у бли ским 
род бин ским ве за ма. (У за о став шти ни М. Јан ко вић, на шле су се и не ке Ми ле ни не пе сме).

12 Же ле знич ка ко ло ни ја, ви со ких др жав них слу жбе ни ка, у Ко шут ња ку из ме ђу два 
свет ска ра та.
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тре ба ло да ме ра ди пор тре та не ки сли ка ју. Имам леп про фил и ако то ни је 
ле по та „ко ја ви че“. Не ка да сам би ла ру ме ни ја, окру гли ја; сад сам се ис та-
њи ла, лик ми је из ра же ни ји, фи ни ји. – Раз го ва ра ле смо о књи жев но сти, и 
мо јим сту ди ја ма (би бли о те ка јој чи ни за до вољ ство), о гђ-ици ЉСЈ (да ли је 
још ле па, пи та. Њу уче ни це не во ле што је хлад на, али она је див на ду ша, 
сја јан та ле нат); по ка за ла ми је три при чи це и пи смо за гђу А/га по ву/ко је сам 
пре пи са ла по што ми га је про чи та ла и да ла отво ре но. – Са зи да сам по ње-
ном на ло гу ски ну ла сли ку („Ми ле ни на играч ка“) ко ју да нас но сим Деч јој 
би бли о те ци. Од ње сам чу ла да је не ко ре као у вре ме кад је Др Ша мус13 уче-
ство вао вр ло ак тив но у ча со пи су „Ми сао“: „Од свих Ср ба ко је по зна јем нај-
бо љи је Др Шма ус.“ Ја сам ус пе ла да до зво ли да од не де ље до ђу гђа А./га по ва/, 
ре дакц/иј ски/ сли кар и фо то граф, иа ко се мно го опи ра ла, све док ни сам 
ре кла да је то за ар хив а не за јав ност. До зво ли ла је да до ђем, сла ће да јој 
ку пим у Б./ео граду/ кад не што за тре ба. –

/Крат ка при ча, ху мо ре ска Ми ли це Јан ко вић, пре пи са на ру ком Оли-
ве ре Јур ко вић/:

Пи смо: Го спо ди ну Зла ти сла ву, пе ва чу, Бе о град XII, Гуп че ва 10

Дра ги Зла ти сла ве,

О те би сам чуо пу но ле пих ства ри и за то сам ра до стан што си од лу чио 
да про ве деш из ве сно вре ме у на шој сре ди ни. То је ле по од те бе. Са мо мо рам 
ти скре ну ти па жњу да су ду гач ке шет ње од К/ошут ња ка/ за ка на рин це, осо-
би то та ко ле пих као ти, вр ло опа сне. Што се ме не ти че, ја све ча но из ја вљу-
јем да ти се од ме не не ће до го ди ти ни ка кво зло, јер сам ја кул ту ран ма чак 
ко ји уме да це ни умет ни ке.

Твој ком ши ја Ми ки14

На ста вак днев ни ка (олов ком и је два чи тљи во)

„По сла ла сам по Ка ти ци јед но пи смо.
То сам по сла ла у че твр так 15. ју ла ми сле ћи да ћу са ма да ти Гђ-ици Ј/ан-

ко вић си же за при чи цу. ........

13 Алојз Шма ус (Alo is Schma us, 1901‒1970), сла ви ста, фи ло лог и књи жев ни исто ри чар, 
про фе сор уни вер зи те та у Мин хе ну, ду го го ди шњи лек тор за не мач ки је зик на уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду. Ње нов по се бан ин те рес би ла је ју жно сло вен ска усме на епи ка из ко је је об ја вио 
ви ше зна чај них сту ди ја. Ба вио се и те рен ским ис тра жи ва њи ма на Бал ка ну. Је дан од осни-
ва ча и уред ни ка ча со пи са При ло зи про у ча ва њу на род не по е зи је (Бе о град 1934‒1939). 

14 Ми ки је Оли ве рин ма чак, ко ме је М. Јан ко вић по све ти ла и по след њу при чу (у ру ко-
пи су, ов де се пр ви пут об ја вљу је). По сто ји и фо то гра фи ја мач ка Ми ки ја.
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Ју че сам око 11. би ла. Опет ни сам за те кла гђу Бај цар. При мље на сам 
вр ло ср дач но. Ре кла ми је да за ње ну но ву збир ку „Љу ди из ска ми је“, у из-
да њу СКЗ, тре ба из ме ни ти не ке при че по су ге сти ји г. Ћо ро ви ћа. Он је са 
гђом Д/есан ком/. Мак си мо вић ре фе рент. Г/оспо/ђи ца/ се се ти ла сво је при че 
„За да так о Ву ку“, па по што зна да је има ла „Ве нац“, то је мо ли ла да јој дам 
да про чи та па по сле да на ђем не ког ко би хтео да от ку ца на ма ши ни .....

Од мах сам се се ти ла Ги не и ре кла. Она (М. Ј. – прим. прир) ре че: „Али 
ка ко да јој се за хва лим кад она не ће хо но рар?“ Не ка ко сам је уве ри ла да је 
то мо ја бри га ка ко ћу на ћи. Глав но је да ће би ти све у ре ду. ..............

Чим сам се вра ти ла ку ћи, по сла ла сам „Ве нац“. По сле под не сам са 
Ги ном би ла у Зоо вр ту и об ја сни ла јој ства ри. Она је при ста ла уто ли ко ра-
ди је што што је .......... на пу ту на не ко вре ме. Кад сам до шла ку ћи за те кла 
сам „Ве нац“ и по сет ни цу15: 

.........
Би ла ми је ре кла да ће да нас би ти го то ви. Ја сам пре под не би ла опет 

али ни сам ула зи ла, већ сам де вој ци ре кла да ће гђа Ага по ва до ћи по под не 
и да ће пре пис би ти го тов су тра.* 

(*на по ме на на мар ги ни: „За да так о Ву ку“ ни је ушао за то што не од го-
ва ра књи зи, по ми шље њу уред ни ка16 (Гђи Б. 30. ју ли 1937)

Да на, 22. ју ла 1937. го ди не Оли ве ра Јур ко вић за пис у свом Днев ни ку 
у це ли ни по све ћу је по се ти Ми ли ци Јан ко вић.

„То по под не ........је до ла зак гђе А/га по ве/ са арх. Ва си ље вим и сли ка рем 
Ба ла жем. Ја сам их до ве ла у ку ћу гђе Мир ко вић. Го спо ђи ца17 их је при јат но 
при ми ла и от по чео је је дан у по чет ку кон вен ци о на лан раз го вор из ме ђу Гђе 
А/га по ве/ и Г/оспо ђи це/. Гђа А./га по ва/ је ле по раз го ва ра ла, али је све би ло 
не што та ко ле де но да је ба ца ло на ме не не ки не при ја тан ути сак. Ја сам слу-
ша ла раз го вор и ча сом по гле да ла у Б./ала жев/ рад. Он је ра дио до ста нер во зно, 
био је збу њен. На пра вио је не ко ли ко ски ца на ко ји ма је Г. увек ис па да ла 
мла ђа. На ли цу је не до ста јао из раз до бро те ко ји јој ина че ва зда леб ди на 
ли цу. Усне је на пра вио ср ца сте, док су ње не – пра ве али из ван ред но фи не. 
По сле је на ста ло фо то гра фи са ње, ко је си гур но ни је ус пе ло јер је вре ме било 
вр ло ру жно. Два пу та је са ма, а је дан пут гђа А/га по ва/, гђа Бај цар и ја. По се-
та се стра шно оду жи ла. Ја сам се де ла као на игла ма, стал но у стра ху да се 
Г./оспо ђи ца/ за мо ри ла. Ме ђу тим она је би ла вр ло до бро рас по ло же на. Раз го-
ва ра ло се о М. Ба ри ли, сли ка њу, Мин хе ну, ли те ра ту ри, Г. Ага по вој, Ру си ма. 
По сле по слу же ња ко ла чи ма ко је је спре ми ла гђа Мир ко/овић/ по шли смо. 
Ја сам се по след ња опро сти ла. Ив ка ми је пру жи ла пла ви ка пу тић, ки шни ман-
тил и ки шо бран (то су ми мо ји по сла ли да за шти те мо ју но ву бе лу ха љи ну). 

15 При лог бр. 1 у пре пи сци.
16 В. Ћо ро ви ћа?
17 Ми ли ца Јан ко вић
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Г/оспо ђи ца/ је ре кла да ни је зна ла да сам „ма ла ко ке та“, па та ко тан ка, си гур-
но не ћу да је дем. Ја сам ре кла за пре пис.

Су тра дан сам у 10 оти шла у Ги ни ну кан це ла ри ју. Пре пис је био го тов, 
и ја сам га у 11,30 до не ла Г/оспо ђи ци/. Њу је при јат но из не на ди ла чи сто ћа 
и ле по та пре пи са (че му сам се и са ма ра до ва ла). По сла ла је Ги ни књи гу 
„Пу тем“18. При ча ла је ка ко Јер./еми ја/ Жив./ано вић/19 ме ња: „да је“ у „е је“; 
„ба шта“ у „гра ди на“ итд. Ни је јој до бро би ло јер је је ла ко ла че са ....../не чит ко/. 
Би ло је ре чи и о по ли ти ци, о кон кор да ту.20

Си ноћ, кад сам се вра ћа ла од Јел ке где сам би ла це лог да на, ре че ми 
ма ма да ме је тра жи ла Г./оспо ђи ца/. Од мах сам оти шла, али ни је би ло по треб-
но ни шта, по што ће гђа Бај цар од не ти да нас ко рек ту ру у СКЗ. Мно го смо го-
во ри ли о ста њу у зе мљи. Она је уз ви ки ва ла: „Али, мо лим Вас, ко то на ре-
ђу је да се пу ца у на род? Шта ја кад бих и има ла гла са, одав де бих вик ну ла: 
„До ле Кон кор дат!“ Би ла је стра хо ви то уз бу ђе на. 

На из ла ску, гђа Б/ај цар/ се жа ли да Г./оспо ђи ца/ ни је до бро. За се бе рече 
да се сти ди што је Сло вен ки ња, по што су Сло вен ци по во дљи ви до глу по сти.

26. VII ʼ37 (олов ком)

Ни сам од ла зи ла не ко ли ко да на Г./оспо ђи ци/. 
У по не де љак сам на бра ла ма ло цве ћа и с тим „по во дом“ у ру ци оти шла. 

Оста ла сам до ста ду го што ина че ни је пра ви ло. Раз го ва ра ле смо мно го. 
При ча о свом жи во ту у Па ри зу, ка ко се пе ла на Ај фе ло ву ку лу, о Ми ли ци 
Ми ли во је вић, сли кар ки ко ја нај ду же жи ви у Охри ду („Она је бла го, ето ја 
по не кад за бо ра вим али је увек ту да ми по мог не). Ол га Кос. (не ка уче ни ца 
ко је обо жа ва ла.... Уз вик ну ла је кад је ви де ла да пи је во ду: „Она пи је во ду!“ 
па она, зна чи, и је де!“), гђи Хла пец-Ђорђ./евић/ ко ја жи ви у Пра гу и ко јој би 
ја по не ла књи ге од М. Ј. Г/оспо ђи це/. Има благ осмех ко ји се ме ни ве о ма 
до па да. Ли це јој ши ро ко, очи крот ке али уста див но сре за на. У пор хет ској 
блу зи, ва зда по кри ве на зе лен ка стим по кри ва чем пре ко ра ме на. Она ко пу на, 
она из гле да као пче ла ко ја се од ма ра у по сте љи, а не као те жак бо ле сник. 
Са мо се с вре ме на на вре ме про ђе пре ко ли ца не што сил но ту жно и усне се 
умор но скло пе. Ње на је ру ка згр че ла, бе лих нок ти ју, без жи во та. Гор њи део 
ша ке има ста рач ку бо ју. То је, ка ко бих ре кла, нај ста ри ји део на њој, јер је 
ли це до ста мла до ли ко. За пи та ла ме је да ли ве ру јем да је па три јарх Вар на ва 

18 Збир ка при по ве да ка М. Јан ко вић, Пу тем, об ја вље на код Ге це Ко на, 1932.
19 Вла сник и уред ник ча со пи са Ве нац у ко ме је Ми ли ца Јан ко вић интен зив но са ра-

ђи ва ла.
20 Кон кор дат, пот пи сан из ме ђу Ва ти ка на (Ка то лич ке цр кве) и Кра ље ви не Ју го сла ви-

је, 1937, ко ји је иза звао же сто ке не ми ре и де мон стра ци је у Бе о гра ду, где се жан дар ме ри ја 
бру тал но об ра чу на ла са де мон стран ти ма у ли ти ји, пре ту кав ши чак и нај ви ше пра во слав не 
цр кве не ве ли ко до стој ни ке. (Под сум њи вим окол но сти ма, на кон пот пи си ва ња Кон кор да та, 
пре ми нуо је и па три јарх Вар на ва).
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(умро 23.) зби ља отро ван. Ја од го во рим сти хо ви ма В. Или ћа: „Ја ви ше ни шта, 
не ве ру јем, ни шта – ил’ бо ље ре ћи, ја ве ру јем све!“ Д. Макс/имо вић/ ве о ма 
во ли. .......... На зи ду ле во од кре ве та ви си ве ли ки џеп ни сат. Стао је у 10. Ја 
сам се про ву кла из ме ђу кре ве та, ски ну ла и до да ла јој га. Она га је до те ра ла 
па га је ме ни да ла да га на ви јем: „За то не мам сна ге.“

Гђа Бај цар при ча ми ју че да је Г/оспо ђи ца/ рђа во. Је ла је пу ње не па-
при ке па има бо ло ве. Та да јој је по тре бан мир, мир. За ње ну по ро ди цу ре че: 
„Сви су они не но ра мал но па мет ни. Ми ли ца је ве ли ка не са мо као пи сац већ 
и као сли кар...“

За тим Оли ве ра Јур ко вић у свом Днев ни ку де таљ но опи су је по греб 
па три јар ха Вар на ве и по след њи опро штај са ње го вим по смрт ним оста ци ма 
у Са бор ној цр кви.

(„А на по љу .....пол./ициј ски/ пи са ри и аген ти. На ли ци ма про ла зни ка 
страх и мр жња. Вер ски рат у ХХ ве ку! Не ко је ди гао ру ку на пра во сла вље, 
али се ус про ти ви ло Срп ство.

По ва ро ши кру же сли ке, ле ци; иде ша пу та ње. А на сред Са бор не цр кве 
ле жи Вар на ва, сам, не ка ко окра ћао, сма њен, али за точ ник јед не ми сли, жр тва 
ре жи ма. Он, вла дар ми ли о на ср ца. Не ко се ро ди у сре ћан час, а В/ар на ва/ 
као краљ. А умро је у сре ћан, за се бе, час!)

На ста вак Днев ни ка, по чи ње да ту мом: 9. авг. 1937.

„Ју че око 6 одох до Г/оспо ђи це/ да ка жем збо гом по што да нас пу ту јем 
у Пећ. На њој се ви ди да јој ових да на ни је би ло до бро. Ипак смо ве се ло 
раз го ва ра ле о све му и сва че му. Оста ла сам све га 40‒45 ми ну та, а за тим сам 
са гђом Бај цар ду го ше та ла.

8-ог сам се вра ти ла с пу та и из Ни ша до не ла Г/оспо ђи ци/ ки се ло мле ко. 
Ујед но сам го спо ђи Б./ај цар/ по сла ла па при ке и па ра дајз из на ше ба ште. Ју че 
је би ла код ме не Зо ра Мир ко вић.21 Мно го смо се сме ја ле и ша ли ле. Око 7 
оти шле смо до М/или це/22. На са мом ула зу су да ри ле смо се са Дес./ан ком/ 
Мак си мо вић ко ја је већ по ла зи ла ку ћи пре ко Де ди ња........... Ми ли ца /Ћо ро-
вић/ је обе ћа ла да ће овог да на до ћи са Мир ја ном и Ра де том.23

Ују тру сам би ла код М/аге/. М/ага зи но вић/. Она ни је би ла код ку ће те 
сам по раз го ва ра ла са ту ња вом Рај ном.24

21 Зо ра Мир ко вић, кћер ка вла сни це ку ће где је од се ла М. Јан ко вић на Ко шут ња ку 
(Ма ти је Гуп ца 10).

22 Ми ли ца Ћо ро вић.
23 Мир ја на Ћо ро вић-Љу бин ко вић и њен су пруг Ра ди во је Љу бин ко вић.
24 Кћер ка Ма ге Ма га зи но вић и Гер хар да Ге зе ма на.
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Гђа Бај цар при ча да је Г/оспо ђи ца/ за њу спе ци јал но на пи са ла при чу 
„Ци кла ме“. По ка за ће ми. Она је глав на лич ност у но ве ли „Пу то ва ње дру гом 
кла сом“ (По ли ти ка).

19. авг. 1937

Ју че сам опет би ла код Г/оспо ђи це/ са Мла де но ви ћем25 сам се до го во-
ри ла да пи там Г/оспо ђи цу/ о Скер ли ћу. Мла де но вић је спре мио пи та ња, 
ја сам про сту ди ра ла и њих и чла нак СКГ /Срп ског књи жев ног гла сни ка/ и 
Ск/ер ли ће ву/ кри ти ку. „Ис по ве сти“26, па сам ју че – по сле ду же па у зе оти шла 
у по се ту. Ни шта се ни је про ме ни ло. Све она ко ка ко сам оста ви ла. При ми ли 
су ме љу ба зно, као лич ност ско ро до ма ћу. Ова мо, она мо, тек ре кох у че му 
је ствар. Г/оспо ђи ца/. је за бо ра ви ла тај чла нак. Ја јој га да дох. Док је чи та ла, 
из не ла сам на те ра су да рас пра вљам са Гђом Бај цар. На њен по зив вра тих 
се. „Да по ку шам да од го во рим, кад већ мо рам“ – „Не мо ра те“. Од го во рим 
бла го. – „Кад тре ба“, по пра ви се она. За тим сам по ста вља ла ре дом пи та ња. 
Од го во ри ни су би ли пре ци зни, ни са свим јед но став ни. Ве чи то ши ро ке ди-
гре си је, па чак и на по ме не: „То са мо за Вас, то en tre no uns, итд. Ја не знам 
ко ли ко сам ус пе ла вер но да пре не сем ја сне ре чи М/ла де но ви ћу/, али се се ћам 
до бро да му ни сам ис при ча ла ка ко је не знам ко – ре као: „У Бе о гра ду има 
два Је вре ји на и је дан Чи ву тин: Је вре ји су: Ге ца Кон и ...../не чит ко/, а Чи ву тин 
је – Цви ја но вић.“ И ово: „Кад је Ск./ер лић/ од био да штам па јед ну при по-
вет ку (в. Књ/ижев ни/ Југ, III), ре као јој је да је мо же усту пи ти „Де лу“. Она 
ни је то учи ни ла: „Кад ни је за СКГ, он да је за пећ.“ Ина че, би ло је мно го 
при ча о хо но ра ри ма, из да ва чи ма, итд. Нај бо ље је пла ћао Ђур ђе вић27 из Сара-
је ва, па Швајц. Са Цвиј/ано ви ћем/ ва здан не при ли ка око „Не зна них ју на ка“, 
ко ји је мно го /ра дио/ на сво ју ру ку.

Њу је код Ск./ер ли ћа/ збу њи вао и чо век и пи сац. Др жао се при ли ком 
су сре та „љу ба зно-озби љан“, „при ја тељ ски озби љан“, „за штит нич ки“.

Чла нак у К/њи жев ном/ Ју гу про чи та ла сам Ве о ма до бар, леп и ин фор-
ма ти ван.

Ск./ер ли ће ва/ кри ти ка сил но је об ра до ва ла, са мо јој је би ло жао што 
је гђа К. Скер лић „она ко“ про шла.28 Ск/ер лић јој је и усме но са ве то вао да 
„иза ђе из со бе“. Она се бра ни ла да је бо ле сна, да љу де сла бо зна, не зна по-
ли ти ку, со ци о ло ги ју, жи вот ну бор бу. – Онај гим на зист (в. СКГ од 1924) 
ко ји је же лео да се упо зна, био је Др Драг. Јо ва но вић, проф. уни вер/зи те та/.

25 Жи во мир Мла де но вић, бу ду ћи су пруг Оли ве ре Јур ко вић.
26 Пр ва збир ка Ми ли це Јан ко вић, о ко јој је пи сао и Скер лић и на осно ву ње је увр стио 

у Исто ри ју но ви је срп ске књи жев но сти (1914).
27 Иси дор Ђур ђе вић је, из ме ђу оста лог, пр ви на кон Пр вог свет ског ра та об ја вио де ла 

на ших књи жев ни ца: Је ле не Ди ми три је вић (Аме ри кан ка, 1918), Иси до ре Се ку лић (Из про-
шло сти, 1919), као и ве ћи број при ча Ми ли це Јан ко вић.

28 Ве ро ват но се ми сли на Кла ри но на пу шта ње Ср би је са де те том 1926. го ди не.
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23. авг. 1937. (олов ка)

Пре кју че би ли су код нас од 4 до 5,30 гђа Ћо ро вић29, Мир ја на, Ра де и 
Ми ли ца30. За тим су Мир ја на и Ра де оти шли код Г. и гђе; Ми ли ца и ја на 
бр до. На рав но и ми смо оти шли код Г/оспо ђи це/ ма ло ка сни је. Ту је би ла и 
же на Рат ка Стеф./ано ви ћа/. Раз го ва ра ло се до ста и ме ни је остао ути сак да 
се Г. тру ди по сва ку це ну да за ди ви сво је го сте. – Ју че сам има ла и по шту 
– не де ља! – да јој до не сем кар ту од се стре из Н. Ба ње. – Кроз ко ји дан свр-
ши ће се све: вра ћа ју се ку ћи.

30. авг. 1937.

Да нас од ла зи Го спо ђи ца. Ју че, по ду гач ком д.ану са гђом Б/ај цар/ и 
по што сам на ба ви ла два /фо то/ апа ра та, оти шла сам да је сли кам. Кад сам 
на и шла, та ман је Мир ко иза шао на те ра су, упра во на улаз. Сме ја ла се на 
мој ра чун као фо то гра фа, рас пра вља ла не што са Ивом, при ча ла о по се ти 
гђе Стан ко вић (сле пе) по ки ши у пе так. Ја сам не пре ста но сни ма ла, по не кад 
кри шом. Сли ка ла се Ив ка, гђа Б/ај цар/, јед на ро ђа ка, гђа Де сан ка Гли шић, 
гђа Лац ко вић, де ца. (подвл. С.Г.). На кра ју ре кла сам да би се и фо то граф 
ра до сли као те је до шла гђа Пет ко вић да сни ми.

.............
Ма ло час је, док је ки ша ро ми ња ла, ла га ним хо дом про шао по ред на ше 

ку ће бол нич ки ау то мо бил. Кроз за му ће на ста кла на би ра ле су се сен ке. Ја 
сам крај ко ла гла сно вик ну ла: „Го спо ђи це Јан ко вић, сре ћан пут! Не знам да 
ли су уну тра чу ли. Би ло ми је те шко као да сам је ис пра ћа ла на веч ни пут. 
Ње на суд би на це па ср це. И ра ду јем се и жа лим што смо се бли же упо зна ле: 
ова ко ме ви ше бо ли. Она ме је увек љу ба зно при ма ла; пре ма ме ни се по на-
ша ла као пре ма до ма ћем; а мо жда ме је сно си ла као ну жно зло Ко шут ња ка. 
У јед ном пи сму Д. Макс/имо вић – при ча ју че Ми ра – ре кла је да је ње ну 
адре су до би ла од „па мет не гђи це Јур ко вић.“ Ми ле се на сме јао и ре као да 
он то одав но го во ри, а Д/есан ка/ се из ви ња ва ла. Она и Ми ле зо ву ме у по-
се ту. Ићи ћу од не де ље – Г. Ј/ан ко вић/. ви де ћу кроз ко ји дан кад јој бу дем 
од не ла фо то гра фи је. Њој сам на је дан сат пре ње ног по ла ска по сла ла огро-
ман бу кет ге ор ги на, са по све том.31 Са да ки ша ли је. Хва ла Бо гу што је ра-
ни је оти шла. Стра шно је.

/олов ком/ Под да ту мом од 17. авг. До би ла сам кар ту од гђи це Д./ани це/ 
и Љ/уби це/ Јан ко вић из Ско пља (по гђи ци Да ни).

29 Је ле на Скер лић-Ћо ро вић
30 Кћер ке и зет Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и Је ле не Скер лић-Ћо ро вић.
31 При лог 2 у пре пи сци ко ја сле ди.
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6. септ. 1937. /олов ком/

Сли ке су, ско ро све, ус пе ле. Две су ми нај ми ли је, али њих не ћу по ка-
за ти Г/оспо ђи ци/: су ви ше су вер не. На јед ној има бол ну гри ма су, као да 
ка же: Гле дам те ова ко (?). Скло пље них очи ју, гла ве за ва ље не, са уре зом око 
ле пих уса на, она прет ста вља ли це из му че но, бол но, пре бол но. Ми ли ца /
Ћо ро вић/ ка же: „Стра шна сли ка“, а гђи ца Љ/уби ца Јан ко вић?/: „То је до ку-
ме нат.“ Не ћу јој по ка за ти би ло би јој жао да ви ди да је не ко ухва тио оно што 
она ни кад не же ли да по ка же: свој пра ви из глед. Има ће мо ту сли ку са мо гђа 
Мир ко вић, Ми ли ца /Ћо ро вић/ и ја.

23. септ. 1937. (пла во ма сти ло)

9. сам би ла код Г/оспо/ђи це. Сли ке јој се до па да ју. По ру чи ла је још 22. 
Ме ни је на пи са ла кар ту баш тог да на. Са ма сам је до не ла ку ћи.32 15. са зна-
ла сам за Праг. Истог да на од не ла сам Г/оспо ђи ци/ по ру че не фо то гра фи је. 
Она се мно го об ра до ва ла мо ме успе ху. – За тим су до шли да ни жур бе. По-
се ти ла сам ју че Г/оспо ђи цу/: но сим књи гу за Ге зе ма на; Д. Мак си мо вић: 
да ла ми јед ну адре су, вр ло љу ба зна. /до пи са но: ку ца ла је при чу за де цу 
да на шња По ли ти ка/. Д. Мак си мо вић ср дач но при ми ла ме као ста рог знан-
ца; ПП. „по здра ви те че шке на уч ни ке“ итд.

Ово је пи смо упу ти ла /Ми ли ца Јан ко вић/ гђи Агап/овој/ по ко мад „Про-
ждр љи ва На да“ ко ју сам од не ла 15.о.м.

/пре пис пи сма М. Јан ко вић, упу ће не Ма ри ји Илић Ага по вој/
/                Бе о град, 10. IV 1937.

Ста ри не Но ва ка 17

По што ва на и дра га Го спо ђо,

Ша љем Вам ма лу по зо ри шну игру ко ју Вам ду гу јем. Ве ро ва ће те ми 
за це ло да искре но же лим да Вам се сви ди и да мо же да се игра. Ако и по ред 
нај бо ље во ље ни је до бра, он да ја не мам сми сла за по зо ри ште иа ко га мно го 
во лим.

Нај леп ша хва ла за све до бро те и па жње, као и за фо то гра фи је из ле пог 
Ко шут ња ка. И Гђи ца Јур ко вић је по ка за ла по ред мно гих дру гих ле пих осо-
би на и сво је од лич не ама тер ске спо соб но сти. Та ко би тре ба ло на ша Гђа 
Ву ка но вић33 да сли ка. Не знам да ли се вра ти ла.

32 При лог 3 у пре пи сци ко ја сле ди.
33 Бе та Ву ка но вић (Мостар, 1885 – Београд, 1941), историчар, професор и ректор Бео-

градског универзитета, академик. Аутор капиталних студија из српске културе и политичке 
историје.
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Чу јем да има те мно го по сла око сај ма. Сјај на је ствар мо ћи ра ди ти пу-
ном сна гом. Же лим Вам пот пун успех и за до вољ ство.

То пло Вас по здра вља и искре но по шту је,

Ва ша Ми ли ца Јан ко вић

Са овим се Днев ник Оли ве ре Јур ко вић за вр ша ва. Сле дио је њен пут 
(стипен ди ја) у Праг (и тек от по че ла пра ва пре пи ска за Ми ли цом Јан ко вић 
‒ ко ја се до но си у при ло гу и пред ста вља на ста вак ове при че.

За вр ше так овог Днев ни ка, у ви ду ко мен та ра (олов ком), Оли ве ра Јур-
ко вић за о кру жу је ско ро го ди ну да на ка сни је, сле де ћом ре че ни цом:

1. авг. 1939.

„Чи та ла сам ре дом све. Још јед ном ми је ис пред очи ју про шао чи тав филм 
на ших ср дач них, ни чим не по му ће них, од но са. Јер све је то да нас про шлост.

Г-ца М. Ј. умр ла је 27. ју ла 1939. у Н. Ба њи.“

4.

СА ДР ЖАЈ ПРЕ ПИ СКЕ МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ СА ОЛИ ВЕ РОМ ЈУР-
КО ВИЋ

1937.

1. КАР ТА ди мен зи је до пи сне кар те ( х ), без адре се (ве ро ват но до ста-
вље на у ко вер ти), пла во ма сти ло, ћи ри ли ца.

ОЛИ ВЕ РА ЈУР КО ВИЋ Го спо ђи ци Ми ли ци Јан ко вић

/ – олов ком са стра не до пи са но: по во дом хо но ра ра од 2000 дин./

Ува же на Го спо ђи це,

Го спо ђа Dr Ага по ва34 при ми ла је са ве ли ким за до вољ ством и за хвал-
но шћу Ва ше пи смо и сли ку.

34 Ма ри ја Илић Ага по ва је ро ђе на у се лу Па ђе не код Кни на 1895. го ди не. По ха ђа ла је 
Институt ца ри це Ма ри је на Це ти њу, и ре ал ну гим на зи ју у Спли ту. Сту ди ра ла је и док то-
ри ра ла на Прав ном фа кул те ту у За гре бу 1923. Би бли о те кар ством и му зе о ло ги јом се ба ви 
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Ствар са Оп шти ном са свим је ли кви ди ра на. Пи смо Кул тур ном од бо ру 
ни је по треб но, јер се ра ди ло са мо о хо но ра ру. 

Уо ста лом, Ви сте тај хо но рар већ иску-/2. по ле ђи на/ пи ли.
До зво ли те ми да Вас пот се тим да Вам пот пу но сто јим на рас по ло же њу и 
Да ћу ра до из вр ши ти сва ки Ваш на лог.

Са ду бо ким по што ва њем,

Оли ве ра Јур ко вић
Ко шут њак,
15 ју ли 1937

2. ВИ ЗИТ-КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ
(ди мен зи је) у ко вер ти, кра сно пи сом (ћи ри ли ца) адре си ра но:
Оли ве ри Јур ко вић / ди пло мир. фи ло со фу / Ко шут њак

Текст на ви зит-кар ти:35

Дра га Го спо ђи це, про чи та ла сам из Ва шег „Вен ца“ сво ју при чу36 и – 
опро сти те! – учи ни ла не ке ис прав ке ма сти лом за бо ра вља ју ћи да књи га 

од 1929. го ди не, као ре фе рент Оп штин ске би бли о те ке у Бе о гра ду. Би бли о те ком гра да Бео-
гра да ру ко во ди од 1932 до 1941. На кон осло бо ђе ња због не пре ки ну тог ра да то ком оку па-
ци је, от пу ште на је из слу жбе, а 1947. пен зи о ни са на. У пен зи ји се ба ви ла пре во ђе њем са 
ру ског и ита ли јан ског је зи ка. Би ла је ак ти ви ста жен ског по кре та и на пи са ла ве ли ки број 
ра до ва о пра ви ма же на. Од ли ко ва на је пла ке том Град ског му зе ја Бе о гра да 1965. Умр ла је 
1984. го ди не у Бе о гра ду. У ње ну част уста но вље на је 2001. го ди не на гра да „Ма ри ја Илић 
Ага по ва“ за из у зет не до при но се у би бли о те кар ству.

35 Овај текст на ви зит-кар ти Оли ве ра Јур ко вић је обе ле жи ла под бр. 1 као, ве ро ват но, 
пр ви при мље ни до ку мент пи сан ру ком Ми ли це Јан ко вић (или по че так пре пи ске) – прим. прир.

36 Реч је о при по ве ци ЗадатакоВуку об ја вље ној у ча со пи су „Ве нац“ из 1933. (XVI II, 
св. 9‒10, стр. 629‒641), ко ја је са ис прав ка ма Ми ли це Јан ко вић са чу ва на у за о став шти ни 
Оли ве ре Јур ко вић. На стр ни ци 640. Оли ве ра Јур ко вић олов ком на дну мар ги не до пи су је: 
„Ис прав ке је учи ни ла г-ца М. Ј. у Ко шут ња ку 18. ју ла 1937. спре ма ју ћи текст за збир ку Љу ди 
из ска ми је. Ме ђу тим, ову при чу, иа ко мно го ква ли тет ни ју од мно гих об ја вље них у овој 
збир ци, на жа лост, не на ла зи мо у спо ме ну тој књи зи (пла вог ко ла СКЗ, 1937), та ко да она од 
та да ни је пре штам па ва на и не на ла зи се ни у јед ној Ми лич ној збир ци.

Ве нац: књи жев ни омла дин ски лист (вла сник и уред ник Је ре ми ја Жи ва но вић); лист у 
ко ме је Ми ли ца Јан ко вић ве о ма че сто об ја вљи ва ла и чи ји је је дан од нај рев но сни јих са рад-
ни ка би ла. У за о став шти ни Оли ве ре Јур ко вић, на ла зе се 11 са чу ва них при ча Ми ли це Јан ко-
вић об ја вље них у овом ча со пи су, у пе ри о ду од 1928 до 1933, као и јед на (Мо дел) из Ју жног 
пре гле да (април, 1935, бр. 4). Ва жно је на по ме ну ти да се од тих при по ве да ка, неке на ла зе 
об ја вље не нај че шће у збир ка ма Ме ђу зи до ви ма (1932) и Љу ди из ска ми је (1937), али да се неке 
не на ла зе ни у јед ној збир ци Ми ли це Јан ко вић, од но сно, пот пу но су не по зна те (спо ме ну та 
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ни је мо ја. Хва ла мно го и мо лим Вас учи ни те до бро да на нај згод ни ји на чин 
до би јем пре пис те при че.

/2. стра на, по ле ђи на/
Чи ни ми се да ће би ти до бра за збир ку, а ка ко је и до ста ду гач ка, она 

дру га не ће ни би ти по треб на. Нај леп ша хва ла и ср да чан по здрав.

Ва ша /штам па но: МИ ЛИ ЦА ЈАН КО ВИЋ/

До би ћу од мо је го спо ђе цве ће за Г.ђу Ага пов. Ра ду јем се. Са мо кад мене 
не би сли ка ли, све би до бро би ло.

/на ви зит-кар ти, сем име на од штам па но и: Бе о град/

До пи са но ру ком Оли ве ре Јур ко вић, олов ком: „18. ју ли 1937“

3. ВИ ЗИТ-КАР ТА ОЛИ ВЕ РЕ ЈУР КО ВИЋ (кра сно пис, пи са на ћи ри ли ца) 
од штам па но:           Оли ве ра С. Јур ко вић

Dipl.stud.phil.
Бе о град- Ко шут њак

На ко вер ти (ћи ри ли цом, пла вим ма сти лом)

Го спо ђи ци / Ми ли ци Јан ко вић / лич но

/На по ле ђи ни ви зит-кар те сле де ћи текст:/
Го спо ђи ци Јан ко вић, са из ра зи ма нај ду бљег по што ва ња и с мол бом да 

се кат кад се ти Ко шут ња ка, ша ље /упу ћи ва ње на пред њу стра ни цу/

/На ко ве ри ти: го спо ђи ци Ми ли ци Јан ко вић, на по ле ђи ни ко вер те, олов-
ком и ру ком Оли ве ре Јур ко вић до да то/: „30. авг. 1938, Ко шут њак Уз бу кет 
ге ор ги на при по ла ску ње ном37 из К./ошут ња ка/.

4. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ38

(адре си ра на на: Го спо ђи ца Оли ве ра Јур ко вић
ди плом. фи ло зоф
Же ле знич ка ко ло ни ја / Бе о град ХII / Ко шут њак (олов ком O.J.: „лич но 

узела“)

За да так о Ву ку, Код ве ли ких, Са лон, На ши у Па ри зу, Ба та, Су прот но сти), што, по сво јим 
вред но сти ма, сва ка ко за слу жу ју, да се на ђу у не ком но вом из бо ру ње ног при по вед ног опу са.

37 Ми сли се на ле то ва ње Ми ли це Јан ко вић, ко ја је на пу сти ла Ко шут њак, 30. ав гу ста 
1937. (бо ра ви ла је у ку ћи г-ђе Мир ко вић, ул. Ма ти је Гуп ца 10).

38 Ова до пи сна кар та је у ну ме ра ци ји Оли ве ре Јур ко вић (олов ком) обе ле же на бро јем 2
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На по ле ђи ни текст вер ти ка лан текст (ћи ри ли ца, цр но ма сти ло, кра сно пис):

Бе о град 9‒IХ 1937
Ста ри не Но ва ка 17

Дра га Го спо ђи це Јур ко вић,

Свр ши ло се мо је ле то ва ње и за до вољ/на  сам што ви ше не мам да се пре-
ба цу јем с ме ста на ме сто. Ма да сам још од не де ље кад смо се сли ка ли била 
стра хо ви то нер во зна због пу та, ипак ми је жао што Вас на по ла ску ни сам 
ви де ла. Али смо чу ли Ва ше: Сре ћан пут. Хва ла. И за ле по цве ће из Ва ше 
ба ште. Ви сте у сва ком по гле ду фи но де вој че и из ван ред но па жљи ва и до бра 
го спо ђи ца. Осе ћам да сам, као и сву да, у Ко шут ња ку мно го до бро га про-
пу сти ла. И сад гре је сун це. Бо јим се да сте ви оне пљу ско ве и по пла ве има-
ли за то што сам ја ле то ва ла у Ко шут ња ку. Г-ђа Бај цар оти шла у Вр хли ку. 
Пи ше ми ско ро сва ки дан, вр ло јој је ле по. И њен муж је по но во оду ше вљен 
што је она крај ње га. Шта је са на шим ама тер ским сли ка ма! Је су ли ипак 
ус пе ле? Мо лим Вас, до ђи те, осим не де ље, кад хо ће те, Ви из у зет но и пре 
под не; дру ге го сте не во лим пре под не, јер ни је згод но због по сла у ку ћи. 
Ако слу чај но не мо же те до ћи, мо лим тач ну адре су Ва шу и Г-ђи це Ги не, да 
по ша љем сво ју но ву књи гу кад је до би јем. Ср дач но Вас по здра вља

Ми ли ца Јан ко вић

5. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ (пи са на ру ком гђе Бај цар, 
ла ти ни ца, цр но ма сти ло)39

Адре са: Ma de mo i sel le / Oli ve ra Jur ko vić / YWCA / Pra ha II, Žit na 8, Če-
ho slo vač ka

Teк ст во до рав но (ла ти ни ца, цр но ма сти ло) олов ком до да то): 4. нов. 1937

Dra ga g-đi ce Jur ko vić!

Be o grad 1 no vem bra 1937

Opet igram ulo gu se kre ta ri ce kod na še dra ge g-đi ce Mi li ce Jan ko vić. Ona 
je bo le sna i ovla sti la me ne da Vam za hva lju jem za le pu kar tu iz zlat ne Pra he. 
Pre kju če od ne la sam na poš tu dve nje ne knji ge za Vas i za g-đu Hla pac-Djor dje vić40, 

39 Обе ле же на бр. 3 (О.Ј.)
40 Јул ка Хла пец-Ђор ђе вић ро ђе на је 1882. го ди не у Ста ром Бе че ју. Нај ве ћи део жи во-

та про ве ла је у Бе чу и у Че шкој. Ма ту ри ра ла је у Љу бља ни, а док то ри ра ла фи ло зо фи ју у 
Бе чу и ти ме по ста ла јед на од пр вих же на, док то ра на у ка из Ср би је. Го во ри ла је ви ше је зи-
ка. На кон уда је за че шког офи ци ра Здењ ка Хла пе ца, пре се ли ла се у Праг, где је про ве ла 
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ko ju mo li da naj-naj lep še po zdra vi te. /Мnogo/ joj je dra go što ste se upo zna le. 
Ona će g-đi pi sa ti čim bu de mo gla da joj se za hva li za nje ne div ne knji ge; a od 
svo je se sne bi va, jer joj se či ni su vi še po čet nič ka ia ko je mo žda to kraj nje ne kari-
je re. Sa mo Vas le po moli da joj po ša lje te ova ko isto ja sno adre su go spo đi nu. – Taj 
most iz zlat ne Pra he či ni joj se da ide otu da pa ćak do Žel./eznič ke/ Ko lo ni je u 
Ko šut nja ku. Ona pi ta šta Vi sve ta mo le po ra di te i mno go i sr dač no Vas po zdra vlja.

Sad i od me ne naj lep ša hva la za Va še lju ba zne re či kao i za po sla ne sli ke. 
One su mo gle i go re da is pad nu!

Kad Vas ne ma u Ko šut nja ku, vra ti la sam se u Be o gra du tek pred ne ko li ko 
da na. Mi lo mi je vr lo što Vam se Va ša že lja is pu ni la. Na dam se da ću ima ti za 
Bo žić pri li ku da odr žim svo je obe ća nje. 

Sa naj lep šim že lja ma Vas sr dač no po zdra vlja

Va ša Аnči /?/ Baj car

6. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ

/Адре са: /лат. цр но ма сти ло/
Go spo đi ca / Oli ve ra Jur ko vić / Pra ha II / Žit na 8 / Če ho slo vač ka

31. ХII 1937 Бе о град
Ста ри не Но ва ка 17

/текст око ми то, ћи ри ли ца, ру ком Ми ли це Јан ко вић//

Дра га Го спо ђи це Јур ко вић,

Мо жда сте већ по го ди ли да је узрок мо ме ћу та њу не ки нов на ступ бо-
ле сти. Ина че бих из гле да ла вр ло не за хвал на за она ко ле по пи смо и она ко 
до бре сли ке јед ног од нај ве ћих љу ди на све ту. То ми је сто ја ло и на ср цу и на 
са ве сти, али ни сам мо гла; по сле бу бре жне бо ле сти до би ла сам и јед ну стра-
шну гри пу, па ни ти сам мо гла да пи шем, ни ти хте ла да раз но сим ба ци ле. А 
сад у јед ном од мо ру, сва ка ко крат ком, угра би ла сам да на пи шем дав но же-
ље но пи смо Г-ђи Хла пец-Ђор ђе вић и ову кар ти цу Ва ма. Хва ла мно го. И не ка 
Вам је сре ћан и овај Бо жић ван ку ће. Знам да сте до бри и вред ни и же лим 
Вам пре све га здра вља, а у успех ра да сам си гур на. Г-ђи ца Ги на ми је љу ба зно 
за хва ли ла за књи гу. Г-ђа Бај цар је у сво ме ста ну, за не де љу да на нај зад јој 
до ла зи и муж стал но у Бе о град. Ина че се у по след ње вре ме с ма ло љу ди 
ви ђам, по што не при мам по се те због бо ле сти. Мо ја ве чи та зим ска пе сма – 

нај ве ћи део жи во та. Сем ро ма на пи са ла је и пр ве сту ди је из фе ми ни зма. Ро ман: Јед но до
пи си ва ње (1932); пу то пи сна про за Осе ћа ња и опа жа ња (1935); сту ди је и есе ји: Суд би на 
же не, Кри за сек су ал не ети ке (1930), Сту ди је и есе ји о фе ми ни зму I, II (1935, 1937). Има ла 
је две кћер ке. Умр ла је 1969. го ди не у Пра гу.
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вр ло про-за ич на. Г-ђа Хла пец Вам је, ка ко ви дим, из ван ред но и до бро. Ради-
те, ужи вај те, ко ри сти те се ле пим. Ср дач но Вас по здра вља и во ли Ми ли ца 
Јан ко вић.

/до пи са но уз дуж 1. стра не/: Мо ја се стра Вас ле по по здра вља. По здра-
ви те Злат ни Праг.

1938.

7. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ

Адре си ра на на: M-el le Oli ve ra Jur ko vić / dipl.fi los. / Pra ha II / Žit na 8
На про че љу до пи сне кар те фо то гра фи ја хо те ла на Ава ли (ру ком: при-

мље но 16-II-38)
(око ми то, цр но ма сти ло, ћи ри ли ца)

7. II 1938, Бе о град

Дра га Го спо ђи це,

Пре све га че сти там Вам на гра ду за нај бо љи успех за ко ји сам на св. 
Са ву41 чу ла на ра ди ју и ко ја ме је та ко об ра до ва ла као да сте ми бли зак род. 
А од мах за тим хва ла за „Ју тро“ и за оне ле пе сли ке пра шких ули ца ко је су 
див не и зи ми и у про ле ће. Ја сам већ би ла до би ла лист, ми сли ла сам по на-
ред би Г-ђе Хла пец, док су то би ли дру ги по зна ни ци, Сло вен ци, ко ји су ми 
по сла ли. Мо лим Вас ка жи те Го спо ђи, кад је ви ди те, да сам јој вр-ло за хвал на, 
и нај леп ше је по здра ви те. Кад бу дем спо соб на да ма ло бо ље и ма ло ви ше 
пи шем, пи са ћу Го спо ђи пи смо о то ме. И Вас ср дач но по здра вља и це ни Ваша 

М. Јан ко вић

8. РАЗ ГЛЕД НИ ЦА ИЗ НИ ШКЕ БА ЊЕ42

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / дипл. Фи ло соф / Бе о-
град – Ко шут њак / Же ле знич ка ко ло ни ја (ћи ри ли ца, цр но ма сти ло)

41 Ди плом ски рад Оли ве ре Јур ко вић Спи си о кне зу Ла за ру у сред њем ве ку од бра њен 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду (Ју го сло вен ска књи жев ност и срп ски је зик са ста-
ро сло вен ским), 1. ју ла 1937. на гра ђен је Све то сав ском на гра дом из Фон да Ми ла на Ста ни ћа. 
(Б. Ми ле ко вић-Ву ко вић, Би бли о гра фи ја др Оли ве ре Мла де но вић (1914‒1988) по во дом сто-
го ди шњи це ро ђе ња, Гла сник Ет но граф ског ин сти ту та СА НУ, Бе о град, 2014, стр. 282.

42 Ру ком О. Ј. /бр. 5/
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19. VI II 1938 Ни шка ба ња
Ви ла „Де ља“ /?/

Дра га Го спо ђи це,
Тек са да сти гох да Вам се ја вим и да Вам за хва лим за све па жње и до-

бро те из Пра га. Још ми је Ћо ро ви ће ва Ми ли ца43 ка за ла да сте до шли, али 
ме не ово ле че ње мно го ума ра, а има ла сам и по сао, па сам пре не бре гла мно-
ге при ја те ље. Мо жда ћу оста ти до сеп тем бра. Ако до ла зи те Ва шој ба би44, 
по тра жи те ме, да Вам вра тим ма ли дуг. Ва ша

М. Јан ко вић

9. ДО ПИ СНА КАР ТА ОЛИ ВЕ РЕ ЈУР КО ВИЋ

Го спо дин / Ста ни слав Јур ко вић / жел. Са вет ник / Бе о град XII – Ко шут-
њак / Рељ ко ви ћа 13

(ћи ри ли ца, пла во ма сти ло)

Дра ги та ти це и ма ми це,
Ју че смо при ми ли Ва шу кар ту и да нас се већ се ли мо, тј. бака је већ оти-

шла а ја ћу ве че рас. Знам да ће Вас нај ви ше ра до ва ти вест да сам се сјај но 
опо ра ви ла и да имам ру ме не обра зе. Уо ста лом, ви де ће те то и са ми у по не-
де љак (ре ци мо) уве че.

Ју трос је сти гла гђа Да рин ка са Г. Пе ром. Узе ли су со бу пре ко пу та 
ба ки не. Мо же те ми сли ти ко ли ко је ба ки кри во што баш да нас од ла зи но 
бо же! Чу вај те ле по Ми ки ја45 и Г-ђи Ан ки уз по здрав ре ци те да ћу ов де оста ти 
бар још ме сец да на.

До ско рог ви ђе ња!
Љу би Вас и гр ли

Ни шка Ба ња, 2. септ. 38         Оли ве ра

/На по ле ђи ни ру ко пис Ми ли це Јан ко вић, цр ним ма сти лом/:
По што ва ње и нај ср дач ни ји / по здрав Го спо ђи и Го спо ди ну, ма ми и тати 

ове див не ћер ке
Ми ли ца Јан ко вић

43 Ми ли ца Ћо ро вић, мла ђа ћер ка др Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа и Је ле не Скер лић-Ћо ро вић.
44 Ба ба Оли ве ре Јур ко вић (Ана по мај ци), жи ве ла је у Ни шу у ули ци Бра ће Ју го ви ћа.
45 Кућ ни љу би мац, ма чак Ми ки, ко ме је Ми ли ца Јан ко вић по све ти ла при чу и по кло-

ни ла Оли ве ри Јур ко вић у апри лу 1939. Чу ва на у ру ко пи си ма уз ову по шту, пр ви пут се 
об ја вљу је у до дат ку. /прим.прир./
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10. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ46

Адре си ра на на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди пло ми ра ном фи ло-
зо фу / XII Бе о град – Ко шут њак / Же ле знич ка ко ло ни ја / Сен ко ви ћа 13

/На на слов ни ци до пи сне кар те сли ка Ма на сти ра Љу бо сти ње/

10-IХ Ни шка ба ња 1938

Дра га Оли ве ра, Ва ша кар та – ви ди те ка ко сам ра се ја на, јер сам умор на! 
– да кле, Ва ше пи смо ме је мно го об ра до ва ло у сва ком по гле ду. Чи ни ми се 
да је ма ло Ва ше сре ће, због бли зи не, пре шло и на ме не. Осим ис то ри ског 
до га ђа ја у Мар. /?/ што би мо гло би ти да је не што мо је сре ће пре шло, не дај 
Бо же, на Вас. Г. Ву ка ди но вић је из ван ред но до бар пре ма ме ни. Хва ла Вам 
за труд и увек та ко ле пу па жњу. Ва шим до брим ро ди те-љи ма хва ла и ср да-
чан от по здрав; они за и ста мо гу би ти срећ ни и у ду ши по но сни с Ва ма. Баш 
при себ ност је јед на од Ва ших мно гих вр ли на. Ви сте ти ха сна га. Ве се ли сте 
као мла дост и ста ло же ни као му дра зре лост. Шта је са Ми ли цом и је ли се 
до Ко шут ња ка чу ло о пр сте ну47? По здра ви ла сам Г-ђу Пе тро вић / ко ја је 
пита ла за Вас. На пут не ћу још да ми слим, по што, опет за хва љу ју ћи Ва ма, 
имам нај тач ни ја оба ве ште ња и нај леп ше на де. Ни сте Ви кри ви што се ја 
ла ко за ма рам; на про тив ме ни је жао што ни сам мо гла још ви ше ле пих и 
ко ри сних ства ри да чу јем од Вас. А шта сам све по ред Вас ви де ла! Во ли Вас

Ми ли ца Јан ко вић

/До пи са но вер ти кал но дуж тек ста/:
Г-ђи Па на јо то вић до шла се стра и вр ло слат ка се стри чи на, прав ник из 

Пра га.

11. РАЗ ГЛЕД НИ ЦА ИЗ НИ ШКЕ БА ЊЕ48 МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / ди пло ми ра ни фи ло зоф 
/ Бе о град ХII

Же ле знич ка Ко ло ни ја / Сен ко ви ћа ул.

46 Оли ве ри ном ру ком /бр.7/
47 Реч је о ве рид би (прим. прир.)
48 Ру ком О.Ј., бр. 8
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20-IХ 1938 Ни шка Ба ња

Дра га, до бра Оли ве ра,

Ма да су сви по зна ни ци от пу то ва ли, Ни шка Ба ња се ипак се ћа Вас, а 
има не ко га и ко ји се окре ће не ће те ли се по ја ви ти са Ва шим /вoзом?/ и пред-
ло жи ти ка кву ле пу шет њу. Ка ко сте и шта до бро ра ди те? Ја ми слим да тре ба 
да ми слим на по вра так, али ми се не ра ста је са овом при ро дом. Опет имам 
мно го по зна ни ка. Да нас на ро чи то при ла зе ми и не по зна ти. Јед на го спо ђа 
хо ће да ме „обра ти“ да би се Бог сми ло вао мо јој гре шној не вер ној ду ши и 
учи нио да оздра вим. На пре ду јем.

/Са стра не (вер ти кал но) до пи са но/:
Ва ше ро ди те ље ср дач но по здра вљам. Здра во! Ва ша М.Ј.

12. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ49

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / ди плом. фи ло соф / 
Бе о град ХII, Ко шут њак, Сен ко ви ћа – 13 / Же ле знич ка Ко ло ни ја

/На про че љу до пи сни це: фо то гра фи ја Вр њач ке Ба ње/

27-IХ 1938 Ни шка Ба ња

Дра га Оли ве ра, наш су се кар те ми мо и шле, па за то сам уо бра зи ла да 
сам Вам од го во ри ла. Хва ла го спо ди ну / Ва шем та ти за труд око пи сма због 
ме не, мно го хва ла. Та ко ђе и Ва ма што сте се по бри ну ли за сва ку сит ни цу. Ви 
до бра де вој чи це. Ма да већ имам, не пут нич ку гро зни цу, већ пра ву тем пе-
ра ту ру, ипак сам што се пу та ти че мно го спо кој ни ја. Јер мој мла ђи ујак, 
Бо ра Па вло вић50 – ко ји ми сли да по зна је Ва шег Г.та ту – до шао је пре не ко-
ли ко да на и већ је ишао у Ниш и са Г. Ше фом се раз го ва рао о мо ме тран спор-
ту. Он ће ме ис пра ти ти, а та мо ће ме мо ји до че ка ти. Не го дру го оп ште уз не-
ми ре ње је и ме не об у зе ло. Дај Бо же да Г. ди пло ма ти оправ да ју сво је по сто ја ње51. 
Ни шка Ба ња је још увек див на; сад се зе ле ни ло на гло ша ра зла том. 29.о.м. 
по ла зим. До ви ђе ња по сле де се ти ну да на – док ку ћу уре ди мо. Г-ђу и Г. Ва ше 
ро ди те ље нај леп ше по здра ви те, а Вас во лим. Мил. Јан ко вић

49 Ру ком О.Ј., бр. 9
50 Бо ра Па вло вић, ју нак при че Ми ли це Јан ко вић Спа си о ци, ина че je ро ђе ни ујак Ми-

ле не Па вло вић Ба ри ли (брат ње не мај ке, Да ни це Па вло вић).
51 Реч је о ка пи ту лант ском, Мин хен ском спо ра зу му, вла да зе ма ља За пад не Евро пе са 

Хи тле ро вом фа ши стич ком Не мач ком, где је упра во Че хо сло вач ка би ла пр ва жр тва: у сеп-
тем бру 1938. го ди не, Че хо сло вач ка је мо ра ла Не мач кој да усту пи део сво је те ри то ри је, 
Су дет ску област, што је ни је спа си ло од оку па ци је у мар ту 1939. го ди не.
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13. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ52

Адре си ра на на: Го спо ђи ца / Оли ве ра Јур ко вић / ди плом. фи ло соф / Бео-
град ХII, Сен ко ви ћа 13 / Ко шут њак – Же ле знич ка ко ло ни ја

/до пи са но ру ком Оли ве ре Јур ко вић: лич но сам узе ла /-не чит ко--/ јер 
још ни је оти шла де вој ка на по шту/

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Бе о град – Сту дент ски дом/

1-Х 1938 Бе о град
Ста ри не Но ва ка – 17

Дра га Оли ве ра, ево ме у Бе о гра ду. Жи ва је сам, али здра ва ни сам, ма да 
сам, за хва љу ју ћи до бром г. Ри сти ћу, у по лу ку пеу I кла се од лич но пу то ва ла 
и ни ма ло ни сам озе бла. Из Н/ишке Б/ање/ до не ла сам за успо ме ну ка шаљ 
ко ји ни ов де не ће да про ђе, те сам при бе гла срп ском сел те ру у вру ћем мле ку. 
Гри па ни је, па ако ни је ни ту бер ку ло за, он да је оби чан на зеб. Би ло је и мно го 
уз бу ђе ња око Че хо сло вач ког пи та ња53, а сад је страх пао, али је оста ла ду-
бо ка ту га. Да ли би сте хте ли, ако бу де згод но, да се упо зна те са се стри чи ном 
Гђе Dr Па на јо то ви ћа кад се бу де вра ћа ла? Злат на је и вр ло хра бра. Хте ле су 
да иду да је мо ра ло би ти ра та.

По што нам ни је мо гућ но да од мах мо лу је мо ку ћу, во ле ла бих што пре 
да Вас ви дим. Али ја имам ка шаљ и ки ја ви цу. Ни с ким се не ру ку јем. Ако 
сте скло ни то ме, да при че ка мо још 6-7 да на. Ва ше ро ди те ље ср дач но по-
здра вљам, а Вас во ли и мно го Вам за хва љу је, 

М. Јан ко вић

/до пи са но са стра не: Хте ла бих да мо лим да ми по мог не те да Г. Ри сти ћу 
по ша љем сво ју књи гу/54

14. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ55

Адре си ра но на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди плом. фи ло со фу / 
Бе о град ХII / Рељ ко ви ће ва 13 / Ко шут њак – Же лезн. Ко ло ни ја

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Хо тел Мо сква. Бе о град/

52 Ру ком О.Ј : бр. 10
53 Реч је о усту па њу че хо сло вач ке Су дет ске обла сти, Не мач кој.
54 Ве ро ват но је реч о та да нај но ви јој књи зи М. Јан ко вић, збир ци при по ве да ка Љу ди 

из ска ми је (СКЗ, 1937).
55 Ру ком О.Ј.: бр. 11
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7-Х 1938 Бе о град

Дра га ма ла Оли ве ра,

Не знам да ли сте се пре ва ри ли кад Вам се учи ни ло да сте ви де ли Г-ђу 
Dr Па на јо то ви ћа. Код ме не ни је ни ко до ла зио, а ро ђа ци ко је сам те ле фо ном 
пи та ла ни су ни шта о то ме зна ли. И ја сам на Вас ра чу на ла, да Г-ђу и Г-цу 
про ве де те по Бе о гра ду и по ка же те им на шу љу бав, Ви, кад не мо гу ја, а још 
ви ше Ви што Вас по зна јем и по до бро ти и по енер гич но сти и осе ћа њу за 
њим. Ова ко не моћ на, ја сам мно ге ле пе на ме ре про ма ши ла, па ве ро ват но и 
ту. А баш сам во ле ла и да се вас две мла де упо зна те. Док тор је ми слио кад сам 
по ла зи ла да ће оне ако не бу де мо би ли за ци је56 оста ти још ма ло у Н./ишкој/ 
Ба њи.

Осим не де ље, во ле ла бих да Вас ви дим. Хо ће те ли да ми пре до ла ска 
ку пи те код Ге це / Ко на мо ју књи гу Пу тем и Жу та по ро ди ца57? Тре ба ми за 
ба њу. Мо лим Вас. / И во лим вас. М. Јанк.

15. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ58

Адре си ра на на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди плом.фи ло со фу / 
Бе о град XII / Рељ ко ви ће ва 13 / Ко шут њак – Же лезн.ко ло ни ја

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Хо тел Мо сква (Бе о град)/

19-Х 1938 Бе о град

Дра га Оли ве ра,

Мо рам да Вам пи шем да Вам из ра зим за хвал ност за оне див не аква ре-
ле, за онај је дин стве ни ал бум ко ји ме је још ви ше при бли жио ме сту ко је во лим 
а у ко је ни кад не ћу ићи. И још не што ме не ја сно му чи: да ли сам у оно ме 
ма лом ру ко пи су ко ји сте од не ли до бро на пи са ла пе ти па деж зе мље ко јој се 
обра ћам. Све ми се чи ни да сам не што по гре ши ла. Ипак по ми шљам да би-
сте ми Ви то ре кли. – Мо лим Вас име сли ка ра ко ји је ра дио ал бум. Сја јан је. 
Је два че кам да га по ка жем Г-ђи Ву ка но вић59. – Мо лим Вас да се због мо је 

56 У ово вре ме не по сред на рат на опа сност у Евро пи ини ци ра ла је и у Кра ље ви ни Ју го-
сла ви ји де ли мич ну мо би ли за ци ју ре зер ви ста. Ме ђу тим, као што је по зна то, Дру ги свет ски 
рат је по чео го ди ну да на ка сни је, од но сно, 1. сеп тем бра 1939. на па дом Хи тле ро ве Не мач ке 
на Пољ ску, чи ји по че так Ми ли ца Јан ко вић ни је до жи ве ла.

57 Реч је о књи га ма об ја вље ним код чу ве ног из да ва ча Ге це Ко на: збир ци при по ве да ка 
Пу тем (1932) и књи ге за де цу (Жу та по ро ди ца, 1934). 

58 Ру ком О. Ј. : олов ком бр. 12
59 Ве ро ват но је реч о сли кар ки Бе ти Ву ка но вић.
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ства ри не ума ра те. Ср да чан по здрав и по што ва ње Ва шим ро ди-/на ста вак 
вер ти кал но, дуж тек ста/: -те љи ма и Ва ма. Бо јим се да Вас во лим мно го. 
Ва ша М. Ј.

1939

16. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ60

Адре си ра но на: Го спо ђи ци / Оли ве ри Јур ко вић / ди плом. Фи ло со фу / 
Бе о град XII / Ко шут њак – Же лезн. Ко ло ни ја / Рељ ко ви ће ва ули ца

/На про че љу до пи сни це фо то гра фи ја: Бе о град, Франц. По слан ство/

13-I 1939 Бе о град

Дра га мо ја до бра Оли ве ра,

Не за хва лих Вам, јер ме је ру ка ја ко бо ле ла. На Ту цин дан сам од Ане 
и ње ног му жа до би ла (при ват но) пи смо, ко јим ми че сти та ју Бо жић са ком-
пли мен ти ма. Раз у ме ла сам да су до би ли „оно“ и да се до се ћа ју. Ме ђу тим на 
Бад њи дан сти же још јед но пи смо са за хвал но шћу; при ми ли су дар од ху ма-
не ру ке. Бо жић је био ди ван и ја сам ми сли ла да се сјај но про во ди те и сан ка те 
– док ни сам из ми сли ла за шта да се бри нем. (Не мој те ми сли ти да ина че у 
то ме оску де вам). Ка жи те ми са мо: да ни сте та да озе бли, да се ни сте пре мо-
ри ли? И је сте ли сад здра ви? Увек је код ме не та ко: кад ми слим да учи ним 
не што до бро, на чи ним не ку ком пли ка ци ју или по сао дру ги ма и јед се би. 
Са сво јим до брим ро ди те љи ма при ми те нај ср дач ни је же ље и бу ди те ми 
срећ ни. Ва ша М. Јан ко вић

/до пи са но вер ти кал но са стра не/: Мно го хва ла! Бeз Вас не бих ни шта 
учи ни ла, а њи ма је то по моћ.

17. ДО ПИ СНА КАР ТА МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ (пи са на ру ком гђе Бајцар)61

Адре си ра но (ла ти ни ца, цр но ма сти ло): Ma de mo is se le Oli ve ra Jur ko vić / 
Be o grad / Ko šut njak / Relj ko vi će va 13

/без да ту ма: на по штан ском жи гу Ни шка Ба ња, 24. 6. 1939/. На дру гом 
жи гу /Бе о град, 26 VI 1939 – да тум при спе ћа/

60 Ру ком О. Ј. олов ком: бр. 13
61 Ру ком О. Ј. Олов ком: бр. 14
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Dra ga go spo dji ce Jur ko vič,

Sret no sam sti gla u Niš ku Ba nju i neo bič no mi se Ba nja do pa da jer iz gle da 
da je ljep ša ne go proš le go di ne. Sa mo bi bi la još ljep ša ka da bi i Vi bi li ov de poš to 
ja se vo zim i sve se ogle da ju ne ki lje pi deč ki sa gi ta rom na ra me nu vi de li proš lo-
go diš nju po lo vi nu go spo ji ca, ali bi la lje pa ka da bi ta pla va go spo ji ca bi la ov de 
on da bi bi lo još i go spo da za do volj ni/ji /.

Sr dač no Vas po zdra vlja, ta ko đe i Va še ro di te lje,

Va ša Mi li ca Jan ko vić

5. ОСТА ЛА АР ХИ ВА

Не кро лог Си ме Пан ду ро ви ћа

У са чу ва ној ар хи ви Оли ве ре Јур ко вић, ве за ној за Ми ли цу Јан ко вић, 
на ла зи се и стра ни ца из По ли ти ке, од пет ка, 26. ју ла 1939. ко ја об ја вљу је вест 
о смр ти Ми ли це Јан ко вић (са фо то гра фи јом, је ди ном че шће ре про ду ко ва-
ном). Пр ви чла нак (Смрт књи жев ни це Ми ли це Јан ко вић) пот пи су је Си ма 
Пан ду ро ви ћа, док је као до да так овом тек сту об ја вљен и пре глед жи во та и 
ра да Ми ли це Јан ко вић, не пот пи са ног ау то ра, под на сло вом Осам на ест 
књи га Ми ли це Јан ко вић (са мно штвом гре ша ка у го ди на ма из да ња, али и 
жан ров ском ме ша њу ње них књи га). Нај зад, са свим у дну је да та крат ка вест 
да је „Ми ли ца Јан ко вић пре ми ну ла ју че у 10 ча со ва пре под не у Ни шкој 
Ба њи“, чи ме се пре ци зи ра да тум ње не смр ти (25. ју ла 1939) и чи ме се не сум-
њи во ис пра вља ју не ки до са да, не тач но на во ђе ни по да ци о да ту му смр ти 
(27. ју ли). Та ко ђе, из ве шта ва ју ћи да је ње но те ло пре не то у Бе о град, на гла-
ша ва се да ће „по греб би ти оба вљен да нас по под не у 17.30 ча со ва“, на Но-
вом гро бљу, „са опе лом у цр кви Све тог Ни ко ле“, што зна чи да је да тум ње не 
са хра не био 26. ју ли 1939. го ди не.

Текст Си ме Пан ду ро ви ћа62, пи сан са пи је те том и са фи ном оп сер ва ци јом, 
да је це ло ку пан пре сек и зна чај де ла Ми ли це Јан ко вић, не из бе жно ис пре-
пле тен са ње ном тра гич ном жи вот ном суд би ном. 

„Ја ви ла се у на шем ду хов ном жи во ту сво јим „Ис трг ну тим ли сто ви ма 
из днев ни ка јед не де вој ке“ пре три де сет го ди на. Скром но, ваљ да пла шљи во, 
под из ми шље ним име ном Л. Ми ха и ло вић, у јед ној све сци та да шњег „Срп-
ског књи жев ног гла сни ка“. Би ло је то до ба ка да се у срп ској књи жев но сти 
осе тио истин ски по лет, из ди за ње из ба нал но сти, пре чи шћа ва ње мо ти ва, 
уну тра шњи жи вот, јед ном реч ју. Ипак, у ле пом бро ју та ле на та ко ји су се 

62 Си ма Пан ду ро вић Смрт књи жев ни це Ми ли це Јан ко вић, По ли ти ка, пе так 26. јул 
1939, стр. 7.
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та да ја вља ли, при по вет ке Ми ли це Јан ко вић су одво је не не ком по себ ном 
све жи ном ути са ка, ср дач но шћу то на; и при ме ће не су у на шем књи жев ном 
ства ра њу, као што би се из не на да осе тио ми рис пољ ског цве ћа у град ској 
ат мос фе ри ве штач ких пар фе ма, пра ши не, уља и за гу шљи во сти.“

У на став ку тек ста Си ма Пан ду ро вић ис ти че по ре кло ње них ин спи ра-
ци ја, али и фе но мен сто и ци зма Ми ли це Јан ко вић, ко ји је у ње ном умет нич-
ком би ћу та ко оштро и тра гич но су прот ста вљен – где се не по крет ност те ла, 
не пре ста но по бе ђи ва ла ства ра ла штвом и ду хом ко ји је умео да се (че сто) 
на ша ли на соп стве ни ра чун, у тој не рав но прав ној бор би, све до ње не смр ти:

„На жа лост, Ми ли ца Јан ко вић је има ла са мо свој уну тра шњи жи вот. 
Ина че, ње ни да ни на зе мљи би ли су ду ги, не из ле чи ва бо лест, не кре та ње, 
ве за ност за по сте љу, за тво ре ност ме ђу че ти ри зи да. Још пре не ко ли ко го ди на 
го во ри ла је да би мо гла про сла ви ти два де се то го ди шњи цу сво је бо ле сти.

Али, она је опо вр гла те о ри ју mens sa na...Жи вот ко ји би дру ге де сет 
пу та до вео до са мо у би ства код ње је био плод на књи жев на ак тив ност. Суд-
би на ко ја би у дру ге ду ше уса ди ла мр жњу и нај цр њи пе си ми зам у ње ној 
ду ши ни је мо гла угу ши ти ве ли ку до бро ту, љу бав пре ма љу ди ма, шта ви ше 
– ве дри ну. ...(ци ти ра ју ћи па сус из ње них „Ис по ве сти“)63

Нај зад, на во де ћи на сло ве ње них де ла, Си ма Пан ду ро вић за кљу чу је:
„Али, по све тив ши цео жи вот пле ме ни тим на по ри ма да оства ри до бро 

ме ђу љу ди ма, она оста вља у свом де лу не што ле по и ве ли ко, за чим ће се 
увек, у тре ну ци ма раз ми шља ња и гле да ња исти не, мо ћи да за жа ли.

То је њен спо ме ник.“

Уз ову стра ни цу из По ли ти ке, Оли ве ра Јур ко вић је са чу ва ла и јед ну 
(штам па ну) при чу Ми ли це Јан ко вић На шао ди нар, са олов ком до пи са ном 
го ди ном: 1939, што мо же зна чи ти да је при ча уско ро об ја вље на у ру бри ци 
По ли ти ка до број де ци, у знак се ћа ња на књи жев ни цу.

Ве че Ми ли це Јан ко вић и пи смо Иси до ре Се ку лић

Нај зна чај ни ји при лог у овом де лу ар хи ве Оли ве ре Јур ко вић пред ста вља 
сва ка ко ори ги нал но пи смо Иси до ре Се ку лић. На и ме, не по сред но по смр ти 
Ми ли це Јан ко вић, Удру же ње уни вер зи тет ски обра зо ва них же на – сек ци ја 
Бе о град, где је, не ма сум ње и Оли ве ра Јур ко вић би ла мо жда и њен ини ци-
ја тор, јер је у ње ној за о став шти ни оста ло и спо ме ну то ори ги нал но (до са да 
не по зна то) пи смо Иси до ре Се ку лић ‒ по кре ну та је иде ја о ор га ни за ци ји 
„Ве че ри Ми ли це Јан ко вић“, на ко ју су по зва ни број ни углед ни књи жев ни-
ци и љу ди од пе ра. Циљ ве че ри је био да се при ку пе сред ства за из град њу 
спо ме ни ка Ми ли ци Јан ко вић.

63 Ци тат: „О ма што мо ја, о див на при ро до, о иде а ли, да ли ће те ми по зај ми ти сна ге 
да из др жим да под не сем – да по бе дим жи вот – ра ди жи во та“...
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Пи смо Иси до ре Се ку лић, упу ће но Од бо ру за при ред бу ВЕ ЧЕ РИ МИ-
ЛИ ЦИ ЈАН КО ВИЋ (одр жа ној 4. де цем бра 1939), са др жи из ви ње ње, што не 
мо же да при су ству је ве че ри, али при ла же „100 ди на ра“ за њен спо ме ник. 
(„Јед но за дру гим, не мо гу ових да на да сто јим где ми је ду жност. Бо лест 
не до пу шта. При дру жу јем се, у ду ху, ду ху ове Ве че ри. Ми слим на Ми ли цу 
Јан ко вић, на њен жи вот и рад, и на ре зул та те и фи не тра го ве од то га жи во та 
и ра да. Сла ва и хва ла Ми ли ци Јан ко вић за де ло и за жи вот, за ме ко ту ду ше 
ње не и ре чи ње не.“ У на став ку пи сма, Иси до ра Се ку лић, ме ђу тим, сво је фи-
зич ко оду ство ва ње на до ме шћу је ду хов ним при су ство ва њем и ви ше не го 
ху ма ним ге стом ‒ кроз ини ци ја ти ву, да се „при сту пи са би ра њу нов ца за 
спо ме ник Ми ли ци Јан ко вић у Ко шут ња ку, на ме сту где се осве жа ва ју и игра-
ју, пе ва ју и ре ци ту ју, си ро ма шна де ца“, на по ми њу ћи ако и „са да про пад нем“ 
(са пред ло гом), „мо лим да се мој при лог за спо ме ник Ми ли ци у Ко шут ња ку, 
ов де при ло же них 100 ди на ра, пре да у Ор то пед ско оде ље ње Др жав не бол-
ни це, где ле жи до ста не срећ не де це ко ја, као и Ми ли ца, не мо гу на сун це и 
у Топ чи дер и Ко шут њак.“64

Ево и ин те грал не вер зи је пи сма Иси до ре Се ку лић:

Од бо ру за при ред бу ВЕ ЧЕ РИ МИ ЛИ ЦЕ ЈАН КО ВИЋ
4 де цем бра 1939

Јед но за дру гим, не мо гу ових да на да сто јим где ми је ду жност. Бо лест 
не до пу шта. При дру жу јем се, у ду ху, ду ху ове Ве че ри. Ми слим на Ми ли цу 
Јан ко вић, на њен жи вот и рад, и на ре зул та те и фи не тра го ве од то га жи во-
та и ра да. Сла ва / и хва ла Ми ли ци Јан ко вић за де ло и за жи вот, за ме ко ту 
ду ше ње не и ре чи ње не.

Пред ла жем да се при сту пи са би ра њу нов ца за спо ме ник Ми ли ци Јан-
ко вић у Ко шут ња ку, на ме сту где се осве жа ва ва ју и игра ју, пе ва ју и ре ци ту ју, 
си ро ма шна де ца. Ово не сме та да се дру гом при ли ком по ста ви спо ме ник 
Ми ли ци Јан ко вић на дру гом ме сту. Ја сам не ко ли ко пу та про па да ла са пред-
ло гом: да се спо ме ни ци пе сни ка и ду хов ник тка ча ра се ју по ти ши ни бож јој 
и при род ној, по див ном Топ чи де ру и Ко шут ња ку. Ако и са да про пад нем, 
мо лим да се мој при лог за спо ме ник Ми ли ци у Ко шут ња ку, ов де при ло же-
них 100 ди на ра, пре да у Ор то пед ско оде ље ње Др жав не бол ни це, где ле жи 
до ста не срећ не де це ко ја, као и Ми ли ца, не мо гу на сун це и у Топ чи дер и 
Ко шут њак.

Бе о град, 4 де цем бар 1939       С по што ва њем

Иси до ра Се ку лић /сво је руч но/

64 Мо жда је при ли ка да се ове ре чи и иде ја Иси до ре Се ку лић, ре а ли зу је да нас, 80 
го ди на од смр ти Ми ли це Јан ко вић.
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Ве че у част Ми ли це Јан ко вић, одр жа но је на Ко лар че вом на род ном уни-
вер зи те ту, 4. де цем бра 1939. и о то ме су из ве шта ва ли „По ли ти ка“, „Прав да“ 
и „Вре ме“ (5. де цем бра 1939). О де та љи ма те ве че ри са зна је мо за хва љу ју ћи 
фак си ми лу пла ка та ко ји је по сла ла На да Сте вин-Но вак65 „По ли ти ци“ (17. 
сеп тем бра 1980), а Оли ве ра Јур ко вић-Мла де но вић са чу ва ла га у овој ар хи-
ви. Уз за гла вље ор га ни за то ра и да тум одр жа ва ња, на пла ка ту је на ве ден 
про грам и уче сни ци:

1. Уме сто увод не ре чи
2. Да рин ка Сто ја но вић: Лич ност Ми ли це Јан ко вић
3. Па у ли на Ал ба ла: Де ло Ми ли це Јан ко вић
4. Де са Ду га лић чи та: Из збир ке Ис по ве сти /Од мор/
5. Љу би ца Мар ко вић: Же на у де ли ма М. Јан ко вић
6. Д. Мак си мо вић чи та: Из збир ке Ме ђу зи до ви ма
7. На да Но вак: М. Јан ко вић као деч ји при ја тељ 
8. Ми ли ца Мар ши ћа нин и Мла ден Ма рас из во де: Зе ци и миш

На по ме ну то је да ула зни це ко шта ју 10, 5, 3 и 2 ди на ра. (фак си мил пла-
ка та до но си се на кра ју овог ра да). Ни је по зна то шта се де си ло са нов цем 
при ку пље ним за спо ме ник Ми ли ци Јан ко вић, али се, су де ћи по нов ча ном 
уче шћу Иси до ре Се ку лић, ра ди ло с ње не стра не о искре ном пи је те ту пре-
ма лич но сти Ми ли це Јан ко вић јер је њен при лог био им по знат на су ма, у 
од но су на сим бо лич ну це ну ула зни ца.

Не по зна та при ча (у сти ху) Ми ли це Јан ко вић

Нај зад, екс клу зи ван ма те ри јал пред ста вља и при ча у ру ко пи су Ми ли це 
Јан ко вић, по клон Оли ве ри Јур ко вић, ка ко је на пи са но на по ле ђи ни: апри ла 
1939. го ди не. Не пот пу на (без на слов не стра ни це, на ко јој је мо гао би ти са мо 
на слов при че – по све ћен Оли ве ри ном мач ку Ми ки ју), без стра ни це 7 (укуп-
но 8 ну ме ри са них ли сто ва фор ма та 10,5х17цм), по ве за них спа ја ли цом и 
ис пи са них чит ким, ка ли граф ским ћи ри лич ним ру ко пи сом Ми ли це Јан ко-
вић, ова при ча за де цу функ ци о ни ше као за о кру же на це ли на и пред ста вља 
дра го цен ру ко пи сни при лог, јер је вр ло ма ло ње них при ча оста ло са чу ва но 
у ру ко пи су.66 Ис пи сан и на ме њен као по клон „из ср ца“ Ми ли це Јан ко вић 
сво јој мла дој при ја те љи ци, овај текст при ка зу је њен ве ли ки је зич ки, вер бал-
ни дар – да раз ми шља у сти ху док ис пи су је ре че ни це у про зном ни зу, са пу но 
љу ба ви за пред мет и оне ко ји ма при чу по све ћу је. Ни ка да ра ни је об ја вљи-
ва на, са да ту мом на по ле ђи ни (на стан ка или при спе ћа ру ко пи са у Оли ве рин 

65 На да Сте вин-Но вак, са вет ник На род не би бли о те ке Ср би је у пен зи ји, Ло ле Ри ба ра 
32, Бе о град

66 Из у зе так су још (не за вр ше не) при че Ан ка Ан ђел ко вић ка и У Ажбе о о вом ате љеу.
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по сед), а то је април 1939 – да кле, са мо че ти ри ме се ца пре смр ти Ми ли це 
Јан ко вић – ова при ча све до чи ко ли ка је ги гант ска сна га ду ха бо ра ви ла у 
сва ко ја ко огра ни че ном те лу и тра гич ној суд би ни Ми ли це Јан ко вић.

До след на ри ма је ви дљи ва дуж чи та вог тек ста, што нам отва ра мо гућ-
ност, да овај ру ко пис, сем што га до но си мо у ори ги на лу (она ко ка ко је на-
пи сан – на кра ју ра да као при лог), да мо и у сти хо ва ној фор ми, што би ово 
оства ре ње Ми ли це Јан ко вић увр сти ло у ве о ма мо дер ну по ем ску фор му (у 
де чи јој књи жев но сти) у да на шњем сми слу те ре чи

На при мер, ори ги нал ру ко пи са из гле да ова ко 
„Он ни је ни ви део ми ша пра во га, осим Ма у са Ми ке, име ња ка сво га из 

„По ли ти ке“! Јер, та ко ми ве ре, не ма код го спо ђи це Оли ве ре тих сит них га-
до ва ни у по дру му, ни на та ва ну, ни ис под по до ва. Ку ћа је ово но ва и чи ста 
од те ме ља до кро ва....

Ово је наш пред лог (сти хо ва не) фор ме ру ко пи са Ми ли це Јан ко вић, 
ко ји се пр ви пут об ја вљу је:

/МА ЧАК МИ КИ МИ ЈА УС/67

Он ни је ни ви део ми ша пра во га,
Осим Ма у са Ми ке, име ња ка сво га
Из По ли ти ке!
Јер, та ко ми ве ре, не ма код го спо ђи це Оли ве ре
Тих сит них га до ва ни у по дру му,
Ни на та ва ну, ни ис под по до ва.
Ку ћа је ово но ва и чи ста од те ме ља 
До кро ва.

Ни ти би Ми ки ика да на ка вез ка кав ско чио и шче пао,
упла ше ну, или смрт но пре пао ка кву пти цу,
ле по за ро бље ну пе ва чи цу.
То озбиљ но твр ди го спо ђи ца Оли ве ра,
а она по зна је Ми ки ја још кад је он био ма че,
а она ко вр џа во пла во ко со ђа че,
па су се за јед но игра ли
и пре ко ба ште тр ча ли.

Исти на то ни је би ло баш та ко дав но,
али је глав но
да се њој мо ра ве ро ва ти,
јер она ни кад не ће не и сти ну ка за ти
и не во ли да се хва ли иа ко ми сли да је вр ло па ме тан

67 Наш на слов уме сто не са чу ва не на слов не стра ни це
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њен љу би мац ма ли.
А ра ни је је ве ро ва ла
да је ова мла да мач ка
ње на жи ва играч ка.
(За и ста је Ми ки то ли ко ње них до брих осо би на по при мао
да је са свим њен вас пи та ник по стао).

Ла не је ка на ри нац Зла тан у су сед ству ста но вао
и љуп ко за но сно по цео дан пе вао.
Ми ки је же лео да се са њим упо зна,
а го спо ђи ца Оли ве ра је твр ди ла
да ово ма че це ни до бре пе ва че
и да Ми ки зна шта се сме
а шта се не сме,
као сва ки па ме тан чо век и де те.

Пти це по зна ни це,
умет ни це и пе ва чи це,
мо гу сло бод но по со би да ле те,
Ми ки их не ће ју ри ти
ни по ку ша ти да их ухва ти.
Али га Зла тан ни по гле дом ни је хтео удо сто ји ти.
Не срећ ник наш кри ла ти пре жи вља вао је те шку кри зу:
за љу био се у при ро ду и ми слио са мо
ка ко ће по бе ћи у сло бо ду.

Јер то је би ло у Ко шут ња ку
бли зу јед но га шу мар ка, или ако хо ће те, пар ка.
И по бе гао је. По бе ди ла је сло бо да и ле по та.
Али га је то ста ло жи во та.
Не ка гра бљи ви ца га је од не ла.
Или га је ка ква ту ђа зла мач ка по је ла.
Јер и го спо ђи ца Оли ве ра при зна је
да не мо же ни ка кво јем ство да да је
чак ни за Ми ки ја ако би не где ван ку ће
на и шао на не ку пти цу ко ју не по зна је.

Ако сте це пи дла ка,
па пи та те за што да се је дан ма чак зо ве Ми ки,
он да ће мо вас упу ти ти го спо ђи ци Бе би
ко ја је, то тре ба да зна те,
дру га ри ца го спо ђи це Оли ве ре и Ми ки је ва ку ма.
То је опет јед на пла ва ле па гла ва
ду бо ко га ума ко ја ни ком до пу сти ла не би
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да се ме ша у ње на пра ва.
Она ће вам ре ћи:
Ако има те бо ље име, 
мо ра ће те и сво је кум че сте ћи.

А где ће те на ћи леп ше од Ми ки је вог име на?
Сва су де ца њи ме оду ше вље на. 
Још тре ба да чу је те
да је та не ста шна де вој чи ца кр сти ла сво је кум че
још кад је би ла де те,
ка да се зва ла са мо Бе ба,
а са да је не сме те осло ви ти без ре чи го спо ђи ца.
У јед ној ку ћи го је сви њу и зо ву је Ми ки,
иа ко би се пре мо гла зва ти Ци ки.
У дру гој ку ћи има два де те та: 
ма ли и ве ли ки Ми ки. И шта то ко ме сме та?
Име је ствар ку мо вог, ро ди тељ ског, ста ра тељ ског,
па и кум че то вог уку са и во ље.
А ми уку са има мо. 
Баш нас бри га ако ка же те да по дра жа ва мо.
Ми ми сли мо да је ле по угле да ње бо ље
од глу пе ори ги нал но сти.
Ми ки са фил ма се зо ве Ми ки Ма ус,
а овај наш по зна ник Ми ки Ми ја ус.

Да кле, Ми ки Ми ја ус ми ше ве не ло ви и не хва та пти це.
Па чи ме се он да хра ни?
Да ни је ве ге та ри ја нац? О, не, Бо же са кло ни!
Мле ка и ко ла ча – то не бра ни.
Али ће нај ра ди је по је сти пар че џи ге ри це.
Не тра жи ни да се ку ва, ни да се пе че.
У џи ге ри ци има ви та ми на!
Чуо је да не ко у ку ћи та ко ре че.
По што је он љу би мац сво је мла де га зда ри це
ко ја ни је твр ди ца, мо же те ми сли ти
да му се че шће при ре ђу је та част – џи ге ри ца.
Али све па мет но, уме ре но, да се не уго ји пре ви ше,
већ да бу де здрав, окре тан и да ду го жи ви
при стој но и срет но.

Та ко га го спо ђи ца вас пи та ва.
И он је већ го то во јед на му дра гла ва.
И леп је, то се раз у ме по се би.
Ру жног мач ка љу ди ни во ле ли ни ма зи ли не би.
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Го спо ђи ца Оли ве ра му ве зу је кра ва те
и ку пу је огр ли це и дру ге сит ни це код Та те и Ба те.
Па кад он ка кву ле пу по зи ту ру за у зме,
она фо то граф ски апа рат узме и – цак!
Сни мљен је Ми ки Ми ја ус, баш исто
као и ње гов ко ле га Ми ки Ма ус.

Ју че го спо ђи ца Оли ве ра ку пи ла џи ге ри цу
и фи но за ви јен па кет спу сти ла на по ли цу
у куј ни да сто ји док до ђе вре ме руч ку.
А она узе ла јед ну књи гу, се ла у со бу за сто
и по че ла да чи та...
Ми ки је љу бо мо ран на те мр тве твр де ства ри
ко је не вре де ни ко ли ко јед но ја сту че,
а чи ни му се да она за њих ви ше не го за ње га ма ри.
По ку ша ти хо да ма у че: 
– За што се да нас не би мо гло ру ча ти ма ло ра ни је?

Он нер во зно ту ма ра по ку ћи,
а она мир но се ди и чи та, чи та....
Ни да га по гле да, ни што год да упи та, баш је ни бри ге ни је.

Од јед ном се за чу дре ка, ту жна, је зи ва,
као да Ми ки ја не ко хо ће да уби је, па на сав глас у по моћ до зи ва:

– Ми јау! Јау! Ми јау!
– Шта је то? – на мр шти се чи та чи ца,

па кад ку ка ње не пре ста де,
за тво ри књи гу, изи ђе и за чу ђе но ста де.
У прет со бљу пред ку хињ ским вра ти ма
сто ји Ми ки Ми ја ус и ма у че;
жа ли се н на не што, мо ли и ја у че. /6/
–

/Јер џи ге ри цу је обо рио.........../ не до ста је 7 стра на/

Обо рио, али је ни је по јео,
Јер се од мах упла шио од то га што је учи нио,
па је по бе гао и очај но стао да зо ве у по моћ
и да мо ли да му опро сте.

Не мој те да се сме је те!
Ми ки Ми ја ус је имао мно го ви ше са ве сти
и све сти не го по не ко де те.
За то му је опро ште но под усло вом да не бу де за бо ра вље но.
Да нас је го спо ђи ца Оли ве ра
го спо ђи ци Бе би ис при ча ла шта се до го ди ло,
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а Бе ба јој ни је ве ро ва ла.
Ми сли ла је да се ша ли, или да пре те ру је.
За што да не ве ру је? 
Та баш и тре ба да бу де та кав мла ди го спо дин ма чак
ко јег је вас пи та ва ла го спо ђи ца Оли ве ра
а кр сти ла го спо ђи ца Бе ба.

Ако ће те се са на ма сло жи ти,
ми ће мо вам јед ну ње го ву сли ку по кло ни ти. 

Ми ли ца Јан ко вић

26. април 1939.

4. закључак. При ја тељ ство из ме ђу Оли ве ре Јур ко вић и Ми ли це Јан ко-
вић, у тра ја њу од не пу не три го ди не, ре зул ти ра ло је из у зет но бри жљи во 
са чу ва ном и бо га том ар хи вом, укуп но нај бо га ти јом у од но су на оно што је 
из жи во та ове књи жев ни це до са да по зна то. Ар хи ва Оли ве ре Јур ко вић (Мла-
де но вић) је тим дра го це ни ја. Ми ли ца Јан ко вић, ве о ма при сут на књи жев-
ни ца у јав но сти из ме ђу два свет ска ра та, о ко јој су пи са ли нај у глед ни ја 
име на, по чев од Јо ва на Скер ли ћа у Исто ри ји но ви је књи жев но сти, на кон 
смр ти 1939. го ди не и Дру гог свет ског ра та, кроз низ де це ни ја па ла је го то-
во у пот пу ни за бо рав. Не ма сум ње да је Оли ве ра Јур ко вић у по след ње три 
го ди не жи во та Ми ли це Јан ко вић по ка за ла ду бок и одан пи је тет пре ма књи-
жев ни ци, са трај ним се ћа њем на њу у ви ду ове, бри жљи во сре ђе не и са чу ва-
не ар хи ве. Осам де це ни ја од смр ти књи жев ни це, ова ар хи ва је ис кр сла као 
нео че ки ва но бо гат и дра го цен при лог на шој ра су тој и још не си сте ма ти зо ва-
ној „кул ту ри се ћа ња“ а по го то во у обла сти жен ског књи жев ног ства ра ла штва, 
где Ми ли ци Јан ко вић при па да сва ка ко вид но ме сто, а што смо за хва љу ју ћи 
љу ба зно сти др Је ле не Ра ко вић, кћер ке Оли ве ре Јур ко вић-Мла де но вић, ово 
от кри ће у при ли ци и да об ја ви мо.

ИЗ ВО РИ И ПРИ ЛО ЗИ (ФАК СИ МИ ЛИ ДО КУ МЕ НА ТА)

1. До пи сни це Ми ли це Јан ко вић
2. Днев ник Оли ве ре Јур ко вић
3. Пи смо Иси до ре Се ку лић. 
4. Пла кат Ве че ри Ми ли це Јан ко вић
5. При ча / по е ма Ми ли це Јан ко вић /Ма чак Ми ки/
6. Иза бра не фо то гра фи је
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ЛИР СКИ УМО ТВО РИ  
ПРО ТЕ ВА СЕ ЖИВ КО ВИ ЋА

(Ва са Жив ко вић. Сти хо твор ни умо тво ри. Ду шко Пе ву ља (прир.). Би бли о те ка  
„Срп ски пре глед“. Се ри ја Лик про шло сти, књи га 5. Го ран Мак си мо вић и  

Ду шко Пе ву ља (ур.). Ба ња Лу ка: Цен тар за срп ске сту ди је, 2019)

1.0. Ис тра жи ва ње књи жев не и кул тур не про шло сти срп ског на ро да у 19. ви-
је ку от кри ва број не за бо ра вље не, за не ма ре не или скрај ну те, као и не при ми је ће не 
пи сце и дје ла, кул тур не и обра зов не ин сти ту ци је, ча со пи се и књи жев на дру штва. 
На ро чи то је у том сми слу ин те ре сант но раз от кри ва ње сре ди шњих де це ни ја тог 
ви је ка, из ме ђу че тр де се тих и ше зде се тих го ди на, ка да је до шло до ин тен зив ног 
стил ског укр шта ња ста рог кла си ци зма и сен ти мен та ли зма, са но вом ро ман ти чар-
ском осје ћај но шћу и по е тич ким иде ја ма ко је су већ би ле сна жно уте ме ље не у 
пје сни штву Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Бран ка 
Ра ди че ви ћа, у пје сни штву и пу то пи си ма Љу бо ми ра Не на до ви ћа, као и у драм ским 
дје ли ма и ра ним лир ским сти хо ви ма Ђу ре Јак ши ћа и пје сни штву Јо ва на Јо ва но-
ви ћа Зма ја. Са вре ме не сту ди је сје ћа ња упу ћу ју нас и на број на скрај ну та пје снич-
ка име на то га раз до бља: на Јо ва на Ха џи ћа, Јо ва на Па чи ћа, Ва си ли ја Су бо ти ћа, 
Ни ка но ра Гру ји ћа, Ву ка ши на Ра ди ши ћа, Јо ва на Су бо ти ћа, Јо ва на Или ћа, Сте ва на 
Вла ди сла ва Ка ћан ског, Ва су Жив ко ви ћа, као и мла ђе са вре ме ни ке, пје сни ке Ко сту 
Ру вар ца, Да мја на Па вло ви ћа, Вла ди ми ра Ва си ћа, Ми ла на Ку јун џи ћа Абер да ра, 
Јо ва на Гр чи ћа Ми лен ка; на пје сни ки њу Дра гу Ди ми три је вић Де ја но вић и сл. 

1.1. Овом при ли ком по себ но усмје ра ва мо па жњу на лич ност и дје ло Ва си ли ја 
Ва се Жив ко ви ћа (1819‒1891), а не по сре дан под сти цај за то је по ја ва књи ге ње го вих 
иза бра них пје са ма Сти хо твор ни умо тво ри, ко ју је при ре дио за штам пу про фе сор 
Фи ло ло шког фа кул те та у Ба њој Лу ци Ду шко Пе ву ља, а об ја вио је Цен тар за срп ске 
сту ди је у Ба њој Лу ци кра јем 2019. го ди не. Из да ње је при ре ђе но по во дом оби ље-
жа ва ња два ви је ка од ро ђе ња Ва се Жив ко ви ћа.

На ве де но но во из да ње уто ли ко је ин те ре сант ни је ка да има мо у ви ду да за 
жи во та Ва се Жив ко ви ћа ни је об ја вље на ни јед на по себ на књи га ње го ве по е зи је, а 
на кон упо ко је ња 1891. го ди не иза шла су укуп но два из да ња. Пр во из да ње под на-
зи вом Пе сме при ре дио је за штам пу пје сник Ми лан Ћур чин у Бе о гра ду 1907. го ди-
не, а дру го и до пу ње но из да ње иза шло је у ре дак ци ји исто ри ча ра Ду шка М. Ко ва че-
ви ћа у књи зи под на сло вом Ва са Жив ко вић, жи вот, рад и пе сни штво, об ја вље ној 
у Бе о гра ду 1990. го ди не. По себ но је ва жно ис та ћи чи ње ни цу да у Ко ва че ви ће вом 
из да њу про на ла зи мје сто и че тр де се так но вих пје са ма, ко је ни су би ле штам па не 
у пр вом из да њу, а ме ђу њи ма су и оне пје сме ко је су са чу ва не у На род ној би бли о-
те ци Ср би је у дви је ру ко пи сне све ске Жив ко ви ће вих сти хо ва. Пр ва но си на слов 
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Умо тво ри Ва си ли ја Жив ко ви ћа и са др жи два де сет пје са ма, а дру га Сти хо твор ни 
умо тво ри са укуп но два на ест пје са ма. Све пје сме ко је су се на шле у овим ру ко пи-
сним све ска ма на ста ле су у ра ном, нај плод ни јем пе ри о ду Жив ко ви ће вог пје ва ња 
(1839–1842), а ни су нам по зна ти пје сни ко ви раз ло зи због ко јих је оста вио не штам-
па не ове ру ко пи се. 

У нај но ви јем из бо ру по е зи је Ва се Жив ко ви ћа, у књи зи Сти хо твор ни умо
тво ри, ко је је са чи нио Ду шко Пе ву ља, а ко је овом при ли ком по себ но пред ста вља мо 
књи жев ној и на уч ној пу бли ци, увр ште не пје сме су пре у зе те из по ме ну тог из да ња 
Ду шка М. Ко ва че ви ћа из 1990. го ди не.

2.0. Ка да би смо украт ко хтје ли да пред ста ви мо лич ност и пје снич ко дје ло 
Ва се Жив ко ви ћа, он да би мо жда нај бо ље би ло ка за ти да се ра ди ло о „не на ме тљи-
вом ли ри ча ру“ чи је дје ло је има ло ве ћи зна чај и умјет нич ку ври јед ност од оно га 
мје ста ко је је сам се би да вао, а јед ним ди је лом и уло ге ко ју му је до ди је ли ла срп ска 
књи жев на исто ри о гра фи ја. Ин те лек ту ал но и пје снич ки ста сао је у по ме ну тим че-
тр де се тим го ди на ма 19. ви је ка, за ко је се че сто и с пра вом твр ди ло да пред ста вља ју, 
ка ко је то на дах ну то пи сао Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, „мо жда нај ра спе ва ни је 
вре ме на ше ли те ра ту ре“. У скла ду са сво јим пје снич ким до бом, Ва са Жив ко вић 
се по е тич ки раз ви јао у стил ском син кре ти зму од кла си ци зма и сен ти мен та ли зма 
пре ма ро ман ти зму, под сна жним ути ца јем срп ске фол клор не тра ди ци је, али и срп-
ског гра ђан ског пје сни штва, те стра них ли ри ча ра, по го то во из ре до ва ње мач ке ро-
ман ти ке. Због то га се „че сто узи ма као је дан од нај ва жни јих прет ход ни ка глав ног 
то ка срп ског ро ман ти зма“, ка ко је то ис та као Ду шан Ива нић.

2.1. Ври јед но је овом при ли ком под сје ти ти се и не ких би о граф ских чи ње ни-
ца. Жив ко вић је ро ђен у Пан че ву, 31. ја ну а ра 1819. го ди не, у углед ној све ште нич кој 
по ро ди ци, од оца Те о до ра То ше Жив ко ви ћа (1793‒1845) и мај ке Со фи је Ђор ђе вић из 
Уз ди на, а кр штен је под име ном Ва си ли је. Основ ну шко лу и два раз ре да гим на зи-
је за вр шио је у род ном гра ду, ста ри је раз ре де гим на зи је у Срем ским Кар лов ци ма, 
гдје је на пи сао и пр ве сти хо ве. На гла ша ва мо овом при ли ком је дан кар ло вач ки ку-
ри о зи тет, Ва са Жив ко вић је за вр ша вао ше сти раз ред „Кар ло вач ке гим на зи је“, онда 
ка да је Бран ко Ра ди че вић за вр ша вао пр ви раз ред. Жив ко вић је да ље шко ло ва ње 
на ста вио 1836. го ди не у се ге дин ском Ли це ју, гдје му је про фе сор био Па вле Ста ма-
то вић. У Се ге ди ну је био ак ти ван у дру штву под на зи вом Мла деж срп ска ко ја се 
у Се ге ди ну учи, а ту је у де вет на е стој го ди ни на пи сао пр ву пје сму Епи грам го спо
ди ну др Јо ва ну Сте ји ћу и пр ву при чу Ве ли ко ду шни ди вљак. У је сен 1838. упи сао 
је пр ву го ди ну прав них сту ди ја у Пе шти, а од 1839. до 1841. сту ди рао је у По жу ну 
(Бра ти сла ви), гдје је зна чај но дје ло вао у ра ду Срп ске чи та о ни це ко ју су у ово ме 
гра ду по ди гли срп ски ђа ци и сту ден ти. Из раз ли чи тих из во ра да нас зна мо да је у 
Пе шти и По жу ну чи тао од стра них пи са ца Ге теа и Ши ле ра, а пре вео је и Ле син-
го ву дра му Еми ли ја Га ло ти, као и по је ди не Ге те о ве и Ши ле ро ве пје сме, док је од 
до ма ћих пи са ца чи тао Са рај ли ју, Сте ри ју и Ви да ко ви ћа. Дру жио се у сту дент ским 
да ни ма у Пе шти и По жу ну са Јо ва ном Па чи ћем, Те о до ром Па вло ви ћем и Ђор ђем 
Мар ко ви ћем Ко де ром. 

Ка да је до шао на рас пуст у ље то 1839. го ди не за љу био се у дје вој ку Је ле ну 
Лен ку Ко стић и на пи сао јој пје сму Љу бо пе вац, по зна ти ју по пр вом сти ху „Ти пла-
виш, зо ро злат на“. Упр кос ве ли кој сна зи, ова љу бав се ни је за вр ши ла бра ком, а 
дје вој ка се уда ла по чет ком 1843. го ди не за дру го га. По за вр шет ку сту ди ја, вра тио 
се у Пан че во, а од мах од је се ни 1841. у Вр шцу се упи су је на „Срп ско-ру мун ско кле-
ри кал но учи ли ште“, ка ко би на ста вио по ро дич ну све ште нич ку тра ди ци ју. Вр шач ку 
бо го сло ви ју је за вр шио 1844. го ди не, а по сли је оче ве смр ти 1845. го ди не, на из ри-
чи ту мол бу та мо шњег на ро да, вла ди ка те ми швар ски Пан те леј мон Жив ко вић по-
ста вио га је за па ро ха у Пан че ву.
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По зна то је да је у цр кви Ус пе ни ја пре све те Бо го ро ди це у Пан че ву, Жив ко вић 
слу жио сво ју пр ву слу жбу, 13. ја ну а ра 1846. го ди не, а да је већ на Са вин дан, пје-
вач ки хор на при год ној ака де ми ји из во дио ње го ву Пе сму Све том Са ви. Зва нич на 
„тор же стве на ин ста ла ци ја“ мла дог пан че вач ког па ро ха Ва се Жив ко ви ћа оба вље на 
је 17. фе бру а ра 1846. го ди не, а та да шња штам па је већ по сли је пр ве про по ви је ди у 
Жив ко ви ћу ви дје ла да ро ви тог бе сјед ни ка, увјер љи ве и сна жне ри је чи. По же љи 
вла ди ке Пан те леј мо на оже нио се ње го вом се стри чи ном Аном Хра ни слав (вјен ча ње 
је оба вље но у Те ми шва ру 11. ок то бра 1845), а у де се то го ди шњем бра ку су до би ли 
дво је дје це: си на Те о до ра и кћер ку Со фи ју. Су пру га Ана је, нажа лост, умр ла ве о ма 
мла да од ту бер ку ло зе 1855. го ди не. На мје сту пан че вач ког па ро ха остао је до кра ја 
жи во та, да ју ћи зна ча јан удјел у по ли тич ком, кул тур ном, про свје ти тељ ском и књи-
жев ном жи во ту Ср ба у Ба на ту. Имао је ве ли ку уло гу у успје шном ра ду пан че вач ког 
Пе вач ког дру штва, ко је је би ло осно ва но још 1837. го ди не, уче ство вао је у осни ва њу 
По зо ри шног дру штва у род ном гра ду ко је је пр ву пред ста ву из ве ло по чет ком 1844. 
го ди не. Под окри љем Срп ске пра во слав не цр кве не оп шти не у Пан че ву је 1873. 
го ди не осно ва на „Град ска би бли о те ка и чи та о ни ца“, а уло га Ва се Жив ко ви ће ва је 
у то ме би ла пред вод нич ка и не мјер љи ва, о че му го во ри по да так да је на кра ју прве 
го ди не по сто ја ња би бли о те ка у свом фон ду има ла 674 књи ге, од ко јих јој је 550 по-
кло нио упра во „про та Ва са“, ка ко су га из ми ло ште на зи ва ли у род ном гра ду.

2.2. Ва жно је овом при ли ком освр ну ти се на и ре во лу ци о нар на де ша ва ња 
1848-1849. го ди не, ко ја су има ла и ве о ма сна жан од јек у Пан че ву. По бу ње ни на род 
је 22. мар та из згра де Ма ги стра та из ба цио ње мач ко чи нов ни штво, а Жив ко вић је 
овај до га ђај по здра вио пје смом „Од зив на пе сму Устај, устај Ср би не!“ чи ја пр ва 
стро фа гла си: „Уста ло је, уста ло/ Ве ли ко и ма ло/ А па ло је, про па ло/ Што је Ср бље 
кла ло./ Зо ра је, бра ћо, за нас си ну ла но ва“. Био је то пје снич ки од го вор на та да 
по пу лар ну ро до љу би ву пје сму Јо ва на Сте ри је По по ви ћа ис пје ва ну у сла ву срп ских 
уста ни ка. У овом на род ном ре во лу ци о нар ном по кре ту Жив ко вић је, као чо вјек од 
угле да ко ме се вје ро ва ло, имао ис так ну ту уло гу, а као на род ни пр вак и пред вод ник 
у ви ше на вра та је би ран у раз ли чи те од бо ре чи ји за да так је био да за сту па и бра ни 
на ци о нал не ин те ре се. На кон што је ма ђар ска вој ска 10. ма ја 1849. го ди не ушла у 
Пан че во, Жив ко вић је био при ну ђен да се са по ро ди цом скло ни у Бе о град, гдје је 
остао све до по чет ка ав гу ста те го ди не, ка да му је до зво љен по вра так у род ни град. 
За хва љу ју ћи том бо рав ку у Бе о гра ду са чу ван је ау тен ти чан за пис Ми ла на Ђ. Ми-
ли ће ви ћа, ко ји је го во рио о јед ном опе лу ко је је Жив ко вић слу жио у Са бор ној 
цр кви у Бе о гра ду: „На ам вон иза ђе све ште ник млад, здрав, леп, ле па ли ка, круп них 
очи ју, сме ђе ко се и бра де, ви со ка ста са и у це лом ве о ма ми ла сли ка. Ути сак је на 
при сут не том при ли ком оста вио слат ком бе се дом и див ним др жа њем у бе се ди“.

Про све ти тељ ску ми си ју нај пот пу ни је је оства рио као вје ро у чи тељ и про фе-
сор срп ског је зи ка у Ви шој ре ал ци пан че вач кој, гдје је пре да вао од је се ни 1863. до 
ље та 1874. го ди не, а ме ђу ње го вим уче ни ци ма би ли су и Ми хај ло Пу пин, Урош 
Пре дић, Јо ван Си ме о но вић Чо кић. О то ме је ли је по свје до че ње оста вио Пу пин у 
књи зи успо ме на Са па шња ка до на у че ња ка, на гла ша ва ју ћи да му је био „са вет ник, 
при ја тељ и за штит ник“, те да га је „увео у свет књи ге и упу тио да чи та Ње го ша“. 
За хва љу ју ћи Жив ко ви ће вим пре по ру ка ма Пу пин је по сли је за вр ше ног пе тог раз-
ре да гим на зи је оти шао у Праг на да ље шко ло ва ње чи ме је уве ли ко био омо гу ћен 
ње гов да љи на уч ни пут и раз вој. 

Жив ко вић је био из ра зи ти бо рац за на ци о нал на пра ва Ср ба у Угар ској, а од 
1864. го ди не, па све до кра ја жи во та, у ви ше на вра та био је би ран за по сла ни ка у 
На род но-цр кве ном са бо ру у Срем ским Кар лов ци ма. У том сми слу на ме ће нам се 
као упе ча тљи ва тврд ња Ми о дра га По по ви ћа да се Жив ко ви ће ва „жи вот на ста за“ 
мо же по сма тра ти као ка рак те ри стич ни пут „он да шњег вој во ђан ског ин те лек ту ал ца 
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кроз исто ри ју“. По зна то је да су ње го ви по што ва о ци и при ја те љи на мје ра ва ли да 
га на Са бо ру 1890. го ди не пред ло же за па три јар ха. Ме ђу тим, та да је био већ те шко 
боле стан и од био је ту ини ци ја ти ву. Је дан од по сљед њих круп ни јих по ду хва та у 
род ном гра ду ко је је ор га ни зо вао би ла је из град ња „Све то сав ског до ма“. Оста ло 
је за би ље же но да је Жив ко вић из го во рио при год ну бе сје ду на ње го вом отва ра њу 
и осве ће њу 2. ок то бра 1888. го ди не. 

2.3. Да нас је по зна то да је Жив ко вић ве ћи ну пје са ма на пи сао из ме ђу 1838. и 
1859. го ди не. При то ме је ство рио ве ли ки број при год них пје са ма, за тим сти хо ва 
са на ци о нал ном и ро до љу би вом те ма ти ком, те ра них љу бав них сти хо ва по све ће них 
нај при је дје вој ци Лен ки (Је ле ни Ко стић), а за тим и ка сни јих љу бав них сти хо ва 
по во дом ве ли ке и нео ства ре не љу ба ви пре ма мла дој удо ви ци Лен ки (Је ле ни Ма-
тић), у ко ју се био за љу био по сли је же ни не смр ти. Ме ђу тим, упр кос љу бав ним 
сти хо ви ма и сна жним осје ћа њи ма, и ова пје сни ко ва љу бав пре ма дру гој Лен ки 
оста ла је нео ства ре на, а мла да удо ви ца се уда ла по дру ги пут за Ђор ђа По по ви ћа 
Сте ри ју, ро ђе ног бра та пи сца Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Игром про ми сли упра во 
је про та-Ва са био тај ко ји их је „вен чао 4. ју ла 1859. го ди не“, ка ко на во ди Мир ја на 
Ћур чин у на дах ну тим за пи си ма из кул тур не про шло сти гра да Пан че ва. По во дом 
тог за ње га сва ка ко емо тив но ве о ма те шког и дра ма тич ног тре нут ка, Жив ко вић је 
на пи сао љу бав не пје сме Ње на уда ја и Опро штај. Ин те ре сант но је на по ме ну ти да 
је у овој дру гој пје сми у за вр шним сти хо ви ма на ја вио да не ће ви ше пи са ти по е зи ју: 
„Кад ми Лен ке мо је не ма,/ Нек’ и пе сме не ма ви ше“, те да је то обе ћа ње углав ном 
и одр жао ка да се ра ди о љу бав ним сти хо ви ма, али је на ста вио да пи ше по је ди не 
при год не пје сме. 

Жив ко вић се упо ко јио 25. ју ла 1891. го ди не у Пан че ву „по што ван од сви ју и 
угле дан, као ма ло ко ји Ср бин на са мрт ном ча су“, ка ко је то ка сни је на пи сао Ми лан 
Ћур чин у пред го во ру за по ме ну то пр во из да ње Жив ко ви ће вих Пе са ма (1907). По ред 
број них не кро ло га, об ја вље них не по сред но на кон са хра не, ука зу је мо и на чи ње-
ни цу да је та да пје сник Ра ди вој Жив ко вић у Ја во ру об ја вио при год ну пје сму „На 
глас о смр ти срп ског пе сни ка Ва се Жив ко ви ћа“, ко ја је мо жда на нај бо љи на чин 
ис ка за ла по што ва ње и љу бав ко је су са вре ме ни ци га ји ли пре ма сво ме оми ље ном 
ду хов ни ку и пред вод ни ку, „про та-Ва си“. 

3.0. Ни гдје се та ко по у зда но као у љу бав ној ли ри ци не по ка зу је тач ном кон-
ста та ци ја Ми о дра га По по ви ћа да по е зи ја Ва се Жив ко ви ћа „да је ау тен тич ну пред-
ста ву о ево лу ци ји на ше по е зи је од кла си ци зма и сен ти мен та ли зма ка ро ман ти зму“. 
У љу бав ној ли ри ци осје ћа ња су му од мје ре на, али и до вољ но бо га та и ра зно ли ка 
у скла ду са та да шњим ро ман ти чар ским до жи вља јем сви је та. У ра ним сти хо ви ма 
нај при је је пје вао о има ги нар ној, а за тим и о кон крет ној дра гој, та ко да су осје ћа ња 
че сто у дру гом пла ну, а до ми ни ра ју ре флек си је о сми слу жи во та без љу ба ви, о 
смр ти и ко смич кој суд би ни чо вје ка. На ро чи то је у том сми слу ре пре зен та тив на 
пје сма Љу бо пе вац (по зна ти ја по пр вом сти ху „Ти пла виш, зо ро злат на“), ко ја је 
ка ко смо прет ход но на гла си ли ис пје ва на 1839. го ди не, ка да се био за љу био у дје-
вој ку Лен ку (Је ле ну Ко стић), а из у зет на је по то ме што у њој, ка ко је то за па зио 
Ми о драг По по вић „на ла зи мо пр ви пут у срп ској по е зи ји и но ва ли сов ску че жњу за 
смр ћу“, те до жи вљај смр ти као „ти хог сна“ у ко јем про на ла зи мо уто чи ште од ту-
роб ног жи во та, о че му ће иза то га ма ги страл но пје ва ти Јо ван Сте ри ја По по вић. У 
ка сни јим сти хо ви ма, ко ји свје до че о сна жној љу ба ви пре ма јед ној дру гој Лен ки 
(удо ви ци Је ле ни Ма тић), осје ћа ња су кон кре ти зо ва на и стра сна, али при је све га 
искре на и пле ме ни та (У но ћи, Мо ји ја ди, Бо ја жљи вој Л..., Во лео бих, во лео бих, 
Мо јој не су ђе ној, О пр сте ну, Мо ја на де жда, Опро штај и сл.). Овај дру ги ци клус 
љу бав них пје са ма Ва се Жив ко ви ћа ка рак те ри сти чан је и по то ме, ка ко је то пр ви 
на гла сио Ми о драг По по вић, што се у њи ма „пр ви пут у срп ској књи жев но сти ја вља 
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жал за мла до шћу“, а ка сни је ће, као што је до бро по зна то, нај пот пу ни ју умјет нич ку 
ин тер пре та ци ју до жи вје ти у дје лу Бо ре Стан ко ви ћа. 

У ро до љу би вим сти хо ви ма до ми ни ра ју те ме ко је ево ци ра ју ко сов ски мит, као 
и сти хо ви о срп ским устан ци ма и ра то ви ма гра ни ча ра за на ци о нал на пра ва и сло-
бо ду у Угар ској, са ег зал ти ра ним ро ман ти чар ским сла вље њем кул та Оби ли ћа 
(Гроб Оби ли ћа, Ко со во), ево ка ци јом Ка ра ђор ђе ве суд би не (Из ди шу ћи Ка ра ђор ђе, 
Цр ни Ђор ђе, Плач Ка ра ђор ђа), те бу ђе њем пре чан ских Ср ба на бор бу за сло бо ду 
(Ра до иде Ср бин у вој ни ке, Дат ће Бог!, Од зив на пе сму Устај, устај, Ср би не!, Ми ле
ти ће ва пе сма и сл.). 

По себ но ука зу је мо на Ми ле ти ће ву пе сму, ко ја је на ста ла 1870. (да кле по сли-
је по ме ну те 1859. ка да је ис ка зао на мје ру да не ће ви ше пи са ти по е зи ју), а код са-
вре ме ни ка је би ла по зна ти ја по пр во ме сти ху „Орао, клик ће са ви си не“. Ра ди се о 
ро до љу би вој пје сми ко ја је исто вре ме но за ми шље на као буд ни ца упу ће на срп ском 
на ро ду, али и као по хвал на пје сма та да шњем по ли тич ком во ђи Ср ба у Вој во ди ни, 
Све то за ру Ми ле ти ћу, у ко јој је гло ри фи ко ва на ње го ва лич ност и оп шта ода ност 
срп ског на ро да ње го вим иде ја ма. Нај бо ље то по твр ђу ју за вр шни ак ти ви стич ки 
сти хо ви „Кад из ве сни куц не час/ Зо ви са мо, ево нас!“ 

На по ми ње мо овом при ли ком и то да је ро до љу би ва ли ри ка Ва се Жив ко ви ћа 
ва жна за раз вој срп ске ме три ке. Ми о драг По по вић на гла ша ва да су за „про у ча ва ње 
по ја ве на род ног ме тра у умет нич кој по е зи ји ин те ре сант ни хе рој ски де се тер ци“ 
ко је про на ла зи мо у пје сми Из ди шу ћи Ка ра ђор ђе.

У при год ним сти хо ви ма до ми ни ра ју број не оде и пје сме за хвал но сти зна чај-
ним са вре ме ни ци ма (Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Је фрем Обре но вић, Јо сиф 
Ра ја чић, Ми лош Све тић, Са ва Те ке ли ја, цар Франц Фер ди нанд), али и по ле мич ки 
то но ви, ка кав про на ла зи мо у Епи гра му го спо ди ну др Јо ва ну Сте ји ћу, у ко јем је стао 
у од бра ну Па вла Ста ма то ви ћа по во дом јед не оштре Сте ји ће ве кри ти ке. У по је ди ним 
при год ним пје сма ма, по го то во оним ко је су упу ће не књи жев ни ци ма, пре по зна је мо 
и ве о ма успје шне им пли цит не по е тич ке по гле де на су шти ну њи хо вог ства ра ња. У 
јед ној но ви јој хре сто ма ти ји „срп ских п(ј)еса ма о п(ј)есми (од ба ро ка до ре а ли зма)“, 
об ја вље ној под на сло вом П(ј)есник и п(ј)есма, Ду шан Ива нић је увр стио и сти хо ве 
Ва се Жив ко ви ћа на гла ша ва ју ћи да ње го ве „пје снич ке ми сли о по е зи ји и пје сни-
ци ма на ла зи мо, при је све га, у ра ним при год ним пје сма ма, по све ће ним зна ме ни тим 
са вре ме ни ци ма, С.М. Са рај ли ји и Ј. Ха џи ћу, али и нео бја вље ним ка сним – Ј. Су бо-
ти ћу“. Нај бо ље се то ви ди у Сти хо ви ма Си ми Ми лу ти но ви ћу Са рај ли ји, ис пје ва ним 
1839. го ди не, у ко ји ма се ука зу је на не сум њи ви ме та фи зич ки оре ол ово га пје сни ка: 
„Ти, што ти хо леб диш над Ава лом,/ И на зрач ном ца ру јеш пре сто лу...“ Упра во у 
тим сти хо ви ма пре по зна та је она бо жан ска ви си на и ду би на, она гра ни ца из ме ђу 
„све та у на ма“ и „све та над на ма“, онај из вор искон ских ми сли и људ ског по сто ја ња 
уоп ште, на ко ји ма је уте ме ље на не са мо цје ло куп на Са рај ли ји на ли ри ка, а иза ње 
и ма ги страл но Ње го ше во пје сни штво, не го и све ко ли ко ка сни је срп ско пје сни штво. 

Оно што је за јед нич ко за све Жив ко ви ће ве пје сме је сте из ра зи та ме ло ди о зност. 
Упра во због те на гла ше не ли рич но сти и му зи кал но сти по је ди не пје сме су му ком-
по но ва не (Ти пла виш, зо ро злат на; Ра дуј се, мла да не во; Ра до иде Ср бин у вој ни ке; 
Орао клик ће са ви си не, Мо ји ја ди, Цвет), та ко да је то зна чај но до при ни је ло по себ ној 
вр сти њи хо ве по пу лар но сти. Мо жда је и то био раз лог, из ме ђу оста лих ар гу ме на та, 
због ко га је пи шу ћи о срп ској ли ри ци у раз до бљу 1838‒1848. Јо ван Скер лић кон ста-
то вао да је Жив ко вић био „је дан од нај бо љих љу бо пе ва ца пре Бран ка Ра ди че ви ћа“. 
На во ди мо као ли јеп ку ри о зи тет да је пје сму Ра до иде Ср бин у вој ни ке пр ви ком по-
но вао Кор не ли је Стан ко вић, а да и да нас по је ди не пје сме Ва се Жив ко ви ћа из во де 
са вре ме ни ин тер пре та то ри ста ро град ске и на род не му зи ке (Ти пла виш, зо ро злат на, 
као и пје сма Цвет, по зна ти ја по пр вом сти ху Ни чи, ни чи, кри не бе ли) и сл.
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3.1. Вје ро ват но и за то што је био пре ви ше скро ман и што ни је др жао мно го до 
свог пје снич ког ра да, на гла ша ва ју ћи у јед ном пи сму Алек сан дру Сан ди ћу из 1885. 
го ди не да ни је био „до ра стао за та кав уз ви ше ни по сао, за ко ји се иште друк чег – 
ви лин ског да ра и жа ра“, Жив ко ви ће во дје ло је оста ло скрај ну то и до брим ди је лом 
за бо ра вље но још и за ње го вог жи во та. Са вре ме на ис тра жи ва ња су већ у до број 
мје ри ука за ла на нео прав да ност тог за бо ра ва и зна чај тог дје ла за ус по ста вља ње 
пот пу ни је књи жев не сли ке срп ског 19. ви је ка. На пи са но је од пје сни ко вог вре ме на 
до да нас и не ко ли ко не за о би ла зних ра до ва о дје лу Ва се Жив ко ви ћа. Ука зу је мо на 
сљеде ће тек сто ве: Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, Ва си ли је Жив ко вић – Пан че вач ки про та, 
пе сник, у књи зи До да так По ме ни ку од 1888 (Бе о град, 1901), Ми лан Ћур чин, Ва са 
Жив ко вић, би о граф ска сли ка, пред го вор у књи зи Ва са Жив ко вић, Пе сме, прир. М. 
Ћур чин (Бе о град, 1907), То дор Сте фа но вић Ви лов ски, Ва са Жив ко вић ‒ Си лу е те 
из про шло сти, пред го вор у књи зи Ва са Жив ко вић, Пе сме, прир. М. Ћур чин (Бе о град, 
1907), Јо ван Скер лић, Ва са Жив ко вић, Пи сци и књи ге, пр ва књи га (Бе о град, 1964), 
Ми хо вил То мандл, Не ко ли ко по да та ка за би о гра фи ју Ва се Жив ко ви ћа, Збор ник 
Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик, књи га 11 (Но ви Сад, 1963), Бо ри слав Ми-
хај ло вић, Ва са Жив ко вић (18191891), у књи зи Књи жев ни раз го во ри (Бе о град, 1971), 
Ми лош Цр њан ски, О сто го ди шњи ци Ва се Жив ко ви ћа, у књи зи Есе ји (Бе о град, 1983), 
Дра ги ша Жив ко вић, Тра гич но по ко ле ње срп ских пе сни ка, Европ ски окви ри срп ске 
књи жев но сти I (Бе о град, 1994), Дра ги ша Жив ко вић, Лир ска по е зи ја пре Бран ка 
Ра ди че ви ћа, Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти I (Бе о град, 1994), Ми о драг 
По по вић, Ва са Жив ко вић (1819‒1891), у књи зи Исто ри ја срп ске књи жев но стиро
ман ти зам, књи га дру га (Бе о град, 1985), Ду шко М. Ко ва че вић, Жи вот и рад Ва се 
Жив ко ви ћа, у књи зи Ва са Жив ко вић, жи вот, рад и пе сни штво (Бе о град, 1990).

По зна то је да је пје сник Ва са Жив ко вић за сту пљен је и у исто ри ја ма, син те-
за ма и пре гле ди ма срп ске књи жев но сти. Ука зу је мо на нај ва жни је књи ге: Јо ван 
Скер лић, Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти (Бе о град, 1914), Ми ло рад Па вић, 
Исто ри ја срп ске књи жев но сти кла си ци зма и пред ро ман ти зма (Бе о град, 1979), 
Ми о драг По по вић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти ‒ Ро ман ти зам, књи га дру га 
(Бе о град, 1985), Јо ван Де ре тић, Исто ри ја срп ске књи жев но сти (Бе о град, 2002), 
Го ран Мак си мо вић, За бо ра вље ни књи жев ни ци (Па ле, 2013). 

Жив ко ви ће ве пје сме су при сут не и у по је ди ним ис так ну тим ан то ло ги ја ма и 
хре сто ма ти ја ма срп ског пје сни штва. Из два ја мо нај зна чај ни је при мје ре: Бо жи дар 
Ко ва че вић, Ан то ло ги ја љу бав не ли ри ке, Бе о град, 1927. (Увр ште на је пје сма Мла дој 
не ве сти), Мла ден Ле ско вац, Ан то ло ги ја ста ри је срп ске по е зи је, Бе о град 1952. 
(Увр ште не су пје сме: Љу бо пе вац, Цвет, У но ћи, Мла дој не ве сти), Зо ран Га ври ло-
вић, Ан то ло ги ја срп ског ро до љу би вог пе сни штва, Бе о град, 1967. (Увр ште на је 
пје сма Гроб Оби ли ћа), Пе тар Ми ло сав љње вић, Ан то ло ги ја срп ске по е зи је: сред ње 
до ба, Бе о град, 2004. (Увр ште не су пје сме: Љу бо пе вац, Мла дој не ве сти и У но ћи), 
Го ран Мак си мо вић, 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, Бе о град, 2005. (Увр ште не су пје сме: Мла дој не ве сти, Мо ји ја ди, 
О пр сте ну, Мо ја на де жда), Сло бо дан Ра ки тић, Ан то ло ги ја по е зи је срп ског ро ман
ти зма, Бе о град 2011. (Увр ште не су пје сме: Љу бо пе вац, Цвет, Мо ји ја ди, У но ћи, 
Мо ја на де жда, Гроб Оби ли ћа), Ду шан Ива нић, П(ј)есник и п(ј)есма, хре сто ма ти ја 
срп ских п(ј)еса ма о п(ј)есми (од ба ро ка до ре а ли зма), Бе о град, 2017. (Увр ште на је 
пје сма Ода г. Ми ло шу Све ти ћу). 

Ва жно је овом при ли ком још јед ном на гла си ти да Жив ко вић ни је за жи во та 
об ја вио ни јед ну по себ ну књи гу, али је био ври је дан са рад ник у број ним ли сто ви ма, 
ка лен да ри ма и пје снич ким збор ни ци ма 19. ви је ка. На во ди мо не ке од нај по зна ти јих 
пу бли ка ци ја: Ско ро те ча, Срп ски на род ни лист, Бач ка ви ла, Го лу би ца, Зим зе лен, 
По ду нав ка и сл. 
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3.2. У по го во ру Ду шка Пе ву ље, на сло вље ном Сти хо твор ни умо тво рац – О 
по е зи ји и књи жев но и сто риј ском ста ту су пје сни ка Ва се Жив ко ви ћа, ука за но је на 
нај ва жни је аспек те књи жев ног ра да ово га пи сца, на до ми нант не те мат ско-мо тив-
ске ци клу се ње го вог пје сни штва, као и на спе ци фич ну ре цеп ци ју ње го вог дје ла. 
Пе ву ља по себ но апо стро фи ра ру ко вет љу бав них пје са ма на пи са них из ме ђу 1856. 
и 1859. го ди не ко је „по ври јед но сти иду из над свих ко је је до та да са чи нио“. Ра ди 
се, ка ко смо прет ход но на гла си ли, о ци клу су љу бав них пје са ма по све ће них ње го-
вој иде ал ној дра гој, кон крет ној же ни Је ле ни Лен ки Ма тић, та ко да пред ста вља ју 
свје вр стан „сти хо ва ни љу бав ни днев ник“. Ва жно је на гла си ти да Пе ву ља на до бар 
ин тер пре та ив ни на чин до во ди у ве зу ове сти хо ве, на осно ву Жив ко ви ће ве лир ске 
ин спи ра ци је и сна ге осје ћа ња, са Зма је вом пје снич ком збир ком Ђу ли ћи, као и са 
по е мом San ta Ma ria del la Sa lu te Ла зе Ко сти ћа, а бу ду ћи да ови сти хо ви ни су штам-
па ни за пје сни ко вог жи во та, у по не че му под сје ћа ју и на днев нич ке би ље шке ко је 
је Ла за Ко стић во дио на фран цу ском је зи ку. „У оса ми и пат њи, дво ји ца пје сни ка 
по вје ра ва ју се хар ти ји, а за пра во, во де ди ја ло ге из ме ђу раз ли чи тих сло је ва сво јих 
не у тје шних би ћа“, ка ко је то ли је по уо чио Ду шко Пе ву ља.

На гла ша ва мо да је при ре ђи вач ово из да ње опре мио и при мјер ним по да ци ма 
из пје сни ко ве хро но ло ги је жи во та и ра да, ука зао је на из во ре, на оп шту и по себ ну 
ли те ра ту ру на пи са ну о пје сни ко вом дје лу и лич но сти, на за сту пље ност ње го вих 
сти хо ва у ан то ло ги ја ма срп ског пје сни штва, што смо јед ним ди је лом и пре до чи ли 
у прет ход ним ди је ло ви ма ово га освр та. Све то нам да је за пра во да за кљу чи мо 
ка ко има мо ис пред се бе књи гу ко ја на сва ки на чин до стој но ре пре зен ту је Ва су 
Жив ко ви ћа и на ли јеп на чин оби ље жа ва ју би леј два сто ље ћа од ње го вог ро ђе ња.

4.0. По ја ва из да ња као што је књи га Ва се Жив ко ви ћа Сти хо твор ни умо тво ри 
има ва жну уло гу у очу ва њу кул ту ре пам ће ња, а за тим отва ра про стор за чи тав низ 
но вих сту ди ја, ин тер пре та ци ја и син те за, ко је мо гу ука за ти на дру га чи је аспек те 
ра зу ми је ва ња исто ри је срп ске књи жев но сти. Под сти че нас да ис тра жу је мо сло же ни 
фе но мен мар ги на ли за ци је и за бо ра ва у обла сти књи жев не он то ло ги је, ко ји је уви јек 
уте ме љен на ак тив ном од но су са пам ће њем, као оном искон ском људ ском по тре бом 
за ра зу ми је ва њем по сто ја ња уоп ште. Жив ко ви ће во пје снич ко дје ло, као и дје ло 
ње го вих са вре ме ни ка, ко је смо по ме ну ли у увод ном ди је лу на шег тек ста, упра во 
по зи ва на но ве мо гућ но сти књи жев но и сто риј ског и он то ло шког са гле да ва ња срп ске 
књи жев но сти из сре ди не 19. ви је ка. 

Др Го ран М. Мак си мо вић
Уни вер зи тет у Ни шу

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

go ran.mak si mo vic @fil fak.ni.ac.rs 
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ЧИ ТА ЈУ ЋИ РЈЕЧ НИК ВУ КА СТЕ ФА НО ВИ ЋА КА РА ЏИ ЋА: 
У ПО ТРА ЗИ ЗА ЗА БО РА ВЉЕ НИМ СВЕ ТО ВИ МА

(Зо ја Ка ра но вић. Ву ков реч ник и срп ска кул ту ра. Књи га о за бо ра вље ним  
све то ви ма. Бе о град: Ву ко ва за ду жби на – По же га: Из да вач ка ра ди о ни ца Сви так,  

2019, 211 стр.)

Књи га Ву ков реч ник и срп ска кул ту ра. Књи га о за бо ра вље ним све то ви ма 
пред ста вља ре зул та те ис тра жи ва ња Зо је Ка ра но вић о Рјеч ни ку Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа као де ла од из у зет ног зна ча ја за исто ри ју срп ске кул ту ре. Реч је о књи зи 
ко ја је исто вре ме но збир ка ра до ва ко је је ау тор ка об ја вљи ва ла са мо стал но или у 
ко а у тор ству, и це ло ви та сту ди ја о од но су реч ни ка и је зи ка са тра ди циј ском кул-
ту ром. Нит ко ја по ве зу је ра до ве у овој књи зи је сте же ља да се о за бо ра вље ним 
све то ви ма – тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба у 19. ве ку – про ми шља и да се ис так ну 
њи хо ве вред но сти. Та же ља сна жно је при сут на у свим ра до ви ма и ау тор ка не рет ко, 
уз ана ли зу реч нич ке гра ђе и везâ из ме ђу је зи ка и кул ту ре, ука зу је на иш че зла вре-
ме на и про сто ре и да је оштре ко мен та ре о мо дер ном све ту, у вред но сном сми слу 
га су прот ста вља ју ћи тра ди ци о нал ном. 

Књи гу чи ни шест це ли на, ко је су на сло вље не из ре ка ма или фраг мен ти ма фол-
клор них тек сто ва, а ко је упу ћу ју на раз ли чи те про бле ме ко је Рјеч ник Ву ка Сте фа но-
ви ћа Ка ра џи ћа по ста вља пред чи та о це, а ко ји ма се Зо ја Ка ра но вић по све ће но ба ви.

У пр вој це ли ни Ср би ка жу, да ако му шко про ђе ис под ду ге, по ста ло би жен ско 
из дво јен је је дан рад – „Рјеч ник Ву ка Ка ра џи ћа – из вор зна ња о срп ској кул ту ри“. 
Ау тор ка по ка зу је ка ко око сни цу Ка ра џи ће вог Срп ског рјеч ни ка из 1818. го ди не 
чи ни лек си ка из се о ских сре ди на и уз њу бо га та је зич ка, ет но граф ска и фол клор на 
гра ђа. Та кво бо гат ство гра ђе отва ра мо гућ ност ре кон струк ци је кул ту ре као се мио-
тич ког си сте ма. Зо ја Ка ра но вић по ка зу је да је у Рјеч ни ку лек се ма по вод за опис ве-
ро ва ња, ис ку ста ва, жи во та, са чу ва них у оби ча ји ма, сти хо ви ма, фра зе о ло ги зми ма. 
Она ис ти че да ово де ло има ен ци кло пе диј ску и кул ту ро ло шку при ро ду, јер от кри-
ва сли ку све та Ср ба у 19. ве ку. Та сли ка све та при ка за на је у Рјеч ни ку у свој сво јој 
сло же но сти, јер Ка ра џић да је ре ги о нал не и ди ја ле кат ске ва ри јан те ре чи и оби ча ја, 
со ци о кул тур ну и об ред ну по за ди ну упо тре бе ре чи, њи хо ву сим бо лич ку вред ност. 
Ти ме што је био отво рен за ерот ски и сме хов ни сег мент кул ту ре, за сно ван на пра-
знич ној об ред но сти, по ка зао је да раз у ме ње ну сло же ну, ди на мич ку при ро ду. За бо-
ра вље ни све то ви о ко ји ма Зо ја Ка ра но вић раз ми шља чи та ју ћи Ка ра џи ћев Рјеч ник 
на ла зе се у си сте му вред но сти, при ча ма о исто ри ји на се ља ва ља и на се ља, о ло ка-
ли те ти ма, на род ној ети мо ло ги ји и кул тур ној ге о гра фи ји, о исто ри ји град ње и на-
род ном гра ди тељ ству, о оби чај ном пра ву и на чи ну жи во та, ма те ри јал ној кул ту ру, 
ис хра ни, сва ко днев ним по сло ви ма, људ ским осо би на ма... Реч нич ка гра ђа све до чи 
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о ве ро ва њи ма о на стан ку би ља ка и жи во ти ња, ју нач ким би о гра фи ја ма (нпр. Мар ка 
Кра ље ви ћа), о вра ча њи ма и га та њи ма, стра хо ви ма од уро ка и де мо но ло ги ји, об ред-
но-оби чај ној прак си, кул тур но-исто риј ским пре да њи ма... Док иш чи та ва сти хо ве 
и дру ге фол клор не тек сто ве у Рјеч ни ку, Зо ја Ка ра но вић от кри ва на род ну по е зи ју као 
сред ство ко му ни ка ци је у Ка ра џи ће вом вре ме ну. Упу ћу је на бо гат ство на ра тив них 
об ли ка, због че га се Рјеч ник мо же, из ме ђу оста лог, по сма тра ти и као ан то ло ги ја 
на род них при ча, пе са ма и крат ких фол клор них жан ро ва. Док с јед не стра не кон-
цеп ци јом Рјеч ни ка Ка ра џић по ка зу је сло је ви тост кул ту ре, с дру ге стра не, ин фор-
ма ци ја о јед ном фе но ме ну учи та ва се у дру ге се ман тич ке са др жа је, што све до чи 
о си сте ма тич ном и ор га ни зо ва ном бе ле же њу, као и, што је ау тор ки по себ но ва жно, 
о це ло ви то сти срп ске тра ди ци о нал не кул ту ре као си сте ма.

Дру ги оде љак На вре ла ва ра од дун до ло ва до ла чи не два ра да – Об ред на лек
си ка и об ре ди у Рјеч ни ку (1818) Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и Об ред на лек си ка и 
ру ту ал на прак са у ве зи с ро ђе њем у Ву ко вом Рјеч ни ку (1818). Ови ра до ви чи не на-
ста вак ау тор ки ног ду гог ба вље ња об ред ним сло је ви ма тра ди циј ске кул ту ре и фол-
кло ра. У овом одељ ку она упу ћу је на све до чан ства о об ред но-оби чај ној прак си 
ве за ној за кри зне тре нут ке у чо ве ко вом жи во ту, ка лен дар ске про ме не у при ро ди 
и за аграр не пра зни ке. Ис ти че Ка ра џи ће во бе ле же ње раз ли ка у сег мен ти ма ри ту-
а ла у ра зли чи тим кра је ви ма, као и зна чај сме хов ног сег мен та кул ту ре у об ред ној 
прак си. Као и у пр вом одељ ку, ау тро ка на гла ша ва по ве за ност ак ци о не и вер бал не 
стра не ри ту а ла и с тим у ве зи са гле да ва и ме сто фол клор них тек сто ва у тра ди циј-
ској кул ту ри. За раз у ме ва ње Рјеч ни ка, као и об ред не (ак ци о не и вер бал не) прак се, 
ва жан је Ка ра џи ћев лек си ко граф ски по сту пак то ком ког он кре ће од лек се ме да би 
сти гао до ту ма че ња значе ња (не од пе сме ка об ја шње њу ре чи), уз реч се до но се 
опи си об ре да, као и пре кла па ње раз ли чи тих пра зни ка у јед ној ре чи. Та квим по ступ-
ком осве тља ва се од нос ре чи и кул ту ре, а об ре ди по ста ју све до чан ства о не ка да шњем 
на чи ну жи во та. 

У дру гом ра ду па жња се усме ра ва ка ри ту ал ној прак си ве за ној за ро ђе ње де-
те та, чи ме се ра ни је из не ти ста во ви по твр ђу ју на кон крет ним при ме ри ма. Ови об ре-
ди са гле да ва ју се као по ступ ци одва ја ња де те та од оног све та и ве зи ва ња за људ ску 
за јед ни цу, што се, из ме ђу оста лог, по сти же и ка да се у пе сма ма име ну ју ро ди те љи 
де те та, чи ме се де те за њих ве зу је, а они по ста ју де те то ви за штит ни ци. Об ред на 
лек си ка се од но си на ак ци о нал не, пред мет не, пер со нал не, ло ка ци о не и хро но ло шке 
ди мен зи је об ре да. На при ме ру оби ча ја ба би на, ау тор ка ука зу је на ве ро ва ња о под-
ло жно сти де те та деј ству уро ка, на пе сме ко је ма гиј ски те ра ју де мо не. Скре ћу ћи 
па жњу на оби ча је ве за не за име но ва ње и кр ште ње, Зо ја Ка ра но вић ана ли зи ра ве-
ро ва ња о за штит ној уло зи име на и ве зи об ре да око ро ђе ња са дру гим ри ту а ли ма 
из по ро дич но-ка лен дар ског кру га. Она за тим упу ћу је на Ка ра џи ће ва бе ле же ња 
ве ро ва ња о јед но ме се чи ћи ма и о ана лог ним суд би на ма ро ђе них истог ме се ца (или 
да на). Ау тор ка ис ти че да је Ка ра џић у од ред ни ца ма ко је се ти чу об ред но-оби чај не 
прак се ве за не за ро ђе ње дао смер ни це за ка сни ја ис тра жи ва ња овог сег мен та тра-
ди циј ске кул ту ре.

Тре ћи оде љак Ср бљи при по ви је да ју да је Го лу бац гра ди ла Ђур ђе ва Је ри на, 
ра ди го лу бо ва по све ћен је пре да њи ма и ње га чи не два ра да – Вук Ка ра џић са ку
пљач, ре да кр тор и из у ча ва лац пре да ња (од Рјеч ни ка до Жи во та и оби ча ја) и Ву ков 
Рјеч ник и пре да ња на гра ни ци све то ва. На по чет ку пр вог тек ста ау тор ка ка же да 
ће при чу схва ти ти ши ро ко – као мит, при по вет ку, пре да ње, сва ки на ра тив, или 
ње гов фраг мент, ко ји мо же на ста ти уз гред но из го вор не си ту а ци је, од ли ку је се 
јед но став но шћу и нео ба ве зно шћу кон тек ста ка зи ва ња и тра ди ра се усме ним пре-
но ше њем. Од ве ли ке је ва жно сти за са гле да ва ње про це са фор ми ра ња и тра ја ња 
пре да ња, као и за раз у ме ва ње Ка ра џи ће вог ин те ре со ва ња за на род ну про зу што 
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ау тор ка по ка зу је ка ко се исто пре да ње ја вља у раз ли чи тим Ка ра џи ће вим де ли ма, 
у раз ли чи тим ва ри јан та ма. Под се ћа на Ка ра џи ће ву по де лу пре да ња на одељ ке: 
ју на ци и њи хо ви ко њи, по ста ње гдје ко јих ства ри и вје ро ва ње у ства ри ко јих не ма, 
ко ји од го ва ра ју по де ли на кул тур но-исто риј ска, ети о ло шка и де мо но ло шка пре да ња. 
Ау тор ка са гле да ва ка ко у пре да њи ма до ла зи до ки да ња ини ци јал ног лан ца при по-
ве да ња, до ком би но ва ња са дру гим жан ро ви ма, чи ме сег мент ис ка за по ста је хи-
бри дан – спа ја ју се де мо но ло шки и кон крет ни до га ђај, при ча се о ис ку ству обич них 
љу ди у су сре ту с нат при род ним и за у зи ма се ди на ми чан став пре ма ис при ча ном. 

По ка зју ћи ка ко је и у ко јим де ли ма Ка ра џић об ја вљи вао пре да ња, бај ке, ша-
љи ве при че... Зо ја Ка ра но вић ис ти че зна чај кон ти ну и те та ње го вог ин те ре со ва ња 
за про зу. Она да ље ука зу је на сплет кон крет них до га ђа ја, ло ка ли те та, ју на ка и 
фик ци о на ли за ци је, ве ро ва ња и мит ско-исто риј ских асо ци ја ци ја као под стре ка за 
на ста нак на ра ти ва. Као зна ча јан, ау тор ка ис ти че Ка ра џи ћев ре дак тор ски по сту пак, 
ко ји под ра зу ме ва па ра фра зи ра ње, из о ста вља ње и до да ва ње де та ља, про ме не кон-
тек сту ал ног окру же ња (нпр. у пре да њи ма/при ча ма о Ми ло шу Оби ли ћу). Ти ме се 
гу би ве за с усме но шћу и на ра тив ни са др жај се пре но си из ме ди ја у ме диј, из усме-
ног у пи са но, а од при ча ња на ста је при ча. Због ова квих ин тер вен ци ја у усме ној 
про зи, због лан ча не по ве за но сти и ис пре пле те но сти усме ног и пи са ног, због схва-
та ња при че као отво ре ног де ла, ау тор ка Ву ка Ка ра џи ћа ви ди као за чет ни ка мо дер не 
срп ске књи жев но сти.

У дру гом ра ду из овог одељ ка Зо ја Ка ра но вић раз ма тра пре плет исто рич но-
сти и ве ро до стој но сти у пре да њи ма, мо гућ но сти ре ла ти ви зо ва ња при че. На при-
ме ри ма из Ка ра џи ће вих де ла, она по ка зу је да се, осим при по ве да ња, у пре да њи ма 
пре и спи ту ју и „са да и ов де“, ствар ни свет ко ји ни кад ни је са свим ре а ли сти чан, а 
исто риј ски сег мен ти на ка ле мље ни су на ми то ло шки, ма гиј ски по глед на свет. Из раз 
је ру ди мен та ран, фраг мен та ран и флук ту и ра ју ћи. Ви ђе ни свет за то је по ли ва лен-
тан – ре а лан и има ги на ран, љу ди су оп те ре ће ни те ско бом, стра хом, за па ње но шћу, 
крај је отво рен и не до ла зи до олак ша ња, не ус по ста вља се на ру ше на хар мо ни ја. 
Пре да ња све до че о пу ко ти на ма у мо но лит ном тра ди циј ском по и ма њу све та и као 
та ква су фол клор ни жа нр нај бли жи на ра тив ној фан та сти ци, иа ко се с њом не могу 
из јен да чи ти.

Че твр ти оде љак Ој де вој ко, ој да на, не ме ћи се но га ма пред ста вља рад Сме хов
но и ерот ско у кон тек сту пре мо дер ног осе ћа ња све та и Ву ко вом Рјеч ни ку 1818. 
У овом тек сту ау тор ка, на при ме ру гра ђе из Рјеч ни ка (лек си ка, уз ре чи це, по сло ви це, 
ру га ли це, при че, об ред на и ма гиј ска прак са, ко мен та ри), по твр ђу је сво је ра ни је 
на ла зе о сме хов ној и ерот ској ди мен зи ји тра ди циј ске кул ту ре. Она по ка зу је да су 
озбиљ но-па те тич на и сме хов но-ерот ска сфе ра два ли ца исте кул ту ре. Тог дру гог 
(или пр вог, по што хи је рар хи је не ма) ли ца Ка ра џић се ни је од ре као упр кос оштрим 
кри ти ка ма, па је у дру гом из да њу Рејч ни ка из о ста ла лек си ка ко ја упу ћу је на сно шај 
и пол не ор га не, али не и она са ска то ло шким значе њи ма, ни ти алу зив ни и ви ше знач-
ни сми сло ви. 

Зо ја Ка ра но вић да ље раз ви ја бах ти нов ски став да су оп сце не ре чи и смех из-
раз ерот ског, знак ерот ске же ље, афир ма ци је пол не мо ћи, ра до сти и ла ко ће ко је 
пра те сек су ал но спа ја ње, да су у функ ци ји жи во та и об на вља ња. Реч је о ства ра лач-
ком на че лу, ко је се, по ау тор ки ном ми шље њу, мо ра са гле да ва ти у кон тек сту об ре-
да и ма ги је, на шта упу ћу ју и Ка ра џи ће ве на зна ке о та бу и са но сти ове лек си ке, 
од но сно о то ме да су се оп сце ни тек сто ви из во ди ли са мо у про пи са ним (об ред ним) 
су ту а ци ја ма (нпр. у ко лу) ка да се при вре ме но уки да ју нор ме ко је ва же у про фа ном 
вре ме ну. Зо ја Ка ра но вић за тим па жњу по све ћу је пре мо дер ном кон цеп ту отво ре ног 
те ла, чи ји су де ло ви, са сво јим из бо чи на ма, уду бље њи ма, отво ри ма по ве за ни са 
дру гим те лом и са све том. Сле де ћи Бах ти но ву те о ри ју, она по ка зу је да је уни ште ње 
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ста рог по рет ка по треб но да би се ствар ност об но ви ла, али при том при вре ме на сло-
бо да за др жа ва по тен ци јал уто пи је.

Пе ти део, Ле па Па ва у ко ви љу спа ва, са сто ји се од три ра да: Ву ков Рјеч ник 
(1818) и свет фло ре – об ред и по е зи ја, У по чет ку бе ше реч – из во ри шта фол клор не 
но ми на ци је и при ро да би ља ка у Ву ко вом Рјеч ни ку (1852) и Биљ ни свет у фра зе о
ло ги зми ма у Ву ко вом Рјеч ни ку (1852). Ау тор ка пр ви рад по ве зу је с прет ход на два 
одељ ка јер па жњу усме ра ва ка на род ним на зи ви ма би ља ка, на зи ви ма стра ног по-
ре кла, си но ними ма, ду бле ти ма и ре ги о на ли зми ма, оста ју ћи по све ће на от кри ва њу 
значе ња фи то ни ма у об ред ном, тра ди циј ском кон тек сту. Она по ка зу је ка ко Рјеч ник 
ре флек ту је од нос чо ве ка 19. ве ка пре ма биљ ка ма, ве ро ва њи ма, об ре ди ма и ма ги ји 
у ве зи са њи ма. На по ре до по ка зу је ка ко је Ка ра џић на во дио фор му ле, ма ле при че, 
сти хо ве, ко мен та ре уз фи то ни ме, по сло ви це и фра зе о ло ги зме, при ме ре култ них 
рад њи да би при ка зао ме сто би ља у кул ту ри. По себ ну па жњу по кла ња бо сиљ ку, 
ко но пљи, је ли, ја бла ну, ја бу ци. Го во ре ћи о гло гу, ау тор ка ис ти че ње го ву пло до но-
сну сим бо ли ку, на су прот ту ма че њу ове биљ ке као зна ка си ро ма штва у сти хо ви ма 
„Во лим с дра гим по го ри о̓ди ти, / глог зо ба ти, с ли ста во ду пи ти“. При ана ли зи 
све та фло ре у Рјеч ни ку из 1818, ис ти че се упо тре ба би ља то ком ђур ђев дан ских и 
ивањ ских об ре да. Ње го ве функ ци је пре вас ход но су ве за не за плод ност, афро ди зи-
јач ке мо ћи, ле че ње и за шти ту од злих си ла. 

У дру гом ра ду Зо ја Ка ра но вић усред сре ђу је па жњу на на чи не но ми на ци је 
би ља ка у Рјеч ни ку из 1852, чи ме по ка зу је да ово Ка ра џи ће во де ло има еле мен те 
ди ја ле кат ског и фра зе о ло шког реч ни ка, као и реч ни ка си но ни ма. Као и у ра ни јим 
ра до ви ма, и ов де се по твр ђу је да је лек се ма по вод за ис ка зе о ве ро ва њи ма и ис ку-
стви ма љу ди. Но ми на ци ја се за сни ва на чул ној пер цеп ци ји и ре цеп ци ји би ља, конкре-
ти за ци ји тем по рал ног и спа ци јал ног аспек та њи хо вог ра ста, цве та ња и сл, мо ти ви-
са на је бо јом биљ ке или опо зи ци јом све тло/там но (цр но/бе ло), или ко ре ла ци јом са 
жи во ти ња ма. Та ко се по ка зу је да су име на би ља у Рјеч ни ку фи то ним ни код за 
фор ми ра ње мо де ла све та. Но ми на ци ја је су бјек тив на и ан тро по цен трич на, по не кад 
за сно ва на на прин ци пу пер со ни фи ка ци је (мо ти ва ци ја тер ми ни ма срод ства, осо би-
на ма љу ди и рад ња ма ко је они вр ше), по ка зу је да љу ди, име ну ју ћи биљ ке, от кри-
ва ју ка ко опа жа ју ствар ност, ка ко се сна ла зе у све ту и ка ко ус по ста вља ју ве зе са 
дру гим љу ди ма. Но ми на ци ја отва ра асо ци ја тив на по ља чо ве ка и осве тља ва сим-
бо лич ке функ ци је би ља, ве ро ва ња у њи хо ве ле ко ви те и ма гиј ске мо ћи.

Тре ћим ра дом па жња се усме ра ва ка фра зе о ло ги зми ма. У њи ма се објек тив не 
осо би не би ља ка пре но се на по на ша ње љу ди и лек си ка ли зу ју се. Фра зе о ло ги зми ма 
се вер ба ли зу ју уве ре ња, тврд ње, исти не, ак ци о ни или ста тич ки аспект све та, тем-
по рал ност, кван ти фи ка ци ја, ка у зал но сти и кон се квент ност. По себ но се ис ти чу 
фра зе о ло шки по тен ци ја ли вр бе, ко при ве и ку пу са. Ка да се фра зе о ло ги зми ма ис-
ка зу ју до бре же ље, или су пак део кле тви, за бра на и сл. они се мо гу по сма тра ти 
као по лу о бре ди. Ау тор ка у Рјеч ни ку на ла зи тра го ве тран сфор ма ци ја об ре да или 
об ред ног тек ста у реч и ре чи у об ред, ве ро ва ње, пред ста ву. На гла ша ва ко му ни ка-
тив ну и об ред но-ма гиј ску функ ци ју ма лих фол клор них фор ми, при че му се по ка-
зу је да за ме на де но та та пре ма бли ско сти звуч ног скло па све до чи о кул ту ро ло шком 
кре та њу од ре чи ка вер бал ном тек сту. По ка зу је се да, ка да се са гле да спо ља шње и 
уну тра шње би ће биљ ке (из глед и ве ро ва ње о њој), спре га фор мал но-је зич ког и 
об ред ног аспек та ње ног по сто ја ња, мо же за по че ти де ко ди ра ње фра зе о ло ги зма.

Биљ ка ма је по све ћен и сег мент под на зи вом У ме не је би ља ри ца мај ка, сва
ко ме ме би љу на у чи ла: „Биљ ни свет у ви ђе њу Ву ка Ка ра џи ће у Рјеч ни ку 1852“. Реч 
је о екс церп ци ји реч нич ких је ди ни ца ве за них за биљ ке. Овај сег мент кон ден зо ва но 
по ка зу је Ка ра џи ћев рад на при ку пља њу лек си ке ко ја се од но си на би ље и њи хо во 
ме сто у тра ди циј ској кул ту ри. 
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На уч ну апа ра ту ру ове књи ге чи не: спи сак ци ти ра не ли те ра ту ре, на по ме на о 
то ме да ли су и где ра до ви ра ни је об ја вљи ва ни, ко ји ра до ви су об ја вљи ва ни у ко-
а у тор ству, као и ре ги стар име на.

По у здан пу то каз ка мо гу ћем чи та њу ове књи ге пред ста вља пред гов ор Мирја-
не Д. Сте фа но вић Реч као обра зац кул ту ре. Мир ја на Сте фа но вић ис ти че Ка ра џи ћев 
по сту пак да кроз при чу о јед ној ре чи при ча о тра ди ци о нал ној срп ској кул ту ри, чиме 
реч по ста је по сту пак кул ту ре. Она скре ће па жњу чи та о ци ма на по тре бу разу ме ва ња 
ди на ми ке упо тре бе из ра за, ње го ве ре фе рен ци јал но сти као стал ног на сло ја ва ња зна-
че ња, пре пле та ве ро до стој но сти и мит ских исти на. Ука зу ју ћи на тра ди циј ски ток, 
или на тра ди циј ске кру го ве ко ји се ши ре, ау тор ка пред го во ра под се ћа на де ла Га ври-
ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа, Ми ло ва на Гли ши ћа, оста вља ју ћи низ отво ре ним. Гово-
ре ћи о се ћа њу и пам ће њу, од но су ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног, Мир ја на Сте фа но вић 
ис ти че те мељ не тач ке ра да Ву ка Ка ра џи ћа, као и про у ча ва ња Зо је Ка ра но вић.

Чи та ју ћи књи гу Ву ков реч ник и срп ска кул ту ра Зо је Ка ра но вић, за ко ра чу је мо 
у за бо ра вље не све то ве, лек си ка пред на ма но си ин фо рма ци је о тра ди циј ској кул-
ту ри 19. ве ка, о ве ро ва њи ма, об ре ди ма, оби ча ји ма и ма ги ји. Сти хо ви, пре да ња, фи-
то ни ми, фра зе о ло ги зми... пру жа ју увид у свет дру га чи ји од на шег, пред ко јим се 
пи та мо о вре ме ни ма и про сто ри ма – не ка да шњим и са да шњим.

Др Ана В. Вукмановић
Издавачка кућа Klett

ana.vukmanovic@hotmail.com

UDC 821.163.41.09(049.32)

БЛА ГО ДЕ ТИ ЧИ ТА ЛАЧ КИХ ИС КУ ШЕ ЊА

(Ра до слав Ера ко ви ћа. Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња.  
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019, 269 стр.) 

На у ка је озбиљ на ствар и ту не ма ме ста за ду хо ви тост. Ово је ве ро ват но је дан 
од сте ре о ти па ко јем се у на у ци при дао ста тус ак си о ма. Књи га Ра до сла ва Ера ко ви-
ћа Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња вр ло је озбиљ на и дра го це но ду хо ви та књи га. 
И већ ње на „ме то до ло шка“ по став ка у па ра док сал ном им пе ра ти ву – спо знај и ко-
ри сно за ба ви – чи ни је дру га чи јом од свих на уч них књи га ко је смо чи та ли. Она је 
је дин стве на, ера ко ви ћев ска, не мо же се сле ди ти јер је њен основ ни ква ли тет по ред 
акри бич но сти – ли те ра ност. Њу је пи сао пи сац у ко жи на уч ни ка (то што смо пр во 
по ме ну ли пи сца не зна чи да смо ти ме ума њи ли при мар ну про фе си ју ау то ра – упра-
во обрат но, са мо смо је по ја ча ли у кре а тив ној енер ги ји, оној ко ја је за јед нич ка 
умет ни ци ма и на уч ни ци ма).

Ула зни ца у Ера ко ви ћев днев ник је увод на Реч пи сца. Вр ло зна чај на, јер по пут 
Сте ри ји ног об ра чу на ва ња са ими та тив ним обра сци ма кул ту ре у 19. ве ку, от кри ва 
јед ну вр сту днев нич ког по тек ста – отво ре ну по ле ми ку са по мо дар ском на уч ном 
ели том с кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка. Днев ник чи та ња је пи сан као ан ти кри ти ка, 
из об ли ча ва ју ће огле да ло у ко јем се, кроз сли ко ви та укр шта ња ак ту ел ног и фик-
циј ског, кроз хи пер ба тон ске и хи пер бо лич не де фор ма ци је, де ма ски ра ју „бо ле сти“ 
екс клу зив них, елит них, ан ти тра ди ци о нал них, са мо за пад них (ни ка ко и ис точ них 
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или ју жних) књи жев них кру го ва. На ме ти се на шла кри ти ка ко је књи жев на де ла, 
као у Про кру сто ву по сте љу, на си лу ста вља у са вре ме не те о риј ске окви ре, чи ји је 
вр ху нац ре фе рент на ли те ра ту ра (при зна та од екс клу зив них по сред ни ка ви ших 
исти на и ви ших „кул ту ра), ко ја ви ше ци ти ра, а ма ње ми сли, ко ја је у на по ру да 
пре ве де пре вод пре во да, и ко ја бо лу је од Акри би је вог син дро ма.1 Овај син дром, 
ко јег је ау тор срећ но име но вао и ко ји за слу жу је да бу де при хва ћен као оп ште при-
зна та ди јаг но за и од дру гих књи жев них „ме ди ци на ра“, а ко ји је „то ком прет ход ног 
ве ка по ко сио мно ге углед не књи жев не исто ри ча ре и ака де ми ке“, има сле де ће симп-
то ме: на ци о нал на књи жев ност се по зна је из мње ња, сте ре о ти па; ти сте ре о те пи се 
по по тре би ак ти ви ра ју (оспо ра ва ју или ве ли ча ју), про из во ди се „ехо“ ми шље ња 
– не ми сли се, и што је нај те жа кли нич ка сли ка, не чи та се. 

Ера ко ви ће ва сту ди ја чи та о це вра ћа чи та њу срп ских пи са ца из 18. и 19. ве ка, 
и то их вра ћа на је дан вр ло зах те ван на чин. Без по ди ла же ња ан гли ци зи ра ним блиц 
кри ти ка ма и бр зом успе ху у фор му ли (при ме ни наш текст на стра ном узор ку и 
вред нуј про пор ци о нал но ме ри ње го ве при ме њи во сти), Ера ко вић зах те ва до бро 
оба ве ште ног чи та о ца у нај тра ди ци о нал ни јем сми слу те ре чи – оног ко ји чи та, који 
по зна је де ло, а он да и опус пи сца, а он да и ши ри на ци о нал ни кон текст, а он да још 
ши ри – ком па ра ти стич ки (и то онај ко ји се ши ри и пре ма и ис то ку и пре ма за па ду, 
и пре ма се ве ру и пре ма ју гу). Бр за ге о граф ска и вре мен ска пре ба ци ва ња кроз ли-
те рар ну га лак си ју, оби ље ли те рар них асо ци ја ци ја и ис кли зну ћа, та квом чи та о цу 
пру жа ју ве ли ки ужи так – јед ну вр сту од лич не за ба ве, на лик аван ту ри зму бр зог 
сур фо ва ња. 

Ана ло ги ја са сур фо ва њем ни је слу чај на. Она има и сво је те о риј ско упо ри ште 
у сту ди ја ма Мaри-Ло ри Ра јан (Ma rie-La u re Ryan ) у ко ји ма се пре ко фе но ме на ура-
ња ња опи су ју раз ли чи ти на чи ни ап сорп ци је све та при ча у про це су чи та ња (кон цен-
тра ци ја, има ги нар но уче шће, за нос и за ви сност – син дром Дон Ки хо та). Мaри-Ло ри 
Ра јан пи ше: „У нај бо љем слу ча ју, ура ња ње мо же би ти аван ту ри стич ко и окре пљу ју ће 
ис ку ство упо ре ди во са пли ва њем у хлад ном оке а ну на моћ ном сур фу. На по чет ку, 
окру же ње се чи ни не при ја тељ ско, ула зи те у во ду не вољ но, али ка да се по ква си те 
и по ве ри те сво је те ло та ла си ма, не по же ли те да их ика да на пу сти те“.2

Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња је за пра во аван ту ра чи та лач ког по ни ра ња у 
фик циј ске све то ве. За раз ли ку од Ме ри Ло ри Ра јан, у на шем раз у ме ва њу чи та лач ког 
чи на, ин тен зи тет ура ња ња се по ја ча ва ин тен зи те том из ра ња ња. То што смо ми 
(чи та о ци) увек у дру гој рав ни он то ло ги је омо гу ћа ва при ви ле ги ју са гле да ва ња фик-
циј ских све то ва и као мо гу ћих, и као истих, и као слич них, и као бли ских, реч ју, 
као људ ских. Ово „као“ је из у зет но бит но јер на ње го вим пле ћи ма по чи ва це ло купна 
на у ка о књи жев но сти. Чи ње ни ца да су фик циј ски све то ви мо гу ћи у је зи ку чи ни 
их до вољ но флек си бил ним да се у чи та лач ком уму, упра во кроз огром на про стран-
ства је зич ких га лак си ја, мо гу кре та ти. 

Ова ма ла опа ска про ле го ме на је јед ној тром плеј ској ди мен зи ји чи та ња (под-
јед на ко бит ној као и ди мен зи ја ура ња ња) ко ју на нај бо љи на чин илу стру ју Ера ко-
ви ће ве сту ди је. Њи хо ва сна га ни је са мо у ре тор ској ди мен зи ји успе лих по ре ђе ња 
већ и у бли ско сти све то ва про же тих ду бо ко лич ним до жи вља јем – за то сма тра мо 

1 За оне ко ји ма де ло Сте ва на Срем ца ни је у све жем пам ће њу, ма ло под се ћа ње. Ера-
ко ви ће во ку мо ва ње је ве за но за ли те рар ног ју на ка, ка ба ни ча ра Аве р ки ја, поп Ћи ри ног оца, 
ко ји, иа ко ни је чи тао До си те ја, у ви зу ел ној са мо пре зен та ци ји, се бе ви ди на ма ла ног по ред 
књи га срп ског про све ти те ља.

2 В. Marie-Laure Ryan, Narrative as Virtual Reality Immersion and Interactivity in Literature 
and Electronic Media, Тhe Johns Hopkins University press, Baltimore and London, 2001, 11.
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да је жан ров ско од ре ђе не ових сту ди ја на зна че но на ис так ну том ме сту (на сло ву) 
ви ше од до ми шља то сти ау то ра. Чи та лац ис ку ше ник, оста вља свој пот пис: ње гов 
днев ник чи та ња је сте, као и сви днев ни ци ли чан, а то лич но се ви ди у ау то пор тре-
ту ко ји оста је као па лимп сест ис под сло је ва на уч них акри бич них ана ли за све то ва 
из ми шље них ју на ка. Сти че се ути сак као да сви по ста ју де ло ви мо за и ка – јед ног, 
чи та лач ког де ми ур га – оног ко ји је у не пре ста ним ис ку ше њи ма да па пир на те ли-
ко ве до жи вља ва и ем па тиј ски, „као род ро ђе ни“ и сум њи ча во, на дис тан ци. Ова 
сум њи ча ва дис тан ца је по ма ло, че хо вљев ска, до бро на мер на у ду хо ви тој иро ни ји.

Сту ди ја Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња срп ског Со кра та по ла зи од прет по-
став ке „о нео п ход но сти ре ва ло ри за ци је До си те је ве по сред нич ке уло ге из ме ђу ан гли-
чан ских спи са те ља“ (пр вен стве но Ви се си му са Нок са) и серб ских чи та те ља. Да би 
кре нуо у аван ту ру чи та ња и упо ре ђи ва ња, Ера ко вић нас у фу сно ти упу ћу је на чита-
лач ке при пре ме и сту ди о зно про ми шља ње аде кват ног по ред бе ног из да ња. Фу сно те 
су (јед ну ће мо у нашој фусноти и на ве сти у це ли ни као при мер)3 из у зет но зна ча јан 
сег мент Ера ко ви ће ве сту ди је. Мо гу се чи та ти или као ми ни е се ји или као ре зи меи 
бу ду ћих сту дија.

Иа ко су фраг мен ти Нок со вих есе ја ра се ја ни по чи та вом Со бра ни ју, Ера ко вић 
не под ле же инер ци о ном чи та њу – на про тив, он пре по зна је тач ке су да ра, ра зи ла-
же ња, и не рет ко кри тич ки са гле да ва по тен ци јал из во ра ко ји је за не ма рен а па жња 
чи та ла ца пре у сме ре на ка прак си чи та ња ко ја ни је увек, ка ко се у инeрционим 
ин тер пре та ци ја ма твр ди, би ла за оно до ба аван гард на, већ и ана хро на, и да се (како 
је Да мја нов ко га ау тор и по ми ње као не ку вр сту ин спи ра циј ског за мај ца за овај рад) 
До си теј не сме бер зре зер вно гло ри фи ко ва ти као не по гре ши ви ре ко мен ди ра ни би-
бли о граф (у ау то ри та тив ној сту ди ји Па вла По по ви ћа као „ан то ло ги чар“). Упо ре ђу-
ју ћи спи ско ве књи га ко је До си теј пре по ру чу је са Ву ко вим спи ском иза ко јег сто ји 
Јер неј Ко пи тар, Ера ко вић не са мо што Ву ка чи ни бли жи До си те је вом из вор ни ку 
већ и по ста вља хи по те тич ко пи та ње ка ко би из гле да ла срп ска књи жев ност да је 
До си теј ви ше сле дио Нок са. 

У по ре ђе њу са по мод ном кри ти ком, Ера ко ви ће ва сту ди ја је у још јед ном аспек ту 
дру га чи ја. Она не по чи ва на сен за ци о на ли стич ким не сла га њи ма ни ти на са мо и сти-
ца њу ума њи ва њем кре ди би ли те та не ис то ми шље ни ка. Упра во обрат но, не сла га ња 
са не ким од вр хун ских ау то ри те та (нпр. Ко сти ћем, Па ви ћем) ука зу ју на ви ши сте пен 
по ве за но сти са њи ма – на ди вље ње за јед нич ким чи та лач ким фа сци на ци ја ма, на 
обра зо ва њу моћ не чи та лач ке уни је око истог пи сца (у по мен ту том при ме ру – око 
А. Д. Се ке ре ша). Та ко се нпр. у фу сно ти ис пра вља прет по став ка Ми ло ра да Па ви-
ћа да је Се ке реш дао до зво лу за штам па ње Ор фе ли но ве књи ге о Пе тру Ве ли ком 

3 У фу сно ти 8 пи ше: „При ли ком пи са ња овог ра да би ла су ми до ступ на из да ња Нок-
со вих есе ја из 1785. и 1824. го ди не (Есе ји мо рал ни и књи жев ни пр ви пут су об ја вље ни 1779. 
го ди не). Опре де лио сам се за ста ри је из да ње (да нас се на ла зи у по се ду Њу јор шке јав не 
би бли о те ке) из три раз ло га. Пр во, об ја вље но је за жи во та ау то ра, чи ме је број (про бле ма тич-
них) ин тер вен ци ја ра зно ра зних ре дак то ра све ден на ми ни мум. Дру го, До си теј је бо ра вио 
у Лон до ну од де цем бра 1784. до ма ја 1785. го ди не, па је ра зум но пре по ста ви ти да је упра во 
ово из да ње до био на по клон од сво јих лон дон ских при ја те ља, го спо ди на и го спо ђе Ли ви. 
Тре ће, илу стра ци ја из До си те је вог Со бра ни ја (мла дић ко јег му за во ди пре ма хра му му дро сти 
на вр ху бр да) иден тич на је, до нај сит нијег де та ља, оној из Нок со ве књи ге. По што ми је 
ве о ма те шко да по ве рујем ка ко је До си те јев беч ки из да вач (аљ ка ви и не са ве сни Сте фан 
Но ва ко вић) мо гао би ти за слу жан за из бор та ко ле пог цр те жа, ло гич но је за кључи ти ка ко је 
по ме ну та илу стра ци ја пре у зе та упра во из До си те је вог лич ног при мер ка Огле да мо рал них 
и књи жев них.“
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чи ње ни цом да ве не ци јан ске штам па ри је „ни су би ле у над ле жно сти ау стриј ског 
це не зо ра“.

Дру га сту ди ја Цен зор ска ис ку ше ња До си те је вог за бо ра вље ног при ја те ља 
пи са на је у жан ру уз бу дљи вих суд ских при ча: осум њи че ни је Ата на си је Ди ми три-
је вић Се ке реш, по сто је ћа књи жев но си то риј ска пре су да се по но во раз ма тра и у 
све тлу но вих чи ње ни ца до но си но во ви ђе ње. Чи та лац ужи ва у сна зи ар гу мен та 
ко је Ера ко вић по да сти ре у сво јој хер ме не утичкој игри во де ћи га ка за кључ ку у 
ко јем се не по пу лар ност беч ког цен зо ра не ту ма чи по сле ди цом (ње го вим кон вер-
тит ством), већ пред и сто ри јом ко ја је про ме ни ве ре прет хо ди ла. Ера ко вић пи ше о 
Се ке ре шу као жр тви „соп стве ног (не у спе лог) по ку ша ја да по ми ри две крај но сти“: 
јед ни ма се ста би ли зо вао гра ђан ски ста леж кроз про свет не и црквне ре фор ме, а 
дру ги ма, лич ном ло јал но шћу до ка зи ва ла не по гре ши вост мо нар ха. Из у зет но је 
за ни мљи ва по зи ци ја на уч ни ка ко ји нас у ве штој екви ли би ри стци су ди је и адво ка та, 
во ди кроз свет до ку мен та: по вер љи вог из ве шта ја гро фа Ко ле ра о но вом пре о бра-
ће ни ку, упу ће ног ца ри ци Ма ри ји Те ре зи ји 22. ју на 1776, пи сма ко је је Ата на си је 
Ди ми три је вић Се ке реш упу тио па пи Пи ју Ше стом (1717–1799), у ја ну а ру 1777, кроз 
ње гов Днев ник у ко јем по ми ње сво је су сре те са До си те јем пре и по сле про ме не 
ве ре... 

Сту ди ја Sic sem per tyran nis: ме мо ар ска ис ку ше ња срп ског ху са ра од лич на је 
илу стра ци ја ау то ро вог ана ли тич ког опре за у при хва та њу ау то ри та тив не по зи ци је 
при по ве да ча у пр вом ли цу. За нас су по себ но за ни мљи ва она ме ста у Ме мо а ри ма 
срп ског ге не ра ла Си ме о на Пи шче ви ћа на ко ји ма се код Ера ко ви ћа раз ви ја црв 
сум ње у ве ро до стој ност ис при по ве да ног. Та ко не по ве ре ње у ау тор ски глас и свет 
ау то фик ци је за сно ван на са мо пре зен та ци ји, Ера ко ви ћа во ди ка за кључ ку да Пи шче-
вић ни је због не ин фор ми са но сти ука зао по ве ре ње „ме фи сто велској фи гу ри“ ге не-
ра ла Хор ва та. У на став ку сту ди је, кроз од нос из ме ђу фак ци је и ин те пре та ци је, он 
па жљи во пра ти ка ко Пи шче вић, кроз све до чан ства дру гих (чи ме при по вед ном 
да је ве ћу објек тив ност) по сте пе но от кри ва на сил нич ку, ко рум пи ра ну и нар ци со-
ид ну при ро ду ге не ра ла Хор ва та, не па да ју ћи при том у ек ста тич но осве то љу бив тон 
чо ве ка ко ји ли ку је над про па шћу про тив ни ка. 

По ме ну ли смо Ера ко ви ће ву спо соб ност бр зог кре та ња кроз фик циј ске га лак-
си је (та ква су нпр. по ре ђе ње по су прот но сти не га тив них пор тре ти за ци ја у де лу 
Си ме о на Пи шче ви ћа (не га ти ван пор трет ге не ра ла Хор ват) и у „жи зно пи сни ју“ 
Ни ћи фо ра Нин ко ви ћа (не га ти ван пор трет кне за Ми ло ша), у објек ти ви за ци ји и 
су бјек ти ви за ци ји при по ве дач ког гла са). Та кве су и ње го ве, еп штеј нов ском кон цеп ту 
хи по те ти зма бли ске ди гре си је у ко ји ма се раз ви ја уз бу дљи ва мо гу ћа ни кад не до-
го ђе на ствар ност (ка ко у ре ал ном све ту та ко ни у мо гу ћим све то ви ма фик ци је). 
При мер је за ни мљи ва за ме на уло га: по зи цо ни ра ње си на на ме сто оца, Алек сан дра 
Пи шче ви ћа ко ји бит ке во ди на ка на бе ту, и у фик циј ској игри Ера ко ви ћа, осве ту 
спро во ди осва ја њем Хор ва то ве су пру ге.

Ти ме сти же мо до још јед не спе ци фич но сти Ера ко ви ће вог де ла – спо соб но сти 
на уч ног при по ве да ња (у кур зи ви ра ној син таг ми не тре ба ви де ти ок си мо рон) за сно-
ва ног на не пре ста ним ре ак ту е ли за ци ја ма фик циј ских и ау то фик циј ских све то ва 
– на лу ди стич ким спо је ви ма оно га што је „за ро бље но“ у он то ло шкој рав ни тек ста 
и оно га што плу та у мо гу ћим све то ви ма чи та лач ких асо ци ја ци ја. 

У сту ди ји Мо ни стич ка ис ку ше ње нај си ро ма шни јег срп ског пред ро ман ти ча ра 
Ера ко вић у иза бра ним пе сма ма Па вла Со ла ри ћа, ко је чак и на сло ви ма упу ћу ју на 
дуг не хри шћан ској ми то ло ги ји (и где су ак те ри лир ског све та сло вен ска и ан тич ка 
бо жан ства), от кри ва ду бљи хри шћан ски слој – мо ни стич ко је дин ство при ро де и 
бо га, ду ха и те ла.
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Крат ко на пи са ни је о (не)спо кој ном жи во ту гр ге те шког ис ку ше ни ка већ на-
сло вом при зи ва ди ја лог са де лом Алек си ја Ве зи ли ћа. По пу ла ран при руч ни ка из 
обла сти ко ре спон ден ци је Крат ко је со чи не ни је о при ват них и пу блич них де лах (штам-
пан 1785, по том 1792) Ера ко ви ће ву па жњу при вла чи, с јед не стра не, сво јом ге не зом, 
а с дру ге, ли те рар ним уме ци ма, три ма при год ним пе сма ма („не до вољ но про у че ним 
лир ским трип ти хо ном“) ко је су се на шле ме ђу са ве то дав ним упу ти ма и прак тич-
ним при ме ри ма. Ди дак тич ки и вер си фи ка циј ски аспек ти (по у чи тел но ве ли ча ње 
спо ко ја и одо ле ва ње ис ку ше њи ма; пар но ри мо ва не са фиј ске стро фе) по слу жи ће 
ау то ру као мост пре ма дру гој књи зи, збир ци Крат ко је на пи са ни је о спо кој ној жи зни 
али се на њи ма, бу ду ћи да су исто ри ја ма већ об ра ђе ни, ау тор не ће за др жа ва ти. 
Па жњу ће му при ву ћи пе сма О пи јан стве и то не због оче ки ва не по у ке већ су ге стив-
не сли ке „ра бле ов ски рас пу сне ат мос фе ре у крч ма ма и гра ждан ским са ло ни ма, од 
Ара да до Но вог Са да“ о ко јој со чи ни тељ „пре ви ше“ до бро све до чи.

Пу то ва ње кроз 18. век на ста вља се и у сту ди ји Тра ги ко мич на и ску ше ња гор дих 
Те ке ли ја у ко јој се па жљи вом ви ви сек ци јом ро ђач ких од но са, кроз мр жњу, за вист, 
ла жне оп ту жбе, пра те из ме ње не пу та ње, на пу ште ни пла но ви, но ве од лу ке Са ве 
Те ке ли је. Та ко се иза при че о осни ва њу Те ке ли ја ну ма от кри ва чи та ва јед на пред-
и сто ри ја за пре те них же нид бе них и ро ђач ких од но са, а чи та о ци ма пру жа ужи так 
да по но во про ђу кроз ау то фик циј ски Те ке ли јин свет, овог пу та фо ку си ра ју ћи се на 
она ме ста из ко јих се пле те ок си мо рон ска при ча ње го вог та ги ко мич ног жи во та. 

Две сту ди је су по све ће не Ми ло ва ну Ви да ко ви ћу (У ра ља ма жи во та: иден
ти тет ска ис ку ше ња Ко са ре Со ко ло вић; Ми ло ван Ви да ко вић и Ми ло рад Па вић: 
хер ме не у тич ка ис ку ше ња мо дер ног књи жев ног исто ри ча ра) и обе су у зна ку ре ак ту-
е ли зу ју ћег чи та ња, оног ко ји би ра па ви ћев ско-да мја нов ску пу та њу, оста вља ју ћи по 
стра ни чи та ња ко ја у сла ве но серб ском спи са те љу ви де ана хро ну по ја ву ин те ре сант-
ну дру го ра зред ној чи та лач кој пу бли ци. По ла зе ћи од не га тив не ре цеп ци је жен ских 
ли ко ва у Ву ко вој ре цен зи ји, и од иде ал не фик циј ске чи та тељ ке Ју це из Срем че вог 
ро ма на (ко ја би мо гла по слу жи ти и као па ра диг ма оног чи та ња пре ко ко јег се и 
ства ра ла срп ска, осо би то жен ска чи та лач ка пу бли ка), Ера ко вић пре ла зи на ма ње 
ана ли зи ра не аспек те Ви да ко ви ће вог де ла ко ји то де ло чи не атрак тив ним и са вре-
ме ним чи та о ци ма: они су при мар но ве за ни за кон цеп ци ју жен ских ју на ки ња ко је 
на пу шта ју ре цеп циј ске ка лу пе (от кри ва се њи хов ак ти ван удео у за пле ту, њи хо ва 
род на обе ле же ност ин три гант на за са вре ме не чи та о це „тре ћа“ ци па ла ко ју обу ва ју). 
Па ви ћев ска ме та фо ра три „ци пе ла“ у Ера ко ви ће вој сту ди ји је ин стру мент ана ли зе, 
а у на шој оста је на мер но нео т кри ве на као дво стру ка за го нет ка чи ју од го нет ку 
мо гу зна ти са мо они ко ји се при кљу че чи та лач ком лан цу, они ко ји су чи та ли Ера-
ко ви ћа ко ји је чи тао Па ви ћа ко ји је чи тао Ви да ко вић... 

Ера ко ви ће ва сту ди ја је пре пу на ових сло же них чи та лач ких уни ја па се по но во 
вра ћа мо на им пе ра тив оба ве ште ног чи та о ца спрем ног да се су о чи са „ис ку ше њи-
ма мо дер ног књи жев ног исто ри ча ра“ по ста ју ћи је дан од бе о чу га чи та лач ког лан ца. 
У та ква ис ку ше ња спа да и кра так исто ри јат ре цеп ци је два пре во да Но вог за ве та 
(Ву ко вог и Стој ко ви ће вог) у ко ји ма се, нај ви ше за хва љу ју ћи ау то ри те ту Ђу ре Да-
ни чи ћа, је дан гло ри фи ко вао, а дру ги стиг ма ти зо вао. Де ма ски ра ње Да ни чи ће ве 
при стра сно сти са мо је по вод за про ми шља ње дру га чи јег ал тер на тив ног сла ве но-
серб ског књи жев но и сто риј ског уни вер зу ма у ко јем „не ко по ку ша ва да до ка же ка ко 
де ла Ву ка Ка ра џи ћа не за слу жу ју да бу ду на мар ги ни књи жев ног на сле ђа“ и у 
ко јем шко ле но се име на „углед них со чи ни те ља, по пут Ата на си ја Стој ко ви ћа и 
Ми ло ва на Ви да ко ви ћа“. 

Не пре ста не али те ра ци је, хи пер бо ле и хи пер ба то ни, и кри ти ча ре ви „упа ди“ 
у за тво рен свет тек ста, по ре ђе њем са ју на ци ма из дру гих де ла или ствар ним лич но-
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сти ма, мо жда би де ло ва ли као не на уч но не у ме ре ни са ста но ви шта оних ко ји „књи-
же но кри тич ку“ ко рект ност ви де у објек тив ним на уч ном сти лу ли ше ном ре тор ских 
укра са. Ме ђу тим, сма тра мо да су упра во ови ли те рар ни уме ци по пу та оног сред-
њо ве ков ног пр ста ко ји упу ћу је на бит не де ло ве књи ге или мо дер них hig hlig hter/a. 
Мо гу се са гле да ти и као ве ро ват но не на мер но сле ђе ње хи по те ти зма Ми ха и ла Еп-
штеј на, за го вор ни ка ра ди кал ног књи жев но и сто риј ског ал тер ни те та: но вој ак тив-
ној кре а тив ној уло зи про у ча ва о ца књи жев но сти пот пу но осло бо ђе них од око ва 
тек ста са мо гућ но шћу да из ми шља ју (ал тер ни ра ју) за тво ре не фик циј ске све то ве, 
уба цу ју не по сто је ћа де ла и кре и ра ју хи по те тич ке исто ри је.

Ва ри ра ње ре чи „ис ку ше ње“ у на сло ви ма сту ди ја („уред нич ка ис ку ше ња Ди-
ми три ја Да ви до ви ћа“) по но во нас вра ћа ју Ера ко ви ће вој оми ље ној по зи ци ји књи-
жев ног „уз бу њи ва ча“ – оног ко ји от кри ва цен тар та мо где дру ги (по пра ви лу ау то-
ри та тив ни, ка нон ски) ви де пе ри фе ри ју. Та кво је и чи та ње Но ви на серб ских, али не 
као „ме ста“ где су об ја вље ни тек сто ви бит ни за срп ску исто ри ју књи жев но сти по пут 
Ву ко вог при ка за Љу бо ми ра у Је ли си ју му (1817) и пе сме Глас хар фе ши ша то вач ке 
Лу ки ја на Му шиц ког (1821). Ау тор, у ру бри ци по све ће ној књи жев но сти, от кри ва 
уред нич ку, го то во про грам ску, до след ност, у афир ми са њу кла си ци стич ких и пре-
др о ман ти чар ских вред но сти: кроз ак ту е ли за ци ју нај зна чај ни јих не мач ких пи са ца, 
ак ту ел не жан ро ве (би о гра фи је, пред ро ма нич ке при по вет ке, нпр.), кла си ци стич ко 
ства рал штво на ших пи са ца (Лу ки ја на Му шиц ког), пре во де Хо ра ци ја и Ге сне ра, 
из бор сен ти мен та ли стич ки ин то ни ра них при ло га (та кво је Пи смо из Алек сан дри
је од за ро бље не Срб ки ње ко ја за хва љу ју ћи но ви на ма, што са зна је мо из на по ме не 
уред ни ка, успе ва да до ђе до сво је по ро ди це а чи ја жи вот на пу та ња за пра во као да 
„из књи ге“ Ми ло ва на Ви да ко ви ћа о из гу бље ној па на ђе ној де ци из ла зи у ства ран 
жи вот). Па ра ле ла са Ви да ко ви ће вим де лом Ера ко ви ћу, на рав но, да ни је мо гла да 
про мак не и да бу де још јед на у ни зу ње го вих при ме ра ка ко се ствар ност ли те ра-
ри зу је а фик ци ја го то во да по ста је до ку мент. 

Сту ди ја Маг бе тов ска ис ку ше ња Сте ри ји них не га тив них ју на ка пи са на је у 
же љи да се об но ви ин те ре со ва ње за „жа лост на по зор ја“ на шег ве ли ког драм ског 
пи сца Јо ва на Сте ри је По по ви ћа и да се уз Сте фа на Де чан ског у чи та лач ки ви до-
круг уве ду с со чи не ни ја, по пут Вла ди сла ва, Скен дер бе га и Ла ха на (дра ме у ко јој 
је „ве штим об ли ко ва њем ли ка ин те ли гент не и фа тал не вла дар ке“ на пра вљен „зна-
ча јан ис ко рак у од но су на тра ди ци о нал ну по де лу му шких и жен ских уло га у срп-
ској дра ми 19. ве ка“).

Спо ме ни из мо јег днев ни ка Јо ва на Ха џи ћа у Ера ко ви ће вој чи та лач кој ин те-
пре та ци ји ни су са мо за ни мљи ви као исто риј ска гра ђа о по ли тич ким пре ви ра њи ма 
то ком по след ње две го ди не Ми ло ше ве вла да ви не, већ и као текст ко ји има ли те рар-
ну вред ност и упу ћу је на при по ве дач ки та ле нат ау то ра. Он се на ро чи то ис по ља ва 
у си ту а ци о ној ко ми ци ве за ној за вла да ра ко ји „про во ди ша лу“, ко ји се спр да, ин спи-
ри шу ћи сво јом хи ро ви то шћу, за шти ће ну вла дар ском мо ћи, не без раз ло га, че сто 
огор че не би о гра фе (по пут Ву ка, Ни ћи фо ра Нин ко вић...). Па ра лел не би о гра фи је се 
по пут мо за и ка сла жу и сва ка по ста је не ка вр ста проб ног ка ме на, не рет ко и ка мен 
спо ти ца ња, у Ера ко ви ће вом по ку ша ју да ре кон стру и ше ствар но сни пре текст. Фа-
сци нант на је ње го ва по све ће ност сва ком ју на ку у тек сту, чак и оном ко ји је не и ме-
но ван и ко јем по ку ша ва да уђе у траг (та кво је тра га ње за име ном ру ског ди пло ма те 
ко ји се ни је сла гао са Ми ло шем а ко јем по све ћу је за ни мљи ву би о граф ску (фус)но ту 
ши ре ћи сво ју иден ти тет ску „по тер ни цу“ и на ње го ву же ну срп ског по ре кла). 

Сту ди ја Ау то би о граф ска ис ку ше ња Јо ва на Су бо ти ћа при мер је „се лек тив ног 
чи та ња“, фо ку си ра но сти на че ти ри пор тре те: Ву ка, Ње го ша, Да ни чи ћа и Ра ди че-
ви ћа. Ис тра жу ју ћи ре пре зен та ци је на ве де них ау то ра у си жеј ној струк ту ри пе то-
том не Ав то би о гра фи је, Ера ко вић за пра во при ме ћу је да је по вла шће ни ста тус, 
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за хва љу ју ћи чи та лач кој про ниц љи во сти Су бо ти ћа, при пао Сте ри ји (из обим ног 
Сте ри ји ног опу са, Су бо тић из два ја тек сто ве ко је би и да на шњи обра зо ва ни чи та о ци 
(упр кос дру га чи јем хер ме не у тич ком окви ру) та ко ђе про гла си ли нај у спе ли јим). Ме-
ђу тим, ви ше од опи са оно га што је у сво јој са мо пре зен та ци ји сма трао бит ним (а 
пи сци су по не кад би ли по вод да се ис так не ре тор ски те ле нат ау то ра ко ме је до па ла 
част да о њи ма го во ри), Ера ко вић се за др жа ва на оно ме што је пи сац ау то би о гра фи је 
пре ћу тао. И ова „ми нус ау то би о гра фи ја“ ко ју Ера ко вић бри жљи во ис пи су је тру де ћи 
се да раз у ме за што су од ре ђе ни пи сци из о ста ли сма тра мо јед ним од нај бо љих ре-
цеп циј ских да ро ва ко ји је се лек тив ни хро ни чар до био из бу ду ћих вре ме на. 

Да су же не и не га тив ни ју на ци нај че шћа Ера ко ви ће ва чи та лач ка ис ку ше ња 
по твр ђу ју и „за бо ра вље ни прет ход ни ци Ње го ше вог па лог ан ђе ла“, ау то ри пред-
ро ман ти чар ског еп ског пе сни штва. Сти че се ути сак по сле чи та ња Ера ко ви ће ве 
сту ди је да је срп ска на у ка за не ма ри ва ла не што што јој је би ло пред но сом и да 
епо ви са ре ли ги о зном те ма ти ком и да ље упр кос упу ћи вач ког пр ста Ера ко ви ћа 
(ми сли мо на ње гов Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 2008) сто је још увек 
не до вољ но чи та лач ки ак ти ви ра ни. 

Сту ди ја Апе нин ска ис ку ше ња бал кан ског Про ме те ја на нај бо љи на чин илу-
стру је Ера ко ви ће ву чи та лач ку екви ли бри сти ку, бр за пре ба ци ва ња са Ње го ша у 
Пи сми ма из Ита ли је Љу бо ми ра Не на до ви ћа, на (не и ме но ва ног, али пре по зна тог) 
Ње го ша у ро ма ну Ва са Ре шпект Ја ко ва Иг ња то ви ћа до сме шта ња Ње го ша у не по-
сто је ћи, а же ље ни (за по пу ла ри за ци ју Ње го ше вог де ла по треб ни ји од екс клу зив-
но-ели ти стич ких ака дем ско спе ци ја ли стич ких сту ди ја) – би о граф ски ро ман. Ау тор 
вр ло пре ци зно илу ст ру је јед ну ма ње ис так ну ту опо зи ци ју – ро ма нек сност вс. до-
ку мен тар ност Не на до ви ће вих Пи са ма – и раз об ли ча ва ме ха ни зме ли те ра ри за ци је 
(под ре ђи ва ње чи ње ни ца (тран сфор ми са ње, иг но ри са ње) жан ру (анег дот ској пор-
тре ти за ци ји). А пор трет ко ји се ин тен ци о нал но гра ди је сте иде а ли зо ван пор трет 
ро ман ти чар ског хе ро ја у не хе рој ском окру же њу. Фа сци ни ра ни смо де тек тив ским 
чи та њем у ко јем се „кључ ни до каз“ Не на до ви ће вих ар ти фи ци ја ли за ци ја про на ла-
зи на ме сти ма пре ко ко јих у чи та њу пре ла зи мо за не ти ау тор ским ин тен ци ја ма. 
Та ква је нпр. пре ци зна иден ти фи ка ци ја оних чи ји се иден ти тет у до ку мен тар ним 
Пи сми ма за не ма ру је („аме ри кан ског ви це ад ми ра ла Чар лса Мор га на, на при мер) 
или ре ци мо пре ци зно пре ме ра ва ње аме рич ког бро да у је ди ни ца ма ко је ни су анег-
дот ске (58 ме та ра јед на ко 100 ву ка лов ско-ја та ган ских је ди ни ца). 

У сту ди ји Епи сто ла ра на ис ку ше ња од бе глог за тво ре ни ка из Фа ма гу сте Ера-
ко вић упо ре до пра ти два на чи на ли те ра ри за ци је би о граф ских чи ње ни ца ве за них 
за па три јар ха Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа – је дан се од но си на Ње го ше во „исто ри-
че ско зби ти је осам на је ста го ви је ка“ у пет деј стви ја, а дру го, на не до вољ но про у че ну 
епи сто лар ну гра ђу из дру ге по ло ви не 18. ве ка. У ко јој ме ри је од нос из ме ђу фак циј-
ског и фик циј ског флу и дан, а про це си исто ри за ци је под ле жу ли те рар ној на ра ти-
ви за ци ји, осим на при ме ру Ла жног ца ра Шће па на Ма лог, Ера ко вић до ка зу је и на 
гра ђи ко ја, без сум ње, ни је има ла ни ка кве књи жев не пре тен зи је. Над нет над пи сми-
ма у ко ји ма па три јарх Бр кић об ја шња ва свој од ла зак из Но вог Са да или у крат ким 
цр та ма из но си нај зна чај ни је епи зо де из свог жи во та, Ера ко вић се ја вља као онај 
чи талац ко ји је у Гр чи ће вој при чи о Шан та вом Тор ба ру озна чен као „не вер ни То ма“ 
– јер упра во иза чи ње нич ног (ис по вед но-искре ног), он пре по зна је по тен ци јал но 
ли те рар но (епи сто лар но би о граф ско). Но во у спо ста вљен пор трет ко рум пи ра ног, 
лу ка вог, али умет но сти скло ног па три ја ха (кроз мо за ич ко сла га ње раз от кри ве них 
при кри ва ња, ла жи, кри во тво ре ња) – до би ја ера ко ви ћев ски пе чат „про чи тан“.

Две сту ди је по све ће не Ја ко ву Иг ња то ви ћу по твр ђу ју до бро по зна ту Ера ко ви-
ће ву фа сци на ци ју овим пи сцем, ко јем је, по пут ве ли ких прет ход ни ка Јо ва на Скер-
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ли ћа или Жи во ји на Бо шко ва, по све тио и јед ну мо но гра фи ју. Тим по ста је упит ни је 
од су ство, за ова кве сту ди је уо би ча је них ин фор ма ци ја о ге не зи тек сто ва (о сте пе ну 
ин тер ве ни са ња на ра ни је об ја вље ним тек сто ви ма: про ши ри ва ња, са жи ма ња, спа-
ја ња, пре но ше ње...). У пр вој сту ди ји се, сход но пре по зна тим чи та лач ким ис ку ше-
њи ма ау то ра, у пр ви план ста вља ју пот пу но скрај ну ти жен ски ли ко ви и от кри ва 
њихов ак ти ван удео у дез ин те гра ци ји тра ди ци о нал ног па три јар хал ног мо де ла. Ера-
ко вић от кри ва на чи не на ко је Иг ња то вић до след но раз ви ја суб вер зив ну ди мен зи ју 
сво јих ју на ки ња ста вља ју ћи их ти ме у ред му шких ли ко ва ко ји ма је та вр ста суб-
вер зив но сти у књи же но кри тич ким ин тер пре та ци ја ма Ша ми ки не ме тро сек су ал-
но сти или Пе ри не „па три цид но сти“ је ди но би ла при зна та. У дру гој сту ди ји, по-
све ће ној Ме мо а ри ма, као и при ана ли зи Су бо ти ће ве ау то би о гра фи је, Ера ко вић се 
вра ћа по ступ ци ма пор тре ти за ци је пи са ца (Бран ка Ра ди че ви ћа, Ко де ра...) и ми нус 
при ча њу (из о ста вље ним ау то би о граф ским де та љи ма). 

У сту ди ји Та на то ло шка ис ку ше ња да ро ви тог срп ског ре а ли сте па жња је 
усме ре на на де ла Све то ли ка Ран ко ви ћа, ко ја су у по ре ђе њу са Гор ским ца рем, ма ње 
ана ли зи ра на – на при по вет ке и на ро ман Се о ска учи те љи ца. Те ма ти за ци ја смр ти, 
сим бо лич ки при ти сак де та ља (по пут са та, кам џи је, са бље у Се о ској учи те љи ци), 
ди на мич на пси хо ло шка ка рак те ри за ци ја ли ко ва и сло же них па то ло шких ста ња 
(по пут па сив не агре сив но сти учи те ља Ђу ри це), от кри ва ју, из Ера ко ви ће вог ин тер-
пре та тив ног угла, из ра зи ту, са вре ме ним чи та о ци ма бли ску, чи та лач ку ин три гант-
ност ре а ли стич ког при по ве да ча.

Сту ди ја (Ау то)по е тич ка ис ку ше ња Во ји сла ва Или ћа чи та о ци ма пру жа дво-
стру ки ужи так – ка ко онај ве зан за „ан то ло ги ју“, Ера ко ви ће ву из бор Или ће вих 
пе са ма, та ко и за ње го ву ин тер пре та ци ју те ан то ло ги је (по себ но из два ја мо у окви ру 
са тирч них пе са ма ин тер пре та ци ју Ма скен ба ла на Руд ни ку, у окви ру пе са ма о смр ти, 
ин тер пре та ци ју пе сме По след њи гост и у окви ри ма љу бав них пе са ма по све ће них 
се стра ма Јак шић пе сму Т* [Под на ма ли сје шу шта ло је жуто] ).

На ша осврт на сва ку сту ди ју у Ера ко ви ће вој књи зи по сле ди ца је на ше нео д-
луч но сти че му да ти пред ност у при ка зу. По ла зе ћи од ба нал не чи ње ни це да се 
на пи са но мо же пре ско чи ти а не на пи сно ни ка ко не мо же про чи та ти, ау тор ка се 
од лу чи ла да сва кој сту ди ји сто га по све ти пар ре че ни ца. А ка кав је оп шти ути сак 
ко ји оста је по сле чи та ња ове књи ге – ла ко ћа и ле по та ера ко ви ћев ског во ђе ња кроз 
све то ве, по ве зи ва ње свих у је дан свет у ко ме „ни чег но вог под ка пом фик циј ског“ 
као ни „ни чег но вог под ка пом не бе ском“ – све је ту, ја ко бли ско.

Др Дра га на Б. Ву ки ће вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма

dra ga na.vu ki ce vic67@gmail.com
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МУ ЗИЧ КА ОДИ СЕ ЈА КРОЗ 19. ВЕК

(На та ша Мар ја но вић. МУ ЗИ КА У ЖИ ВО ТУ СР БА У 19. ВЕ КУ –  
из ме мо ар ске ри зни це. Но ви Сад: Ма ти ца срп ске, Бе о град:  

Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, 2019, 264 стр.)

Kњига Му зи ка у жи во ту Ср ба у 19. ве ку – из ме мо ар ске ри зни це На та ше 
Мар ја но вић у из да њу Ма ти це срп ске и Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ про ис те кла 
је из док тор ске ди сер та ци је од бра ње не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду под 
мен тор ством Ду ша на Ива ни ћа. Му зи ка и књи жев ност су се на шле под кро вом јед не 
књи ге ко ја, не са мо да је од го во ри ла на струч не зах те ве (ин фор ма тив ност и ино ва-
тив ност) ко је ди сер та ци је под ра зу ме ва ју, већ је ви ше од то га по ста ла обра зац, узори-
ти тип тек ста ко ји тре ба сле ди ти у бу ду ћим ин тер ди сци пли нар ним про у ча ва њи ма.

За све оне ко ји не ма ју му зич ко обра зо ва ње, а и за оне ко ји реч же ле да до пу-
не зву ком, као при лог уз књи гу при до дат је цд са два де сет јед ном ком по зи ци јом 
ко је, жан ров ски ра зно вр сне (кла вир ске ком по зи ци је, пе сме за глас и кла вир, хор ске 
ком по зи ци је, тра ди ци о нал но срп ско по ја ње), чи та о ци ма књи ге пру жа ју до дат но 
за до вољ ство – овог пу та ду плог по ри ну ћа: јед ног ко је по ти че од ужит ка у му зи ци, 
и дру гог, ко ји по ти че од ужит ка у вре ме плов ној по зи ци ји. Хе до ни зам чи та ња је 
ти ме по ја чан хе до ни змом слу ша ња а у ожи вље ном ре пер то а ру му зи ке по пу лар не 
у 19. ве ку на шле су се не ке од ме ло ди ја Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Сте ва на Мо крањ ца, 
Иси до ра Ба ји ћа...

Сту ди ји (с об зи ром на ком плек сност гра ђе дру га чи је ни је мо гло да бу де) прет-
хо дио је дуг при прем ни рад – ви ше го ди шње ан га жо ва ње на про јек ту при пре ме 
Са бра них де ла Кор не ли ја Стан ко ви ћа, уче шће у про јек ти ма Ма ти це срп ске Фун да
мен тал на ис тра жи ва ња срп ске му зи ке 18. и 19. ве ка и Му зи ка са мар ги на – до при
нос оп штој и му зич кој кул ту ри и про све ти. На те ме љи ма ра ни јих ис тра жи ва ња 
ве за из ме ђу по е зи је и му зи ке, ау тор ка фун ди ра но ве ци ље ве ко ји ће под ра зу ме ва ти 
па ра лел на пра ће ња три раз ли чи те обла сти: јед на је ве за на за му зи ку (исто ри јат де-
ла, жа нр, из во ђа чи, ин сти ту ци о на ли за ци ја му зи ке), дру га за књи жев ност (све до чан-
ства о му зи ци, до ку мен тар ни жан ро ви, ре флек си ин ди ви ду ал не по е ти ке), тре ћа за 
ши ри се ми о тич ки кон текст (при ват ни и јав ни жи вот Ср ба у дру гој по ло ви ни 19. 
ве ка). За вр шно по гла вље ра да Ме мо ар ски за пи си и му зич ка исто ри о гра фи ја илу-
стру је ме то до ло шку сло же ност ди ја хро ниј ског про у ча ва ња ра зно род не гра ђе (му-
зи ка – до ку мен тар на про за) и сте пен опре зно сти у ин тер пре та ци ји про зе, ко ја се, 
због су бјек тив не пер спек ти ве, ни је сме ла без ре зер вно ге не ра ли зо ва ти већ се мо-
ра ла и са ма сме шта ти у ши ри кул тур ни и по е тич ки кон текст у ком је на ста ла.

Ре цеп ци ју сту ди је умно го ме олак ша ва до бра ком по зи ци ја и на сло ви пот по-
гла вља ко ја су, по пут кључ них ре чи, крат ки и пре ци зни мар ке ри са др жа ја. Ор га-
ни за ци ја гра ђе и де фи ни са ње од ре ђе них те мат ских це ли на про и за шло је из ши рег 
се ми о тич ког кон тек ста, из раз ли ко ва ња три кул тур на мо де ла: јед ног ко ји је ве зан 
за „огра ни че ну при ват ност“ и му зи ку у кон тек сту Осман ског цар ства, дру гог, ве-
за ног за Хаб сбур шку, ка сни је двој ну мо нар хи ју, и тре ћег, „до ма ћег“ кул тур ног 
мо де ла, „као осо бе ног спо ја прак се не го ва не у Осман ском цар ству и иде а ла гра-
ђан ске Евро пе“. У му зич кој так си но ми ји овим кул тур ним мо де ли ма ана лог но су 
по ста вље на по гла вља: Прак са му зи ци ра ња као иде ал гра ђан ског дру штва и Из ме ђу 
се ла и гра да – тра ди ци о нал на на род на му зи ка. 
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У ко јој ме ри је сва ки сег мент књи ге па жљи во осми шља ван све до че и па ра-
тек сту ал ни до да ци: фу сно те, илу стра ци је, при ло зи. Ин ди ка тив на је ко ли чи на по-
да та ка у фу сно та ма од ко јих су по је ди не по ин фор ма тив но сти по пут ма лих ре зи меа 
бу ду ћих сту ди ја. Та ква је нпр. бе ле шка о атри бу ци ји пе сме Што се бо ре ми сли 
мо је ко ју је Кор не ли је Стан ко вић об ја вио у Бе чу 1857. као кла вир ску ва ри ја ци ју, 
под на сло вом Срб ска на род на пе сма.

Бри жљи во иза бра не илу стра ци је ви зу ел но под у пи ру вер бал но-му зич ку при чу 
и до дат но олак ша ва ју вре ме плов ну по зи ци ју чи та о ца. Та кве су нпр. фо то гра фи је: 
„Ти хо мир Осто јић као гим на зи ја лац, по ред свог про фе со ра и за штит ни ка Јо ва на 
Гр чи ћа, Но ви Сад (око 1880)“ или „Гу дач ки ор ке стар на гим на зиј ској бе се ди, под 
упра вом про фе со ра Јо ва на Гр чи ћа (1890)“ ко је кроз ико нич ке де та ље: по зи ту ру за 
сли ка ња, ста фа жу, „фо то граф ску сце но гра фи ју“ осве тља ва ју и ши ру, јав ну сфе ру (гра-
ђан ски пре стиж и обра зо ва ње) и ужу, при ват ну (лич ни од нос про фе сор – уче ник). 

За др жа ће мо се на не ко ли ким те ма ма ко је су обе ле жи ле наш чи та лач ки до-
жи вљај: 

– емо ти ван, ем па ти чан ефе кат; 
– му зи ка у про сто ру; 
– ви ше смер ност ин фор ма ци ја и ре ле вант ност ис тра жи ва ња за љу де раз ли чи тих 

стру ка: му зи ко ло ге, исто ри ча ре књи жев но сти, исто ри ча ре (фи зи о но чи та ње). 
– ши ри се ми о тич ки кон текст му зи ке (фу зи о но чи та ње).

За не ког ко по пут нас сту ди ју На та ше Мар ја но вић чи та при мар но из књи жев-
ног угла – уз сву ин фор ма тив ност и син те тич ност – до дат ни ква ли тет пред ста вља 
чи та лач ки до жи вљај ко ји смо пре по зна ли у му зич ком, емо тив ном ем па тич ном 
ефек ту. Он се, по пут бле ско ва, као „ли те рар ни“ до да так, про би ја кроз на уч ну акри-
би ју. Пи шу ћи о гра ђи, ау тор ка је ус пе ла да са чу ва „све жи ну“ вре ме на – ути сак да 
смо ми ти ко ји де ли мо ле по ту му зи ке из беч ке опе ре и по зо ри шта ко ју Ти хо мир 
Са вић слу ша и о ко јој пи ше свом учи те љу. Та кви бле ско ви се ја вља ју и у вир ту ел но 
ожи вље ном (озву че ном) „Спи ску де ла с пи ја ни стич ког ре пер то а ра Ти хо ми ра Осто-
ји ћа“ пре не тог са стра ни це ње го ве бе ле жни це.

Дру ги ужи так у емо тив ном ем па тич ном ефек ту ве зан је за пер со на ли за ци ју 
му зич ког чи на. У до ку мен тар ној про зи не ар хи ви ра ју се ап стра хо ва не ме ло ди је, 
на про тив, све је ве за но за љу де и, сто га, од ре ђе не му зич ке пу та ње (ути ца је, но ви не, 
при зна ња) мо же мо раз у ме ти упра во за хва љу ју ћи све до чан стви ма о пер со нал ним 
ре ла ци ја ма. Та ко се нпр. пра ви јед на ли ни ја ве за пре ко од но са на став ник: уче ник 
(Јо ван Гр чић – Ти хо мир Осто јић – Пе тар Ко њо вић). У успо ме на ма Т. С. Ви лов ског 
та „пер со нал на ли ни ја“ ус по ста вља се пре ко од но са су пруг : же на (све до чан ства 
о ви о ли нист ки њи, су пру зи Ми ли Ви лов ски), или при ја тељ ских од но са (са Ми ла-
ном Ми ло ву ком, ви о ли ни стом, бу ду ћим осни ва чем и пр вим хо ро во ђом Бе о град ског 
пе вач ког дру штва). У овај тип пер со нал них ре ла ци ја убра ја мо и са рад њу Ну ши ћа 
са Сте ва ном Мо крањ цем чи је је пр ве ме ло граф ске за пи се фол клор них ме ло ди ја с 
Ко со ва об ја вио. Пер со нал не ре ла ци је су на ро чи то до бро осве тље не у по гла вљу 
Свет ама тер ског му зи ци ра ња са ста вље ног из сту ди о зно ком по но ва них „жа нр 
сце на му зич ког дру же ња“ Сав ке Су бо тић са Бран ком Ра ди че ви ћем, или Ми ла на 
Са ви ћа са Ко стом Триф ко ви ћем, Си мом Ма та ву љем (ко ји је „пе вао на сав глас“).1 

Мо но гра фи ја Му зи ка у жи во ту Ср ба у 19. ве ку зна чај на је и због то га што је 
ау тор ка ус пе ла да из све до чан ста ва озву чи му зи ку тач но од ре ђе них из во ђа ча у 

1 На осно ву до ку мен тар не про зе, из се ћа ња Сав ке Су бо тић, Ми ла на Са ви ћа, Ми ха и ла 
По ли та Де сан чи ћа, То до ра Сте фа но ви ћа Ви лов ског, ау тор ка кон стру и ше се ри ју ми кро жан-
ро ва – „сли ка“ му зич ких оку пља ња, кућ них дру же ња и ат мос фе ре при сно сти и ужит ка 
ко је су та дру же ња пра ти ла.
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од ре ђе ном тре нут ку, да нам упра во за хвљу ју ћи до ку мен тар ној гра ђи омо гу ћи да 
му зи ку слу ша мо кроз љу де, а не кроз но те. Та ко по гла вље Пор трет му зи ча ра и 
де лат ност ин сти ту ци ја кул ту ре, на ста ло из стр пљи вог и ми ну ци о зног мо за ич ког 
укла па ња до ку мен тар них исе ча ка (по не кад од јед не ре че ни це, по не кад од це ло ви тих 
би о гра фи ја), све до чи о енер ги ји син те зе по треб ној да би се са чи ни ла ја сна и пре-
ци зна фи гу ра оних ко ји су обе ле жи ли му зич ку сце ну (ка ко јав ну та ко и при ват ну) 
у 19. ве ку и уда ри ли те ме ље ком по зи тор ске, ди ри гент ске и пе да го шке де лат но сти. 
Пор трет Кор не ли ја Стан ко ви ћа, на при мер, скла па се на осно ву све до чан ста ва 
Јо ва на и Сав ке Су бо тић, Ми ха и ла По ли та Де сан чи ћа, Ми ла на Са ви ћа, То до ра 
Сте фа но ви ћа Ви лов ског, Сте ва на То до ро ви ћа... 

Му зи ка у про сто ру је та ко ђе је дан вид кон кре ти за ци је му зич ког до жи вља ја.
Као у фил му Ру ски ков чег у ко јем нас ре ди тељ Алек сан дар Со ку ров во ди у 

јед ном ка дру кроз му зеј ску по став ку Ер ми та жа и исто ри ју сли кар ства – та ко нас 
и На та ша Мар ја но вић во ди кроз раз ли чи те му зич ке ам би јен те: од дво ро ва, пре ко 
кућ них са ло на, град ских ва ша ра до се о ских по се ла. Све сни да ви ше ски ци ра мо 
не го што опи су је мо, за др жа ће мо се на не ко ли ким пре до че ним ка ра кте ри сти ка ма 
му зи ци ра ња у раз ли чи тим про сто ри ма.

Кроз му зич ке ка дро ве На та ше Мар ја но вић ми иде мо из јед не ода је у дру гу, 
пра ти мо му зич ка по се ла одр жа ва на од 1842, са лон ско му зи ци ра ње ве за но за Пер-
си ду Ка ра ђор ђе вић, га ла при је ме На та ли је Обре но вић и дру га дру штве на оку пља-
ња уз му зи ку... При ме ћу је мо да ре флек си је о му зи ци на дво ру (Ка ра ђор ђе ви ћа, 
Обре но ви ћа, Пе тро ви ћа), ње ној еклек тич но сти, ре пре зен титвно сти и ути ца ју, по 
обим но сти, ин фор ма тив но сти и син те тич но сти за кљу ча ка мо гу би ти из дво је не и 
у за себ ну це ли ну. 

Са лон ска му зи ка (из во ђе на у са ло ну, на дво ру, у кућ ном про сто ру) мар ки ра ла 
је ме ђу про стор „по лу јав не при ват но сти“ и от кри ла еклек тич ки укус но во о бра зо-
ве не гра ђан ске пу бли ке; о том уку су све до че са чу ва ни при ват ни му зич ки ал бу ми 
(ау тор ка пре но си са др жај јед ног) у ко ји ма су се на јед ном ме сту на шли: са лон ски 
кла вир ски ко ма ди, кла вир ске об ра де опер ских увер ти ра и ари ја, пе сме за глас и 
кла вир, на род не пе сме об ра ђе не као фан та зи је или па ра фра зе, пе сме за глас и кла-
вир, хор ске ком по зи ци ји, али и црквне и бо го слу жбе не хим не. У ди ја хро ниј ским 
ана ли за ма, са лон ско и кућ но му зи ци ра ње се ар ти ку ли ше као иде ал гра ђан ског 
дру штва, ње гов сим бо лич ки ка пи тал (ин ди ка тив но је пра ће ње пр во ин ци дент них 
по ме на до мо ва ко ји су 30-их го ди на 19. ве ка има ли кла вир, пре ко ин те нзивни јег 
при су ству кла ви ра у гра ђан ским до мо ви ма, до би дер ма јер ских са ло на у ко ји ма 
по ста је го то во оба ве зни део на ме шта ја, сим бол пре сти жа и дру штве ног одва ја ња).

Иг ња то ви ће ви Ме мо а ри (а ау тор ка лу цид но за па жа да тај по тен ци јал има и 
ње го ва фик циј ска про за) по слу жи ли су ау тор ки као са вр шен из вор ин фор ма ци ја 
за му зи ку на ба ло ви ма, игран ка ма и кон цер ти ма. У њи ма је бал ски по ди јум као 
хо ло грам „ве ли ког све та“ на ко јем се кроз му зи ку и игру ре флек ту ју на ци о нал ни 
и со ци јал ни од но си у Хаб збур шкој, ка сни је двој ној, Ау стро-Угар ској мо нар хи ји. 
Мар ше ви, буд ни це, ка дри ли, ба ло ви, не рет ко по при ма ју атри бут „срп ски“ ре ђе „сло-
вен ски“ што упу ћу је на ин тен ци ју ства ра ња на ци о нал ног сти ла (по пу лар ност буд-
ни ца или пе са ме Јо ва на Су бо ти ћа Ја сам мла да Срб ки ња и Ја сам Ср бин, срп ски син).2

2 По ред де скрип тив ног, ау тор ка уо ча ва и ана ли тич ки та ле нат ау то ра Ме мо а ра. Он се 
на ро чи то ви ди у Иг ња то ви ће вим ту ма че њи ма со ци јал ног ка рак те ра му зи ке, осо би то ка-
фан ске, или у об ја шње њу при су ства тур ских ме ло ди ја на ре пер то а ру срп ских ва ро шких 
пе са ма чи ње ни цом да оне ви ше од го ва ра ју „срп ском ори јен тал ном ка рак те ру“ не го не мач ке. 
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У по гла вљу На род ни сви ра чи као на ци о нал ни хе ро ји; Гу слар – „без и ме ни 
срп ски Омир“ ау тор ка, на тра гу ра ни јих ис тра жи ва ња Дан ке Ла јић Ми хај ло вић, 
пра ти ка ко су гу сле, у до ба ро ман ти чар ске ау то ид не ти фи ка ци је на ци је, по ста ле 
ви ше од ин стру мен та: мар ке ри вред но сне и на ци о нал не афир ма ци је, и ка ко се 
њи хов „сим бо лич ки по тен ци јал“ ши рио пре ко ли ков них пред ста ва и по ет ских 
сли ка (осо би то у по е зи ји Ла зе Ко сти ћа и срп ских ро ман ти ча ра). У окви ри ма тра-
ди ци о нал не му зи ке, об ра ђе на су и све до че ња о уло зи гај да ша у на род ним об ре ди ма 
и оби ча ји ма (нпр., сва тов ским пе сма), као и о уло зи оних ко ји су сви ра ли на „пур-
гер ским“ ин стру мен ти ма – там бу ри и ви о ли ни.3 

Де вет на е сти век у Ср би ји је ве ру ју ћи век – па је ра зу мљи во што је по себ на 
па жња по све ће на цр кве ној му зи ци осве тље ној из два угла: јав ног (цр кве но хор ско 
по ја ње) и при ват ног (по ја ње као део кућ ног вас пи та ња). Мо за ич ком тех ни ком спа-
ја ња по да та ка из раз ли чи тих до ку ме на та ау тор ка нас во ди кроз исто риј ске ме не: 
уво ђе ње ви ше гла сног, хор ског цр кве ног по ја ња у бо го слу же ња, кроз про це се му-
зич ког опи сме ња ва ња (од уче ња пе ва ња по слу ху, до до ла ска Сте ва на Мо крањ ца 
у Бо го сло ви ју на ме сто на став ни ка цр кве ног по ја ња (1901); кроз вре мен ску пи но-
ка те ку зна ме ни тих ме ло гра фа, ди ри ге на та и ком по зи то ра (Кор не ли ја Стан ко ви ћа, 
Ти хо ми ра Осто ји ћа, али и цр кве них по ја ца). 

Мар ја но ви ће ва је на осно ву до ку мен тар не про зе ре кон стру и са ла и раз ли чи те 
ти по ве естет ског до жи вља ја. Бу ду ћи да са мо пре ко ре чи мо же мо да се упо зна мо 
са слу ша о цем и са гле да мо не ви дљи ву по врат ну спре гу из ме ђу ње га и из во ђа ча, 
из у зет но су зна чај на за па жа ња ме мо а ри ста о ре цеп циј ским ефек ти ма му зи ке. Из дво-
ји ли смо три та ква ефек та, слич на по ин тен зи те ту, а раз ли чи та по ти пу му зи ке 
ко ја их тво ри. Јед ни се ве зу ју за ре цеп ци ју му зи ке у раз ви је ним му зич ким сре ди-
на ма (та кви су опи си То до ра Сте фе но ви ћа Ви лов ског, Кра љи це На та ли је или Ми-
ла на Са ви ћа ба ле та, по зо ри шта, опе ре у Бе чу, у Ве не ци ји, у Се ге ди ну). По све 
дру га чи ји је ефе кат ро ман ти чар ског му зи ци ра ња у оса ми о ко јем пи ше Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ње. По спе ци фич но сти се из два ја ју и опи си до жи вља ја цр кве-
не му зи ке: Хри стић пи ше о та ла са стом бру ја њу по бо жних пе са ма и уз дрх та лим 
осе ћа њи ма све те по бо жно сти а Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња се ек ста тич но 
пи та: „Има л’ шта тро га тел ни је нег кад Ср бин у сла ву сво ме Тво р цу за по ји“.

Као осо бе ност ове сту ди је на ве ли смо и ви ше смер ност ин фор ма ци ја и ре ле-
вант ност ис тра жи ва ња за љу де раз ли чи тих стру ка: му зи ко ло ге, исто ри ча ре књи-
жев но сти, исто ри ча ре (фи зи о но чи та ње).

Сло же ност на уч не мо но гра фи је про из ла зи из дво смер ног чи та ња: јед ног ко је 
је фу зи о но и дру гог ко је је фи зи о но – јед ног, у ко јем се из ви ше тек сто ва са би ра ју 
ин фор ма ци је, и дру гог, у ко јем се из јед ног тек ста ра си ја ва ју ин фор ма ци је. Те ин фор-
ма ци је се ши ре у ви ше сме ро ва.

Из јед ног тек ста ау тор ка ра се ја ва по дат ке ко ји ма се упот пу њу је сли ка о сло-
же ним дру штве ним ре ла ци ја ма ко је су ди рект но ве за не за му зич ку исто ри о гра фи ју: 
му зич ко обра зо ва ње, осми шља ва ња му зич ког про гра ма, ком по зи тор ске ве шти не 
у пре но ше њу на род них и ва ро шких му зич ких мо ти ва у кла вир ске ко ма де, са гле-
да ва ња ути ца ја од ре ђе них му зич ких по сла ни ка из син хро не пер спек ти ве4 По р

Ова ква за па жа ња од го ва ра ју по себ ној умет нич кој осе тљи во сти ау то ра по пут Сте ри је или 
Иг ња то ви ћа и њи хо вог кри тич ког од но са пре ма ими та тивнм обра сци ма кул ту ре.

3 У Иг ња то ви ће вој ин тер пре та ци ји там бу ра шка ме ло ди ја је са гле да на као са вр шен 
фон за са ти рич ну по е зи ју, основ за по тен ци јал ну ме ло дра му и опе ру). 

4 Нпр. Са ви ће во ис ти ца ње Мо р фи ди со ве пи о нир ске уло ге у уво ђе њу „но тал ног“, 
че тво ро гла сног по ја ња у бо го слу жбе ну прак су срп ске цр кве у Но вом Са ду и у бе ле же њу 
пр ве срп ске ли тур ги је. 
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тре ти с пи са ма Јо ва на Гр чи ћа су, на при мер, по ста ли ра сад ни ци ин фор ма ци ја о 
зна ме ни тим му зич ким де лат ни ци ма: Ти хо ми ру Осто ји ћу, Иси до ру Ба ји ћу, Ми ти 
То па ло ви ћу, Дра го ми ру Бр за ку, Сте ва ну Мо крањ цу, Јо ва ну Ива ни ше ви ћу... 

За исто ри ча ре књи жев но сти по себ но су ин те ре сант не ре кон струк ци је ве зе 
из ме ђу пи са ца и му зи ча ра5. На осно ву њих мо же се раз у ме ти хер ме ну ти ка умет-
нич ки би ва лент них де ла (нпр. ме ло диј ски об ра ђе них пе са ма на ших ис так ну тих 
пе сни ка,).

За кла сич не исто ри ча ре вр ло су дра го це ни из ме мо а ра екс цер пи ра ни по да ци 
о ши рем иде о ло шком (по ли тич ком, дру штве ном, на ци о нал ном) зна ча ју му зи ке: 
срп ским пе вач ким дру шта ви ма под по кро ва тељ ством Ује ди ње не омла ди не срп ске, 
му зи ци ко ја је пра ти ла сим бо лич ку пре да ју кљу че ва срп ских гра до ва кне зу Ми-
ха и лу 1867, уче шћу вој не му зи ке у прат њи кра љи це На та ли је то ком пло вид бе 
Ду на вом... Не рет ко су све до чан ства ве за на не са мо за му зич ки ре пер то ар ко ји 
„пра ти од ре ђен до га ђај“ већ и за ре флек си је о уде лу му зи ке у ре кон струк ци ји на-
ци о нал ног иден ти те та, „па сив ног“, уну тра шњег не цен зу ри са ног от по ра (до ба Ба-
хо вог ап со лу ти зма), ис ка зи ва ња по ли тич ких ста во ва и сл.

Дру ги ква ли тет ове сту ди је пре по зна ли смо у „фу зи о ном чи та њу“ и де фи ни-
са њу по зи ци је му зи ке у ши рем се ми о тич ком кон тек сту.

Кор пус ме мо ар ских тек сто ва из дру ге по ло ви не 19. ве ка (пре ко че тр де сет 
на сло ва је на ве де но у спи ску при мар них из во ра) пред ста вља вре ме плов ни кључ 
ко јим не са мо да се ула зи у „уво вре ме на“, већ се са гле да ва сва ком плек сност му-
зич ке се ми ос фе ре (ње на укр шта ња са се ми о ти ком сва ко дне ви це, са еко ном ским, 
по ли тич ким, ши рим, со ци јал ним и иде о ло шким од но си ма). 

У по гла вљу Из ме ђу се ла и гра да ау тор ка се фо ку си ра на ста ње „из ме ђу“ у 
ко ме се су сре ћу раз ли чи те се ми ос фе ре: ори јен тал на и европ ска, град ска и се о ска, 
цр кве на и об ред на. Сва кој се ми ос фе ри су од го ва ра ле спе ци фич не прак се му зи ци-
ра ња ко је су се ме ша ле и сту па ле у про мен љи ве ди на мич не од но се. Ау тор ка успе ва 
да уо чи ди на ми зам и сло же ност њи хо вих укр шта ја. На ве шће мо три при ме ра:

– Кон ку рент ска прак са (нпр. ди фе рен ци ра ње па ор ских и ва ро шких пе са ма, 
пре по зна ва ње јед них као тра ди ци о нал них и дру гих као стра них, ту ђих) 

– Ме та те за (за ме на па ган ских об ред них пе са ма цр кве ним тро па ром ука зу је на 
про це се хри сти ја ни за ци је оби чај но-об ред не прак се);

– Пер зи сти ра ње раз ли чи тих му зич ких прак си (град ски ва ша ри као спој не спо-
ји вог: нпр. ори јен тал них сви ра ча и цен трал но ср би јан ских ига ра уз фру лу и 
двој ни це, упо ре до с тра ди ци о нал ним во во ђан ским ко лом уз прат њу гај да ша).
Да би смо ука за ли на ову ка ко фо ниј ску прак су пер зи сти ра ња раз ли чи тих 

му зич ких прак си скре ће мо па жњу на из бор гла го ла у опи си ма бе о град ске ва шар-
ске ат мос фе ре у до ку мен тар ној про зи Ко сте Хри сти ћа и Пе ре То до ро ви ћа: 

„А отуд од цр кве гру ва ју пран ги је, пи ште зур ле, ци че ће ма не та и тре ште 
та лам ба си“ (Ко ста Хри стић); „Још од ра но га ју тра чу је се тре сак му зи ке на све стра-

5 Ин ди ка тив на су по е тич ка са звуч ја на ста ла кроз ин спи ра циј ске укр шта је ком по зи-
то ра ин спи ри са них сти хо ви ма пе сни ка или пе сни ка ин спи ри са них му зи ком ком по зи то ра; 
Ла за Ко сти ћа је нпр. Стан ко ви ћу по све тио две пе сме и на пи сао хим ну за Пан че вач ко срп ско 
цр кве но пе вач ко дру штво, а Јо ван Ива ни ше вић, пр ви шко ло ва ни цр но гор ски ком по зи тор, 
са ста вио ком по зи ци је на сти хо ве Зма ја и Гр чи ћа Ми лен ка. И за књи жев не, и за исто ри ча ре 
му зи ке зна чај ни су по да ци ко ји го во ре о „му зич ким илу стра ци ја ма“ књи жев них тек сто ва 
или по да ци о умет но сти ујед на ча ва ња ме ло диј ских ак це на та са ак цен ту а ци јом срп ског 
је зи ка (нпр. ме ло ди је за две де чи је пе сми це, Је лен че и Учи мо се, Ј. Ива ни ше вић ша ље Зма-
је вом Не ве ну).
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не. Ци че ци ган ска ће ма не та; по тму ло је че ци ган ски та па ни (буб ње ви); не где у 
бли зи ни рок ће вој нич ка бан да – мо ра би ти сла ви ка кав офи цир.“ (Пе ра То до ро вић)

У укр ште ним му зич ким се ми ос фе ри ма, На та ша Мар ја но вић уо ча ва, с јед не 
стра не, ко хе зив не и ин те гра тив не еле мен те, а с дру ге, кон ку рент ске. 6 Тра ди ци о нал-
ну на род ну му зи ку она пре по зна је као ва жан сег мент у ди на мич ним про це си ма 
ур ба ни за ци је (се ла) и рур ба ни за ци је (гра до ва) . 

Ако би смо мо ра ли да из ву че мо иде ју во ди љу, оно што за пра во чи ни је дин ство 
уну тар му зич ког плу ра ли зма и раз ли ста ва ња ме ло ди ја ко је су се слу ша ле на те-
ри то ри ја ма раз ли чи тих др жа ва у ко ји ма су жи ве ли Ср би, он да је то при ча, с јед не 
стра не о еклек ти зму, а с дру ге, о раз ви ја њу и не го ва њу на ци о нал ног сти ла и из ра за 
у пе ри о ду ка да се др жав но прав но кон сту ти са ла и ста би ли зо ва ла срп ска др жа ва.

Књи га На та ше Мар ја но вић је при мер ра да у ко ме се гра ни це из ме ђу ре чи и 
му зи ке ста па ју у умет нич ко са звуч је, у ко јем се му зи ке чу је кроз реч, а реч озву-
ча ва му зи ком. Са до бро ута ба ном ста зом, чи та лац оста је у же љи но вог ра да – оног 
ко ји ће се кре та ти кроз фик циј ске све то ве и слу ша ти му зи ку у њи ма. На та ша Мар-
ја но вић би мо гла би ти са вр шен пу то во ђа или бар оба ве зна ста ни ца за не ког ко би 
се при хва тио но вог пу то ва ња. По сле ове књи ге по ста је мо осе тљи ви ји за јед ну 
но во от кри ве ну естет ску ди мен зи ју тек ста ко ја нам је до са да углав ном оста ја ла у 
ти ши ни. По сле ове књи ге дру га чи је се чи та фик ци ја – дру га чи је ула зи у са лон у 
ко ме је Ла за ре ви ће ва Шва би ца, дру га чи је се чу ју Ве се ли но ви ће ви фру ла ши, кла-
вир ско му зи ци ра ње Сте ри ји них и Иг ња то ви ће вих пан си о нат ки ња или Ну ши ће вих 
раз ма же них кће ри ви ше усред сре ђе них на удва ра ња учи те ља не го на но те. Ако је 
тач но да не по сто ји не ви но чи та ња и да сва ко чи та ње от кри ва оно за чим тра га, 
он да је нај ве ћи успех ове књи ге у под сти ца ју да на ста ви мо за по че то тра га ње и да 
слу ша мо му зи ку у тек сту.

Др Дра га на Б. Ву ки ће вић
Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
dra ga na.vu ki ce vic67@gmail.com

6 Осим ко хе зи је ши рих гру па (на ци о нал них, по ли тич ких или кла сних за јед ни ца), или 
ху ма ни тар ног ка рак те ра оку пља ња (Двор ски и оп штин ски ба ло ви, бе се де и кон цер ти) уо че-
на је ја ка ко хе зи о на моћ му зи ке и уну тар ми кро за јед ни ца : углед них по ро ди ца (та ква су нпр. 
му зич ка оку пља ња у до мо ви ма Сто ја на Но ва ко ви ћа или Ми ла на Ку јун џи ћа Абер да ра). 
Ин фор ма ци ја по хра ње не у дне ви ку Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње зна чај не су као гра ђа 
за ет но му зи ко ло ге за ин те ре со ва не за му зи ку по се ла, прéла, игран ки, ва ша ра, оку пља ња 
на са бо ри ма или у вре ме цр кве них пра зни ка...
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UDC 821.163.41.09 Novaković S.(082)(049.32)

ФИ ГУ РА ПО ЛИ ХИ СТО РА

(Сто јан Но ва ко вић. По во дом сто се дам де сет пет го ди на од ро ђе ња,  
збор ник ра до ва са на уч ног ску па са ме ђу на род ним уче шћем одр жа ног у  

Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, 1. и 2. но вем бра 2017. го ди не. 
Ака де мик Ми ха и ло Вој во дић, ака де мик Алек сан дар Ко стић (ур.). 

Бе о град: СА НУ, 2018, 517 стр.)

Пле ме ни то на сто ја ње Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти да обе ле жи го ди не 
ју би ле ја чла но ва ове ин сти ту ци је ко ји су сво јим ра дом од ре ди ли срп ску исто ри ју, 
на у ку и кул ту ру, ула зи у сво ју пе ту го ди ну. По све ћу ју ћи јед ну го ди ну од ре ђе ном 
ис так ну том пред став ни ку, на ша нај зна чај ни ја на уч на ин сти ту ци ја на до бро осми-
шљен на чин, вр ло уте ме ље но, мо дер но кон ци пи ра но и са нај ви шим на уч ним до-
ме ти ма, из ван сва ке крат ко трај не и по вр шне це ре мо ни јал но сти, про ду бљу је и 
на до гра ђу је хо ри зонт ре цеп ци је до при но са ко ји је ода бра на лич ност оства ри ла у 
раз во ју срп ског дру штва. То ком чи та ве го ди не ју би ле ја ре а ли зу ју се ра зно вр сни 
про гра ми чи ја је на ме ра не са мо да осве тле жи вот и де ло иза бра ног по је дин ца, већ 
да кроз при зму ње го вог при ват ног и јав ног би ћа отво ре врат ни це вре ме на у ко јем 
је жи вео, по ста вља ју ћи га у од нос на по ред но сти ка ко са вре ме ни ма ко ја су му 
прет хо ди ла, та ко и са они ма ко ја су за њим сле ди ла. 

У том сми слу осми шљен је троделни модел ко јег чи не – ка ко у сво јој по здрав-
ној ре чи на отва ра њу на уч ног ску па са ме ђу на род ним уче шћем по све ће ног Сто ја ну 
Но ва ко ви ћу 01.11.2017. ис ти че ака де мик Вла ди мир Ко стић, пред сед ник СА НУ – 
„пр во, скуп на ко ме ће се раз мо три ти ра зно ли ке де лат но сти осо бе ко ју сла ви мо, 
дру го, из ло жба по све ће на тој осо би, ко ја ра све тља ва не са мо би о граф ске де та ље, 
већ и уку пан кон текст у ко ме се де ло ва ло и жи ве ло, и ко нач но, тре ће, мо но гра фи ја 
о тој лич но сти, у на ди, на дам се не пу стој, да у не кој бли ској бу дућ но сти ов де у 
СА НУ има мо еди ци ју по све ће ну на шим ве ли ка ни ма.”1 То ком 2017. и 2018. го ди не 
овај кон цепт је ви ше стру ко по твр ђен а прет ход на 2019. и те ку ћа 2020. по ка зу ју 
ње го во да ље уте ме ља ва ње. Јер, го ди не ко је су за на ма СА НУ је по ред Јо ва на Цви-
ји ћа по све ти ла и Сто ја ну Но ва ко ви ћу (2017), Ми ха и лу Пе тро ви ћу Ала су (2018) и 
Сло бо да ну Јо ва но ви ћу (2019), док је ову ко ја тра је (2020) од ре ди ла као го ди ну 
Вла да на Ђор ђе ви ћа. На уч ној и кул тур ној јав но сти пред ста вље на су из да ња по све-
ће на Цви ји ћу, Но ва ко ви ћу и Пе тро ви ћу: мо но граф ска из да ња на срп ском и ен гле ском 
је зи ку и збор ни ци са на уч них ску по ва при ре ђе них у скло пу го ди шњих ак тив но сти 
СА НУ по све ће них на ве де ним ака де ми ци ма. Ис так ну ти део тих ак тив но сти пред-
ста вља ле су из ло жбе ор га ни зо ва не у про сто ри ма Га ле ри је СА НУ као ва жан сег мент 
про гра ма обе ле жа ва ња ју би ле ја, у пот пу но сти ком па ти би лан са на уч ним ску пом не 
са мо у те мат ском не го и ме то до ло шком, кон цеп ту ал ном и вред но сном сми слу. Изу-

1 Вла ди мир С. Ко стић. По здрав ни го вор, Сто јан Но ва ко вић. По во дом сто се дам де
сет пет го ди на од ро ђе ња, збо р ник ра до ва са на уч ног ску па са ме ђу на род ним уче шћем 
одр жа ног у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти, 1. и 2. но вем бра 2017. го ди не, уред ни ци 
ака де мик Ми ха и ло Вој во дић, ака де мик Алек сан дар Ко стић, СА НУ, Бе о град, 2018, стр. 11. 
наПомена: сви на во ди из ра до ва об ја вље них у овом збор ни ку да ју се пре ма на ве де ном из-
да њу са озна ком стра ни це у за гра ди на кра ју на во да. 
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зет но ве ли ку па жњу јав но сти при ву кле су из ло жбе по све ће не Цви ји ћу, Но ва ко ви ћу, 
Пе тро ви ћу и Јо ва но ви ћу осми шље не у ду ху основ ног кон цеп та од ре ђе ног син таг мом 
истакнуталичностињеновреме. Окре ну тост нај ши рој јав но сти уз одр жа ва ње ви-
со ког на уч ног ре зул та та, мо де ран гра фич ки ди зајн као је дан од по ка за те ља са вре-
ме ног из ло жбе ног кон цеп та, и од лич ни ка та ло зи до при не ли су да ове из ло жбе 
има ју ве ли ку по се ће ност и стек ну ста тус цен трал них кул тур них до га ђа ја.

При каз збор ни ка ра до ва са на уч ног ску па по све ће ног Сто ја ну Но ва ко ви ћу који 
је у ор га ни за ци ји СА НУ у окви ру го ди не Сто ја на Но ва ко ви ћа одр жан 1. и 2. но вем бра 
2017. го ди не, по чи ње мо од окви ра уну тар ко јег се овај збор ник по ја вљу је јер упра-
во окол но сти ње го ве по ја ве осве тља ва ју и ра зу мљи вим чи не и ње го ву струк ту ру и 
ње го ву ва жност. Па ра ле ли зам окол но сти с јед не, и раз ло га и на чи на на ко ји су у тим 
окол но сти ма раз ма тра ни жи вот и до ба иза бра ног по је дин ца с дру ге стра не, из ра ста 
на односуПремаПрошлости као сво је вр сном за јед нич ком име ни те љу. У ње му пре-
по зна је мо од јек ми сли Иве Ан дри ћа по ко јој „Са мо не у ки и не ра зум ни љу ди мо гу 
да сма тра ју да је про шлост мр тва и не пре ла зним зи дом за у век одво је на од са да шњи-
це. Исти на је, на про тив, да је све оно што је чо век не кад ми слио, осе ћао и ра дио, 
не рас ки дљи во утка но у ово што ми да нас ми сли мо, осе ћа мо и ра ди мо. Уно си ти 
све тлост на уч не исти не у до га ђа је про шло сти, зна чи слу жи ти са да шњо сти.”2

Би ра ју ћи да јед ну го ди ну свог ра да од ре ди за го ди ну јед ног од ве ли ка на ко ји 
су би ли ње ни чла но ви, СА НУ по ка зу је свој про грам ски уте ме љен од нос пре ма 
про шло сти ка ко оној ко ју она има као јед на од кључ них ин сти ту ци ја срп ског дру-
штва, та ко и оној са мог на ро да и др жа ве ко јој при па да. Да ма ри пул си ра ју ћег бȕла 
про шло сти ослу шку ју се и у са да шњо сти на на чин и у ме ри на ко ји је са да шњост 
све сна про шло сти. Та свест по да сти ре и наш од нос пре ма бу дућ но сти. Ди на ми за-
ци јом хо да вре ме на ука зу је се на оне тач ке вре мен ске осе ко је по сто је кон ти ну и-
ра но упр кос про ла зно сти. Њих оли ча ва ју иза бра не лич но сти и њи хо во де ло ко ји 
– при па да ју ћи не ком про шлом вре ме ну, од на шег уда ље ном и раз ли чи том – сво јом 
без вре ме но шћу по све до ча ва ју да су и на ши са вре ме ни ци. 

На по ме ни мо да њи хо ва без вре ме ност не про ис ти че са мо из ре зул та та њи хо-
вих прег ну ћа већ и из те ма ко ји ма су се ба ви ли, про бле ма ко је су де фи ни са ли, 
пи та ња ко ја су по ста ви ли, окол но сти ко је су сво јим де ла њем бо ље осве тли ли или 
раз от кри ли. Јер, то су пи та ња ко ја у на уч ном, кул тур ном, по ли тич ком, со ци јал ном, 
идеј ном хо ри зон ту на шег вре ме на по сто је на на чин иден ти тет ских од но сно де фи-
ни шу ћих за на ше на ци о нал но од ре ђе ње. Упра во по по сто ја њу све сти о зна ча ју тих 
пи та ња ко ја их је по кре та ла на број не ак тив но сти и до во ди ла до ка пи тал них ре-
зул та та, ове иза бра не лич но сти при па да ју оним по је дин ци ма чи је би се ау то би о-
гра фи је или би о гра фи је мо гле на зва ти storyoFcallinG од но сно Причаоживотном
Позивуилиживотнојмисији3. Сто јан Но ва ко вић је при мер та кве лич но сти.

Јер, за и ста је рав но ми си ји – про све ти тељ ској, на уч ној, кул тур ној, дру штве ној, 
др жа во твор ној – оно што од ре ђу је пре сек Но ва ко ви ће вог де ло ва ња у срп ској кул-
тур ној исто ри ји. И упра во је та ми си ја – усло вље на и тре нут ком ње го вог де ло ва ња, 
и ре ал ном си ту а ци јом уну тар ко је се по тре ба за де ло ва њем ја вља ла и об ли ко ва ла, 
и ње го вим до жи вља јем уло ге ко ју не ки по је ди нац оства ру је уну тар укуп них дру-
штве них, на уч них, по ли тич ких, кул тур них и на ци о нал них про це са јед ног на ро да 
– усло ви ла да и по ред раз ли чи тих обла сти Но ва ко ви ће вог ан га жма на ко ји ма су 
би ле до во ђе ни у ве зу ње гов при ват ни и јав ни жи вот, те о риј ско зна ње и прак тич ни 

2 Иво Ан дрић. Кад је реч о ар хи ви ма, у: Иво Ан дрић, Есе ји и кри ти ке, II, Иво Ан дрић, 
саБранаделаудвадесеткњига, књ. 15, Штам пар Ма ка ри је, Но ва књи га, Бе о град, Под го ри ца, 
2011, стр. 285.

3 Уп. Roy Pa scal, De sign and Truth in Au to bi o graphy, Ro u tled ge & Ke gan Pаul, 1960; 
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ан га жман, ка би нет ски рад и из ла зак из раз ли чи тих зо на кон фо ра, до бре про це не 
си ту а ци је и из ве сно убла жа ва ње ра ни је по ста вље них ста во ва – он оства ри кон зи-
стент но и пре да но слу же ње јед ној иде ји. Она се уну тар раз ли чи тих ру ка ва ца Но-
ва ко ви ће ве суд би не ра чва ла у ра зно род не до ме не ње го вог ан га жма на та ко да да нас 
о ње му мо же мо го во ри ти као о ре пре зен та тив ном пред став ни ку раз ли чи тих обла сти. 

Сто јан Но ва ко вић (1842–1915) је био „срп ски др жав ник и по ли ти чар, ди пло-
ма та и ми ни стар, исто ри чар и фи ло лог, про фе сор и пи сац, пред сед ник Срп ске 
кра љев ске ака де ми је и члан Ју го сло вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти, члан 
ко ре спо дент Им пе ра тор ско-ру ске ака де ми је у Ст. Пе тер бур гу, ино стра ни члан 
Че шке ака де ми је на у ка, до пи сни члан Фран цу ске ака де ми је на у ка. Мно го стру кост 
по ља јав ног ан га жма на Сто ја на Но ва ко ви ћа те мељ је фигуреПолихистора као из ра за 
ње го ве ми си је у срп ском дру штву. По ли хи стор ски ка рак тер ње го вог јав ног би ћа 
по чи ва на јед ном за јед нич ком име ни те љу за хва љу ју ћи ко јем фигураПолихистора 
по ста је кон зи стент на. Тај за јед нич ки име ни тељ је идејанаЦионалногдуха ко ја је 
про же ла све ма ни фе ста ци је јав ног би ћа Сто ја на Но ва ко ви ћа.”4 Иа ко усло вље на 
тре нут ком сво је по ја ве, ова иде ја је у до жи вља ју Сто ја на Но ва ко ви ћа ује ди ни ла 
про шлост и са да шњост, прак су и те о ри ју, на уч ни рад и по ли тич ки ан га жман, уста-
но вља ва ње ра да мре же обра зов них ин сти ту ци ја, про свет них за ко на и уџ бе нич ке 
ли те ра ту ре и раз ма тра ње на уч них пи та ња, по кре та ње ча со пи са и књи жев но ства-
ра ла штво и укљу чи ва ње у по ли тич ки жи вот и рад он да шње срп ске вла де. 

То не дво сми сле но по ка зу је збор ник Сто јан Но ва ко вић. По во дом сто се дам
де сет пет го ди на од ро ђе ња, из у зет не гра фич ке опре ме, у ко јем је на пре ко 500 
стра ни ца об ја вље но укуп но 32 тек ста рас по ре ђе них у не ко ли ко це ли на. Увод ну 
це ли ну чи не три тек ста о окол но сти ма одр жа ва ња ску па на ко јем су са оп ште ни 
ра до ви об ја вље ни у збор ни ку и об ја вљи ва ња са мог збор ни ка. Два пот пи су је је дан 
од дво ји це уред ни ка збор ни ка, ака де мик Ми ха и ло Вој во дић (О овој књи зи; Увод на 
реч) а је дан пред ста вља по здрав ну реч ака де ми ка Вла ди ми ра С. Ко сти ћа. На кон 
то га сле ди 29 на уч них сту ди ја на ста лих на осно ву са оп ште ња на уч них ис тра жи вача 
свих ге не ра ци ја под не тих на са мом на уч ном ску пу. Пр ве три сту ди је – Ми ха и ло 
Вој во дић, Сто јан Но ва ко вић, Анек си о на кри за и срп ско пи та ње; Сла вен ко Тер зић, 
Бал кан ске сту ди је Сто ја на Но ва ко ви ћа; Ми ло Лом пар, По ли хи стор ска свој ства 
Сто ја на Но ва ко ви ћа и књи жев ност – сво јом те ма ти ком озна ча ва ју цен трал не 
до ме не Но ва ко ви ће вог ра да ко ји су осве тље ни у сту ди ја ма 26 на уч них ис тра жи-
ва ча ко је за њи ма сле де. У ком по зи ци ји збор ни ка овај тро чла ни део пред ста вља 
сво је вр сни те мат ски пре сек свих пред ста вље них ис тра жи ва ња јер на ве де ни ра до ви 
од ре ђу ју до ми нант не ли ни је ис тра жи ва ња ау то ра сту ди ја ко је за њи ма сле де. 

Као три основ не те мат ске обла сти збор ни ка мо гу ће је из дво ји ти ми сао и де-
ло ва ње Сто ја на Но ва ко ви ћа у обла сти ма (1) срПско Питање, (2) Балканске студије 
и (3) културна историја срБа. Уну тар на ве де них те мат ских до ме на по ја вљу ју се 
об ли ци Но ва ко ви ће вог ра да рас по ре ђе ни по ди на мич ној ам пли ту ди на чи јим су 
вр шним тач ка ма теоријска ексПликаЦија и Практична Примена. У ве ли ком бро ју 
ра до ва еле мен ти две или све три на ве де не обла сти се у од ре ђе ној ме ри пре пли ћу. 
Јер, ка ко ре зул та ти број них ра до ва об ја вље них у овом збор ни ку по ка зу ју, у свим 
обла сти ма свог де ла ња Но ва ко вић је имао идеј но упо ри ште ко је је те о риј ски за-
сно вао и на тим осно ва ма пред ла гао, ор га ни зо вао и/или де ло вао у срп ском дру штву 
дру ге по ло ви не XIX и пр вих де це ни ја XX ве ка. Оту да по сто је број ни сло је ви уну-
тар на ве де них те мат ских око сни ца ко је ау то ри сту ди ја из два ја ју и ту ма че у све три 
на ве де не те мат ске обла сти збор ни ка.

4 Зо ри ца Не сто ро вић, Књи жев ност и је зик у идеј ном хо ри зон ту Сто ја на Но ва ко ви ћа, 
Три би на Би бли о те ке СА НУ, год. VI II, бр. 8, СА НУ, Бе о град, 2020, стр. 69.
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Та ко је Но ва ко ви ће ва ми сао о срПском Питању ана ли зи ра на и у окви ри ма до-
ме на уну тра шње и спољ не по ли ти ке Ср би је дру ге по ло ви не XIX и по чет ка XX 
ве ка али и стра них зе ма ља чи ји су се по ли тич ки ин те ре си у на ве де ном пе ри о ду 
укр сти ли на бал кан ском под руч ју (Ен гле ска, Фран цу ска, Ру си ја, Грч ка, Бу гар ска...). 
Те мат ска област Балканске студије раз ма тра на је и у кон тек сту Но ва ко ви ће вих 
иде ја и ра да у обла сти ма про у ча ва ња исто ри је срп ског на ро да од но сно срп ске држа-
ве и ње них управ них ин сти ту ци ја, исто ри је срп ског пра ва и про све те... културна
историјасрБа као те мат ска област збор ни ка об у хва та и ис тра жи ва ње Но ва ко ви-
ће вих ак тив но сти и ре зул та та у обла сти ма исто ри је срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
лек си ко гра фи је, гра ма ти ке и ди ја лек то ло ги је, књи жев не те о ри је и есте ти ке, ста-
ту са књи ге и ње не ре цеп ци је у срп ском дру штву, уред нич ког и кри ти чар ског ра да 
у пе ри о ди ци, би бли о гра фи је као и ле пе књи жев но сти.

Има ју ћи на уму пре пле те од ре ђе них те мат ских обла сти у зна чај ном бро ју 
ра до ва, за по тре бе овог при ка за сту ди је об ја вље не у збор ни ку кла си фи ко ва ће мо 
пре ма пред ста вље ним ис тра жи ва њи ма сле де ћих до ме на Но ва ко ви ће вог прак тич-
ног де ла ња: (1) Но ва ко ви ћев по ли тич ки ан га жман и де ло ва ње у управ ним те ли ма 
срп ске др жа ве (вла да и ње на ми ни стар ства); (2) ре цеп ци ја Но ва ко ви ће вог др жав-
нич ког ра да у ино стра ним сре ди на ма; (3) Но ва ко ви ће во ис тра жи ва ње срп ске исто-
ри је; (4) Но ва ко вић и ин сти ту ци је срп ске на у ке и кул ту ре и (5) Но ва ко ви ћев рад у 
обла сти ма срп ског је зи ка и књи жев но сти. 

Пр ве две на ве де не гру пе ра до ва мо же мо ве за ти за срПско Питање и Балканске 
студије као те мат ске обла сти збор ни ка. Сту ди ја Ми ха и ла Вој во ди ћа с пра вом сто-
ји на по чет ку и збор ни ка и ових гру па ра до ва јер ре кон стру и ше окол но сти, ар гу-
мен та ци ју и на чин на ко ји је Сто јан Но ва ко вић фор му ли сао „срп ско пи та ње” као 
пи та ње осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског на ро да. Ау тор ис ти че да је Но ва ко вић 
по сма трао ово пи та ње „кроз при зму ши рих ме ђу на род них при ли ка и де ша ва ња 
на Бал ка ну” (18) као и да се од сна жног за сту па ња иде је о бал кан ском са ве зу као 
дво ја ком – еко ном ском и по ли тич ком – „ко ме је Но ва ко вић био искре но при вр жен 
све до бал кан ских ра то ва [...], раз о ча ран због срп ско-бу гар ског су ко ба, окре нуо 
ју го сло вен ском са ве зу” (18–19). 

Дру га те мат ска област у збор ни ку – Балканске студије – сво ју про ле го ме ну има 
у ра ду Сла вен ка Тер зи ћа Бал кан ске сту ди је Сто ја на Но ва ко ви ћа у ко јој ау тор ана-
ли зи ра ка ко на уч ни та ко и прак тич ни аспект Но ва ко ви ће вог ан га жма на у ве зи са 
те мом бал кан ских сту ди ја. За кљу чу је да „Но ва ко ви ће ве исто риј ско-по ли тич ке сту-
ди је осве тља ва ју сло же ни бал кан ски чвор чи ју су шти ну чи не не са мо три су че ље на 
на ци о нал на про гра ма – срп ски, грч ки и бу гар ски, не го и те шко осман ско на сле ђе, 
с јед не стра не, и ду бо ко упле тен фак тор ве ли ких си ла ко ји на сто ји да об ли ку је 
бал кан ске др жа ви це пре ма сво јим им пе ри јал ним ин те ре си ма, с дру ге стра не” (25). 

У сво јој сту ди ји Тер зић рас кри љу је при ступ овој те ми ана ли за ма ди пло мат-
ске слу жбе Сто ја на Но ва ко ви ћа, ње го вих ра до ва, по себ но пу то пи сно-исто риј ских 
сту ди ја, као и Но ва ко ви ће вог ука зи ва ња на зна чај срп ског про свет но-кул тур ног 
ра да у XIX ве ку и по чет ком XX ве ка на под руч ју та да шњег Осман ског цар ства 
отва ра ју ћи та ко број на те мат ска по ља ко ја су ка сни је ис тра жи ва на и у ра до ви ма 
ово га збор ни ка ко ји се од но се на Но ва ко ви ћев рад у ди пло ма ти ји и обра зо ва њу. 
Ту пре све га ми сли мо на рад Алек сан дре Но ва ков Ути цај Сто ја на Но ва ко ви ћа на 
рад срп ских сред њих шко ла у Осман ском цар ству у ко јем је ау тор ка на осно ву ве-
ли ког бро ја из во ра и ар хив ске гра ђе пред ста ви ла кон ти ну и ра ни рад Сто ја на Но-
ва ко ви ћа ка ко на осни ва њу, та ко и на функ ци о ни са њу срп ских сред њих шко ла у 
не ка да шњем Осман ском цар ству од сре ди не дру ге по ло ви не XIX и пр вих де це ни ја 
XX ве ка: Бо го сло ви је у При зре ну (1871–1912), Срп ске гим на зи је у Ца ри гра ду (1893– 
1902), Срп ске гим на зи је „Дом на у ке” у Со лу ну (1894–1912), Срп ске му шке гим на-
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зи је у Ско пљу (1894–1912), Срп ске му шке гим на зи је у Би то љу (1897–1912). „На 
раз ли чи тим функ ци ја ма: као члан Уче ног од бо ра, ми ни стар про све те, по сла ник у 
Ца ри гра ду, др жав ни са вет ник, члан Про свет ног са ве та, пред сед ник вла де и ми-
ни стар ино стра них по сло ва кре и рао је рад срп ских шко ла и ба вио се њи хо вим 
про бле ми ма и по тре ба ма.” (235), ис ти че о Но ва ко ви ће вом ан га жма ну ова ау тор ка.

При каз ра до ва по све ће них др жа во твор ној ми сли Сто ја на Но ва ко ви ћа, ње го-
вом идеј ном хо ри зон ту и по ли тич ким уве ре њи ма али и прак тич ном по ли тич ком 
ан га жма ну и по сло ви ма у др жав ним ин сти ту ци ја ма и на ва жним по зи ци ја ма др жав-
не упра ве, за по че ће мо оним ко ји су оп шти јег ка рак те ра. За хва љу ју ћи њи ма овај 
збор ник има вр ло ин фор ма тив не и за ни мљи во пред ста вље не пор тре те Сто ја на Но-
ва ко ви ћа као др жав ног ми сли о ца и по ли ти ча ра (Дра ган Си ме у но вић, Др жа во творна 
ми сао и де ло Сто ја на Но ва ко ви ћа) и за го вор ни ка ју го сло вен ске иде је (Ми лош Ко вић, 
Сто јан Но ва ко вић и ју го сло вен ска иде ја). На ве де ни ра до ви чи та о цу не дво сми сле но 
по ка зу ју пре плет те о ри је и прак се у Но ва ко ви ће вом де ла њу од но сно да је овај ин те-
лек ту а лац пр вог ре да за сни вао и ту ма чио од ре ђе не по ли тич ке иде је и ре ше ња у 
пре пле ту свог раз у ме ва ња про це са у кул ту ри, исто ри ји и по ли ти ци срп ског на ро да. 

Но ва ко ви ћев ан га жман на ре ша ва њу од ре ђе них уну тра шњо по ли тич ких пи-
та ња Кне же ви не и Кра ље ви не Ср би је по дроб но је ана ли зи ран у не ко ли ко ра до ва. 
Има ју ћи на уму по сто је ћа са зна ња о те ма ма сво јих ис тра жи ва ња, но ве уви де мно ги 
од на ве де них ау то ра оства ру ју за хва љу ју ћи ана ли зи из во ра из ар хив ске гра ђе. Тако 
Ан дреј Ше мја кин у ра ду Ми ни стар уну тра шњих де ла и во ђа ре во лу ци о нар не еми
гра ци је: Сто јан Но ва ко вић и Ни ко ла Па шић 1884. го ди не, ана ли зи ра од нос Сто ја на 
Но ва ко ви ћа као ми ни стра уну тра шњих по сло ва у вла ди Ми лу ти на Га ра ша ни на, 
и Ни ко ле Па ши ћа то ком Па ши ће вог бо рав ка у еми гра ци ји у Бу гар ској 1884. го ди не, 
осве тља ва од ре ђе не окол но сти тог Па ши ће вог бо рав ка и ње го ве пла но ве, а сво је 
ис тра жи ва ње из во ди на гра ђи из ру ских и срп ских ар хи ва. Свој при каз при пре ма 
срп ске вла де за од бра ну услед опа сно сти од ау стро у гар ске ору жа не ин тер вен ци је 
то ком 1909. го ди не (Од брам бе не при пре ме вла де Сто ја на Но ва ко ви ћа 1909. го ди не) 
Алек сан дар Жи во тић за сни ва ка ко на ар хив ској и ме мо ар ској гра ђи. Но ва ко ви ће-
вом ан га жма ну у вре ме Анек си о не кри зе по све ћен је и рад Ђор ђа Ђу ри ћа под 
на сло вом Сто јан Но ва ко вић на че лу вла де ̓ че твор не ко а ли ци је̓  у ко јем ау тор ана-
ли зи ра де лат ност овог Но ва ко ви ће вог ка би не та то ком осам ме се ци тра ја ња ње гове 
вла де (24. 02.–24. 10. 1909. го ди не). 

Вр ло ис цр пан пре глед о по ли ти ци ми ни стар ства на род не при вре де у пр вој и 
дру гој вла ди Сто ја на Но ва ко ви ћа (По ли ти ка Ми ни стар ства на род не при вре де у 
вла ди Сто ја на Но ва ко ви ћа), ау тор ка Бо ја на Миљ ко вић Ка тић уте ме љу је на ана-
ли зи раз ли чи тих си стем ских за ко на, пра ви ла и ре ше ња ко је је то ми ни стар ство 
до но си ло а на којa је Но ва ко вић као пред сед ник вла де сво јим иде ја ма и за ла га њем 
оста вио не ма ли лич ни пе чат. Пре глед ини ци ја ти ва, за ко на, ак тив но сти и ре фор ми 
ко је је у обла сти обра зо ва ња по кре нуо и/или спро вео Сто јан Но ва ко вић пред мет 
су те мељ но ура ђе не сту ди је Алек сан дра Ра сто ви ћа об ја вље не под на сло вом Сто јан 
Но ва ко вић као ми ни стар про све те. По ла зе ћи од чи ње ни це да је Сто јан Но ва ко вић 
че ти ри пу та био на че лу ми ни стар ства про све те и цр кве них де ла и то и у Кне же-
ви ни и у Кра ље ви ни Ср би ји, овај ау тор ре кон стру и ше кон ти ну и ра ни и до след ни 
Но ва ко ви ћев ан га жман у обла сти обра зо ва ња за ко ји се – ка ко у сво јој сту ди ји 
ис ти че – с пра вом мо же ре ћи да пред ста вља по че так мо дер ни за ци је срп ског школ-
ства и вре ме нај ве ћих ре фор ми у срп ском обра зов ном си сте му. 

Пред ста вља ње кру га ра до ва чи ји ау то ри по све ћу ју па жњу од но су стра них 
по ли тич ких чи ни ла ца пре ма ак тив но сти ма и лич но сти Сто ја на Но ва ко ви ћа, за по-
чи ње мо при ка зом сту ди је ко ји на пр ви по глед ви ше при па да прет ход но опи са ној 
гру па ци ји. У пи та њу је за ни мљив текст Во ји сла ва Па вло ви ћа (Сто јан Но ва ко вић 
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и Кон кор дат са Ва ти ка ном) чи ја је глав на те ма Но ва ко ви ће во ба вље ње по ло жа јем 
ка то ли ка и ка то лич ке цр кве у Ср би ји у вре ме ка да је био на ме сту ми ни стра про-
све те и цр кве них де ла осам де се де тих го ди на XIX ве ка од но сно ка да је кра јем тог 
ве ка био пред сед ник вла де. 

У ви ше ра до ва ва ри ра но за па жа ње кне за Гри го ри ја Ни ко ла је ви ча Тру бец ког, 
ко ји је у вре ме Пр вог свет ског ра та био ру ски по сла ник у Ср би ји, „да је у по ли тич-
ком све ту Но ва ко ви ће во име има ло зна чај од мах по сле Па ши ће вог, и да су се Ср би 
по но си ли њи ме.” (89), сли ко ви то по ка зу је да су ино стра ни ди пло мат ски кру го ви 
има ли раз ви је ну ре цеп ци ју Но ва ко ви ће ве по ли тич ке ак тив но сти. О од ре ђе ним 
аспек ти ма ове ре цеп ци је са зна је мо из ра до ва Љу бо дра га П. Ри сти ћа (Бри тан ске и 
фран цу ске оце не спољ не по ли ти ке вла де Сто ја на Но ва ко ви ћа (1895–1896)) и Лу па са 
Ата на си о са (Сто јан Но ва ко вић и Гр ци: грч ке пер цеп ци је о Сто ја ну Но ва ко ви ћу). 
Ри стић до но си за ни мљив пре глед бри тан ских и фран цу ских оце на Но ва ко ви ће вог 
спољ но по ли тич ког кон цеп та ка да се на кра ју XIX ве ка на шао на че лу срп ске вла-
де и то на по зив кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа упу тив ши ме пре при хва та ња овог 
ме ста по зна ти Ме мо ар о пла ну ко јим да се по ве ду по сло ви зе маљ ски у ко јем је „У 
шест та ча ка зах те вао [...] од кра ља Алек сан дра обе ћа ње о ста бил но сти вла де и о 
стал ном до го ва ра њу кра ља и Вла де.” (111). Ау тор је сво ју сту ди ју уте ме љио на 
ди пло мат ској ко ре спон ден ци ји Но ва ко ви ће вог вре ме на и број ним ар хив ским до-
ку мен ти ма по ка зу ју ћи да су и Фран цу ска и Ве ли ка Бри та ни ја с па жњом пра ти ле 
де ша ва ња у Кра ље ви ни Ср би ји за вре ме Но ва ко ви ће ве вла де. За кљу чив ши да се 
не мо же го во ри ти о иден тич ним ин те ре си ма ове две зе мље ни на Бал ка ну, ни у 
Ср би ји, Ри стић ис ти че: „То се огле да ло у упут стви ма из Лон до на и Па ри за, из ве шта-
ји ма из Бе о гра да, и од но су Бе о гра да пре ма њи ма. Пра зне су би ле по вре ме не на де 
у Бе о гра ду да ће Лон дон зна чај ни је по др жа ти срп ске зах те ве на Пор ти а фран цу ски 
ка пи та ли сти су се, с раз ло гом, спо ро од лу чи ва ли на ула га ња у Ср би ју. Ипак, у 
од но су на Ау стро у гар ску и Ру си ју, ове две си ле су би ле у дру гом пла ну и ни су од-
лу чу ју ће де ло ва ле на рад и тра ја ње вла де Сто ја на Но ва ко ви ћа 1895–1896. го ди не 
али су, сва ка из сво јих ин те ре са, по др жа ва ле Беч или Пе тро град” (124–125).

Свој пре гле дан рад Лу пас Ата на си ос по све тио је при ка зу до жи вља ја Но ва-
ко ви ће вог ра да и лич но сти ка ко у грч кој јав но сти Но ва ко ви ће вог вре ме на, ди пло-
мат ској ко ре спон ден ци ји и из ве шта ји ма, та ко и у грч кој исто ри о гра фи ји. Зна чај 
Но ва ко ви ће ве уло ге у срп ско-грч кој др жав ној са рад њи осве тљен је кроз при зму 
од но са Сто ја на Но ва ко ви ћа и Ва си ли са На зо са, грч ког от прав ни ка по сло ва у Бео-
гра ду у вре ме Бал кан ске кри зе, ин тер вјуе ко је је Но ва ко вић дао атин ском днев ном 
ли сту Акро по лис (1895. и 1897. го ди не) и ре цеп ци ју ње го вих ста во ва о од но си ма 
Грч ке и Ср би је и спољ ној по ли ти ци ових зе ма ља у грч кој по ли ти ци по след њих 
де це ни ја XIX и пр вих де це ни ја XX ве ка. 

У кру гу ра до ва по све ће них Но ва ко ви ће вим исто ри о граф ским ис тра жи ва њи-
ма при мет но је на сто ја ње ау то ра да осве тле идеј ни, ме то до ло шки и прак тич ни 
аспект све у куп не, вр ло раз гра на те и на уч но до бро уте ме ље не ак тив но сти Сто ја на 
Но ва ко ви ћа у про у ча ва њу срп ске исто ри је. Чи та лац се нај пре су сре ће са по дроб ним 
тек стом Ср ђа на Ру ди ћа (Рад Сто ја на Но ва ко ви ћа на про у ча ва њу сред њо ве ков не 
срп ске исто ри је) у ко јем је ау тор при ка зао те мат ске окви ре, ме то до ло шке по ступ-
ке и ре зул та те Но ва ко ви ће вог про у ча ва ња срп ске сред њо ве ков не исто ри је. У овој 
сту ди ји се раз ма тра Но ва ко ви ће ва уло га у раз во ју срп ске (1) ви зан то ло ги је, (2) исто-
ри о гра фи је уз осврт на ње гов од нос пре ма та да ак ту ел ном су ко бу пред став ни ка 
тра ди ци о нал не и кри тич ке исто ри о гра фи је у на шој на у ци и (3) хе рал ди ке. Вр ло 
ва жни уви ди о то ме да је Но ва ко ви ћев кон ти ну и ра ни ин те рес за раз ли чи та пи та ња 
срп ског сред њег ве ка – би ло да су она по ли тич ка, еко ном ска, дру штве на, прав на, 
хе рал дич ка, кул ту ро ло шка, умет нич ка... на број мо са мо не ка – основ за ње го во 
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раз у ме ва ње по ли тич ког по ло жа ја Ср ба у вре ме ну у ко јем је жи вео ко ре спон ди ра-
ју са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња дру гих ау то ра пред ста вље них у овом збор ни ку о 
то ме ко ли ко је за Но ва ко ви ћев по ли тич ки и др жав нич ки ан га жман од пре суд не 
ва жно сти био ње гов на уч ни рад на про у ча ва њу кул тур не исто ри је Ср ба и исто ри је 
срп ског сред њег ве ка. С дру ге стра не, ње гов ин те рес за срп ски сред њи век оту-
да до би ја и про грам ски ка рак тер ко ји се огле да у две ње го ве на уч не ак тив но сти: 
(1) ис тра жи вач кој и (2) тек сто ло шкој. Ру дић ука зу је на то да је ре зул та те пр ве 
на ве де не ак ти во сти пр ви пут об ја вио 1875. у ли сту Отаџ би на ка да је иза шао ње гов 
пр ви рад у овој обла сти под на сло вом Злат ни нов ци кра ља Ми лу ти на, ца ра Ду ша на, 
кра ља Ву ка ши на и кне за Ла за ра док је дру га огла ше на ско ро де сет го ди на ра ни је 
(1866) ка да је у Гла сни ку Срп ског уче ног дру штва об ја вио Хри со ву љу кра ља Ми лу
ти на ма на сти ру Ртач ком. 

Упра во ће Но ва ко ви ће вом тек сто ло шком ра ду на при ре ђи ва њу сред њо ве ков них 
исто риј ских из во ра и њи хо вом си сте мат ски за сно ва ном об ја вљи ва њу уз ко мен та-
ре, Ђор ђе Бу ба ло по све ти ти свој рад Сто јан Но ва ко вић – за ми сли и по ду хва ти 
си сте мат ског из да ва ња сред њо ве ков них срп ских из во ра ко јем при па да по себ но 
ме сто. Ау тор уте ме љу је сво ју ана ли зу на (1) (не)об ја вље ној пре пи сци Сто ја на Но-
ва ко ви ћа, по себ но оној ко ју је во дио са Ила ри о ном Ру вар цем, Вал та за ром Бо ги ши-
ћем и Фра њом Рач ким, (2) Но ва ко ви ће вим сту ди ја ма увод ног ка рак те ра и (3) про-
прат ним ко мен та ри ма ко је је овај исто ри чар сред њег ве ка об ја вљи вао уз ру ко пи се 
ко је је при ре дио. На осно ву све га Бу ба ло до ла зи до ва жних уви да о Но ва ко ви ће вом 
раз у ме ва њу зна ча ја про у ча ва ња из во ра у на уч ном при сту пу про шло сти јед ног 
на ро да, раз у ме ва њу на ко јем је по ло жен ње гов по ду хват си сте мат ског из да ва ња 
срп ских из во ра сред њег ве ка. Исто вре ме но, ука зу је на ва жност Но ва ко ви ће вог 
ра да у тој обла сти јер из ме ђу оста лог – ка ко на во ди – „Упра во за хва љу ју ћи Но ва-
ко ви ће вим из да њи ма, са чу ва не су, у це ли ни или ва ри јан та ма, де се ти не тек сто ва 
из ру ко пи са На род не би бли о те ке у Бе о гра ду, ко ји су из го ре ли у не мач ком бом бар-
до ва њу 6. апри ла 1941. [...]” (399).

Уло гу пре ла зног тек ста ка ра до ви ма по све ће ним Но ва ко ви ће вим ис тра жи ва-
њи ма и по кре та њу ка пи тал них про је ка та у обла сти ма срп ског је зи ка и књи жев но сти 
у ком по зи ци ји овог збор ни ка има сту ди ја Вељ ка Ста ни ћа (Еру ди та, по ли хи стор, 
ин те лек ту а лац: про бле ми „фи ло соф ске исто ри је” у де лу Сто ја на Но ва ко ви ћа). 
Ау тор има за циљ да – ка ко сам на во ди – ис тра жи Но ва ко ви ће во раз у ме ва ње од-
но са про шло сти ко ји оли ча ва вре ме срп ског сред њег ве ка и ње му са вре ме ног тре-
нут ка, фе но ме на на уч но сти и исто ри зма и иде ја на род но сти и об но ве срп ске др жав-
но сти не би ли ука зао на оп шти фи ло зоф ски кон текст њи хо ве по ја ве. Но ва ко ви ће ве 
по гле де о овим те ма ма ау тор је до вео у ве зу са пој мо ви ма, ме то да ма и при сту пи ма 
пред став ни ка не мач ког исто ри зма, Ле о пол да Ран кеа, исто ри ча ра кул ту ре Јо ха на 
Ја ко ба Хо не ге ра и Кар ла Би дер ма на као и ли бе рал не шко ле фран цу ских исто ри ча ра 
(Оги сте на Тје ри ја, Фран соа Ги зоа) „ко ју Но ва ко вић с пра вом на зи ва ̓ фи ло соф скомʼ” 
(385). На гла сив ши да је Но ва ко вић у срп ској исто ри о гра фи ји за у зео по себ но, го то во 
апарт но ме сто јер је ње гов све у куп ни рад мо гу ће сме сти ти у окви ре про у ча ва ња 
кул тур не исто ри је, ау тор ис ти че: „По ни као као ђак ау стриј ске (и не мач ке) фи ло ло-
шке шко ле, он је, по ме ра ју ћи се од сред њо ве ков них сту ди ја ка мо дер ној исто ри ји, 
сти гао до ту ма че ња срп ске исто ри је у ду ху фран цу ске ли бе рал не исто ри о гра фи је 
пр ве по ло ви не 19. ве ка. И ње го ва јав на де лат ност по ка зи ва ла је сли чан раз вој: од 
мо де ла ста рин ског еру ди те и по ли хи сто ра за ду бље ног у ан ти квар ска ис тра жи ва ња 
про шло сти, он је по чет ком 20. ве ка оли ча вао мо дер ног европ ског ин те лек ту ал ца 
окре ну тог бу дућ но сти” (382).

По себ ну гру пу ра до ва чи не они по све ће ни од но су Сто ја на Но ва ко ви ћа и нај-
ва жни јих ин сти ту ци ја срп ског дру штва и кул ту ре: Бран ко Бе шлин, Сто јан Но ва



376

ко вић и Ма ти ца срп ска, Ми ро слав Јо ва но вић, Сто јан Но ва ко вић у Срп ском уче ном 
дру штву и Срп ској кра љев ској ака де ми ји, Ми ле Ста нић, Пре пи ска Сто ја на Но ва
ко ви ћа у Ар хи ву СА НУ. Из њих не са зна је мо са мо дра го це не по дат ке о по че ци ма, 
то ку и ви до ви ма са рад ње ко ју је овај вр сни по ли хи стор оства ри вао то ком ни за 
де це ни ја са на ве де ним ин сти ту ци ја ма већ ка ко је њи хов рад идеј но и ор га ни за циј-
ски по др жао и са од ре ђе них упра вљач ких функ ци ја уна пре дио, ка ко се о њи хо вом 
ста ту су и суд би ни ста рао, ка ко је сво јим жи во том и ра дом по стао ва жно по гла вље 
њи хо ве исто ри је. Оту да су ови ра до ви до при нос не са мо бо љем по зна ва њу Но ва-
ко ви ће вог ра да већ исто ри је ин сти ту ци ја са ко ји ма је са ра ђи вао и био њи хов члан. 
То по ка зу ју и ра до ви Пе тра В. Кре сти ћа Сто јан Но ва ко вић у Днев ни ку Ми ла на Ђ. 
Ми ли ће ви ћа, Ра до ми ра Ј. По по ви ћа, Ша бач ки да ни Ко сте Но ва ко ви ћа (1842–1857 
го ди не) и Бо ри са Ми ло са вље ви ћа Сто јан Но ва ко вић и Сло бо дан Јо ва но вић али из 
јед ног дру гог угла. Сме шта ју ћи у фо кус свог ис тра жи ва ња од нос Но ва ко ви ћа пре-
ма дру ги ма и дру гих пре ма Но ва ко ви ћу, они – са ста но ви шта исто ри је ње го вог 
при ват ног би ћа – осве тља ва ју не са мо Но ва ко ви ће ву ду хов ну фи зи о но ми ју по све-
до че ну до жи вља јем дру гих, већ и низ до га ђа ја и окол но сти у ко ји ма се тај до жи вљај 
об ли ко вао. 

Ва жан део овог збор ни ка пред ста вља кор пус са ста вљен од се дам сту ди ја 
по све ће них ис тра жи ва њи ма Но ва ко ви ће вог ра да на по љу срп ског је зи ка и књи-
жев но сти. По ред увод ног ра да у ову област из пе ра Ми ла Лом па ра По ли хи стор ска 
свој ства Сто ја на Но ва ко ви ћа и књи жев ност, овој гру пи при па да ју и тек сто ви 
Ра де Сти јо вић (Сто јан Но ва ко вић и Реч ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти), 
Мир ја не Бо шков (По став ке Сто ја на Но ва ко ви ћа о Хро но гра фу –тро јад ни ку у све
тло сти са вре ме них ис тра жи ва ња), Рај не Дра ги ће вић (Ме сто Сто ја на Но ва ко
ви ћа у лан цу нај ва жни јих срп ских лин гви ста), Алек сан дра Ми ла но ви ћа (Сто јан 
Но ва ко вић као је зич ки нор ма ти ви ста), Ми ла на Алек си ћа (Књи жев но те о риј ски 
ста во ви Сто ја на Но ва ко ви ћа) и Не на да Ни ко ли ћа (Сто јан Но ва ко вић и пи та ње 
срп ског иден ти те та: по глед кр оз књи жев ност, је зик и кул ту ру: 1867–1913).5 Да-
ју ћи од го вор на пи та ња од ре ђе на на сло ви ма сво јих ра до ви, на ве де ни ау то ри на 
те ме љан и ана ли тич ки на чин не дво сми сле но по ка зу ју ко ли ко су у Но ва ко ви ће вом 
раз у ме ва њу иде је на ци о нал ног ду ха ва жно ме сто има ли срп ски је зик и књи жев-
ност. Оту да је он под у пи рао и ис тра жи ва ње срп ског је зи ка и књи жев но сти – стра-
те шки и кроз ка пи тал не про јек те ко ји ма је за ду жио срп ску на у ку и кул ту ру по пут 
Исто ри је срп ске књи жев но сти, из да ва ња срп ских сред њо ве ков них ру ко пи са и 
из во ра, из ра де би бли о гра фи је, ини ци ја ти ве за из ра ду Реч ни ка на род но га књи жев ног 
је зи ка срп ског, об ја вљи ва ња Срп ске гра ма ти ке и по кре та ња на уч них ис тра жи ва-
ња на по љу исто ри је срп ског је зи ка, сти ла и сти ли сти ке, оно ма сти ке... Овај рад 
од ре ђен је и ње го вим ин ди ви ду ал ним са мо стал ним прег ну ћем, и ње го вим му дро 
по кре та ним и агил но спро во ђе ним про јек ти ма у ра ду ин сти ту ци ја по пут Срп ске 
кра љев ске ака де ми је, Срп ске књи жев не за дру ге... Та ко ђе, у ра до ви ма по све ће ним 
Но ва ко ви ће вом ба вље њу срп ском књи жев но шћу – ње ном исто ри јом, ње ним је зи-
ком, ње ном са вре ме ном про дук ци јом –оства ру ју се вр ло ва жни уви ди ко ји по ка-
зу ју да је он – ка ко пи ше Ми ло Лом пар – „сваг да имао на уму кул тур но и исто риј-
ско кре та ње од срп ства до ју го сло вен ства и сло вен ства71” (50) ко ји сто је у од но су 
ком пле мен тар но сти са ре зул та ти ма ис тра жи ва ња Но ва ко ви ће вог по ли тич ког и 
др жав нич ког де ла ња ко ји су пред ста вље ни у број ним ра до ви ма овог збор ни ка.

5 наПомена: о на ве де ним ра до ви ма ви де ти ви ше у на шем тек сту: Зо ри ца Не сто ро вић, 
Књи жев ност и је зик у идеј ном хо ри зон ту Сто ја на Но ва ко ви ћа, Три би на Би бли о те ке СА НУ, 
год. VI II, бр. 8, СА НУ, Бе о град, 2020, стр. 68–74.
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Кон тек сту а ли зу ју ћи Но ва ко ви ћев рад уну тар раз вој них ли ни ја раз ли чи тих 
обла сти, пред ста вље на ис тра жи ва ња на ве де них те мат ских обла сти и њи хо вих 
сло је ва до но се број не и из у зет но ва жне но ве уви де о Но ва ко ви ће вом од но су пре ма 
од ре ђе ним пи та њи ма. Јед на од вред но сти овог збор ни ка је што сво јом струк ту ром 
раз от кри ва да у ра ду овог је дин стве ног ау то ра по сто ји кон ти ну и ра на на по ред ност 
ње го вог ба вље ња пи та њи ма про све те, кул ту ре, је зи ка и књи жев но сти, с јед не стра не, 
и по ли тич ке ми си је, про гра ма и др жав них де лат но сти, с дру ге стра не. Исто вре ме но 
ова на по ред ност по ка зу је и је дин ство Но ва ко ви ће ве ми сли ко ја је про жи ма ла раз-
ли чи те аспек те ње го вог ра да. Дру ги зна ча јан увид до ко јег чи та лац овог збор ни ка 
до ла зи за хва љу ју ћи на ве де ној на по ред но сти је сте онај о при су ству истих ком по-
нен ти и обра за ца у ме то до ло ги ји Но ва ко ви ће вог ра да ка ко у на уч ним ис тра жи ва-
њима, та ко и у обла сти ма др жав них по сло ва и ди пло ма ти је. Из број них ра до ва са-
зна је мо о по сто ја но сти Но ва ко ви ће ве те жње ка на уч ном за сни ва њу ар гу мен та ци је 
и ис тра жи ва ња. По себ но су у том сми слу за ни мљи ви они тек сто ви чи ји ау то ри 
вр ло упе ча тљи во и уте ме ље но ре кон стру и шу Но ва ко ви ће во ин те ре со ва ње за об ја-
вљи ва ње исто риј ских из во ра, ко мен та ри шу ре зул та те ње го вог тек сто ло шког ра да, 
из два ја ју ње го ве тек сто ло шке прин ци пе... Тре ћи по се бан увид ве зан је за уче ста ло 
при су ство раз ли чи тих об ли ка ар хив ске гра ђе и ње ног ко ри шће ња у ана ли зи те ма 
и из во ђе њу за кљу ча ка. Јед на од вред но сти овог збор ни ка огле да се упра во у оби љу 
пре зен то ва не ар хив ске гра ђе из број них до ма ћих и стра них ар хи ва, у ра зно вр сним 
до ку мен ти ма и њи хо вој уло зи у из во ђе њу за кљу ча ка на уч ног ис тра жи ва ња по чев 
од ау то би о граф ско-ме мо ар ске гра ђе пре ко ди пло мат ских из ве шта ја до тек сто ло-
шки при ре ђе не и об ја вље не ко ре спо ден ци је на стра ни ца ма збор ни ка. У од ре ђе ном 
бро ју ра до ва на гла ше на је Но ва ко ви ће ва те жња ка на уч но сти ко ја се јед ним де лом 
огле да ла и у ње го вом ра ду на при ре ђи ва њу и об ја вљи ва њу раз ли чи тих вр ста срп ских 
сред њо ве ков них из во ра као и у стра те шки раз ви ја ним про јек ти ма си сте мат ског 
ра да на тек сто ло ги ји ста ре срп ске књи жев но сти, пра ва и исто ри је. Не ки од ау то ра 
до но се пре гршт ин фор ма ци ја – го то во пра ве ма ле би бли о гра фи је из во ра чи је об ја-
вљи ва ње ду гу је мо Сто ја ну Но ва ко ви ћу (нпр. рад Ђор ђа Бу ба ла) док нам не ки сво јим 
те мељ ним и ис црп ним ис тра жи ва њем от кри ва ју бла го ар хив ске гра ђе по хра ње но 
у на шим ар хи ви ма, да ју мал те не ка та ло ге те гра ђе и њен основ ни опис, по ве зу ју ћи 
раз ли чи те фон до ве и илу стру ју ћи њи хо ве са др жа је би ра ним при ре ђе ним до ку мен-
ти ма (нпр. рад Ми ле та Ста ни ћа). Та кви ра до ви пред ста вља ју ве ли ку по моћ бу ду ћим 
ис тра жи ва чи ма ка ко у њи хо вим при пре ма ма за ис тра жи ва ње, та ко и у мо гућ но сти 
да у но вом све тлу ви де лич ност оног ко јем је овај збор ник по све ћен. Јер, спо знав ши 
у све тлу ових до ку ме на та и ње го во при ват но и ње го во јав но би ће, чи та лац от кри ва 
и ње го ву скром ност, и ње го ву од го вор ност, са ме ра ва ње гов од нос пре ма љу ди ма 
и по ја ва ма, осе ћа пул си ра ју ћу ак тив ност ко ја за ди вљу је. Оту да је при су ство ова кве 
гра ђе али са да у ве зи са жи во том и ра дом Сто ја на Но ва ко ви ћа исто вре ме но и за лог 
на уч ног при сту па те ми, и при зна ње на по ри ма са мог Но ва ко ви ћа на об ја вљи ва њу 
из во ра, и по ка за тељ ја ча ња ин те ре со ва ња за до ку мент и ар хив ски ма те ри јал у да-
на шњој срп ској на у ци као но си о ци ма ка ко но вих чи ње ни ца та ко и мул ти ди сци-
пли нар ног при сту па у на уч ном ис тра жи ва њу. И, што је та ко ђе ве о ма ва жно, по-
кре тач но вих ис тра жи ва ња. По свим на ве де ним ка рак те ри сти ка ма збор ник Сто јан 
Но ва ко вић. По во дом сто се дам де сет пет го ди на од ро ђе ња пред ста вља ве ли ки 
до при нос на шој на у ци и би ће не из о став на ли те ра ту ра за све бу ду ће про у ча ва о це 
ка ко жи во та и де ла Сто ја на Но ва ко ви ћа, та ко и вре ме на у ко јем је жи вео.

Др Зо ри ца В. Не сто ро вић
Уни вер зи те та у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
zo de am @gmail.co m
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КЊИ ГА О ЗА БО РА ВЉЕ НИМ СВЕ ТО ВИ МА КАО ПОД СТРЕК  
НА СЕ ЋА ЊЕ*

(Зо ја Ка ра но вић. Ву ков реч ник и срп ска кул ту ра. Књи га о за бо ра вље ним  
све то ви ма. Бе о град – По же га: Ву ко ва за ду жби на – Сви так, 2019)

1. У из да њу Ву ко ве за ду жби не и Свит ка из По же ге 2019. го ди не об ја вље на је 
пу бли ка ци ја под на сло вом Ву ков реч ник и срп ска кул ту ра. Књи га о за бо ра вље ним 
све то ви ма ау тор ке Зо је Ка ра но вић. У пи та њу је мо но гра фи ја кон ци пи ра на у ви ду 
збир ке од де сет тек сто ва, об ја вље них у по след њих пет на ест го ди на, те мат ски за-
о кру же них и по де ље них у се дам це ли на, а об је ди ње них и ин спи ри са них пре све га 
Ву ко вим Срп ским рјеч ни ком. 

2. О зна ча ју Срп ског рјеч ни ка Ву ка Сте фа но ви ћа (на ро чи то ње го вог пр вог 
из да ња, из 1818. го ди не) не тре ба го во ри ти мно го. То је књи га у ко јој је Вук пр ви пут 
сво ју гра фиј ску и пра во пи сну ре фор му до вео до фи нал них ре ше ња, исто вре ме но 
их при ме њу ју ћи у де лу у це ли ни. У Пре до го во ру Рјеч ни ка фор му ли са не су и књи-
жев но је зич ке по став ке, али ће њих Вук вре ме ном мо ди фи ко ва ти, пре по знав ши 
не до стат ке по чет них иде ја, по ку ша ва ју ћи да их ко ри гу је и пре мо сти не у јед на че-
но сти у си сте му и ре ги о на ли зам.

Рјеч ник, по зна то је, има три цен трал на по гла вља – Пред го вор, у ко јем је фор му-
ли са на је зич ка и гра фиј ско-ор то граф ска ре фор ма, Срп ску гра ма ти ку (опис основ не 
струк ту ре срп ског на род ног је зи ка), и реч ник – дра го це ну ри зни цу, не са мо лек-
си ке пре све га Ву ко вог ак тив ног или па сив ног иди о лек та (а у 2. из да њу и лек си ке 
ши рег под руч ја што кав шти не), не го уз њу – и ни за кул ту ро ло шких и исто риј ских 
по да та ка, ко ји бри жљи вом чи та о цу отва ра ју вра та ка ре кон струк ци ји срп ског дру-
штва ру рал не (а у дру гом из да њу и град ске) сре ди не у 19. ве ку, или – ка ко ау тор ка 
пу бли ка ци је о ко јој је реч – проф. Зо ја Ка ра но вић – ка же: ка ре кон струк ци ји „сли ке 
све та чо ве ка из вре ме на ау то ро вог жи во та, ко је ре флек ту је и ви ше ве ков ну по за-
ди ну ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре Ср ба” (16).

3. Као, ду бо ко сам уве ре на, је дан од нај бри жљи ви јих чи та ла ца и нај вр сни јих 
по зна ва ла ца Рјеч ни ка ме ђу са вре ме ним фол кло ри сти ма, проф. Зо ја Ка ра но вић сво-
ју пу бли ка ци ју Ву ков реч ник и срп ска кул ту ра. Књи га о за бо ра вље ним све то ви ма 
упра во и отва ра пре глед ним тек стом о овој лек сич кој ри зни ци, ње ном бо гат ству, 
те мо гућ но сти ма ин тер е пре та ци је, ве што во де ћи чи та о ца за пле те ним лек сич ким 
ста за ма Рјеч ни ка, те мат ски их за о кру жу ју ћи – од оних по све ће них род бин ским 
од но си ма и ор га ни за ци ји па три јар хал не по ро ди це, оби чај ном пра ву и ма гиј ским 
по ступ ци ма, до оних ве за них за ку ћу и по кућ ство, је ло и пи ће, алат и ору ђе, сто-
чар ство и зе мљо рад њу, биљ ни свет, са крал не објек те, и др. На овај на чин, ау тор ка 

* На ве де ни текст про чи тан је на про мо ци ји пу бли ка ци је Ву ков реч ник и срп ска кул
ту ра. Књи га о за бо ра вље ним све то ви ма, одр жа ној 24. ја ну а ра 2020. го ди не у Кул тур ном 
цен тру Лу ки јан Му шиц ки у Те ме ри ну. При каз је на стао у окви ру про јек та Исто ри ја срп
ског је зи ка (178001) 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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исто вре ме но ра све тља ва мо за ич ку при ро ду Рјеч ни ка омо гу ћа ва ју ћи да се „кул-
тур на по за ди на зна че ња и функ ци ја по ме ну тог ар те фак та” за о кру жи на осно ву 
ни за по да та ка о не ком пој му, че сто скри ве них и ра су тих сву да по Рјеч ни ку. Оно 
што сва ка ко овом при ли ком тре ба на гла си ти је сте уме шна јед но став ност ко јом 
ау тор ка при ча о ве зи ре ги стро ва них лек се ма и њи хо вом се ман тич ком по тен ци ја лу, 
о кул ту ро ло шком кон тек сту и ин тер фе рен ци ји са на сле ђем, тра ди ци јом, ко лек тивним 
ми шље њем, етич ким вред но сти ма Ву ко вог вре ме на, ука зу ју ћи на њи хов ди на мич-
ки или ста тич ки ка рак тер. Ова ква јед но став ност мо же би ти оства ре на са мо на кон 
ду го го ди шњег бри жљи вог чи та ња и про у ча ва ња гра ђе, ње ног по зна ва ња, уме ћа 
пра вил не ин тер пре та ци је, гра ђе ња це ли не из фраг мен тар ног, по ве зи ва ња на из глед 
не по ве за ног, или не ве зи вог.

Са аспек та стан дар до ло ги је срп ског је зи ка по себ ну па жњу при вла чи ау тор-
ки но за па жа ње о то ме да дру го из да ње Ву ко вог Рјеч ни ка не до но си са мо но ве лек-
се ме до ма ћег по ре кла са ши рег што кав ског про друч ја (по зна то је да је Вук ов де 
увр стио и ре чи ко је је за бе ле жио на сво јим пу то ва њи ма по Хр ват ској, Дал ма ци ји, 
Бо ки и Цр ној Го ри), не го и низ стра них ре чи, ме ђу ко ји ма се, по ред оче ки ва них 
тур ци за ма, ко јих је би ло и у пр вом из да њу, по ја вљу ју и гер ма ни зми, ро ма ни зми, 
хун га ри зми (по пут лек се ма ам врел, бер мет, мо лер, па при каш, ци гла и сл.), у че му 
се за пра во ре флек ту је Ву ко ва из ме ње на књи жев но је зич ка по став ка (у од но су на 
1818), у окви ру ко је он спро во ди фа зу ре кон струк ци је у пла ни ра њу је зи ка и сво ју 
ини ци јал ну иде ју о ру рал ном ди ја лек ту као узор ном за ме њу је ви зи јом ујед на че ног 
књи жев но је зич ког иди о ма, у ко јем су при сут не и ка рак те ри сти ке град ских го во ра.

4. Из ван ред но по зна ва ње са др жа ја оба из да ња Рјеч ни ка, али и дру гих Ву ко-
вих тек сто ва са фол кло ри стич ким са др жа јем (нпр. Пје сна ри це из 1814. или Жи во та 
и оби ча ја на ро да срп ског из 1867. го ди не), огле да се и у на ред ним по гла вљи ма ове 
пу бли ка ци је, у ко ји ма се си сте ма ти зу је гра ђа из сле де ћих обла сти: (1) об ред на лек-
си ка и об ред но-оби чај на прак са, (2) пре да ња, (3) сме хов но и ерот ско, (4) свет фло ре.

4.1. По гла вље по све ће но об ред ној лек си ци об у хва та два ис тра жи ва ња, у ко ји-
ма се по ка зу је у ко јој ме ри по све до че на лек си ка овог те мат ског про фи ла до при но си 
ре кон струк ци ји об ред но-оби чај не прак се ве за не за ка лен дар ске про ме не у го ди ни, 
„кри зне тре нут ке у чо ве ко вом жи во ту” (41), аграр не пра зни ке, ро ђе ње де те та, ње-
го вог име но ва ња и кр ште ња и сл. Ра ди илу стра ци је, ау тор ка нај пре ана ли зи ра лек-
се ме за бе ле же не у Рјеч ни ку у ве зи са те мат ским по љем Бо жи ћа и пра зни ка вре-
мен ски бли ских са њим, да би у дру гом ис тра жи ва њу по све ти ла па жњу ана ли зи 
об ред них по сту па ка ко ји пра те ро ђе ње де те та, исто вре ме но об ја шња ва ју ћи њи хо ву 
сим бо ли ку. 

4.2. На ред но по гла вље по све ће но је пре да њи ма и у ње му ау тор ка чи та о цу 
ну ди за о кру же ну сли ку ко ја под ра зу ме ва ка ко раз вој ни пут Ву ко вог бе ле же ња 
по је ди них лек се ма и пре да ња ве за них за њих (уз ини ци јал ни под сти цај Ко пи та ра 
и ме то до ло шки ути цај Гри ма, али и исто вре ме ну Ву ко ву свест о то ме ко ли ко је за 
срп ску кул ту ру ва жно њи хо во ре ги стро ва ње) та ко и ин тер пре та ци ју ма те ри ја ла 
ко ји је са да, у овој пу бли ка ци ји, об је ди њен и до сту пан на јед ном ме сту. Та ко у овом 
по гла вљу чи та мо пре да ња о Ми ло шу Оби ли ћу и Мар ку Кра ље ви ћу, о Го луп цу, 
Де ча ни ма, ма ло по зна том ло ка ли те ту Ко зник, о ве шти ца ма, Бо го ја вље њу и др. 

4.3. У ду ху ро ман ти чар ски схва ће ног је зи ка као ре флек си је на ци је, те у на-
сто ја њу да срп ску кул ту ру пред ста ви што је мо гу ће ре а ли стич ни је, Вук све сно у 
Рјеч ни ку (1818) бе ле жи тзв. сра мот не ре чи – те им да је ста тус од ред ни це или их 
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ре ги стру је у окви ру не ког дру гог лек си ко граф ског члан ка – као део илу стра ци је, 
умо тво ри не, при че, пре да ња и сл. У же љи да при ка же и да нам при бли жи и овај 
до мен, че твр то по гла вље ове пу бли ка ци је ау тор ка по све ћу је сме хов ном и ерот ском 
у Ву ко вом Рјеч ни ку. Том при ли ком она на гла ша ва сле де ће: „... у умо тво ри на ма 
по ме ну те вр сте, код Ву ка у Рјеч ни ку и из ван ње га, упр кос име но ва њу и опи си ва њу 
по је ди них де ло ва те ла и истих та квих рад њи не ма агре си је, мо ра ли са ња, на стра-
но сти, ни ти сим па ти ја за ано ма ли је и пер верз но сти. ... Код Ву ка је тзв. сра мот но, 
као и ина че у сме хов ној кул ту ри, у функ ци ји жи во та и ње го вог об на вља ња” (100). 
У овом ма гиј ско-об ред ном кон тек сту ко јим се под сти че опло ђа ва ње и ства ра ње 
но вог жи во та проф. Ка ра но вић и при ка зу је свет ерот ског и сме хов ног по све до чен 
у Рјеч ни ку. То је свет дво сми сле но сти, сек су ал них алу зи ја и ша ла, свет у ко јем ни 
го ло те ло, ни пре љу ба, ни ин цест, ни про ми ску и тет у од го ва ра ју ћем кон тек сту не 
мо ра ју би ти та бу и зи ра ни и дру штве но не при хва тљи ви. 

4.4. Ко нач но, по след ња два по гла вља пу бли ка ци је по све ће на су све ту фло ре 
Ву ко вог вре ме на, чи је је на зи ве он бри жљи во при ку пљао, бе ле жио сти хо ве, ба ја-
ли це, ве ро ва ња, ша љи ве при че, ме ди цин ску прак су, фра зе о ло ги зме у ве зи са њи ма, 
и ти ме отво рио вра та ка ко ту ма че њу њи хо вог ма гиј ског (би бер – апо тро пеј ска моћ), 
ле ко ви тог (ље ска) и об ред ног ко да (ивањ ско цве ће). Од из у зет не ва жно сти за исто-
ри ју сло вен ске ет но бо та ни ке, на ве де на гра ђа (око че ти ри сто лек се ма у пр вом из-
да њу Рјеч ни ка (1818), и пре ко де вет сто ти на за бе ле же них у дру гом из да њу), пру жа 
увид не са мо у син хро ни пре сек ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре пр ве по ло ви не 19. 
ве ка не го и у бо га то кул тур но и ми то ло шко на сле ђе срп ског на ро да (на и ме, у на-
зи ви ма би ља ка че сто се ре флек ту је и ве ро ва ње у њи хо ву ма гиј ску моћ: Го спи но 
би ље, ви ли на ко са, Бо го ро ди чи но цви је ће, и др.). По себ но ис тра жи ва ње у овом 
по гла вљу по све ће но је про бле му мо ти ва ци је за но ми на ци ју би ља ка, чи ме чи та лац 
сти че ја сан увид у про це се чо ве ко ве пер цеп ци је биљ ног све та, ко јем је име на да вао 
пре ма бо ји (ша ре ни ка, бје ли ца, бје ло граб и др.), об ли ку (во лов ско око), вред но сти-
ма (сти дак), так тил ном опа жа ју (жа ра, бо дља ча, ме ка ча и сл.), ми ри су и уку су 
(смр дљи ка, љу так, сла чи ца и др.), пре ма из гле ду живoтиња (зеч је уво, кре ста ћу-
ра на, во лов ски је зик и др.), пре ма људ ским свој стви ма и со ма ти зми ма (сти дак, 
плућ њак). 

4.5. По след ње по гла вље пред ста вља збир ку фи то ни ма, де ри ва та у чи јим се 
твор бе ним осно ва ма на ла зе на зи ви за биљ ке, али и лек се ма ко је су у реч ни ку по све-
до че не у кон тек сту не ког фи то ни ма, при че му тре ба на по ме ну ти да је гра ђа да та 
у ви ду реч ни ка (са од ред ни цом и Ву ко вим об ја шње њем), на при мер: бен ђе лук – 
тра ва што се ме ће у ви но и ра ки ју да се чо вјек опи је и да за спи као мр тав (159); 
би ља ри ца – у ме не је би ља ри ца мај ка... (159); за вар чи ти – н. п. (тра ва ма и ба ја њем), 
не ка кву бо ле шти ну да не иде у на пре дак, не го да уда ри уна траг. 

5. Пи та ње ко је се ве о ма че сто у ре цент ни јој ли те ра ту ри по ста вља, а ко је је 
по ста вље но и у увод ном тек сту ове пу бли ка ци је – ау тор ке проф. М. Сте фа но вић, 
гла си: Мо же ли ишта но во ре ћи о Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку? 

Осве тља ва ју ћи гра ђу из Рјеч ни ка из но ве пер спек ти ве, уз ње ну ја сну си сте-
ма ти за ци ју и ин тер пре та ци ју, пу бли ка ци ја Ву ков реч ник и срп ска кул ту ра. Књи га 
о за бо ра вље ним све то ви ма, иа ко углав ном пред ста вља син те зу об ја вље них ра до ва 
проф. З. Ка ра но вић, не са мо да да је ја сан од го вор на на ве де но пи та ње не го отва ра 
мо гућ ност и ка да љим ис тра жи ва њи ма.

5.1. По ред то га што је лек си ко граф ско де ло, Срп ски рјеч ник је и гра ма тич ко, 
ме мо ар ско, књи жев но, ет но граф ско и фол кло ри стич ко шти во. Ка ко се у ли те ра-
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ту ри на во ди – Рјеч ник је отво ре на књи га. Он је „со кро ви ште” на род них оби ча ја, 
„ле то пис књи жев них вр ста”, ри зни ца на род них умо тво ри на, „жи ва ста ри на” срп-
ског на ро да:

„Ка да се са гле да из да на шње пер спек ти ве, Ву ков Срп ски рјеч ник [...] 
(1818) де лу је као не ве ро ва тан и не за ми слив по ду хват. Као да ова књи га није 
на пи са на, као да се са ма на пи са ла. У вре ме ну ко је јој ни по че му ни је би ло 
скло но. А он да је са ма по ста ла вре ме” (Б. Су вај џић. Срп ски Рјеч ник (1818) 
у Ву ко вој пре пи сци; Срп ска сла ви сти ка: ко лек тив на мо но гра фи ја. Том 2, Књи-
жев ност, кул ту ра, фол клор. Пи та ња сла ви сти ке 2. 2018, 488).

Или књи га о за бо ра вље ним све то ви ма – као под стрек и осве шће ње за све нас.

Др Иси до ра Г. Бје ла ко вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

isi do ra.bje la ko vic @gmail.com 

UDC 821.163.41.09(049.32)

ЧИ ТА ЛАЧ КА ИС КУ ШЕ ЊА (СА) РУ БО ВА

(Ра до слав Ера ко вић. Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња.  
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019, 269. стр.)

За раз ли ку од мо но гра фијâ у ко ји ма је ин тер пре ти ра но ства ра ла штво јед ног 
ау то ра (Дра гу ти на Или ћа, од но сно Ја ко ва Иг ња то ви ћа – Ро ман Дра гу ти на Или ћа, 
2004; Књи га о Ја ко ву, 2016), или, пак, књи ге у ко јој су пред мет ис тра жи ва ња по е-
тич ка свој ства јед ног жан ра и јед не спе ци фич не те мат ске ли ни је у срп ској књи жев-
но сти (Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, 2008), мо но гра фи је Ски це руб них 
про сто ра књи жев ног на сле ђа (2009) и Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња (2019) Ра-
до сла ва Ера ко ви ћа знат но су бли же на ком по зи ци о ном и кон цеп циј ско-ме то до ло-
шком пла ну. На и ме, као што је у мо но гра фи ји Ски це руб них про сто ра књи жев ног 
на сле ђа Ра до слав Ера ко вић пи сао о мно гим ау то ри ма, пе ри о дич ним пу бли ка ци-
ја ма и књи жев ним фе но ме ни ма од кла си ци зма, пред ро ман ти зма, ро ман ти зма, све 
до ре а ли зма и пар на со-сим бо ли зма (о Па влу Со ла ри ћу, Ви кен ти ју Ра ки ћу, Јо ва ну 
Сте ри ји По по ви ћу, Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, Ми ло ва ну Гли ши ћу, о Но ви на ма 
серб ским, Ле то пи су Ма ти це срп ске, али и о фе но ме ну чи та ња и срп ским чи та о-
ци ма на по чет ку XIX ве ка), та ко и Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња пред ста вља скуп 
на уч них ра до ва и есе ја о срп ској књи жев но сти, срп ским пи сци ма, али ујед но и о лич-
но сти ма и ли те рар ним чи ни о ци ма зна чај ним за кон тек сту а ли за ци ју и из ни јан си-
ра ни је раз у ме ва ње срп ске књи жев но сти XVI II и XIX ве ка: о До си те ју Об ра до ви-
ћу, Ата на си ју Ди ми три је ви ћу Се ке ре шу, Си ме о ну Пи шче ви ћу и Ива ну Хор ва ту, 
о Па влу Со ла ри ћу, Алек си ју Ве зи ли ћу, Са ви Те ке ли ји, Ми ло ва ну Ви да ко ви ћу, Ву ку 
Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу и Ата на си ју Стој ко ви ћу, Ди ми три ју Да ви до ви ћу, Јо ва ну 
Сте ри ји По по ви ћу, Јо ва ну Ха џи ћу, Јо ва ну Су бо ти ћу, Пе тру II Пе тро ви ћу Ње го шу, 
Ја ко ву Иг ња то ви ћу, Све то ли ку Ран ко ви ћу и Во ји сла ву Или ћу. Ипак, упр кос то ме 
што је мо но гра фи јом Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња об у хва ћен не ма ли број срп ских 
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књи жев ни ка, све тек сто ве ове књи ге (укуп но два де сет тек сто ва), као те мат ска, али 
и ме то до ло шка до ми нан та по ве зу је по јам ис так нут у сâмом на сло ву мо но гра фи је 
– по јам ис ку ше ња. Од за ни мљи во кон ци пи ра не и кри тич ки ин то ни ра не, увод не 
Ре чи ау то ра, у ко јој је чи та лач ки чин пре по знат као стра те ги ја са мо и ску ша ва ња, 
ме тод (са мо)спо зна је и „је дан од рет ких (пре о ста лих) на чи на да се ду хов но за шти-
ти мо од ʼпро све ти тељ скихʼ на ме ра ете рич них над би ћа, по пут ко рум пи ра них чи нов-
ни ка Свет ске бан ке, ли це мер них бри сел ских тех но кра та и бо лоњ ских фа ри се ја“ 
(стр. 11), пре ко два де сет на уч них ра до ва, хро но ло шки рас по ре ђе них по го ди ни 
ро ђе ња пи са ца (од До си те ја Об ра до ви ћа до Во ји сла ва Или ћа), у ко ји ма су те ма ти-
зо ва ни раз ли чи ти ти по ви ин ди ви ду ал них, ег зи стен ци јал них, стил ско-по е тич ких, 
жан ров ских и ре цеп циј ских ис ку ше ња, мо но гра фи ја Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња 
вр ху ни у оној вр сти ис ку ше ња ко је нат кри љу је и об у хва та сва по је ди нач на ис ку ше-
ња, а ово ин те гра тив но, ко хе зи о но (над)ис ку ше ње мо же се од ре ди ти као – чи та лачко 
ис ку ше ње. Методoлошка  кон зи стент ност и до след ност уоч љи ва је у опре де ље њу 
Ра до сла ва Ера ко ви ћа да по ну ди (ка ко у Днев ни ку чи та лач ких ис ку ше ња, та ко и у 
свим прет ход ним мо но гра фи ја ма) но во, дру га чи је, „ис ко ше но“ чи та ње срп ске књи-
жев не тра ди ци је, руб но чи та ње и чи та ње (са) ру бо ва. Циљ књи жев но и сто риј ских 
ис ку ше ња Ра до сла ва Ера ко ви ћа огле да се у по тре би ау то ра да по ну ди но ва чи та ња 
оних књи жев них де ла ко ја су са став ни део ка но на срп ске књи жев но сти, али и да 
ука же на умет нич ку вред ност и(ли) књи жев но и сто риј ски зна чај делâ ко ја су оста ла 
на мар ги ни књи жев ног на сле ђа, чи та лач ког и хер ме не у тич ког ин те ре со ва ња, та ко 
да су у Днев ни ку чи та лач ких ис ку ше ња за сту пље ни ка ко кла си ци срп ске књи жев-
но сти (про чи та ни на нов на чин), та ко и књи жев но у мет нич ка оства ре ња мно гих 
„за бо ра вље них брат стве ни ка по пе ру“. Ипак, ис ку ше ње ко јег се Ра до слав Ера ко вић 
кло ни би ло би ис ку ше ње чи та лач ког и ре цеп циј ског ау то ма ти зма, при хва та ња 
по сто је ћих вред но сних су до ва, при ста ја ња на књи жев но и сто риј ске сте ре о ти пе и 
уста ље не по зи ци је од ре ђе них ау то ра и де ла у књи жев ном ка но ну. Пре вред но ва ње, 
ре ха би ли та ци ја, ре ва ло ри за ци ја и ре кон тек сту а ли за ци ја методoлошки  су по сту-
ла ти и ин тер пре та тив не стра те ги је ко ји ма Ра до слав Ера ко вић при сту па ка ко ка-
но ну срп ске ли те ра ту ре, та ко и сва ком по је ди нач ном књи жев ном опу су и ње го вој 
по зи ци ји у ди ја хро ниј ском књи жев но и сто риј ском ни зу, при че му је не при ста ја ње 
на увре же не пред ста ве, жи ла ве и бри жљи во не го ва не сте ре о ти пе, на ко нач не, де-
фи ни тив не, не про мен љи ве (вред но сне) су до ве и оце не за пра во прин цип / мо дус / 
стра те ги ја по ко јој се на чин ту ма че ња и раз у ме ва ња срп ске књи жев но сти XVI II и 
XIX ве ка, у тек сто ви ма Ра до сла ва Ера ко ви ћа, пре тва ра у руб но чи та ње и чи та ње 
(са) ру бо ва.

Сво ја чи та лач ка ис ку ше ња (са) ру бо ва, ау тор Днев ни ка чи та лач ких ис ку ше ња 
за по чи ње тек стом Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња срп ског Со кра та, у ко јем је ука-
за но на зна чај ути ца ја ен гле ских пи са ца на До си те ја Об ра до ви ћа, по себ но на ути-
цај До си те ју бли ског ау то ра Ви се си му са Нок са (1752–1821) на Со бра ни је ра зних 
на ра во у чи тел них ве штеј (Беч, 1793), при че му Ра до слав Ера ко вић про бле ма ти зу је 
чи та лач ки укус и „ан то ло ги чар ске“ ком пе тен ци је срп ског Со кра та, од но сно До си-
те је ву про це ну књи жев но и сто риј ског зна ча ја Нок со вих де ла за срп ску књи жев ност, 
бу ду ћи да је по след њи па сус пре ди сло ви ја „го то во у пот пу но сти пре у зет из тек ста 
О пи са њу есе ја (On Es say Wri ting)“ (стр. 15) Ви се си му са Нок са, да је по гла вље О 
на чи ну с ве ли ком пол зом чи та ти „у пот пу но сти пре у зе то из тек ста On the Me ans 
of Re a ding with the most Advan ta ge“ (стр. 17) В. Нок са, као што су и „фраг мен ти Нок-
со вих есе ја (..) ра се ја ни по чи та вом Со бра ни ју.“ (стр. 17), да би, узи ма ју ћи у об зир 
ши ри књи жев но и сто риј ски кон текст, Ра до слав Ера ко вић при ме тио ка ко је До си теј 
Об ра до вић про пу стио да у Со бра ни је укљу чи (или да на ње га алу ди ра) Нок сов 
текст О чи та њу ро ма на (On No vel Re a ding), ко ји би ка та ло гом ау то ра на ко је је 
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по жељ но да се пи сци угле да ју (а ко ји об у хва та Сер ван те са, Де фоа и До си те ју оми-
ље ног со чи ни те ља Фе не ло на) био ва жан као под сти цај за ге не зу срп ске књи жев-
но сти, по себ но има ју ћи у ви ду Дру гу ре цен зи ју срб ску (1817) Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, са спи ском ау то ра ко је је Ви да ко ви ћу за чи та ње пре по ру чио Вук, бу ду-
ћи да „Ву ко ва (псе у до)еру ди ци ја (отац срп ске фол кло ри сти ке био је струч њак за 
Фил дин га ко ли ко и Ај дукВељ ко за су мер ску књи жев ност) ве ро ват но не би оста-
ви ла та ко сна жан ути сак на чи та о це Но ви на серб ских да је у До си те је вом обим ном 
опу су био при су тан ути цај пр во ра зред них европ ских ства ра ла ца, чи ја су де ла 
мо гла до при не ти усва ја њу ви ших вред но сних стан дар да у срп ској књи жев но сти и 
кул ту ри.“ (стр. 19). На до ве зу ју ћи се на ис тра жи ва ња Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, ко ји 
је пи сао о за бо ра вље ним До си те је вим беч ким по зна ни ци ма и ко ји се тру дио да 
срп ске чи та о це при ве де „ка бо љем по зна ва њу Ата на си ја Ди ми три је ви ћа Се ке ре ша 
(1738–1794), пи сца, пре во ди о ца и пр вог зна чај ног књи жев ног ре цен зен та“, Ра до слав 
Ера ко вић, у по гла вљу Цен зор ска ис ку ше ња До си те је вог за бо ра вље ног при ја те ља, 
пи сао је упра во о уло зи у ау стриј ском из да ва штву До си те је вог ду го го ди шњег при-
ја те ља, омра же ног ме ђу Ср би ма у Ау стри ји (ка ко због кон вер тит ства – пре ла ска из 
пра во сла вља у ка то ли чан ство, што је до жи вље но као из да ја на ци о нал них ин те ре-
са, та ко и због ис так ну те уло ге у про це су ре фор ме цр кве ног ка лен да ра, ко ји је та-
ко ђе ту ма чен као по ку шај уни ја ће ња пра во слав ног ста нов ни штва у Ау стри ји), 
са гле дав ши, из ши рег кул тур но и сто риј ског кон тек ста, Се ке ре ше ву и До си те је ву 
по др шку Јо ва ну Му шка ти ро ви ћу у на у му да об ја ви де ло Крат ко је раз ми шле ни је 
о празд ни ци, а с дру ге стра не, ис пра вив ши за па жа ње Ми ло ра да Па ви ћа о уло зи 
Ата на си ја Ди ми три је ви ћа Се ке ре ша у про це су об ја вљи ва ња Жи ти ја Пе тра Ве ли
ка го За ха ри је Ор фе ли на – на и ме, за раз ли ку од Па ви ћа, ко ји је из нео тврд њу да је 
„наш чо век А. Д. Се ке реш“ из дао до зво лу за штам па ње Жи ти ја Пе тра Ве ли ка го, 
Ра до слав Ера ко вић при ме ћу је да ве не ци јан ске штам па ри је ни су би ле у над ле жно сти 
ау стриј ског цен зо ра, као и да је, пот пу но су прот но, упра во Ата на си је Ди ми три је вић 
Се ке реш до нео од лу ку о за бра ни овог Ор фе ли но вог де ла. 

Књи жев ни исто ри ча ри ко ји су из вр ши ли пре су дан и не за не мар љив ути цај на 
ме тод ис тра жи ва ња Ра до сла ва Ера ко ви ћа, као и на из бор про у ча ва не гра ђе, би ли 
би: Бо ри во је Ма рин ко вић, Ми ло рад Па вић и Са ва Да мја нов. Ме тод књи жев но и сто-
риј ских ис тра жи ва ња Ра до сла ва Ера ко ви ћа ни ка ко се не би мо гао до жи ве ти као 
пу ко опо на ша ње ме тодâ Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, Ми ло ра да Па ви ћа и Са ве Да мја-
но ва, већ као кре а тив ни ди ја лог и про дук тив но на до ве зи ва ње на ре зул та те ра да 
ових на уч ни ка. Та ко, за па жа ње Ми ло ра да Па ви ћа о „при мар но кла си ци стич ком 
усме ре њу Да ви до ви ће вих но ви на“ (стр. 115), Ра до слав Ера ко вић, у по гла вљу Уред
нич ка ис ку ше ња Ди ми три ја Да ви до ви ћа, пот кре пио је мно го број ним при ме ри ма, 
ко ји су на ста ли као ре зул тат па жљи вог и де таљ ног чи та ња књи жев них при ло га, 
об ја вље них у Сме си ца ма књи же стве ним и До дат ку Да ви до ви ће вих Но ви на серб
ских из цар ству ју шче га гра да Ви је не, у пе ри о ду од 1815. до 1821. го ди не, у ко ји ма 
је до ми нан тан био ути цај пи са ца по пут Хо ра ци ја и Са ло мо на Ге сне ра (Ге сне ро ве 
Иди ле пре во де Лу ки јан Му шиц ки, Па вле Бе рић, Ди ми три је Да ви до вић и Ми хај ло 
Вит ко вић), и у ко ји ма су об ја вље не мно го број не при год не (над гроб не, по хвал не и 
по ли тич ке) бе се де (нај ва жни је су бе се де Сло во на пре ра дост ни пра зник ин ста ла
ци је кра љев ског пе да го ги че ског ин сти ту та серб ског у Сом бо ру и Сло во над гроб но 
Уро шу Мак си мо ви ћу Па вла / Пла то на Ата нац ко ви ћа), епи гра ми (Ла за ра Ми ло бра-
ти ћа – псе у до ним Лу ки ја на Му шиц ког), а од не сум њи ве ли те рар не и књи жев но и сто-
риј ске ва жно сти је су и сти хо ва на по ле ми ка Па вла Бе ри ћа и Лу ки ја на Му шиц ког, 
Дру га ре цен зи ја срб ска Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа и Глас хар фе ши ша то вач ке 
Лу ки ја на Му шиц ког (а ова пе сма про пра ће на је ни зом пе снич ких од зи ва ау то ра 
по пут Не на да Ре би ћа / Пе тра Ма ти ћа, Ми ло ша Све ти ћа / Јо ва на Ха џи ћа, Бо жи да-
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ра Бо жи да ре ви ћа / Ата на си ја Те о до ро ви ћа, Па у на Је ли ћа и Јев те По по ви ћа), та ко 
да је ана ли зом жан ров ских, стил ских и по е тич ких ка рак те ри сти ка тек сто ва ко ји 
су оста ли на мар ги ни књи жев но и сто риј ских ин те ре со ва ња, Ра до слав Ера ко вић 
убе дљи во по твр дио те зу Ми ло ра да Па ви ћа о кла си ци стич ком усме ре њу Но ви на 
серб ских. С дру ге стра не, не за не мар љив је ути цај Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа, ко ји је 
тек стом Ски ца за три пор тре та (са пор тре ти ма Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа, Си ме о на 
Кон ча ре ви ћа и нај ва жни јим – Ва си ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа) ути цао на ток Ера ко-
ви ће вих ис тра жи ва ња дис про пор ци је из ме ђу исто риј ске лич но сти (про то ти па) и 
ли те рар не тран спо зи ци је (књи жев ног ју на ка) по след њег пећ ког па три јар ха (Ва си-
ли ја Јо ва но ви ћа Бр ки ћа) у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом Пе тра II Пе тро ви ћа Ње-
гоша (Епи сто лар на ис ку ше ња од бе глог за тво ре ни ка из Фа ма гу сте). Ни шта ма њи 
ни је ни ути цај ау то ра За бо ра вље них брат стве ни ка по пе ру на Ера ко ви ће ве ра до-
ве о Алек си ју Ве зи ли ћу, Па влу Со ла ри ћу и Са ви Те ке ли ји. Док је на до ве зи ва ње на 
ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је Бо ри во је Ма рин ко вић пу бли ко вао у обим ном ра ду 
О Алек си ју Ве зи ли ћу уоч љи во у по гла вљу Крат ко на пи са ни је о (не)спо кој ном жи
во ту гр ге те шког ʼис ку ше ни ка̓ , у ко јем Ра до слав Ера ко вић ту ма чи по е зи ју Алек си ја 
Ве зи ли ћа, из но се ћи дра го це не по дат ке о жи во ту да ро ви тог и ћу дљи вог Алек си ја 
Ве зи ли ћа, ука зу ју ћи на по сте пе ну ге не зу пе снич ког опу са и ин тер тек сту ал не ре-
ла ци је из ме ђу Ве зи ли ће вих књи га Крат ко је со чи не ни је о при ват них и пу блич них 
де лах (1785) и Крат ко је на пи са ни је о спо кој ној жи зни (1788), као и чи ње ни цу да је 
Алек си је Ве зи лић пр ви упо тре био ри мо ва ну са фиј ску стро фу (стр. 57), тип стро фе 
ко ји ће ко ри сти ти и Во ји слав Илић у По сла ни ци с не ба јед ном дру штву 1887. го-
ди не (стр. 233), до тле је у по гла вљу Мо ни стич ка ис ку ше ња нај си ро ма шни јег срп ског 
пред ро ман ти ча ра, по све ће ном ре ли ги о зном пе сни штву Па вла Со ла ри ћа, уоч љи во 
на до ве зи ва ње на ис тра жи ва ња Ми ло ра да Па ви ћа – ути цај иси ха стич ке гно се о ло гије 
на раз вој но вог сен зи би ли те та у срп ској књи жев но сти, на ко ји је ука зао Ми ло рад 
Па вић (стр. 47), Ра до слав Ера ко вић пот кре пио је де таљ ном ана ли зом мо тив ске 
рав ни Со ла ри ће ве по е зи је – у пе сми Сва все ле на љуб вом ди ше, јед на од основ них 
гно се о ло шких ка те го ри ја у ис точ ном хри шћан ству (љу бав) пре по зна та је као из вор 
све га по сто је ћег, пе сма Ве сна, по Ра до сла ву Ера ко ви ћу, су ге стив на је по ет ска транс-
по зи ци ја иси ха стич ког уче ња о ко смич ком је дин ству чо ве ка, при ро де и Твор ца, а 
по себ но је ин вен тив но и књи жев но и сто риј ски ре ле вант но Ера ко ви ће во по ве зи ва ње 
два ју мо ти ва (Со ла ри ће вог ог ња и Ње го ше ве лу че) као сим бо ла „лир ског бо го тра-
га ла штва ко ји су за па ље ни искром та вор ске све тло сти.“ (стр. 50). Ни ма ло ни је слу-
чај но што ће Ми ло рад Па вић би ти са гле дан у дво стру кој при зми (као књи жев ни 
исто ри чар, али и ро ма но пи сац) ко ји је не сум њи во био на кло њен Ми ло ва ну Ви да-
ко ви ћу, пи сцу са чи јом про зом, пре ма ин три гант ним уви ди ма Ра до сла ва Ера ко ви ћа, 
про за Ми ло ра да Па ви ћа (по себ но ро ман По след ња љу бав у Ца ри гра ду) сту па у не-
скри ве не те мат ске и идеј не ин тер тек сту ал не ре ла ци је (Ми ло ван Ви да ко вић и Ми
ло рад Па вић: хер ме не у тич ка ис ку ше ња мо дер ног књи жев ног исто ри ча ра). Та ко ђе, 
чво ри шна и упо ри шна тач ка пре се ка (кре а тив ног ди ја ло га, до ди ра) књи жев но и сто-
риј ских чи та лач ких ис ку ше ња Са ве Да мја но ва и Ра до сла ва Ера ко ви ћа био би – Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић – ди ја хро ниј ским пре гле дом пре водâ Но вог за ве та на срп ски 
је зик, књи жев но и сто риј ском кон тек сту а ли за ци јом (кроз по ре ђе ње са пре во димâ 
Ата на си ја Стој ко ви ћа, Пла то на Ата нац ко ви ћа и Пе тра Ка тан чи ћа), али и вред но-
сном оце ном Ву ко вог ра да (од при стра сног по зи тив ног су да Ђу ре Да ни чи ћа до 
не га тив не оце не Ни ка но ра Гру ји ћа), а по себ но уз ре ле вант не по дат ке о ре цеп циј-
ском по тен ци ја лу ових пре во да (књи га Апо сто ли и еван ге ли ја у пра знич не и не дељ
не да не Пла то на Ата нац ко ви ћа до жи ве ла је чак 13 из да ња у пе ри о ду од 1860. до 
1907. го ди не), Ра до слав Ера ко вић при сту пио је но вој, „ис ко ше ној“, про дук тив ни јој, 
не при стра сни јој, књи жев но и сто риј ским сте ре о ти пи ма нео п те ре ће ној ана ли зи рада 
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оца срп ске фи ло ло ги је и фол кло ри сти ке (Пре во ди лач ка ис ку ше ња Ву ка Ка ра џи ћа 
и Ата на си ја Стој ко ви ћа), при че му се уве ре ње „да је нај ве ћа ма на срп ске књи жев-
не исто ри о гра фи је од у век би ла мр зо вољ на ис кљу чи вост пре ма све му што се не 
укла па у оп ште при хва ће не вред но сне стан дар де.“ (стр. 102) ука зу је као основ на 
прет по став ка и је дан од ва жни јих мо ти ва (узро ка, „оки да ча“) чи та лач ких ис ку ше ња 
Ра до сла ва Ера ко ви ћа. 

Мар ги на ли зо ва ном срп ском књи жев ном на сле ђу, оли че ном у ау то би о гра фи-
ја ма, днев ни ци ма и ме мо а ри ма Ра до слав Ера ко вић по све тио је па жњу, кроз ана ли зу 
делâ Си ме о на Пи шче ви ћа, Са ве Те ке ли је, Јо ва на Ха џи ћа и Јо ва на Су бо ти ћа. У по гла-
вљу Sic sem per tyran nis: ме мо ар ска ис ку ше ња срп ског ху са ра, пла стич но је пре до чен 
„пр ви ве ли ки не га ти ван ју нак на ше но ви је књи жев но сти“ Иван (Јо ван) Хор ват, ка ко 
као епи зод ни лик Би о гра фи је Пе тра Авра мо ви ча Те ке ли је, та ко, не у по ре ди во ва жни-
је, као ју нак ва жан у си жеј ној ди на ми ци Ме мо а ра Си ме о на Пи шче ви ћа, исто вре ме но 
и у ана ли зи књи жев ног ау то пор тре та Си ме о на Пи шче ви ћа, као и у об ја шње њу 
од но са фик ци је и фак ци је у жан ро ви ма ко ји се тра ди ци о нал но свр ста ва ју у не фик-
ци о нал ну про зу. Ви ше не го за ни мљи во је и по гла вље Ау то би о граф ска ис ку ше ња 
Јо ва на Су бо ти ћа, у ко јем су ана ли зи ра ни пор тре ти срп ских пи са ца и фи ло ло га 
(Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, Ђу ре Да ни чи ћа, Бран ка Ра ди че ви ћа, Си ме Ми лу ти-
но ви ћа Са рај ли је, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, Ђор ђа Мар ко ви ћа Ко де ра, Све то за ра 
Мар ко ви ћа, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа и Јо ва на Сте ри је По по ви ћа), об ли ко ва ни у Ав то
би о гра фи ји Јо ва на Су бо ти ћа, при че му Ра до слав Ера ко вић ука зу је ка ко на књи жев-
но и сто риј ску и би о граф ску вред ност Су бо ти ће вог де ла (Ав то би о гра фи ја као из вор 
по да та ка о жи во ту срп ских пи са ца), али, мно го зна чај ни је би ло би Ера ко ви ће во 
за па жа ње о при по ве дач ком та лен ту и из не на ђу ју ће мо дер ном чи та лач ком сен зи-
би ли те ту Јо ва на Су бо ти ћа, ко ји је умео да про су ди ли те рар ну вред ност књи жев них 
оства ре ња сво јих са вре ме ни ка и да се у про це су про це не умет нич ке вред но сти 
ли те рар не про дук ци је по ка же као ис ку сан и умно го ме мо де ран чи та лац (та ко, Јо ван 
Су бо тић у опу су Ми ло ва на Ви да ко ви ћа као вред на де ла из два ја Уса мље ног ју но шу, 
Ве ли ми ра и Бо сиљ ку и Љу бо ми ра у Је ли си ју му, док из Сте ри ји ног опу са Су бо тић 
из два ја Ро ман без ро ма на, Ла ха на и Да вор је). По гла вље Уста во бра ни тељ ска ис ку
ше ни ја Ми ло ша Све ти ча, по све ће но ана ли зи Спо ме на из мо јег днев ни ка (1864) 
Јо ва на Ха џи ћа (Ми ло ша Све ти ћа), по ред упе ча тљи вог пор тре та Ми ло ша Обре но-
ви ћа, до но си за ни мљив и не сва ки да шњи пор трет Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, 
али и кон ту ре ау то пор тре та Јо ва на Ха џи ћа – иа ко је Вук у ма ли ци о зном и не на-
уч ним раз ло зи ма мо ти ви са ном Од го во ру на Сит ни це је зи ко слов не Јо ва на Ха џи ћа 
на звао „фу ше ром и шар ла та ном“, упра во је Јо ван Ха џић ин тер ве ни сао да Вук 
до би је пен зи ју и бу де фи нан сиј ски обез бе ђен, а овај „џен тлмен ски по сту пак Јо ва-
на Ха џи ћа пре ма Ву ку“ за Ра до сла ва Ера ко ви ћа ар гу мент је ко јим се мо же по би ти 
тврд ња Ђу ре Да ни чи ћа о Јо ва ну Ха џи ћу као чо ве ку „сла ба ра зу ма и па ко сна ср ца“. 
Као вред не умет нич ке од ли ке Спо ме на из мо јег днев ни ка Јо ва на Ха џи ћа Ра до слав 
Ера ко вић из два ја ху мо ри стич ки дис курс, из бор нео бич ног на ра тив ног по ступ ка и 
свр сис ход ну упо тре бу тех ни ке па ра ле ли зма (ко ја омо гу ћа ва из бе га ва ње из но ше ња 
ди рект них су до ва и пре пу шта ње „са мо стал ног“ из во ђе ња за кљу ча ка чи та о ци ма), 
као и до след но опре де ље ње за спе ци фич ну при по ве дач ку и фо ка ли за циј ску пер-
спек ти ву (оли че ну у ли ку зна ти жељ ног и дис тан ци ра ног стран ца), ко јом су под стак-
ну ти ко мич ни ефек ти и оне о би че ње при по ве дач ке ви зу ре, што су све чи ни о ци 
ко ји оправ да ва ју по зив Ра до сла ва Ера ко ви ћа на но ва чи та ња днев нич ко-ме мо ар ске 
про зе Јо ва на Ха џи ћа. За ни мљив је па ра ле ли зам по су прот но сти, оли чен у об ли ко-
ва њу ли ка су пру ге Са ве Те ке ли је (Ама ли је Бе зег) у Ав то би о гра фи ји Јо ва на Су бо-
ти ћа и Опи са ни ју жи во та мо га Са ве Те ке ли је, док је „жи зни о пи са ни ју“ Са ве Те-
ке ли је, по сред ством ту ма че ња Опи са ни ја жи во та мо га и Днев ни ка Са ве Те ке ли је, 



386

по све ће но по гла вље Тра ги ко мич на ис ку ше ња гор дих Те ке ли ја. У по гла вљу Маг бе
тов ска ис ку ше ња Сте ри ји них не га тив них ју на ка Ра до слав Ера ко вић ана ли зи рао 
је жа лост на по зор ја, из дво јив ши Вла ди сла ва, Скен дер бе га и Ла ха на као умет нич-
ки нај вред ни ја и за хо ри зонт оче ки ва ња са вре ме них чи та ла ца нај про во ка тив ни ја 
Сте ри ји на жа лост на по зор ја, а за ни мљи во је да је на ли те рар ну вред ност Ла ха на 
па жњу чи та о ци ма скре нуо и Јо ван Су бо тић, у Ав то би о гра фи ји (стр. 151). 

Од из у зет ног књи жев но и сто риј ског зна ча ја је ука зи ва ње Ра до сла ва Ера ко ви-
ћа, ау то ра мо но гра фи је Ре ли ги о зни еп срп ског пред ро ман ти зма, на ути цај „жи ти ја 
во сти хи“, од но сно ре ли ги о зних епо ва срп ског пред ро ман ти зма (а ова де ла Ра до слав 
Ера ко вић је сам или у ко а у тор ству са Са вом Да мја но вом и при ре дио), пре све га 
де ла Плач Ра хи ли или из би је ни је мла ден цев на по ве ле ни је Иро да ца ра ју деј ска го 
Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа, Ју дит ме чем Оло фер ну гла ву усек нув ши тем Ју де ју 
осво бо див ши Га ври ла Ко ва че ви ћа и Пе сме о Ела ди ју као сег мен та Жи ти ја иже во 
свја тих от ца на ше го Ва си ли ја Ве ли ка го Ви кен ти ја Ра ки ћа на об ли ко ва ње идеј но-
-стил ске рав ни и пор тре ти за ци ју не га тив них ли ко ва Лу че ми кро ко зма Пе тра II 
Пе тро ви ћа Ње го ша. Упр кос то ме што су до са да шњи про у ча ва о ци Ње го ше вог ства-
ра ла штва из на ла зи ли те о ло шке и фи ло зоф ске из во ре Лу че ми кро ко зма (у нео ма-
ни хеј ству, бо го мил ству и ка ба ли), али и ин тер тек сту ал не ве зе са де ли ма по пут 
Вер ги ли је ве Ене и де, Та со вог Осло бо ђе ног Је ру са ли ма и Мил то но вог Из гу бље ног 
ра ја, Ра до слав Ера ко вић ис ти че зна чај по ве зи ва ња Лу че ми кро ко зма са де ли ма 
срп ског књи жев ног на сле ђа, по пут скрај ну тих ре ли ги о зних епо ва срп ског пред ро-
ман ти зма, иро нич но ко мен та ри шу ћи и мо ти ви шу ћи вла сти то чи та лач ко ис ку ше-
ње чи ње ни цом да је „про ми шља ње ути ца ја иран ског зо ро а стри зма на Ње го ше во 
ства ра ла штво по се до ва ло ве ћи на уч ни ле ги ти ми тет од иде је да је ау тор Лу че ми
кро ко зма био ба шти ник пе снич ке за о став шти не срп ских пред ро ман ти ча ра.“, стр. 
153 (По ет ске ви зи је пр вог ис ку ше ња: за бо ра вље ни прет ход ни ци Ње го ше вог Па лог 
ан ђе ла). Фик ци о нал ни (ро ма неск ни) по тен ци јал Ње го ше вог ли ка (као по тен ци јал ног 
глав ног ју на ка не ког бу ду ћег ро ма на о Ње го шу), у Пи сми ма из Ита ли је Љу бо ми ра 
Не на до ви ћа (Апе нин ска ис ку ше ња бал кан ског Про ме те ја) про ле го ме на је за чи та-
лач ка ис ку ше ња чи ји је пред мет про за Ја ко ва Иг ња то ви ћа. Ау тор Књи ге о Ја ко ву, 
у Днев ни ку чи та лач ких ис ку ше ња по себ ну па жњу по све тио је ста ту су жен ских 
ли ко ва у Ве чи том мла до же њи Ја ко ва Иг ња то ви ћа (Оче ви и де ца: иден ти тет ска 
ис ку ше ња сен тан дреј ског ден ди ја), као што се кор пу су ана ли зи ра них ау то би о-
граф ских и днев нич ко-ме мо ар ских тек сто ва С. Пи шче ви ћа, С. Те ке ли је, Ј. Ха џи ћа 
и Ј. Су бо ти ћа при кљу чу је и но во чи та ње Ме мо а ра Ја ко ва Иг ња то ви ћа, об ја вље них 
у Не дељ ном ли сту, од 1879. до 1881. го ди не (по гла вље Фак то граф ска ис ку ше ња 
пе штан ског адво ка та, фран цу ског ле ги о на ра и даљ ског ро ман си је ра), у ко јем по-
вла шће но ме сто за у зи ма ју пор тре ти С. М. Са рај ли је, Б. Ра ди че ви ћа и Ђ. М. Ко де ра. 
На ста ло као пред го вор из бо ру из ства ра ла штва Све то ли ка Ран ко ви ћа, на чи ње ном 
за ан то ло гиј ску еди ци ју Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти, по гла вље Та на то ло
шка ис ку ше ња да ро ви тог срп ског ре а ли сте де таљ на је ана ли за про зе (ро манâ и 
при по ве да ка) Све то ли ка Ран ко ви ћа, са по себ ним ак цен том на ту ма че њу те ме смр ти 
и ње не функ ци је ка ко у си жеј ном об ли ко ва њу про зе овог пи сца, та ко и у по ступ ку 
ка рак те ри за ци је ли ко ва, док је за вид на ин тер пре та тив на па жња по кло ње на и мо-
ти ви ма пре љу бе, дво лич но сти, са мо у би ства, као и пре о бра жа ји ма фи гу ре оца у 
ства ра ла штву Све то ли ка Ран ко ви ћа, а хер ме не у тич ки вр ху нац овог чи та лач ког 
ис ку ше ња са др жан је у но вом са гле да ва њу пси хо ло шке мо ти ва ци је по сту па ка 
Љу би це Пе тро вић (глав не ју на ки ње ро ма на Се о ска учи те љи ца), као и у ука зи ва њу 
на мо дер ност и ре цеп циј ску при влач ност за са вре ме не чи та о це ан ти у то пиј ске ви-
зи је бу дућ но сти об ли ко ва не у при по ве ци У XXI ве ку (те мат ски срод не са Вре ме
пло вом Х. Џ. Вел са, на ста лим исте го ди не кад и У XXI ве ку Све то ли ка Ран ко ви ћа, 
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1895. го ди не, али и са де ли ма Ми Ј. И. За мја ти на, Вр ли но ви свет О. Хак сли ја и 
1984 Џ. Ор ве ла). За вр шно чи та лач ко ис ку ше ње, по гла вље (Ау то)по е тич ка ис ку
ше ња Во ји сла ва Или ћа, де таљ на је ана ли за те мат ски срод них пе са ма Во ји сла ва 
Или ћа, ка ко оних по ли тич ко-са ти рич них (Fi nis Po lo ni ae!, Већ се ку пе..., У лов!, Гра
ђан ска вр ли на, Ма скен бал на Руд ни ку, Љу бав на при ча о до ну Ну не цу и до на Кла ри, 
По сла ни ца с не ба јед ном дру штву, Пе сма о бо хар ском ка ну, Еле ги ја јед не сви ње, 
Краљ Ри чар до и Краљ ко чи јаш), об ја вљи ва них у пе ри о ду од 1886. до кра ја 1887. го-
ди не, у Са мо у пра ви, Му њи, Но вом бе о град ском днев ни ку и (пост хум но) у Књи жев
но сти и је зи ку, у ко ји ма се Во ји слав Илић ука зу је као са ти рич ни хро ни чар ди на-
сти је Обре но вић; по том љу бав них, по све ће них Зор ки Ко ла ро вић, Ти ја ни Јак шић 
и Ми ле ви (Ле ви ци) Јак шић; али ујед но и пе сме По след њи гост, у ко јој до ми ни ра 
те ма смр ти и ко ју Ра до слав Ера ко вић ту ма чи као ан ти ци па ци ју шест го ди на ка сни-
је об ја вље не Хим не ве ко ва; те пе са ма у ко ји ма је про бле ма ти зо ван од нос из ме ђу 
ства ра о ца, умет нич ког де ла и пу бли ке, ре ци пи је на та (пе сме Ти бу ло, Ко ринт ска 
хе те ра, Мра мор ни уби ца и Ни о ба); као и пе са ма на ста лим за вре ме Или ће вог учи-
те ље ва ња у Турн-Се ве ри ну (Еле ги ја на раз ва ли на ма ку ле Се ве ро ве и Кле он и ње гов 
уче ник), да би се ово хер ме не у тич ко ис ку ше ње, као епи ло шким кли мак сом, за тво-
ри ло за па жа њем Ра до сла ва Ера ко ви ћа о ути ца ју ан тич ке фи ло зоф ске тра ди ци је 
на Во ји сла ва Или ћа, од но сно, уви ђа њем ана ло ги је из ме ђу „Кле о но вог уче ња о сим-
бо ли ма и Пла то но вог уче ња о Иде ја ма.“ (стр. 252), чи ме Ра до слав Ера ко вић ну ди 
ал тер на тив ну оп ци ју у ана ли зи по е зи је Во ји сла ва Или ћа (по ред те зе о од је ци ма 
фран цу ског сим бо ли зма, мо гу ће је раз мо три ти удео пла то ни стич ке фи ло зоф ске 
тра ди ци је у „пе ва њу и ми шље њу“ ау то ра Кле о на и ње го вог уче ни ка).

Пи шу ћи о Ми ло ра ду Па ви ћу као чи та о цу Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Ра до слав 
Ера ко вић за кљу чио је „Па ви ће во пре и спи ти ва ње ди ску та бил них вред но сних ак-
си о ма, по себ но оних ко ји су до ве ли до то га да од ре ђе ни ау то ри бу ду по ти сну ти на 
мар ги ну срп ског књи жев ног на сле ђа по ка за ло се као оправ да но и у овом слу ча ју“ 
(стр. 85), а ово за па жа ње мо же се про ту ма чи ти као ау то по е тич ки ис каз и кон ци зно 
од ре ђе ње (ре зи ме) це ло куп не мо но гра фи је Днев ник чи та лач ких ис ку ше ња Ра до-
сла ва Ера ко ви ћа. До след но опре де ље ње Ра до сла ва Ера ко ви ћа за ски ци ра ње руб них 
про сто ра књи жев ног на сле ђа, за руб на чи та ња и чи та ња (са) ру бо ва, ука зу је се као 
ин вен тив на про во ка ци ја / ис ку ше ње чи та лач ког сен зи би ли те та и хо ри зон та оче-
ки ва ња са вре ме них чи та ла ца, али ујед но и ис ку ше ње уста ље них књи жев но и сто-
риј ских пред ста ва о срп ским пи сци ма и књи жев ним де ли ма XVI II и XIX ве ка. Као 
што је Ње го шев лик, инер ци јом ту ма ча Вла ди чи них књи жев них оства ре ња, пре-
тво рен у „хлад ну и на мр ште ну ти тан ску скулп ту ру“ (стр. 171), на сли чан на чин, 
чи та лач ким ау то ма ти змом след бе никâ Јо ва на Скер ли ћа, це ло ку пан ка нон срп ске 
књи жев но сти пре о бра жен је у јед ну ова кву „хлад ну и на мр ште ну ти тан ску скулп-
ту ру“, та ко да би се на сто ја ња књи жев но и сто риј ске ре ва ло ри за ци је мар ги на ли зо-
ва них пи са ца, књи жев них де ла и чи та вих књи жев них то ко ва, ко ји ма Ра до слав 
Ера ко вић при сту па у на уч ним ра до ви ма и мо но гра фи ја ма, мо гла од ре ди ти као 
мо дус ин ди ви ду ал не и кре а тив не ак ту а ли зу ју ће ре цеп ци је срп ске књи жев но сти 
XVI II и XIX ве ка, али и као хер ме не у тич ки ме тод ко ји омо гу ћа ва да се ка нон срп ске 
књи жев но сти са гле да као ди на мич но, иза зов но, „отво ре но“ књи жев но и сто риј ско 
де ло.

Мср Ми ли ца В. Ћу ко вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Кра ља Ми ла на 2, 11 000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја
ti ski cvet38@gmail.com
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СТУ ДИ ЈА О ПРИ ЛО ШКОМ ПРЕ ДИ КА ТУ∗

(Је ле на Ај џа но вић, При ло шки пре ди кат у стан дард ном срп ском је зи ку.  
Е-ди сер та ци ја. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2019, 309 стр.)

Мо но гра фи ја При ло шки пре ди кат у стан дард ном срп ском је зи ку на ста ла је 
на осно ву док тор ске ди сер та ци је ау тор ке Је ле не Ај џа но вић. На уч на ре ле вант ност 
и зна чај ове мо но гра фи је ле жи у чи ње ни ци да је ау тор ка, по ла зе ћи од по ста вље них 
те о риј ских окви ра, ко ји су у ср би сти ци у ве зи са овом те мом не у јед на че ни и не-
си сте ма ти зо ва ни, пру жи ла пре ци зно де фи ни сан, син так сич ки и се ман тич ки ва-
ља но раз ра ђен и за о кру жен кон цепт јед ног ти па сло же ног пре ди ка та – при ло шког 
пре ди ка та. При ме њу ју ћи у сво јој ана ли зи исто вре ме но два кри те ри ју ма: фор мал ни 
и се ман тич ки, a во де ћи ра чу на и о раз ли чи тим праг ма тич ким обе леж ји ма, ау тор ка 
упот пу њу је до са да шња зна ња о пре ди ка ту као цен трал ном струк тур но-син так сич-
ком и се ман тич ком ре че нич ном чла ну и да је осно ву за раз ли ко ва ње и раз гра ни-
ча ва ње при ло шког и ње му бли ских ти по ва пре ди ка та. 

Је ле на Ај џа но вић ука зу је на про блем од су ства је дин стве не де фи ни ци је при ло-
шког пре ди ка та у до ма ћој на у ци о је зи ку, пр вен стве но због, ка ко на во ди, раз ли чи тих 
аспе ка та ана ли зе те раз ли чи тих при сту па у ње го вом про у ча ва њу, као и услед спе-
ци фич но сти ње го ве струк ту ре. Та ко се у тра ди ци о нал ним гра ма ти ка ма као гла гол-
ска ком по нен та по ми ње са мо ко пу ла тив ни гла гол би ти, а тек у но ви јим гра ма ти ка-
ма ка ква је на при мер Син так са са вре ме но га срп ског је зи ка. Про ста ре че ни ца1 у 
тој се функ ци ји из два ја ју и по је ди ни се ми ко пу ла тив ни гла го ли као и при мар но пу-
но знач ни гла го ли ко ји се у да тим струк ту ра ма де се ман ти зу ју. Оно у че му се пак 
уо ча ва ју ве ћа не сла га ња у тра ди ци о нал ним и са вре ме ним је зич ким при руч ни ци ма 
и гра ма ти ка ма је сте пи та ње шта се мо же на ћи у лек сич ком је згру при ло шког пре-
ди ка та, од но сно у функ ци ји ње го вог пре ди ка ти ва. По ста вља се пи та ње да ли, осим 
при ло га, по зи ци ју при ло шког пре ди ка ти ва мо гу за у зи ма ти пред ло шко-па де жне 
кон струк ци је са од ре ђе ним при ло шким значењем. С дру ге стра не, се ман тич ке ка-
рак те ри сти ке при ло шког пре ди ка та ни су би ле по себ но из два ја не, а из у зе так у том 
по гле ду пред ста вља ју Гра ма ти ка срп ског је зи ка за гим на зи је и сред ње шко ле2 и 
Син так са са вре ме но га срп ског је зи ка. Про ста ре че ни ца у ко ји ма се го во ри о не ким 
од зна че ња, али се ин вен тар тих зна че ња у овим гра ма ти ка ма раз ли ку је. Сто га ау тор-
ка по ста вља пре ци зно фор му ли са не за дат ке ко ји ма се у чи та вом ис тра жи ва њу са 
ве ли ком до след но шћу во ди: „(а) из дво ји ти па ра ме тре за раз гра ни че ње при ло шког 
пре ди ка та од дру гих, струк тур но и са др жин ски срод них ти по ва; (б) опи са ти ње го-
ву спе ци фич ну фор мал ну и са др жин ску струк ту ру ... (в) ука за ти на спе ци фич но сти 

* Овај при каз на стао је у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, 
се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 П. Пи пер, и др. (2005). Син так са са вре ме но га срп ског је зи ка. Про ста ре че ни ца (у 
ре дак ци ји ака де ми ка Мил ке Ивић). Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ – Бе о град ска 
књи га – Ма ти ца срп ска.

2 Ж. Ста ној чић, Љ. По по вић (2008). Гра ма ти ка срп ског је зи ка за гим на зи је и сред ње 
шко ле. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке.
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кон струк тив них еле ме на та и утвр ди ти усло ве за ре а ли за ци ју кон крет них лек сич ких 
ре ше ња; (г) кла си фи ко ва ти при ло шке пре ди ка те и опи са ти њи хо ве зна чењ ске осо-
бе но сти; (д) да ти ва лент не мо де ле из дво је них се ман тич ких под ти по ва, с по себ ним 
освр том на зна чењ ске ни јан се уне те кон крет ним гра ма ти ка ли за ци о ним обра сци ма“ 
(21). Ре зул та ти про ис те кли из та ко по ста вље ног ис тра жи ва ња те о риј ски су чвр сто 
уте ме ље ни и за сно ва ни на ре цент ном кор пу су од око 5000 при ме ра. 

Мо но гра фи ја се са сто ји из че ти ри ве ће це ли не. У окви ру по гла вља 1. Увод на 
раз ма тра ња Је ле на Ај џа но вић од ре ђу је пред мет, ци ље ве и ме то до ло ги ју свог ис-
тра жи ва ња, и да је пре глед ре ле вант не ли те ра ту ре. По том у по гла вљу 2. Пред лог 
од ре ђе ња при ло шког пре ди ка та на осно ву фор мал но-струк тур ног и се ман тич ког 
кри те ри ју ма де фи ни ше овај тип пре ди ка та, да би он да у тре ћем, цен трал ном по-
гла вљу 3. Ти по ло ги ја при ло шких пре ди ка та из дво ји ла че ти ри основ на се ман тич ка 
ти па, и у окви ру њих број не под ти по ве, ука за ла на осо бе но сти фор мал не струк-
ту ре, као и на њи хо ве ва лент не спо соб но сти. За вр шно по гла вље чи не 4. За кључ на 
раз ма тра ња, а чи та ва мо но гра фи ја за о кру же на је де лом ко ји пред ста вља До да так: 
из во ди из ли те ра ту ре. Ра ди лак шег пред ста вља ња ре зул та та ис тра жи ва ња књи га 
са др жи број не гра фи ко не и та бе ле без ко јих струк ту ра раз ли чи тих се ман тич ких 
по ља и суб по ља овог ти па пре ди кат, а по себ но ва лент ни мо де ли, не би би ли у до-
вољ ној ме ри тран спа рент ни и пре глед ни.

При ли ком де фи ни са ња при ло шког пре ди ка та у дру гом по гла вљу књи ге ау тор-
ка нај пре из два ја фор мал не обра сце, од но сно струк тур ни лик при ло шких пре ди ка та 
и прин ци пе њи хо вог ре че нич ног устро ја ва ња, по том их раз вр ста ва у се ма тич ка 
по ља. Бу ду ћи да је ана ли за по ка за ла да се се ма нтич ка по ља при ло шког пре ди ка та 
пре кла па ју са дру гим ти по ви ма пре ди ка та, Је ле на Ај џа но вић ис пи ту је њи хо ве 
ве зе и мо гућ но сти за ме не. Као ре зул тат при ме не ових кри те ри ју ма у ана ли зи до би-
ја се пре ци зно од ре ђе ње и ти по ло ги ја при ло шког пре ди ка та у са вре ме ном срп ском 
је зи ку.

При ло шки пре ди кат „кон сти ту и шу лич ни гла гол ски об ли ци и не гла гол ске 
ре чи.“ То су „оба ве зно дво чла не пре ди кат ске кон струк ци је са чи ње не по мо де лу 
Vo pe ra tor + Lex [← Adv/N/Adj + N/N1 + N2]. Гла гол у при ло шком пре ди ка ту не ма 
сво је лек сич ко зна че ње или је оно осла бље но; но си лац је гра ма тич ких, ка те го ри-
јал них ин фор ма ци ја, а при том мо же уне ти од ре ђе не се ман тич ке мо ди фи ка ци је у 
пре ди кат ску кон струк ци ју и та ко ути ца ти на ар гу мент ну струк ту ру. Као функ цио-
нал ни гла го ли (тзв. опе ра то ри) оства ру ју се (а) ко пу ла тив ни, (б) се ми ко пу ла тив ни 
и (в) при мар но пу но знач ни гла го ли чи је је зна че ње у да том кон тек сту до те ме ре 
осла бље но да су сво ди ви на гра ма тич ке лек се ме, те ко му та бил ни с ти пич ним функ-
ци о нал ним гла го лом – ко пу ла тив ним је сам/би ти. При лог је ти пич ни за ступ ник 
не гла гол ске ком по нен те док упо тре ба име ни ца, тј. при де ва у ве зи са име ни цом 
оп ште се ман ти ке у да том кон тек сту нај че шће под ра зу ме ва мо гућ ност при ло шке 
се ман ти за ци је. Је ди ни ца у са ста ву не гла гол ске ком по нен те, без об зи ра на то ко јој 
вр сти ре чи при па да, но си лац је лек сич ког зна че ња“ (67). Број ни при ме ри при ло шких 
пре ди ка та пре ма зна че њу, од но сно си ту а ци ји ко ју де но ти ра ју, рас по ре ђу ју се у 
че ти ри основ на се ман тич ка по ља: (1) спо ља шње окол но сти (нпр. да нас јесунчано 
и хладно, оваквеврућинезадржаћесе до кра ја ав гу ста, на по љу јевећмрак) (2) 
пси хо фи зи о ло шка ста ња (нпр. сад ми јесасвимдобро, било му јемука, де чак се
налазиустањушока, осетиосамсезаистаисцрпљено), (3) ква ли фи ка ци ја по-
ја ва и си ту а ци ја (нпр. природноје да ..., биваочигледно да ..., остајеспорно да 
ли..., истинаје да ..., бесмислицаје да ..., имасмисла упо тре би ти ов де реч ‛кри
ви ца’) и (4) спа ци јал ни и тем по рал ни окви ри (нпр. ко ле ге сунасастанку, кон церт 
јеупонедељакудомуомладине, пре да ва ње траједвасата). 
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У тре ћем по гла вљу књи ге ау тор ка ана ли зи ра све из дво је не фор мал не и се ман-
тич ке ка рак те ри сти ке при ло шког пре ди ка та ис ти чу ћи њи хо ву по ве за ност и ме ђу соб-
ну усло вље ност. Че ти ри основ на се ман тич ка ти па при ло шког пре ди ка та пред ста-
вље на су у сво јој се ман тич кој раз у ђе но сти. Број на се ман тич ка суб по ља из дво је на 
су на осно ву лек сич ког зна че ња не гла гол ских ком по нен ти пре ди ка та. Ау тор ка да је 
струк тур не обра сце свих по ља и суб по ља, и оно што је по себ но ва жно на гла си ти, 
на во ди ин вен тар и фре квен ци ју гла го ла, при ло га и име ни ца у њи хо вом са ста ву, 
по ка зу ју ћи при том се ман тич ку ком па ти бил ност гла гол ског и не гла гол ског кон сти-
ту ен та, али и по тен ци јал ну ко му та бил ност при ло шког са дру гим ти по вим пре ди-
ка та. Ва лент ни мо де ли свих ти по ва и под ти по ва при ло шког пре ди ка та пред ста вље-
ни су фор му ла ма у ко ји ма се ја сно уо ча ва ар гу мент на струк ту ра ре че ни це, при че му 
ау тор ка по себ ну па жњу по све ћу је сте пе ну за ви сно сти из дво је них ар гу ме на та у од-
но су на пре ди ка ци ју, из два ја мо гу ће фор ме са мих ар гу ме на та и њи хо ве лек сич ке 
екс по нен те.3

Та ко, на при мер, нај број ни је и се ман тич ки нај ра зу ђе ни је се ман тич ко по ље 
чи не при ло шки пре ди ка ти ко ји озна ча ва ју спољ не окол но сти. У за ви сно сти од 
при ро де ван је зич ке си ту а ци је о ко јој ре фе ри шу, при ло шки пре ди ка ти се рас по ре-
ђу ју у три суб по ља: (а) ‛при род не по ја ве’, (б) ‛ева лу а ци ја чо ве ко вог жи вот ног про
сто ра’ и (в) ‛дру штве не при ли ке’. (а) При род не по ја ве, на да ље, мо гу би ти кли мат ске 
и фи зич ке да то сти. Ако је реч о кли мат ским по ја ва ма, при ло шким пре ди ка ти ма 
озна ча ва ју се вре мен ске при ли ке (облачно је, киша је), ефек ти вре мен ских при ли ка 
(залеђено је, поледица је), тем пе ра тур не вред но сти (превруће је, на по љу је стра
шна зима) и оце на вре мен ских при ли ка (на по љу је лепо, код вас је дивота). Од 
фи зич ких да то сти ко је мо гу би ти де но ти ра не при ло шким пре ди ка ти ма ау тор ка 
из два ја све тло сне ефек те (мрачно је, на по љу је би ло сиво, ноћ је) и еле мен тар не 
не по го де (не ће би ти поплава, пре два де сет го ди на би ла су дваземљотреса, у 
Афри ци је сушно). (б) Ева лу а ци ја чо ве ко вог жи вот ног про сто ра мо же би ти објек-
тив на или су бјек тив на, та ко да се раз ли ку ју фи зич ке ка рак те ри сти ке про сто ра 
(уну тар овог суб по ља раз ли ку ју се пре ди ка ти ко ји ма су озна че не спољ не ка рак-
те ри сти ке ат мос фе ре у жи вот ном про сто ру: у овој со би је хладно, у со би је влага 
до по ла зи да, и ефек ти чо ве ко вог де ло ва ња у жи вот ном про сто ру: у пив ни ца ма је 
прљаво, у ку ћи увек има прљавштине) и оце на ат мос фе ре у про сто ру (лепо је и 
весело код вас). (в) Дру штве не при ли ке мо гу упу ћи ва ти на оп ште ста ње у дру штву 
(ни је добро ни у Грч кој) и на дру штве на зби ва ња (на про ба ма је би ло досадно). 
Спро ве де но ис тра жи ва ње пру жа, из ме ђу оста лог, по дат ке о ин вен та ру при ло шких, 
име нич ких и гла гол ских лек се ма ко ји ма се ис ка зу је сва ки од из дво је них се ман-
тич ких ти по ва и под ти по ва. При ме ра ра ди, пре ди ка ти из кла се еле мен тар них 
не по го да, упра во због сво је се ман ти ке, у по зи ци ји пре ди ка ти ва са др же име ни це 
ти па земљотрес,ПоПлава,суша,Пожар,ватренастихија,торнадо,Цунами, на спрам 
ко јих не ма од го ва ра ју ћих при ло га, са из у зет ком па ра суша:сушно (91–92). Гла-
гол ску ком по нен ту по пра ви лу пред ста вља гла гол јесам/Бити, са мо по из у зет ку 
гла гол Бивати, а из о ста је мо гућ ност по ја ве се ми ко пу ла тив них или пу но знач них гла-
го ла. Тек укљу чи ва њем праг ма тич ких па ра ме та ра ау тор ка об ја шња ва да се гла го-
ли ти па Постајати/Постати,остајати/остати,задржатисе не мо гу ком би но ва ти са 

3 Ради бољег увида у све елементе анализе дајемо садржај једног одељка, односно 
анализе једног семантичког субпоља, а што је доследно проведено у чи та вој сту ди ји: 3.1. 
Се ман тич ко по ље ‘спољ не окол но сти’; 3.1.1. Суб по ље ‘при род не по ја ве’, 3.1.1.1. Ва лент ни 
мо де ли, 3.1.1.2. При ло шки : гла гол ски пре ди кат, 3.1.1.3. Се ман тич ки и син так сич ки ана ли-
ти зам, 3.1.1.4. Суб по ље ‘при род не по ја ве’ – за вр шни пре глед. 
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име ни ца ма ове се ман ти ке што је усло вље но „њи хо вим по ла ри зо ва ним се ман тич ким 
са др жа ји ма: гла го ли сиг на ли зу ју по чет ну или за вр шну фа зу у оства ри ва њу ка кве 
по ја ве, што под ра зу ме ва ипак њи хо во тра ја ње а име ни це озна ча ва ју сти хи је, не по-
го де, тј. по ја ве ко је су огра ни че не вре мен ски са уоч љи вим по чет ком и кра јем“ (93).

Је дан од цен трал них сег ме на та ове сту ди је пред ста вља ана ли за ва лент но сти 
сва ког од из дво је них се мантич ких ти по ва при ло шког пре ди ка та. На осно ву утвр-
ђе них ва лент них мо де ла, Је ле на Ај џа но вић успе ва да из дво ји за јед нич ка обе леж ја 
ва лент не струк ту ре при ло шких пре ди ка та, као и спе ци фич но сти ко је се ве зу ју за 
по је ди не се ман тич ке ти по ве. Та ко су ови пре ди ка ти или нул те ва лент но сти, што 
је слу чај са пре ди ка ти ма из пр ве кла се ко ји ма су де но ти ра не по ја ве у при ро ди 
(хладно је и тмурно), или че шће јед но ва лент ни. За ко ји син так сич ко-се ман тич ки 
тип ар гу мен та се отва ра по зи ци ја за ви си ће пр вен стве но од се ман тич ке кла се или 
суб кла се пре ди ка та. Део пре ди ка та из пр вог се ман тич ког по ља ве зу ју уз се бе адвер-
би јал не де тер ми на то ре са спа ци јал ним и тем по рал ним зна че њем (уграду је тре
нут но мир но, јуче је уцентру би ло мир но), ка да се пре ди ка том ис ка зу ју раз ли чи та 
пси хо фи зи о ло шка ста ња, имен ски ар гу мент упу ћу је на но си о ца ста ња (Марија је 
до бро, Марији је до бро, Марију је сра мо та), а не рет ко се отва ра ме сто и за ар гу-
мент са зна че њем иза зи ва ча, ка у за то ра (дра го ми је даВасвидим, дра го ми је због
тебе, жао јој је заШамиком, те му је за то нањих кри во, жао ми је тихљуди). 
Пре ди ка ти ко ји ма се ква ли фи ку ју по ја ве и си ту а ци је има ју у по зи ци ји су бје кат ског 
ар гу мен та по јам ко јем се при пи су је не ки ква ли тет (очи глед но је данистеуправу, 
до бро је штоситисамном). При ло шки пре ди ка ти са зна че њем спа ци јал не и 
тем по рал не де тер ми на ци је отва ра ју ме сто за су бје кат ски ар гу мент ко ји има уло гу 
објек та ло ка ли за ци је (књи га је настолу, са ста нак је упетак). 

У за кључ ним раз ма тра њи ма ука зу је се на упо тре бу при ло шког пре ди ка та у 
свим функ ци о нал ним сти ло ви ма срп ског је зи ка, али се на гла ша ва ју раз ли ке у 
фре квент но сти од ре ђе них се ман тич ких ти по ва, што је у ко ре ла ци ји са те ма ти ком 
са мих тек сто ва и исто вре ме но усло вље но раз ли ко ва њем су бјек тив ног до жи вља ја 
пре ма објек тив ној ева лу а ци ји. Сва ка ко те о риј ски и прак тич но из у зет но ва жан 
је сте и од нос из ме ђу при ло шких и оста лих ти по ва пре ди ка та. Је ле на Ај џа но вић 
из дво ји ла је обе леж ја на осно ву ко јих се раз ли ку ју при ло шки и гла гол ски пре ди-
ка ти: ди на мич ност, про це су ал ност, аспек ту ал ност и ре зул та тив ност, а као ва жне 
ди стинк тив не ка те го ри је из два ја аген тив ност и ре фе рен ци јал ност. С дру ге стра не, 
оно што овај тип пре ди ка та раз ли ку је од имен ског је сте обе леж је ду ра тив но сти.

На са мом кра ју при дру жи ће мо се Је ле ни Ај џа но вић у оце ни ре ле вант но сти 
ова кве вр сте ис тра жи ва ња ка ко у те о риј ском, та ко и у сми слу ме то дич ке и ди дак-
тич ке вред но сти. Осим што је јед на син так сич ко-се ман тич ка ка те го ри ја до би ла 
свој пу ни опис и пре ци зно од ре ђе ње, ова сту ди ја има сво је ме сто у из во ђе њу на ста-
ве срп ског као не ма тер њег, од но сно стра ног је зи ка.

Др На та ша Б. Киш
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
na ta sa kis14@gmail.com 
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UDC 811.163.41’367.623(049.32)

СТУ ДИ ЈА О КОМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈИ ПРИ ДЕ ВА

(На та ша Киш. До пу не при де ва у са вре ме ном срп ском је зи ку. Но ви Сад:  
Фи л о зоф ски фа кул тет – Еди ци ја Е-ди сер та ци ја. Књи га 11, 2016, 212. стр.)∗

На та ша Киш у мо но гра фи ји До пу не при де ва у са вре ме ном срп ском је зи ку о 
при де ви ма го во ри из но вог угла – ау тор ка у цен тар сво јег ис тра жи ва ња по ста вља 
од нос ком пле мен та ци је у при дев ској син таг ми. Мо но гра фи ја На та ше Киш, про и за-
шла из ау тор ки не док тор ске ди сер та ци је под на сло вом До пу не при де ва и де а дјек
тив них име ни ца, пру жа све о бу хва тан увид у до са да не до вољ но ис тра же ну про бле-
ма ти ку у ср би сти ци – да је при каз основ них син так сич ко-се ман тич ких осо бе но сти 
од но са ком пле мен та ци је при де ва. Овим се по пу ња ва пра зни на у зна чај ном сег мен-
ту син так сич ко-се ман тич ких пи та ња у до ме ну до пу ња ва ња, тј. ком пле мен та ци је, с 
об зи ром на то да су до са да шња ис пи ти ва ња углав ном би ла усме ре на на ис пи ти вање 
ва лент них спо соб но сти гла го ла од ре ђе них се ман тич ких кла са, док је ана ли за до-
пу ња ва ња оста лих вр ста ре чи, па и при де ва, по пра ви лу из о ста ја ла. 

Уз Пред го вор, књи гу чи не сле де ћа по гла вља: Увод на раз ма тра ња (17–35), 
Те о риј скоме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња (35–49), До пу не при де ви ма раз ли чи тих 
се ман тич ких кла са и За кључ на раз ма тра ња (187–199) на кон че га су да ти из во ри, 
оп се жан спи сак ко ри шће не ли те ра ту ре, те ре ги стар ана ли зи ра них при де ва. Сва ко 
од по гла вља са др жи пот по гла вља, име но ва на пре ци зним под на сло ви ма. 

У пр вом по гла вљу књи ге, Увод на раз ма тра ња, на кон при ка за од ре ђе ња, те 
се ман тич ке кла си фи ка ци је при де ва у ре цент ним гра ма ти ка срп ског, од но сно срп-
ско хр ват ског је зи ка, На та ша Киш де фи ни ше пред мет сво јег ис тра жи ва ња – у овој 
се сту ди ји при де ви по сма тра ју на син так сич ко-се ман тич ком ни воу. Из ова квог 
од ре ђе ња пред ме та ис тра жи ва ња про ис ти чу и за да ци и ци ље ви ана ли зе. Ка ко ау-
тор ка на во ди, при мар ни за да так је сте да се у окви ру при дев ске син таг ме са гле да 
од нос при де ва као управ ног чла на син таг ме и ње го ве до пу не од но сно ком пле мен-
та ко ји до пу њу је, екс пли ци ра ње гов са др жај. При то ме, Н. Киш, ука зу ју ћи на то 
да се у при дев ским син таг ма ма мо же го во ри ти о „ска ли ра но сти, од но сно бла гим 
пре ла зи ма од од ред бе или до дат ка до до пу не, од оно га што се сма тра нео ба ве зним 
до оно га што се сма тра оба ве зним чла ном” (стр. 19), по ста вља и сле де ћи за да так 
сво га ис тра жи ва ња – утвр ђи ва ње кри те ри ју ма за раз ли ко ва ње ова два ти па од но са 
уну тар при дев ске син таг ме. Циљ про у ча ва ња при дев ске син таг ме је сте ра све тља ва ње 
од но са ком пле мен та ци је при де ва, што укљу чу је два цен трал на про бле ма ка те го-
ри за ци је до пу на при де ва. Ау тор ка да ље об ја шња ва да то под ра зу ме ва ана ли зу и 
од ре ђе ње мор фо син так сич ких и се ман тич ких ка рак те ри сти ка до пу на, али и утвр-
ђи ва ње и из два ја ње се ман тич ких кла са при де ва ко ји у са вре ме ном срп ском је зи ку 
до би ја ју ком пле мен те. До при нос ис тра жи ва ња На та ше Киш огле да се у то ме што 
би ана ли за за сно ва на на ова кав на чин и ње ни ре зул та ти мо гли да по слу же као 
осно ва за из ра ду рек циј ског реч ни ка при де ва јер пру жа те о риј ску осно ву, те да је 
грама тич ке и се ман тич ке по дат ке за из ра ду јед ног та квог реч ни ка. Ово би сва ка ко 

* Овај при каз је на стао у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се-
ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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би ло дра го це но с об зи ром на то да у ср би сти ци не по сто је све о бу хват ни рек циј ски 
или ва лен циј ски реч ни ци гла го ла, име ни ца и при де ва. 

У дру гој це ли ни пр вог по гла вља Струк ту ра кор пу са ау тор ка ука зу је на зна-
чај кор пу са на ко јем ће би ти спро ве де на ана ли за ис ти чу ћи да ре пре зен та тив ност 
и по у зда ност ис тра жи ва ња мо ра по чи ва ти на „ве ли ком бро ју пре гле да них при ме ра 
пре у зе тих из раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва са вре ме ног срп ског је зи ка” (стр. 
20). При ку пља ње гра ђе и фор ми ра ње кор пу са сто га је ре а ли зо ва но у две фа зе. Пр ва 
фа за под ра зу ме ва ла је екс церп ци ју при де ва ко ји зах те ва ју упот пу ња ва ње сво га 
зна че ња из ше сто том ног Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це 
срп ске и јед ним ма њим де лом и јед но том ног Ма ти чи ног Реч ни ка срп ског је зи ка 
(из дво је но је бли зу 600 при де ва, али је тај број, на кон ана ли зе њи хо ве упо тре бе у 
кон крет ним ре че ни ца ма, све ден на 358). У дру гој фа зи при ку пља ни су стил ски и 
гра ма тич ки ко рект ни при ме ри упо тре бе из дво је них при ме ра – при мар ни из вор 
био је елек трон ски Кор пус са вре ме ног срп ског је зи ка Ду шка Ви та са (www.kor pus.
matf.bg.ac.rs/kor pus/lo gin.ph p), по по тре би до пу њен при ме ри ма пре у зе тим из тек-
сто ва у елек трон ским из да њи ма ча со пи са или из ра до ва из раз ли чи тих на уч них 
обла сти. На овај на чин фор ми ран је бо гат (ана ли зи ра но је око 9000 раз ли чи тих 
при ме ра), ра зно вр стан и ре пре зен та ти ван кор пус за ис тра жи ва ње ко ји об у хва та 
тек сто ве из раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва – тек сто ви из раз ли чи тих на уч них 
обла сти, из пра ва и ад ми ни стра ци је, но вин ски тек сто ви. Ау тор ка сма тра да ова кав 
функ ци о нал но сти ли стич ки ра зно ро дан кор пус мо же би ти по ка за тељ ак ту ел них 
зби ва ња и тен ден ци ја у срсп ком је зи ку. 

У тре ћој це ли ни пр во га по гла вља Ва лен ци ја и рек ци ја: пре глед ли те ра ту ре 
ау тор ка да је пре глед ту ма че ња пој мо ва ва лен ци је и рек ци је у раз ли чи тим лин гви-
стич ким шко ла ма и тра ди ци ја ма али с ци љем да се пре ци зно утвр ди пој мов но-тер-
ми но ло шки апа рат ко ји ће би ти ко ри шћен у овом ис тра жи ва њу. На кон пре гле да 
ли те ра ту ре по све ће не пој мо ви ма ва лен ци је и рек ци је, ау тор ка ис ти че да се у овом 
ис тра жи ва њу ба ви рек ци јом при де ва (не и њи хо вим ва лен циј ским ка рак те ри сти-
ка ма). У овој сту ди ји, ка ко ис ти че, по ла зи од те о риј ског од ре ђе ња пој ма рек ци ја 
ко је ну ди В. Ру жић: „У рек циј ској ве зи ко јом упра вља ју од ре ђе ни гла го ли, за тим 
име ни це из ве де не од њих или при де ва, као и не ке се ман тич ке гру пе при де ва, имен-
ском реч ју у од го ва ра ју ћем па де жном об ли ку де но ти ра се пред мет ни или не пред-
мет ни са др жај ко ји је та ко укљу чен у се ман тич ки по тен ци јал управ не, гра ма тич ки 
до ми нант не ре чи да га спе ци фи ку је и про ши ру је (Ру жић у: Пи пер и др., 2005: 538)” 
(стр. 34).

Дру го по гла вље књи ге из де ље но је на че ти ри пот по гла вља: До пу ња ва ње – ком
пле мен та ци ја, Ком пле мен та ци ја при де ва, До пу не при де ва и Се ман тичка кла си
фи ка ци ја при де ва. 

Цен трал на те ма ко јом се ау тор ка ба ви у це ли ни До пу ња ва ње – ком пле мен
та ци ја је су ре зул та ти ис тра жи ва ња при дев ске рек ци је до ко јих је до шла В. Ру жић. 
С об зи ром на то да је, ка ко на гла ша ва и В. Ру жић, за не мар љив број сту ди ја у ср би-
сти ци по све ћен рек ци ји при де ва, те да је нео п ход но по дроб ни је ис пи ти ва ње ове 
про бле ма ти ке, На та ша Киш де фи ни ше основ ни за да так сво јег ис тра жи ва ња. Ка ко 
ау тор ка об ја шња ва, нео п ход но је ис пи та ти, с јед не стра не, син так сич ко-се ман тич-
ке ка рак те ри сти ке при де ва ко ји зах те ва ју до пу ну и, с дру ге стра не, ра све тли ти 
син так сич ко-се ман тич ке осо бе но сти са мих до пу на. Ау тор ка сма тра да би ре зул тати 
ова ко спро ве де не ана ли зе до при не ли са гле да ва њу овог не до вољ но ис тра же ног по ља. 

У це ли ни Ком пле мен та ци ја при де ва Н. Киш нај пре из два ја две гру пе при де ва: 
пу но знач ни при де ви ко ји се упо тре бља ва ју са мо стал но у пре ди кат ској функ ци ји 
(нпр. плав, др вен, блед и сл.) и пу но знач ни при де ви ко ји тра же кон кре ти за ци ју, спе-
ци фи ка ци ју и про ши ре ње зна че ња и је су управ ни члан син таг ме у пре ди кат ској 
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функ ци ји (нпр. склон, во љан, до ра стао и сл.). Да ље, ау тор ка ис ти че да на спрам ове 
две ја сно оме ђе не гру пе при де ва сто ји ве ли ки број оних мар ки ра них фа кул та тив
ном спо ји во шћу – у за ви сно сти од је зич ких (син так сич ко-се ман тич ких) али и не-
је зич ких фак то ра они се упо тре бља ва ју без до пу не или са раз ли чи тим до пу на ма 
(нпр. при ја зан : при ја зан пре ма љу ди ма и сл.). Сто га ће се, ка ко на во ди ау тор ка, у овом 
ис тра жи ва њу ис пи та ти и окол но сти од ко јих за ви си од су ство, тј. при су ство до пу-
на. Ау тор ки ну па жњу да ље при вла че по ли се ман тич ни при де ви ко ји у не ким од 
сво јих зна че ња не зах те ва ју до пу ну, док је у дру гим сво јим се ман тич ким ре а ли за-
ци ја ма из и ску ју. С тим у ве зи ау тор ка за кљу чу је да је код ви ше знач них при де ва 
да то ис тра жи ва ње огра ни че но са мо на она зна че ња у ко ји ма при дев до би ја до пу ну. 

У пот по гла вљу До пу не при де ва Н. Киш про бле ма ти зу је по де лу рек ци је на ја ку 
и сла бу јер се у по је ди ним при ме ри ма ком пле мен та ци ја при де ва „не мо же под ве сти 
ни под ја ку ни ти под сла бу рек ци ју бу ду ћи да је по ја ва до пу не усло вље на пр вен-
стве но не је зич ким кон тек стом” (стр. 43). Ау тор ка сто га из два ја кри те ри ју ме на 
осно ву ко јих ће раз ли ко ва ти две вр сте до пу на при де ва: оба ве зне (обли га тор не) и 
нео ба ве зне (фа кул та тив не) до пу не. Кри те ри ју ми су: а) (не)пред ви ди вост об ли ка 
до пу не усло вље на се ман ти ком и син так сич ко-се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма при-
де ва; б) (не)оба ве зност по ја вљи ва ња до пу не и в) про ме на ин фор ма тив но сти ис ка за 
усло вље на ре фе рен ци јал ном, од но сно не ре фе рен ци јал ном упо тре бом при де ва. 

На кон са же тог пре гле да ли те ра ту ре по све ће не се ман тич кој и, у ма њој ме ри, 
твор бе ној ана ли зи при де ва, На та ша Киш у це ли ни Се ман тич ка кла си фи ка ци ја 
при де ва ну ди сво ју се ман тич ку ти по ло ги ју при де ва ко ји у са вре ме ном срп ском 
је зи ку до би ја ју до пу не. При ли ком се ман тич ке кла си фи ка ци је при де ва ау тор ка 
по сма тра са од нос си стем ских и тек сту ал них зна че ња при де ва. Дру гим ре чи ма, 
по ла зи од ин хе рент не лек сич ке се ман ти ке при де ва а по том ана ли зи ра њи хо ва зна-
че ња ре а ли зо ва на у кон крет ној упо тре би, на ста ла под ути ца јем мор фо син так сич ких 
и се ман тич ких осо бе но сти до пу на, те оста лих ре че нич них чла но ва. Осим то га, 
ау тор ка уво ди као ре ле ван тан па ра ме тар при кла си фи ка ци ји при де ва и кри те ри јум 
ре фе рен ци јал ност: не ре фе рен ци јал ност. На осно ву ова квих па ра ме та ра, из дво је-
не су че ти ри зна чењ ске кла се при де ва ко је до би ја ју до пу ну: 1. при де ви са зна че њем 
осо би не, 2. они са зна че њем од но са два или ви ше уче сни ка у ре ла ци ји, 3. при де ви 
ко ји ма се де но ти ра пси хо фи зи о ло шки про цес и, ко нач но, 4. при де ви са зна че њем 
пар ти тив но сти и кван ти фи ка ци је. У окви ру сва ке се ман тич ке кла се ау тор ка 
да ље из два ја, на осно ву раз ли чи тих кри те ри ју ма и обе леж ја (нпр. жи во [+/-], ре ци-
проч ност [+/-], мо дал ност и ти по ви мо дал них зна че ња) ве ћи број пот кла са, и из во ди 
ко нач ну се ман тич ку кла си фи ка ци ју при де ва. Се ман тич ка сло же ност и раз у ђе ност 
из дво је них зна чењ ских кла са мо же се ви де ти на при ме ру кла се при де ва ко ји ма се 
де но ти ра ју пси хо фи зи о ло шки про це си. Ау тор ка, укр шта ју ћи кри те ри ју ме жи во 
[+/-], те узи ма ју ћи у об зир ка те го ри ју мо дал но сти и по је ди не ти по ве мо дал них зна-
че ња, уну тар по сма тра не се ман тич ке кла се из два ја сле де ће пот кла се: при де ви са 
зна че њем пси хо фи зи о ло шког про це са, при де ви ко ји де но ти ра ју пси хо фи зи о ло шки 
про цес иза зван ре фе рен том у функ ци ји до пу не (уну тар ове пот кла се из два ја се фи-
зич ко ста ње не жи вог, пред мет ног пој ма иза зва но ре фе рен том у функ ци ји до пу не), 
за тим при де ве ко ји ма се озна ча ва ју осе ћа ње или рас по ло же ње усме ре но ка не ком 
ре фе рен ту (а као под тип осе ћа ње или рас по ло же ње усме ре но ка не ком ре фе рен ту, 
а иза зва но ка квом рад њом објек та), да ље на во ди при де ве ко ји ре фе ри шу о пси хо-
фи зи о ло шком про це су про у зро ко ва ном ре фе рен том у функ ци ји до пу не и усме ре-
ном ка том ре фе рен ту, оне ко ји озна ча ва ју став или ми шље ње, те оне ко ји но се 
мо дал на зна че ња (раз ли ку ју ћи при том под ти по ве пре ма раз ли чи тим ти по ви ма 
мо дал них зна че ња: нео д ре ђе на ре ал ност – мо гућ ност из вр ше ња не ке рад ње, де он-
тич ка мо дал ност – оба ве зност из вр ше ња не ке рад ње и оп та тив на мо дал ност). 
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Цен трал ни део мо но гра фи је чи ни по гла вље До пу не при де ви ма раз ли чи тих 
се ман тич ких кла са у ко јем ау тор ка ана ли зи ра про цес ком пле мен та ци је при де ва 
из уста но вље них се ман тич ких кла са и пот кла са. Сва кој се ман тич кој кла си при де ва 
по све ћу је по се бан оде љак у ко јем из два ја под о дељ ке где по сма тра ком пле мен та ци ју 
од ре ђе них зна чењ ских пот кла са. Сва ки оде љак, од но сно под о де љак струк ту ри ран 
је на исто ве тан на чин. Нај пре ау тор ка на во ди основ ни мо дел ком пле мен та ци је при-
де ва из од ре ђе не зна чењ ске кла се, за тим сле ди та бе лар ни при каз у ко јем да је по пис 
ре ги стро ва них при дев ских лек се ма из по сма тра не кла се, ин вен тар фор мал них, 
син так сич ких обра за ца њи хо вих до пу на и на кра ју зна че ње при де ва ко је је ре а ли-
зо ва но у да том слу ча ју. На кон та бе лар ног при ка за сле де ау тор ки на за па жа ња у ве зи 
са сле де ћим. Нај пре, На та ша Киш утвр ђу је ста тус до пу не уз ана ли зи ра не при де ве 
– пре ци зи ра да ли је реч о обли га тор ним или пак фа кул та тив ним ко ји ма се зна че ње 
при де ва „кон кре ти зу је у сми слу ве зи ва ња за тач но утвр ђе не си ту а ци је или до ме не 
жи во та” (стр. 62) (нпр. при дев до бар У Лок / СА Ин стр ре а ли зу је зна че ње ‘ко ји по-
ка зу је ве шти ну у вр ше њу не ке рад ње’), при че му увек ис ти че гра ду ел ност у сте пе ну 
оба ве зно сти се ман тич ких до пу на. Да ље ау тор ка раз ра ђу је мор фо син так сич ке али 
и се ман тич ке ка рак те ри сти ке до пу на. Пр во на во ди кон струк ци је за фор ма ли за ци ју 
ре а ли зо ва них до пу на а за тим по сма тра њи хо ва зна чењ ска обе леж ја. Та ко, на при-
мер, ка да го во ри о до пу на ма при де ви ма са зна че њем осо би не ис по ље не у од ре ђе ној 
си ту а ци ји или при вр ше њу ка кве рад ње, ау тор ка на по ми ње да је по фор ми до пу на 
у нај ве ћем бро ју слу ча је ва кон струк ци ја ло ка ти ва са пред ло гом у, ре ђе ге ни тив не 
пред ло шко-па де жне кон струк ци је и ин стру мен тал са пред ло гом са, а по јам у по-
зи ци ји до пу не је де вер ба тив на име ни ца или пра ва име ни ца, при че му је у оба слу-
ча ја реч о им пли ци ра ним пре ди ка ци ја ма, што илу стру је ре пре зен та тив ним при-
ме ри ма из раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва (нпр. (нпр. ... док се не да ју ја сни 
од го во ри на њи хо ва пи та ња, РСЈ и РСС мо ра ју хит но да ре а гу ју а не да и да ље бу ду 
не до след ни у не ким сво јим од лу ка ма; Био је ве о ма енер ги чан у свим сво јим иде ја ма, 
и ве о ма бор бен). До пу не мо гу но си ти раз ли чи те се ман тич ке ка рак те ри сти ке. Ово 
нај бо ље илу стру ју при ме ри до пу на при де ви ма са зна че њем осо би не ти па зна ча ја 
или ва жно сти. Ови при де ве до пу њу ју кон струк ци ја аку за ти ва са пред ло гом за 
или до пун ска кла у за ко ји ма се ис ка зу је „ си ту а ци ја или до мен жи во та у ко ји ма се 
проце њу је уло га и ути цај су бје кат ског пој ма, што се у том сми слу сма тра ва жним или 
зна чај ним” (стр. 80). При де ви за слу жан и зна ча јан до би ја ју до пу не са узроч ним 
зна че њем, при че му се екс пли ци ра раз лог због ко јег се ка кав по јам сма тра ва жним. 
Ове при де ве до пу њу је и ло ка тив на кон струк ци ја са пред ло гом по ко јом се озна ча ва 
кри те ри јум на осно ву ко јег се су бје кат ском пој му при пи су је зна чај, за слу га. 

На кон ана ли зе до пу на при де ва, сле ди де таљ на се ман тич ко-син так сич ка ана-
ли за при де ва ко ји при па да ју из дво је ној зна чењ ској кла си, тј. пот кла си, с ак цен том 
на утвр ђи ва ње да ли се ра ди о њи хо вој не ре фе рен ци јал ној или ре фе рен ци јал ној 
упо тре би. У пр вом слу ча ју, ка ко ау тор ка до бро при ме ћу је, при де ви се упо тре бља-
ва ју без до пу не и та ко са мо стал но упо тре бље ни де но ти ра ју ма ње или ви ше трај ну 
осо би ну не ке осо бе док се та осо би на у дру гом слу ча ју, да кле у ре фе рен ци јал ној 
упо тре би, до пу ном огра ни ча ва са мо на од ре ђе не си ту а ци је. Да ље, ау тор ка код ви-
ше знач них при де ва по сма тра да ли при дев од ре ђе ну до пу ну до би ја у свим сво јим 
се ман тич ким ре а ли за ци ја ма или са мо у не ким од сво јих зна че ња. Јед но знач ни при-
де ви пак, у за ви сно сти од упо тре бе у кон крет ном кон тек сту, по не кад раз ви ја ју раз-
ли чи те до дат не се ман тич ке ком по нен те, те сход но то ме до би ја ју раз ли чи те вр сте 
до пу на и мо гу би ти свр ста ни у раз ли чи те зна чењ ска кла се и пот кла се. На ве де но 
илу стру је при дев искрен ко ји ка да га до пу њу је кон струк ци ја у + Лок озна ча ва осо-
би ну ис по ље ну у вр ше њу ка кве рад ње, а ка да се уз ње га ве зу је да тив пра ћен пред-
ло гом пре ма де но ти ра осо би ну усло вље ну од ре ђе ним на чи ном по на ша ња усме ре ног 
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пре ма објек ту. Ау тор ка, да кле, до след но по сма тра ме ђу у сло вље ност оства ре не до-
пу не и ре а ли зо ва ног зна че ња при де ва. Ово је сва ка ко оправ дан при ступ, што по ка-
зу је и то што при де ви ко ји се од ре ђу ју као при мар но пу но знач ни у слу ча ју ре а ли-
за ци је ка кве до пу не уз њих ме ња ју сво је зна че ње. Та ко, на при мер, уко ли ко се уз 
пу но знач не при де ве ко ји озна ча ва ју ка рак тер ну цр ту или пси хо фи зи о ло шку осо би-
ну не ке осо бе ре а ли зу је до пу на ко јом је ис ка зан обје кат упу ћи ва ња, до би ја ју но ву 
се ман тич ку ком по нен ту – ‘по на ша ти се на од ре ђен на чин’ (уп. нпр. при ја тан и 
при ја тан пре ма не ком).

У за вр шном по гла вљу мо но гра фи је – За кључ на раз ма тра ња – ау тор ка си сте-
ма тич но ре зи ми ра ре зул та те спро ве де ног ис тра жи ва ња и из во ди пре ци зне и ре-
ле вант не за кључ ке.

При ка за ном сту ди јом, за сно ва ном на из у зет но бо га том кор пу су и оп се жном 
ис тра жи ва њу, ра све тљен је је дан сег мент син так сич ко-се ман ти чих пи та ња, до са да, 
у ср би стич кој ли те ра ту ри не до вољ но ис тра жен – дат је пун опис и пре ци зно од ре-
ђе ње од но са ком пле мен та ци је у при дев ској син таг ми. Уз то, ре зул та ти до ко јих је 
до шла На та ша Киш у сво јем ис тра жи ва њу сва ка ко пред ста вља ју те о риј ску ба зу 
за из ра ду јед ног по у зда ног гра ма тич ког реч ни ка са до пу на ма.

Др Је ле на Т. Ај џа но вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
je le na.aj dza no vic @gmail.co m 

UDC 821.163.41.09 Kašanin M.(049.32)
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КУЛ ТУР НИ ОБРА ЗАЦ МИ ЛА НА КА ША НИ НА

(Ја на М. Алек сић. Кул тур на иде о ло ги ја Ми ла на Ка ша ни на. 
Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2018)

Мо но гра фи ја Кул тур на иде о ло ги ја Ми ла на Ка ша ни на Ја не М. Алек сић, на уч-
ног са рад ни ка Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, про ис те кла је из 
док тор ске ди сер та ци је, успе шно од бра ње не на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер-
зи те та у Бе о гра ду. Ви ше стра на Ка ша ни но ва књи жев на лич ност, ду го не пра вед но 
по ти ски ва на, из и ску је раз ли чи те аспек те ту ма че ња: од при по ве дач ких, књи жев-
но кри тич ких и есе ји стич ких тек сто ва до ра да у исто ри ји књи жев но сти, под ра зу-
ме ва ју ћи да је Ка ша ни но ва основ на во ка ци ја за пра во исто ри ја умет но сти, не са мо 
сред њо ве ков на (у овој обла сти док то ри ра и њо ме се ис трај но ба ви), не го и са вре-
ме на те кла сич на умет ност, ко ји ма се по све ће но ба вио и у скло пу сво јих му зе о ло-
шких ан га жо ва ња, пре све га из ме ђу два свет ска ра та. 

Ипак, те ма ко ја об је ди њу је ства ра лач ку по ли фо ни ју Ми ла на Ка ша ни на мо же 
се под ве сти под син таг му „кул тур на иде о ло ги ја“, јер је био ме ђу оним ин те лек ту-
ал ци ма ко је је њи хо ва ши ро ка за сно ва ност, уз од го вор ност пре ма за јед ни ци, упу-
ћи ва ла на ак тив на про ми шља ња кул ту ре и од но са пре ма њој, у све тлу до ла зе ћих 
иза зо ва, али и од но са пре ма тра ди ци ји. У овом слу ча ју, то под ра зу ме ва про блем 
кул тур не са мо све сти уну тар дис кон ти ну и ра ног раз во ја срп ске кул ту ре, по спе ши-
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ван не у ро тич ним про ме на ма мо дер ног до ба, а на кон ве ли ког осло бо ди лач ког и 
др жа во твор ног по ду хва та ге не ра ци је што је из не ла те рет Пр вог свет ског ра та. 
Про у ча ва ње кул тур не иде о ло ги је јед ног скрај ну тог ау то ра, од чи је нас смр ти де-
ли ви ше де це ни ја, ау тор ка те ме љи на раз лич ним па и уда ље ним те о риј ским упо-
ри шти ма. Ја на Алек сић сво је ис тра жи ва ње рас по ре ђу је у два сег мен та: увод ни 
те о риј ски, на сло вљен Кул тур на иде о ло ги ја као им пли цит на ви зи ја кул тур ног 
обра сца и онај ис тра жи вач ко-ин тер пре та тив ни, оби мом да ле ко пре те жни ји и раз-
у ђе ни ји, под на сло вом Ка ша ни но ва им пли цит на ви зи ја кул тур ног обра сца и кул
тур не по ли ти ке.

У увод ном сег мен ту, ау тор ка пре до ча ва ме ро дав на ви ђе ња те ме кул тур ног 
обра сца и срод них пој мо ва, ис по ста вља га „као по ли тич ки и кул тур но и сто риј ски 
оме ђе ни озна чи тељ оног са др жа ја ко ји мо ра би ти об ли ко твор ни чи ни лац ко лек тив-
не све сти и бив ство ва ња у вре ме ну“. У пре до че ном укр шта ју по гле да на круг бли ских 
те ма и пој мо ва, до ла зи и до иде ја сво га од ра ни је при ви ле го ва ног ау то ра, Ни ко ла ја 
Бер ђа је ва, и ње го вог од ре ђе ња кул ту ре као ква ли тет ног из бо ра ко ји об ла го ра ђа ва 
по је дин це, уко ли ко се та ели та не оту ђи од дру штва и на ро да. Ау тор ка се осла ња на 
Бер ђа је ва и по во дом раз лу че ња пој мо ва кул ту ре и ци ви ли за ци је. На исту те му се 
ов де ци тат но огла ша ва ју и Фер нан Бро дел и Освалд Шпен глер (по ред Иљи на и Мар-
ку зеа), али и дру ги ау то ри, по пут на шег до ско ра шњег са вре ме ни ка Ми ла на Ра ду-
ло ви ћа, чи јој ми сли Ја на Алек сић и ов де, као и у ра ни јим ра до ви ма, ода је пу ну по част.

Иду ћи обр ну том хро но ло ги јом, од са вре ме но сти ка ду би ни исто ри је, Алек си-
ће ва до ла зи и до хер де ров ског кон цеп та кул ту ре, де лат ном од пре крет ног ро ман ти-
зма па до да нас, кон цеп та о на род ним и пре дач ким те ме љи ма кул ту ре. На ко рак 
да ље на и ла зи мо и на те му од но са пре ма тра ди ци ји и об ли ко ва ња лич ног у од но су 
на ко лек тив ни иден ти тет, иза зов ну у кон сте ла ци ји гло бал ног се ла, мул ти кул ту рал-
них стра те ги ја и тран сна ци о нал них по ли ти ка иден ти те та. У ко ло пле ту са вре ме них 
те о риј ских гла со ва што кул ту ру по сма тра ју као кон структ и про стор ма ни пу ла ци је 
и при си ле над по је дин цем, ау тор ка ипак ра за би ра, уз до зи ва ње дру гих и дру га чи је 
за сно ва них ау то ра, уло гу кул тур ног обра сца као „ре гу ла то ра свих кул тур них мо де-
ла, ка ко ау тох то них и на сле ђе них, та ко и оних пре у зе тих из дру гих кул ту ра и тра-
ди ци ја“, тј. као „за ло га оп стан ка и не го ва ња кул тур них вред но сти и ме ха ни зам се-
лек ци је, по том и кон кре ти за ци је раз ли чи тих об ли ка дру штве не све сти и људ ског 
по на ша ња“. Ре гу ла тив ност а не оба ве зност кул тур ног обра сца у окол но сти ма оп ште 
и тек на о ко сти хиј не не стал но сти са вре ме них кул тур них са др жа ја и сме ро ва, чи ни 
се јед ним од да ле ко се жно ва жних ис хо ди шта мо но гра фи је Ја не Алек сић.

Оту да ова те ма, у ве зи са кул тур но и де о ло шким по зи ци ја ма Ми ла на Ка ша-
ни на, под ра зу ме ва про це се ду жег тра ја ња, ко ји се, у пу ној ме ри, ак ту а ли зу ју и 
да нас, у спо ља бит но про ме ње ним окол но сти ма. Ми лан Ка ша нин је – ка ко са гле-
да ва мо из дру гог сег мен та мо но гра фи је Ја не Алек сић – ви зи ју кул тур ног обра сца 
и кул тур не по ли ти ке из ла гао у бит ним де о ни ца ма кри тич ких и исто ри о граф ских 
ра до ва о књи жев но сти и умет но сти. Еру дит ног Ка ша ни на ау тор ка и по сма тра као 
ар би тра „ко лек тив не све сти о кул тур ној исто ри ји на шег на ро да“ и рав но прав ног 
уче сни ка „у кон сти ту и са њу срп ске кул тур но и сто риј ске све сти“. Не за не ма ру ју ћи 
мла да лач ке ра до ве, по ла зи од ме ђу рат не ак тив но сти, нај пре на пла ну књи жев не и 
умет нич ке кри ти ке. Мо дер ни за ци ја је, за Ка ша ни на, пре све га кул ти ви са ње, бри-
га о је зи ку и сти лу и свест о европ ском хо ри зон ту на ци о нал ног ства ра ња. Не по-
сред не из во ре та квог при сту па кул ту ри, у ши рем ге не ра циј ском кон тек сту, Алек-
си ће ва пре по зна је у ра до ви ма „мла до бо са на ца“ Ди ми три ја Ми три но ви ћа и Пе ра 
Сли јеп че ви ћа. При зи ва из но ва Мар ку зе ов тер мин „афир ма тив не кул ту ре“, обла сти 
про ши ре не на це ли ну дру штва: „Са мо пре ма та квом хо ли стич ком по и ма њу ен ти-
те та кул ту ре ко ји је сло бо дар ски де тер ми ни сан, на ци о нал но са мо све стан и ка 
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вр хун ским умет нич ким до ме ти ма усме рен, мо гу ће је осми сли ти исто риј ску ег зи-
стен ци ју и при па да ти свет ској кул тур ној исто ри ји. Оту да код Ка ша ни на им пли-
цит на иде ја афир ма тив не кул ту ре као за себ не ствар но сти уну тар исто риј ске ег-
зи стен ци је срп ске за јед ни це ко ја би тек у тој за себ но сти, не и у изо ло ва но сти, 
мо гла да зра чи нај ви шим ху ма ним вред но сти ма и под стак не кул тур ну за јед ни цу 
на уна пре ђе ње жи во та.“ Не јед ном, Ка ша нин под вла чи иде ју кон ти ну и те та као 
услов за оства ри ва ње кул тур ног раз вит ка, али и ари сто кра ти зам као но си о ца и 
ме це ну, као кон тра те жу и ме ђу рат ном и по сле рат ном иде о ло ги зо ва ном на род ња-
штву и по пу ли зму. 

Без об зи ра на свој по зив исто ри ча ра умет но сти, Ка ша нин по вла шће но ме сто 
да је књи жев но сти у об ли ко ва њу кул тур не све сти и кул тур не иде о ло ги је, „ин те-
грал не ми сли о срп ској кул ту ри“ ко ју је и сам на сто јао да об ли ку је. Ау тор ка за па-
жа да је кључ на шао у сред њем ве ку, ко ји је, још с по чет ка XX сто ле ћа, а на ро чи то 
на кон Дру гог свет ског ра та, био скрај нут у на шем кул тур ном хо ри зон ту окре ну том 
но во ве ков ној Евро пи, те, на кон то га, ре во лу ци о нар ној ми си ји про ле та ри ја та. А 
та да је, ка ко Ка ша нин на по ми ње, је ди ни пут Ср би ја ишла у ко рак с во де ћим др-
жа ва ма на шег кон ти нен та. Оту да, сред њи век је мо рао да по ста не па ра диг ма, осно-
ва за наш кул тур ни са мо о пис. На кон но вог от кри ћа сред њо ве ков них фре са ка као 
умет нич ке вред но сти – ко јем је, као млад исто ри чар умет но сти, при су ство вао као 
све док – Ка ша нин је пре гао да и срп ску сред њо ве ков ну књи жев ност по ста ви на 
ме сто ко је јој при па да, ува жа ва ју ћи раз ли ке у књи жев ним и кул тур ним си сте ми-
ма сред њег ве ка и на ше епо хе. 

У то ме по гле ду, по ка зу је ау тор ка, Ка ша нин на гла ша ва све тов ну ком по нен ту 
сред њо ве ков не кул ту ре, ко јој је ина че при пи си ван пре те жно са крал ни ка рак тер, 
јер су цр кве ни спо ме ни ци очу ва ни ји и че шће об на вља ни кроз ве ко ве ра за ра ња. 
Ка ша ни нов кул тур ни „ре ви зи о ни зам“ је, ка ко ка же Алек си ће ва, да ле ко се жно мо-
ти ви сан упра во об ли ко ва њем „ин те грал не ми сли о срп ској кул ту ри“. У ма ње по-
зна том тек сту из го ди на уред нич ког ра да у Ле то пи су Ма ти це срп ске (На по ме не 
о про бле му За па да и Ис то ка, 1928), ау тор ка ука зу је на је дан од кључ них ис ка за 
Ка ша ни но ве кул тур не по зи ци је, „да не мо же би ти ра сан пи сац ко ји не зна сво ју 
зе мљу и пси хо ло шки и исто риј ски, и ге о граф ски“. Пи та ње ва ља не кул тур не са мо-
све сти по чи ва на са зна ва њу и си сте мат ском по зна ва њу на ци о нал не кул ту ре као 
де ла европ ске кул ту ре. Не за о би ла зни су и есе ји у књи зи Суд би не и љу ди као из вор 
им пли цит них кул тур но и де о ло шких ста во ва на шег пи сца, као и дру га чи је, са мо-
све сни је сли ке на ше но ви је исто ри је књи жев но сти.

Алек си ће ва до ти че и про блем тра ди ци је и ори ги нал но сти, ду ха вре ме на и 
ме ста, о че му је Ка ша нин ви ше крат но све до чио, у при лог ства ра лач ком пре и спи-
ти ва њу на сле ђе них об ли ка и са др жа ја. У ни зу књи жев них пор тре та збир ке Суд
би не и љу ди на шли су ме ста и есе ји о есте ти ча ри ма и кри ти ча ри ма ко ји су да ва ли 
тон мо дер ној срп ској кул ту ри. Та ко и Ја на Алек сић за др жа ва па жњу на ме та кри-
тич ким ста во ви ма Ми ла на Ка ша ни на у све тлу те ме кул тур ног обра сца. Кул ту ра 
и сен зи би ли тет су кључ не ре чи и ка да је реч о Ка ша ни но вој по е ти ци ин те грал не 
кри ти ке, не ис кљу чи во струч не и на уч не, не го ви ше умет нич ке, усме ре не ка обра-
зо ва њу чи та ла ца и пи са ца. Алек си ће ва не про пу шта да Ка ша ни но ва при по вед на 
оства ре ња, те мат ски си ту и ра на у са вре ме ност пи шче вог до ба, про чи та у све тлу 
на слов ног про бле ма, по ла зе ћи од све сти да књи жев на де ла син те ти зу ју и сли ку 
кул тур ног кон тек ста и ње го вих про тив но сти и те жњи.

У фи на лу дру гог сег мен та књи ге, Ја на Алек сић по ста вља у па ра ле лу по гле де 
на кул ту ру Ка ша ни на и Сло бо да на Јо ва но ви ћа – као ис так ну тог са вре ме ни ка ко ји 
је раз маз тао исти круг те ма те пре ци зно обра зло жио по јам кул тур ног обра сца – 
ујед но су ми ра ју ћи сво је раз ма тра ње. Сле де ћи па сус с кра ја мо но гра фи је мо же по-
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слу жи ти као са же так чи та вог раз ма тра ња: „Ка ша ни но ва по ја ва и де ло по ка зу ју да 
про ми шља ње кул тур ног обра сца зах те ва увид у не ми нов ну ди хо то ми ју из ме ђу 
по је ди нач ног и оп штег, кон крет ног и ап стракт ног, ре ла тив ног и ап со лут ног, ло-
кал ног и уни вер зал ног, мо ни зма и плу ра ли зма, кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та, 
исто риј ског и ме та фи зич ког. Ди хо то ми ја на ве де них до ме на ума и кон тем пла тив ног 
ис ку ства Ка ша ни ну не оте жа ва по сту ли ра ње хи по те зе о то ме шта би срп ски кул-
тур ни обра зац мо гао би ти. Ова плат фор ма у се би са др жи и аспект на ци о нал ног 
као од ре ђе ња јед ног кон крет ног ду хов но и сто риј ског ен ти те та, али пој ма са ну жним 
по ли тич ким ко но та ци ја ма. Оту да се, сле де ћи Ка ша ни но ве иде је, у са мом пој му 
срп ски кул тур ни обра зац да ју уви де ти све на ре че не ам би ва лент но сти ко је иза зи-
ва и са ко ји ма се хра бро ва ља су о чи ти ра ди про ши ре ња ње го вог се ман тич ког 
по ља на ху ма ни стич ким осно ва ма и ра ди ус по ста вља ња сми сле не ре ла ци је из ме-
ђу па ра диг ме и исто риј ског ис ку ства.“

На уч на мо но гра фи ја Кул тур на иде о ло ги ја Ми ла на Ка ша ни на Ја не М. Алек сић 
пред ста вља ам би ци о зан и те о риј ски мно го стра но по др жан ис тра жи вач ки по ду хват 
о зна чај ном опу су ко ји, ка да је реч о до ме ну књи жев не кри ти ке и исто ри је књи-
жев но сти – а по себ но кул тур не иде о ло ги је, ни је до сад, ни из бли за, ова ко об у хват-
но раз ма тран. Рад Ја не Алек сић чи ни се оту да ва жни јим што у ви до круг срп ске 
на у ке о књи жев но сти уво ди и Ка ша ни но ве ра до ве оста ле из ван књи га об ја вље них 
за жи во та, али и те о риј ске аспек те ко јим се ње го во де ло ак ту а ли зу је у са вре ме ном 
ин те лек ту ал ном и кул тур ном кон тек сту, из ко јег се и са ма ау тор ка по све ће но и 
ан га жо ва но огла ша ва.

Др Дра ган Л. Ха мо вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град
ha mo vic dra gan @gmail.co m

UDC 821.163.41-93.09(049.32)

(АУ ТО)ПОР ТРЕТ ГЛА СА

(Је ле на Па нић Ма раш. Пе ва ње и при по ве да ње: пу те ви мо дер ни зма у  
срп ској књи жев но сти за де цу. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет, 2019)

Пред том по бу ном пу ца ју ша во ви 
на ше кон вен ци о нал но сти, вас пи та ња и 
ци ви ли за ци је ко ји ма смо као јед ном за 
сваг да уре ди ли сви јет, а то по че сто зна
чи – ко ји ма смо се огра ди ли од сви је та!

Рај ко Пе тров Но го

Ге не ра ли је: увод ни текст и че тр на ест ра до ва по де ље них у че ти ри це ли не, сви 
ра до ви прет ход но об ја вље ни у ре ле вант ним ча со пи си ма и те мат ским збор ни ци ма. 
Свр ха: праг ма тич на – тек сто ви об је ди ње ни на истом ме сту. Ис ход: нео би чан и ком-
плек сан кри ти чар ски ау то пор трет, у ко јем на чин на ко ји кри ти чар при сту па дру гима 
от кри ва ње га са мог. У по не че му и ду бље не го што ка зу је ње го ва увод на при ча о се би.
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Пе ва ње и при по ве да ње за по чи ње тек сто ви ма о кон тро верз ној ан то ло ги ји по-
е зи је за де цу Бо ре Ћо си ћа. Ра до ви Ма ни фест деч је по е зи је чу да – Бо ра Ћо сић и 
Деч ја по е зи ја срп ска (23–40) и О ’књи зи из пр ко са’, још јед ном“ (41–48) ука зу ју на 
ан ти и сто ри зам и от кри ва ње ин фан тил ног на сле ђа аван гар де и над ре а ли зма у Ћо-
си ће вом из бо ру, на ши ре ње по ља деч је пе сме у по гле ду ње не са др жи не, жан ра и 
укљу че них ау то ра. У ана ли зи ни су за не ма ре ни ни из ра зи то кри тич ко ан то ло ги ча-
ре во ви ђе ње по је ди нач них пе сни ка, ње го ва чи та лач ка страст и ма ни фест ни ка рак тер 
пред го во ра. Све то Па ни ће ву, ре кло би се, во ди за кључ ку да је овај сме ли по ду хват 
и да нас про во ка ти ван и по ле мич ки жив, као рет ко ко ји у по љу деч је ли те ра ту ре. 
Ако ана ли за Ћо си ће ве ан то ло ги је за да је основ ни смер књи зи, тек сто ви ма у ко ји ма 
је цен трал на фи гу ра Алек сан дар Ву чо уво ди се њен глав ни лик. По ја ва Ву чо вог 
име на би ће, ина че, че ста у ве ћи ни ра до ва кроз ус по ста вља ње па ра ле ла са ње го вим 
ства ра ла штвом као нај ви шим (и) аван гард ним до ме том срп ске по е зи је за де цу; ако 
Ву ча та мо пак екс пли цит но не ма, он да има по тра ге за аван гард ним им пул си ма или 
екс пе ри мен тал ним прак са ма. Текст Ме сто и зна чај аван гар де у са вре ме ној на ста
ви књи жев но сти (61–70) ло гич ки се на до ве зу је на пи та ње ре цеп ци је Ћо си ће вог 
из бо ра кроз ана ли зу по зи ци је аван гард ног на сле ђа ван ака дем ских окви ра и, по-
себ но, у школ ском кон тек сту. Ау тор ка ука зу је на ви ше стру ки ап сурд: у школ ским 
про гра ми ма за мла ђе раз ре де на ла зе се Ке ро ло ва Али са и пе сни ци ко ји су из аван-
гар де из ра сли, у ње му су чак и пи сци ко ји при па да ју ме ђу рат ном пе ри о ду – али у 
ње му не на ла зи де ла ко ја ба шти не истин ски аван гард ни из раз по пут Ву чо вих 
Пе тли ћа. При ље жно бе ле же ње и ту ма че ње ме на уну тар по е ме Сан и ја ва хра брог 
Ко че оства ре но је у ра ду Ка ко се ка лио Ко ча (71–89): од на кнад не ин кор по ра ци је 
по гле да на зе мље ис точ ног бло ка, до (по)етич ки бит них из ме на у про фи лу ли ко ва 
и за вр шет ка по е ме, ко ји су ишли у сме ру одва ја ња од зма јев ског на сле ђа.

Да ви чо во рат но Де тињ ство (91–106) на ста вља ис тра жи ва ња аван гард них 
ру ко пи са и фо ку си ра се на про жи ма ње пси хо ло шког вре ме на од ра ста ња и објек-
тив ног вре ме на од ре ђе ног рат ним зби ва њи ма. Па ни ће ва у Да ви чо вом сти хо ви ма 
за па жа до ми на ци ју пси хо ло шког у од но су на објек тив но вре ме, те по ла ри за ци ју 
да на, као вре ме на са зна ња, и но ћи, као вре ме на сек су ал но сти, деч јих стра хо ва и 
кон стру и са ња пе снич ког иден ти те та. Сце нич ност се ћа ња и ди на ми за ци ја пеј за жа, 
на из ме нич на упо тре ба про шлог и са да шњег вре ме на, као и сме на пр вог ли ца јед-
ни не и мно жи не, про ту ма че ни су та ко да се по ка жу ван ред на умет нич ка сна га и 
сло же ност овог Да ви чо вог оства ре ња. Не што дру га чи је ау тор ка се ба ви сме њи ва-
њем при по ве дач ких пер спек ти ва у ком па ра тив ној сту ди ји Де кон струк ци ја при по
вед ног су бјек та у Ра ним ја ди ма Да ни ла Ки ша и Ба шти сље зо ве бо је Бран ка Ћо пи
ћа (199–213). Ту ма че на два тек ста, раз ли чи тих по е тич ких усме ре ња, али срод на у 
при су ству ау то би о граф ског мо мен та, лир ских и по је ди них те мат ско-мо тив ских 
пре кла па ња, спа ја и гра нич на по зи ци ја при по ве да ча. Ау тор ка уо ча ва ка ко та ква 
по зи ци ја про из во ди ам би ва лент ну пу ко ти ну у при по ве да њу, где при по ве дач ко ји 
се се ћа де тињ ства ви ди се бе као ок си мо рон ског „бли ског стран ца“. Та пу ко ти на 
по том им пли ци ра постструк ту ра ли стич ко од су ство чвр стог сре ди шта и не мо гућ-
ност је дин ства при по вед ног су бјек та, ко је је Ћо пи ћев текст до та кло, док је Ки шов 
у ве ли кој ме ри од ре ди ло. А у про сто ру пост мо дер ни стич ког ис ку ша ва ња про зе за 
де цу, сту ди ја Ин тер ме ди јал ни екс пе ри мент у ро ма ну за де цу и оста ле (Ми ло рад 
Па вић, Не ви дљи во огле да ло / Ша ре ни хлеб) (215–228) афир ми ше Па ви ће ву „раз и-
гра ну суб вер зи ју“, по сма тра је у све тлу по е ти ке ње го вих ро ма на за од ра сле и по-
ка зу је слич но сти са њом на ви ше рав ни: две пол но од ре ђе не при че, екс пе ри мен-
ти са ње ви зу ел ним иден ти те том, ars com bi na to ria и ин тер ме ди јал ност. Но, ту су и 
раз ли ке, и раз ло зи за за др шку у оце ни, ко ји се нај ви ше очи ту ју у на гла ше ној обра-
зов ној ком по нен ти и по уч но сти у по је ди ним де ло ви ма тек ста.
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Афир ма ци ја екс пе ри мен та и тра га ње за аван гард ном суб вер зи јом оте ло тво-
ре ња су хе у ри стич ког ка рак те ра Пе ва ња и при по ве да ња, а до дат ну от кри ва лач ку 
вред ност има ју ра до ви ко ји из ла зе из гра ни ца ка нон ског ода би ра сти хо ва у на из глед 
до бро по зна тим опу си ма – та ко је у слу ча ју тек сто ва о Д. Мак си мо вић, Г. Ви те зу и 
М. Ода ло ви ћу. У њи ма се, та ко ђе, с на ме ром да се уз др ма ју „око шта ли су до ви“ до ста 
тра га ло за аван гард ном за о став шти ном. „Је дин ство све та у по е зи ји за де цу Де сан-
ке Мак си мо вић“ (107–120) по ку ша ва да у осе ћа њу пан ко хе рент но сти на ђе тач ку 
пре се ка пе сни ки њи ног ства ра ла штва и по ме ну те стил ске фор ма ци је. Спо на се 
уо ча ва у осе ћај но сти ко ја ус по ста вља спо ра зум са при ро дом, као и у оном аспек ту 
су ма тра и зма ко ји под ра зу ме ва да је на све ту све у ве зи, а Па ни ће ва пре да ним раш-
чи та ва њем по ка зу је ка ко се иде ја пан ко хе рент но сти ре а ли зу је у кон крет ним пе сма-
ма. Ту ма че ње ау то по е тич ких сти хо ва у есе ју О пе сми и при ча њу у по е зи ји Гри го ра 
Ви те за (123–140) од ве ло је кри ти чар ку ка ма ње ту ма че ним, нон сен сним, епи таф ским 
и пе сма ма о ре че нич ним зна ци ма, ко је су у са вре ме ном кон тек сту по ка за ле за чу ђу-
ју ћи ви та ли зам Ви те зо вог опу са. Ов де је по ве зи ва ње са аван гар дом из ве де но пре ко 
кон цеп та ко смо по лит ске деч је ме ло ди је, ко ја се упо ре ђу је са На ста си је ви ће вом 
ма тер њом ме ло ди јом (ина че, те ма ко смо по ли ти зма за у зи ма у овој књи зи спо ред но, 
али бит но ме сто, па ће би ти по ме ну та и у ра до ви ма о Д. Мак си мо вић и А. Ву чу). 
Ако је у ту ма че њу Ви те зо вих сти хо ва уз гред но кон ста то ва но ка ко ис кли зну ћа у 
по ви ше ну ди дак тич ност че сто узро ку ју естет ски пад пе сме, текст Су бјек тив на 
пе да го ги ја по е зи је Мо ше Ода ло ви ћа (175–185) усред сре ђу је се упра во на пе да го шку 
тен ден ци о зност Ода ло ви ће ве по е зи је. Лир ски су бјект Ода ло ви ће вих сти хо ва у 
пе сма ма о по ро ди ци, пре ци ма, исто ри ји или пак о сми слу жи во та пре тен ду је на 
бли скост са на ив ном све шћу, али се у гла су от кри ва ју ис по ве сти и при се ћа ња им-
пли цит ног ау то ра и пер спек ти ва од ра слог чо ве ка, ко ја има за ва жан циљ да осна жи 
и еду ку је мла дог чи та о ца. Сли чан по рив пе сни ка да пред ста ви соп стве ни до жи вљај 
све та ау тор ка бе ле жи у Ода ло ви ће вим пе сма ма о оно стра ном. Уз ус пут на мо гу ћа 
по ве зи ва ња са аван гард ним до жи вља јем све та пу тем отва ра ња ка ко сми зму и пре-
ко ра че ња гра ни ца, текст Ко смич ки еле мен ти у по е зи ји Мо ше Ода ло ви ћа (187–196) 
за вр ша ва тврд њом ка ко су по ме ну ти еле мен ти код овог ау то ра ипак ви ше ин тер-
тек сту ал но пре мре же ни ре ли ги о зним, фол кло ри стич ким и слич ним ко до ви ма. Ко-
нач но, кад се го во ри о от кри ва њи ма не до вољ но за па же них (де ло ва) пе снич ких опу-
са, у њих сва ка ко тре ба при бро ја ти и ма ло књи жев но и сто риј ско из не на ђе ње ко је 
до но си текст „Ђа ци се кре ћу бо гу зна ња исти ну да мо ле, о по е зи ји за де цу Вла ди сла-
ва Пет ко ви ћа Ди са“ (49–58). То је, на и ме, пр ва за себ на сту ди ја Ди со вих сти хо ва за 
де цу, ко јих не ма „ни у јед ној ан то ло ги ји по е зи је за де цу, ни у јед ној чи тан ци, ни у 
јед ном бу ква ру“. Ау тор ка би ра пет пе са ма ко је је Дис об ја вио у деч јем ли сту Ма ла 
Ср ба ди ја по чет ком 20. ве ка и јед ну об ја вље ну у Де кла ма то ру из 1946. го ди не не би 
ли по ка за ла об ли ко твор не ком по нен те пе сни ко вог из ра за, ра ди кал но дру га чи јег од 
оног у ње го вој по е зи ји за од ра сле. Дис об ра ђу је те ме го ди шњих до ба, сли ка фи гу ре 
учи те ља, се ља ка, ро ди те ља и иде а ли зо ва ног де те та, док ње го ве сти хо ве сен чи са-
ве то дав ни тон. У овим пе сма ма, при ме ћу је Па ни ће ва, Дис „су спен ду је“ је дан го рак 
аспект свог сен зи би ли те та и, исто доб но, по ка зу је ши ри ну пе снич ког та лен та.

О на сло вом пак на зна че ној ши ри ни кри ти чар ског за хва та Пе ва ња и при по ве
да ња и о те мат ској ра зно ли ко сти ра до ва, све до че и тек сто ви „Београд у по е зи ји за 
де цу Ми ло ва на Да ној ли ћа“ (141–160) и „En fant ter ri ble у по е зи ји за де цу Рај ка Пе тро-
ва Но га“ (161–174). Ту ма че ње Да ној ли ће вог пе сни штва не знат но се осло ни ло о под-
се ћа ње на ур ба ни ам би јент Ву чо вих Пе тли ћа, да би се од мах по том упе ча тљи во, из 
раз ли чи тих пер спек ти ва, по ка за ле ван ред на сло же ност и ам би ва лент ност пе сни ко-
вог кон цеп та: од гра да као ме ста ег зи стен ци јал не ту роб но сти до сла вље ња ур ба ног 
ам би јен та, од тр га пре ко пи ја це до пред гра ђа, од исто риј ских лич но сти до фи гу ре 
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град ске скит ни це – то су тек не ке ре фе рент не тач ке ко је ау тор ка уме шно иш чи та ва, 
по ве зу је и ту ма чи. Ако је код Да ној ли ћа фи гу ра fla ne ur-a би ла по треб на да упот пу-
ни ат мос фе ру ве ле гра да, Рај ку Пе тро ву Но гу је фи гу ра en fant ter ri ble обе ле жи ла 
деч је пе сни штво; ако су ау тор ку она мо при вла чи ли ком плек сност и те ма ти за ци ја 
ур ба ног, ов де је при вла че пре ко ра че ња ко ја об ли ку ју Но го во не ста шно де те и бунт 
као сиг нал ду бљег при па да ња све ту. Тај бунт пре и спи ту је ми то ве де тињ ства, ис ка-
зу је ре волт спрам сла ду ња во сти, а на је зич кој рав ни ис ку ша ва жар гон ско и ко ло-
кви јал но. По себ но су за ни мљи ви они аспек ти фи гу ре en fant ter ri ble ко ји је чи не 
сло же ни јом, а ко је Па ни ће ва из но си на ви де ло: иза гла со ви то сти – лир ска осе ћај ност, 
ис под нео гра ни че не по бу не – не так ну ти ау то ри те ти оца, де де и при ро де.

Осим аван гард ног ан га жма на, от кри ва лач ке во ље и те мат ске ши ри не, тре ба 
ов де ис та ћи те мељ ност уви да и ви ше стру ке стра те ги је ту ма че ња. У осно ви Пе ва
ња и при по ве да ња не сум њи во сто ји па жљи во раш чи та ва ње тек ста, ко је ре зул ти ра 
оби љем „до ка зног ма те ри ја ла“. Уз ода бра не сти хо ве и од лом ке до ла зи и сна жна 
књи жев но и сто риј ска и дру штве на, ди ја хро ниј ска и син хро ниј ска кон тек сту а ли-
за ци ја де ла, ко ја у се бе укљу чу је и хо ри зон те ње го ве ре цеп ци је, те уви ђа ње и де фи-
ни са ње ди на ми ке на ли ни ји де ло – кон текст, а те мат ско-мо тив ске пре о ку па ци је 
се по пра ви лу по сма тра ју ком па ра тив но у књи жев но-исто риј ском лу ку. Кон тек-
сту а ли за ци ја се та мо где за то има по во да вр ши и под би о граф ским осве тље њем 
ау то ра, а знат но че шће ин тер пре та тив ним по ве зи ва њем ње го вог ства ра ла штва за 
де цу са – не са мо ње го вим – ства ра ла штвом за од ра сле, што он да до но си зна чај не 
уви де о по е тич ким слич но сти ма и(ли) раз ли ка ма. Уз све то, Је ле на Па нић Ма раш 
при ла го ђа ва оп ти ку пред ме ту по сма тра ња – дру гим ре чи ма, на де лу је ко ри шће ње 
ра зно вр сне те о риј ске ли те ра ту ре, уз ре ле вант не кри тич ке сту ди је до ма ћих ау то ра. 
Те о риј ски кон структ, ипак, ни је ов де по ла зи ште и осно ва ко ја уна пред од ре ђу је 
до ме те ту ма че ња – он је ви ше ту као још је дан линк, до дат ни пот пор ни стуб у 
кон струк ци ји пре да не ана ли зе, ско ро очи шће не од кур то а зних ци та та. Та ква пре-
мре же ност ту ма че ног тек ста раз ли чи тим пер спек ти ва ма уте ме љу је ре ле вант ност 
уви да и до но си ду бље раз у ме ва ње књи жев но сти за де цу, ко ли ко на ме ње но ужој 
ака дем ској пу бли ци, то ли ко и отво ре но за сту дент ска иш чи та ва ња, као и чи та ња 
оних ко ји ма је срп ска књи жев ност за де цу тек јед но од ин те ре со ва ња.

На рав но, по сто је у Пе ва њу и при по ве да њу и по је ди на ме ста о ко ји ма се мо же 
во ди ти ди ја лог, ко ја се мо гу про бле ма ти зо ва ти или пак чи та ти и као симп том тре-
нут ка у ко јем књи га на ста је. Нај пре, мо же се го во ри ти о ком по зи ци ји књи ге. Прин цип 
об ли ко ва ња це ли на је ско ро кри стал но ја сан: дру гу це ли ну чи не тек сто ви ко ји 
ту ма че ме ђу рат ну по е зи ју, тре ћу ра до ви ко ји се ба ве по сле рат ним пе сни штвом, а 
по сле рат на про за је у фо ку су по след ње. Оста ло је, ме ђу тим, не ја сно за што би тек сто-
ви о ан то ло ги ји Бо ре Ћо си ћа и сту ди ја о Ди су офор ми ли ло гич ну (пр ву) це ли ну, 
осим евен ту ал но сто га што је у оба слу ча ја реч о по е зи ји и што Ди са у ан то ло ги-
ја ма не ма (ра ду о Ди су је, ина че, и у овом при ка зу би ло те шко на ћи ме сто и уоп ште 
ни је си гур но да се у то ме ус пе ло). Та ко ђе, чи ни се да је ва ља ло об је ди ни ти по две 
сту ди је о Ћо си ћу и Ода ло ви ћу, као и текст о аван гар ди у на ста ви књи жев но сти са 
тек стом Ка ко се ка лио Ко ча. Та ко би се из бе гла по је ди на по на вља ња, а ком по зи-
ци ја књи ге учи ни ла би стри јом. Та ко би се из бе гла и им пли цит на на зна ка да је 
Ода ло ви ће ва по е зи ја за ову ау тор ку у рав ни до га ђа ја Ћо си ћа (и Ву ча), а из над свих 
дру гих, што ни ка ко ни је слу чај су де ћи по ње ном аван гард ном уку су.

Дру го је ствар вред но ва ња и, ве ро ват но, да нак из ла га њи ма на ака дем ским 
те мат ским ску по ви ма. Они кат кад би ва ју осве же ни јер ко вљев ски здра вом скеп сом 
и бес ком про ми сно шћу ин ди ви ду ал не исти не чи та ња, док их че шће од ли ку је по-
не кад ху ма на, а по не кад опор ту на, те жња да се у све му про на ђе вр ли на. У на че лу, 
та ква до ми нант на те жња уки да две мо гућ но сти: они ма ко ји су ме ђу на ма да по-
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ста ну бо љи од се бе, они ма ко ји ви ше ни су ту да по сто је у ди на ми ци по ле мич ке 
ин тер пре та тив не стра сти ту мачâ ко ји ма је до њи хо вог де ла истин ски ста ло. Је ле-
на Па нић Ма раш уме да ка же гор ку реч – исти на, не ка да ису ви ше фу снот но и 
суп тил но, не ка да при лич но отво ре но, али уз не до след но сти у за вр шни ци. Ау тор-
ка се, ре ци мо, у пред го во ру су прот ста вља оном гле ди шту ко је под ра зу ме ва да 
деч ја ли те ра ту ра (ну жно) тре ба да бу де „од ко ри сти“, у ана ли зи Ода ло ви ће ве по-
е зи је се та ква тен ден ци ја ја сно за па жа и на гла ша ва и из све га то га ло гич но сле ди 
не га ти ван вред но сни суд о ње го вим сти хо ви ма. Ме ђу тим, тек сто ви о Ода ло ви ћу 
за вр ша ва ју се оце на ма ко је су су штин ски – афир ма тив не. На су прот то ме, не кад се 
ис по ста вља да је те шко из ре ћи и по зи ти ван суд о кон тро верз ном, а та мо где та кав 
суд ја сно про из ла зи из ту ма че ња и, ду бље, из сен зи би ли те та ту ма ча. Та ко је са 
ан то ло ги јом Бо ре Ћо си ћа, где се чак мо же уо чи ти по ме ра ње у екс пли ка ци ји вред-
но ва ња и вред но ва њу са мом. Док је у пр вом тек сту о Ћо си ће вом из бо ру оно уз др-
жа но у оце ни да оста је отво ре но пи та ње да ли је ау тор сво јим ра ди кал ним ге стом 
учи нио до бру услу гу оно ме што по ку ша ва де лом да про мо ви ше, у дру гом се те-
жи ште про бле ма на кра ју ра да по ме ра ка про бле ми ма ре цеп ци је, кул тур ном и 
иде о ло шком кон тек сту ко ји има или не ма спо соб но сти да раз у ме тај ан то ло ги ча-
рев гест. У овим два ма есе ји ма као да при су ству је мо осло ба ђа њу јед ног гла са у 
из го ва ра њу оно га што је ње гов ау тен тич ни ту ма чењ ски кре до.

На кра ју, мо же се раз ми шља ти и о ису ви ше флу ид ном књи жев но те о риј ском 
(не)де фи ни са њу књи жев но сти за де цу. Им пли цит но и скри ве но, под ра зу ме ва ју ће 
а не ја сно – чи ни се не са мо у овој књи зи, не го пре о вла ђу ју ће у про у ча ва њи ма деч-
је књи жев но сти уоп ште – та кво од ре ђе ње има и ло гич не по сле ди це. Та ко се у 
есе ју о Ди су (са мо) јед на од ње го вих пе са ма об ја вље них у деч јем ча со пи су не ана-
ли зи ра јер се њен „идеј ни хо ри зонт“ и „там не и мрач не сли ке“ не укла па ју у кор пус 
књи жев но сти за де цу. Ако про блем не на ста је већ у том чи ну, до ње га до ла зи он да 
кад се из ана ли зе оста лих пе са ма из ве де за кљу чак да је Дис је дан део свог сен зи-
би ли те та „су спен до вао пред по ја вом де те та“ – то, на жа лост, ов де ни је учи нио Дис, 
не го кри ти чар. Уз гред, и у Да ви чо вом рат ном Де тињ ству има мрач них сли ка, па 
то ипак ни је би ла пре пре ка да се ње го ви сти хо ви вр сно ту ма че. Та кви слу ча је ви 
не до след но сти, ко ји се у сту ди ја ма књи жев но сти за де цу и мла де до след но по ја-
вљу ју, тра же озбиљ ни ју књи жев но те о риј ску ди ску си ју и екс пли ка ци ју укљу чи ва-
ња де ла у кор пус књи жев но сти за де цу или ис кљу чи ва ња из тог кор пу са. По себ но, 
тра же из о штре ни је де фи ни са ње те мат ско-мо тив ских кри те ри ју ма – ако се већ 
гра ни ца за сни ва на њи ма – уз по ја ча ну свест о иде о ло шким узро ци ма, по сле ди-
ца ма и им пли ка ци ја ма од лу ке, ма ка ква она би ла.

За овај кон кре тан при ка зи вач ки глас – ко ји, раз у ме се, кроз при ступ Пе ва њу 
и при по ве да њу про го ва ра и о се би, ве ро ват но у по не че му и ду бље не го што би сам 
ре као – књи га Је ле не Па нић Ма раш све до чан ство је дра го це ног и да нас рет ког 
ћо си ћев ског аван гард ног уку са, са мо ти шег и ин тро верт ни јег. Тај глас је от кри ва-
лач ки отво рен и сна жно уте ме љен у иш чи та ва њу ту ма че ног тек ста, по зна ва њу 
књи жев не те о ри је, исто ри је и кри ти ке, не са мо књи жев но сти за де цу, већ и оне „за 
од ра сле“. Исто та ко, ме ђу тим, и глас ко ји је још на пу ту сти ца ња од ва жно сти да, 
без освр та на мо гу ћа оспо ра ва ња, сме ло и до кра ја, ис пра ти соп стве ни им пулс 
са мо свој не ин тер пре та ци је и до не се це ло вит и ко хе рен тан, ори ги на лан и са мо у-
ве рен по глед на ли те ра ту ру за де цу и мла де.

Вла ди мир M. Ву ко ма но вић Рас те го рац
Учи тељ ски фа кул тет у Бе о гра ду

Кра љи це На та ли је 43, 11000 Бе о град
vu ko ma no vicv@yahoo.com
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Је дан од нај бо љих по зна ва ла ца и ис трај них про у ча ва ла ца књи жев но сти за 
де цу, уред ник ча со пи са Де тињ ство и Са ве то ва ња Зма је вих деч јих ига ра, до бит ник 
На гра де Зма је вих деч јих ига ра и На гра де Си ма Цу цић – ни је ви ше ме ђу на ма.

Ко год се ба вио књи жев но шћу за де цу ни је мо гао без Јо ве. Мно ги су уз Јо ву и 
због Јо ве за во ле ли књи жев ност за де цу. Ње гов ути цај био је од не про це њи ве ва жно-
сти за ову област, иа ко се ни је са мо њо ме ба вио. 

Кад раз ми шља мо о дра гој осо би ко ја вас је на пу сти ла, а још кад је реч о чо ве-
ку ког по зна је те ду го и ко ји вам је мно го до бра учи нио, мно ги при зо ри, си ту а ци је 
ис кр са ва ју пред очи ма: Јо ва ко ји др жи из у зет но за ни мљи ва пре да ва ња сту ден ти ма 
и на ску по ви ма, Јо ва ко ји са ве ту је, бла го скре ће па жњу на про пуст, гле да ју ћи да не 
по вре ди, ко ји увек зна ви ше, али се ни кад не на ме ће, Јо ва ка ко се сав за цр ве ни до 
уши ју кад се из нер ви ра, али оста је стр пљив и љу ба зан, Јо ва ко ји је за бо ра вио на-
о ча ре па не ви ди да про чи та свој рад на кон фе рен ци ји у Франк фур ту… Јо ва ко ји 
и кад му је нај те же не при ча о сво јим му ка ма не го се ша ли и ка же да нас се баш 
ле по осе ћам, а ка ко си ти.

Ње го ва жи вот на и про стор на вер ти ка ла под ра зу ме ва ла је кре та ње од род ног 
При је по ља, у ко јем је за вр шио основ ну шко лу и гим на зи ју, пре ко Бе о гра да, у ко јем 
је ди пло ми рао књи жев ност на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, ма ги стри рао 
(Ти по ви при по ве да ња и ху мор у де ли ма за де цу Бра ни сла ва Ну ши ћа, 1997) и док-
то ри рао (По е ти ка мо дер ног и срп ска по е зи ја за де цу од 1951. до 1971, 2006), па, 
за тим, го ди на ма ра дио у Бор би – до Но вог Са да, где је од 1998. био про фе сор 
(Књи жев но сти за де цу, Ме то ди ке раз во ја го во ра и пред ме та на спе ци ја ли стич ким 
сту ди ја ма) на Ви со кој шко ли стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та ча.

Био је чо век ен ци кло пе диј ских зна ња и ши ро ких ин те ре со ва ња. Иза овог 
вред ног са рад ни ка зна чај них ча со пи са (Ле то пи са Ма ти це срп ске, Збор ни ка Ма
ти це срп ске за књи жев ност и је зик, Књи жев не ре чи, Књи жев них но ви на и др.) и 
на ших нај ва жни јих ин сти ту ци ја – Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, Ме ђу на-
род ног сла ви стич ког цен тра, Ма ти це срп ске, СА НУ – оста ло је ви ше од две сто ти не 
ра до ва и књи га. Уче ство вао је као ау тор и у Ан то ло гиј ској еди ци ји Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти Ма ти це срп ске, при ре див ши књи ге о Бра ни сла ву Ну ши ћу 
(2013) и Алек сан дру По по ви ћу (2015). Осим Де тињ ства уре ђи вао је кра ће вре ме 
и лист за де цу Ве ли ко дво ри ште, као и еди ци ју Зр на шце у Дра га ни ћу (2002/2003). 
При ре дио је ви ше сли ков ни ца, књи га по е зи је и про зе и ба вио се пи са њем уџ бе ни ка за 
основ ну шко лу, као ау тор и ко а у тор чи тан ки и лек ти ра. Био је и сце на ри ста епи зо да 
у се ри ји Исто ри ја срп ске књи жев но сти – ро ман ти зам Школ ског про гра ма РТС-а.
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За ни ма ли су га драм ска умет ност и по зо ри ште, о че му све до чи ко а у тор ска радио-
-игра за де цу Vi va la mu si ca, на гра ђе на на ко нур су Ра дио-Бе о гра да (са Љи ља ном Пеши-
кан Љу шта но вић, 1983), уче шће у жи ри ју Фе сти ва ла мо но дра ме за де цу, за тим ра до ви 
о дра ми у ча со пи си ма Збор ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти, По зо ри ште, 
Сце на и, ко нач но, књи га Глу ма и је зик са вре ме не по зо ри шне кри ти ке (1992). Сво ме 
за ви ча ју оду жио се књи гом При је по ље под зве зда ма са Оли ве ром Цви јо ви ћем (1997). 

Је дан је од уте ме љи ва ча мо дер ног при сту па књи жев но сти за де цу и њен ве-
ро ват но нај бо љи по зна ва лац. „Јо ван Љу шта но вић је од оних рет ких, рад них и 
ис трај них љу ди чи ји је на уч ни рад по ка зао, кон крет но и де лат но, да се књи жев ност 
за де цу не мо же ис кљу чи ти из ви тал них то ко ва књи жев но сти у це ли ни”, ре чи су 
Ва лен ти не Ха мо вић. Ње гов на уч ни при ступ про у ча ва њу ове обла сти од нај ве ћег 
је зна ча ја, о че му све до че књи ге Деч ји смех Бра ни сла ва Ну ши ћа (2004), Цр вен ка па 
гриц ка ву ка (2004), Бри са ње ла ва (по е ти ка мо дер ног и срп ска по е зи ја за де цу од 
1951. до 1971. го ди не) из 2009 – за ко ју је до био на гра ду Си ма Цу цић – и Књи жев
ност за де цу у огле да лу кул ту ре (2012). 

Ра дио је те мељ но, мар љи во, свој ски; увек је от кри вао не ки нов по да так, аспект, 
ни је есе ји зи рао, ни је се би до пу штао ома шке, чвр сто је гра дио сво је за кључ ке. При-
сту пао је ту ма че њу из раз ли чи тих пер спек ти ва – пре вред но вао је тра ди ци о нал не 
пред ста ве, уви ђао но ве ве зе и кон тек сте, ус по ста вљао син те тич ке књи жев но те о риј ске, 
књи жев но и сто риј ске и кул ту ро ло шке уви де у раз вој ни лук сли ке де тињ ства у књи-
жев но сти и књи жев ној кри ти ци. Био је уве рен да је раз вој мо дер не књи жев но сти за 
де цу ин тен зи ван по пут „ве ли ког пра ска“ и да се ши ри у кон цен трич ним кру го ви ма 
(чла нак „По сле Ве ли ког пра ска“ у збор ни ку СА НУ из 2018). Књи га сна жног сим бо-
лич ког на сло ва Бри са ње ла ва, сту ди ја о фор ми ра њу по е ти ке мо дер ног у по е зи ји за 
де цу, не за о би ла зна у сва ком ба вље њу овом на уч ном об ла шћу. У њој се ис тра жу ју 
из ра зи те тач ке књи жев но и сто риј ског про це са – одва ја ње од со ци ја ли стич ког ре а-
ли зма и ета ти зма, бор ба за естет ску ау то но ми ју и епо ха ан тро по ло шке са мо све сти.

Зна ча јан кор пус ње го вог ра да чи ни ло је из у ча ва ње раз во ја кри тич ке ми сли 
ко је је ути ца ло на књи жев но ства ра ње (по нај ви ше у књи зи Књи жев ност за де цу 
у огле да лу кул ту ре). Од ве ли ке ва жно сти су ње го ви син те тич ки ра до ви о пре лом ним 
тач ка ма у раз у ме ва њу књи жев но сти за де цу – нео п ход ни у раз у ме ва њу књи жев-
но на уч них про це са. То ме је по све ће на и књи га Прин це за лу та зам ком (те о риј ска 
ми сао о књи жев но сти за де цу из окри ља Зма је вих деч јих ига ра) (2009). Из дво јив ши 
нај па ра диг ма тич ни је есе је об ја вље не у ча со пи су од ње го вог осни ва ња, Љу шта но вић 
је по ка зао ка ко је увид у он то ло ги ју де тињ ства за пра во про ме њив, а не мо но ли тан 
кул тур ни кон структ, усло вљен ра зно вр сним фак то ри ма. Са мим тим, и књи жев ност 
ко ја на ста је у окви ру од ре ђе ног ви ђе ња де тињ ства кре та ла се из ме ђу „оспо ра ва ња и 
по твр де“, „из вор не и при ми је ње не умјет но сти“, ка ко то фор му ли шу ау то ри чла на ка. 

Сво је зна ње и кри тич ки суд при ме њи вао је го ди на ма и као члан жи ри ја из 
ове обла сти: Не ве на, На гра де Ра де Обре но вић, На гра де Фе сти ва ла мо но дра ме за 
де цу Си гри друг, Пла вог чу пер ка, На гра де Ра диоБе о гра да за крат ку при чу, Ма лог 
прин ца и дру гих. 

Пу не два де сет две го ди не (од 1997) био је глав ни и од го вор ни уред ник Де
тињ ства и уред ник Са ве то ва ња Зма је вих деч јих ига ра у Ма ти ци срп ској, „ра де ћи 
на ми си о нар ском по слу да од Зма је вих деч јих ига ра на пра ви ре спек та бил ни цен тар 
књи жев но сти за де цу“, ка ко је по во дом ње го вог од ла ска ре као Ду шан Ђур ђев. С 
го ди на ма је ус пео да мо дер ни зу је њи хов кон цепт: из ме нио је кон цепт Са ве то ва ња 
у жи ве три бин ске фо ру ме, па су она по вре ме но би ва ла и про стор жу стрих по ле ми ка. 
Умео је да по ми ри ста ре и но ве, раз ли чи та ста но ви шта, али и да очу ва соп стве ни 
кри тич ки суд. О сво јој кон цеп ци ји пи сао је 2009. у увод ни ку О не до у ми ца ма и на
ме ра ма: „Бо ре ћи се за ши ри ну са ве то ва ња, за ука зи ва ње шан се раз ли чи тим ства-
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ра о ци ма и раз ли чи тим ге не ра ци ја ма, пре све га ака дем ске про ве ни јен ци је, мно го 
ви ше сам отва рао вра та Са ве то ва ња не го за тва рао (ма да сам и то чи нио, не ки пут 
и по гре шив ши и огре шив ши се). Та отво ре ност до не ла је од ре ђе не ре зул та те.“ Због 
то га су Са ве то ва ња пре ра сла у нај у глед ни ји го ди шњи са ста нак про у ча ва ла ца ове 
обла сти у чи та вом ре ги о ну, што је пре вас ход но за слу га Јо ва на Љу шта но ви ћа – и 
ве ли ко за ве шта ње они ма ко ји ће то на ста ви ти. 

Ње гов мен тор ски рад са мла ди ма је при мер ка ко се вас пи та ва ју и по ди жу ге-
не ра ци је но вих про у ча ва ла ца. Је дан ње гов ме та фо рич ки ис каз о то ме не по сред но 
све до чи: „Он је про ши рио круг не и ма ра, до вео мај сто ре са стра не, омо гу ћио да се 
град ња спро во ди кон ти ну и ра но“.1 У то ме по слу др жао се иде је прет ход ни ка и име-
ња ка Јо ве – Зма ја, „да на плод ну њи ву пад не, / што се је мо ми“. Као уред ник оку пљао 
је, мо ти ви сао, бо дрио, мен тор ски усме ра вао и ти ме од не го вао ви ше ге не ра ци ја но вих 
про у ча ва ла ца. Ње го ва бла гост и до бро ду шност, пле ме ни тост, го спод стве ност, пле-
ни ли су и по кре та ли. Умео је да ослу шку је да ро ви те, мла де, тек свр ше не сту ден те 
књи жев но сти и све оне ко ји су на би ло ко ји на чин би ли ин три ги ра ни де тињ ством, 
да их по зи ва на Са ве то ва ња и да је им шан су, што је чи нио де це ни ја ма. Та ко су на-
ста ле и ста са ле мно ге ге не ра ци је Јо ви не де це. Он је са ве ли ким за до вољ ством ис ти-
цао њи хо ве вред но сти и успе хе, ни кад не ис ти чу ћи се бе и соп стве ну уло гу у то ме. 

Та ко је ус пео да из гра ди пре по зна тљив, про фи ли сан на уч ни ча со пис, и да му, 
с вре ме ном, по ди же на уч ни ранг, чи ме је до при нео да љој ин сти ту ци о на ли за ци ји 
ове на уч не обла сти. Ни је је по сма трао као из оп ште ну из дру штве но-исто риј ских 
и кул тур них про це са, на про тив: по све ћи вао је све ске ча со пи са ис тра жи ва њу ак ту-
ел них пи та ња ко ји ути чу на књи жев ност, на ње не ре ла ци је и ме ђу деј ства са ра зно-
род ним дру штве ним окол но сти ма. Ти ме је, сло бод но се мо же ре ћи, ути цао и на 
про це се ка но ни за ци је и ре ка но ни за ци је срп ске књи жев но сти за де цу у на ци о нал-
ном, али и ре ги о нал ном, ком па ра тив ном кон тек сту. Љу шта но вић је раз у ме вао да 
фе но мен де тињ ства тре ба из у ча ва ти ин тер ди сци пли нар но, па је ча со пис по стао 
тач ка су сре та раз ли чи тих про фе си ја оку пље них у ту ма че њу фе но ме на де тињ ства 
и књи жев но сти за де цу: про фе со ра књи жев но сти, пре во ди ла ца, би бли о те ка ра, пси-
хо ло га, дра ма тур га, илу стра то ра, ет но ло га, фол кло ри ста, пе да го га, из да ва ча, но ви-
на ра, пи са ца. По све ћи вао је уред нич ку па жњу раз ли чи тим жан ро ви ма, под сти чу ћи 
са рад ни ке да се ба ве стри пом, фил мом, ра дио-дра мом, по зо ри штем, илу стра ци јом. 

Због све га то га, из ра стао је у кључ ну фи гу ру но ве шко ле про у ча ва ња књи жев-
но сти за де цу кра јем про шлог и у две де це ни је но вог ве ка. Ве ру јем да се мо же ус по-
ста ви ти ана ло ги ја из ме ђу ње го вог жи вот ног де ла, сна жног ути ца ја ко ји је имао на 
мла де ге не ра ци је и ме та фо ре о „ве ли ком пра ску“ чи је се деј ство ши ри и рас про-
сти ре. Јо вин пре ра ни од ла зак на лик је том пра ску чијa енер ги ја ће има ти сво је 
деј ство и у вре ме ну пред на ма. То ме ће, си гур на сам, до при не ти и ње го ва књи га у 
штам пи Од До си те ја и Ву ка до Мир ка и Слав ка – О сли ци де те та и де тињ ства у 
срп ској књи жев но сти за де цу и срп ској кул ту ри од 19. до 21. ве ка ко ју је до вр шио 
пред крај жи во та. Иа ко мо же мо са мо да жа ли мо што њен ау тор не ће има ти при ли ку 
да се ра ду је ње ним ко ри ца ма, она ће би ти још јед но све до чан ство ње го вог сми сла 
за син те зу и кри тич ког ду ха. 

Ње го вим од ла ском за вр ше на је јед на ера. На дам се да је бар де ли мич но знао 
ко ли ко га во ли мо и ко ли ко нас је за ду жио. Нек му је веч на сла ва.

Др Зорана Опачић

1 Јо ван Љу шта но вић, Во дич кроз укле ти за мак, у Прин це за лу та зам ком, Но ви Сад: 
Зма је ве деч је игре, 2009, 8.





УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. ПредајарукоПиса
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити по-
датке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2.ПроЦесреЦензирања
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3.елементирада(обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
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в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же
так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;

г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 
1,5 cm у односу на основни текст;

д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4.формат
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. Цитиранеформе
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...”, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. ЦитирањереференЦи интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (самарџија 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (murPHy1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (деретић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (Павић1972а: 

34), (Павић1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (радевић–матиЦки2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (живковић1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (сувајџић 2005: 201; Петковић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. Цитираналитература
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег” параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
Павић, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
б) књига (више аутора):
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радевић, Милорад, Миодраг матиЦки. Народне песме у „Српскодал ма
тинском магазину”. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
живковић, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil”-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
ПиПер, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
FelluGa, Dino. Survey of the Literature of England. <http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html> 18. 09. 2009. 
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