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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

UDC 821.163.41.09:398”04/14”
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Др Сне жа на Ј. Ми ло је вић

МО НА ШКО СТРА ДА ЊЕ ДЕ МО НО ЛО ШКОГ ПО РЕ КЛА  
У СРП СКОЈ ЖИ ТИЈ НОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 

Осим очи тих не во ља про и за шлих из од ри ца ња од све тов них 
фор ми ег зи стен ци је, мо на шки под виг мо гу угро зи ти и на па ди де-
мо но ло шког ка рак те ра. Ис тра ја ва ње аске те пред не при ја те љи ма 
ко ји до ла зе из ме та фи зич ких про сто ра, не из о став но је у ка рак те-
ри за ци ји жи тиј ног ју на ка, и ка да је ова фор ма стра да ња по вод за 
рас ко шне на ра тив не сег мен те и ка да до та квих на па да на ин те гри-
тет ис ку ша ва ног ни је би ло. Узи ма ју ћи за нај ре пре зен та тив ни ји 
текст овог жан ра Те о до си је во Жи ти је Пе тра Ко ри шког, ука за ли 
смо и на осо бе ност Те о до си је вог при по ве дач ког по ступ ка о ме та-
фи зич ком, ка да се де ло ва ње не ча сти вог опи су је кроз исто вре ме ност 
мо на хо вог ди ја ло га са свим чи ни о ци ма ње го вог ду хов ног жи во та. 

Кључ не ре чи: ста ра срп ска књи жев ност, ана хо рет ско жи ти је, 
мо на шки под виг, де мон ски на па ди, при по ве дач ки по сту пак, Те о-
до си је. 

1. УВОд. Тран сфор ма ци ја из жи во та у све ту1 у мо на шку из дво је ност и 
по све ће ност аске зи под ра зу ме ва све ко ли ко од ри ца ње2 од ово зе маљ ских 
стра сти ко ји ма чо век уга ђа се би (сво јој па лој при ро ди), као и рас кид бли ских 

1 „У Но вом за ве ту […] реч ̓ светʼ узи ма јед ну у све му не га тив ну ко но та ци ју: ’овај свет’ 
је су прот ста вљен ’бу ду ћем све ту’, ’веч ном жи во ту’ и сто га по ста је име и сим бол оног де ла 
чо ве чан ства ко је, за бо ра вља ју ћи твор ца, жи ви без не ке тран сцен дент не пер спек ти ве. У овом 
дру гом сми слу сва ки хри шћа нин по зван је да по бег не од ’све та’. Сто га је по треб но јед но 
одва ја ње од оно га што је зе маљ ско“ (Ја њић 2007: 202). 

2 „Ка си јан раз ли ку је три ти па од ри ца ња: оста ви ти ко ли ко се по се ду је, одва ја ње од 
род би не и од на ви ка на ших оби ча ја и сва ког под се ћа ња на овај свет ко ји се при ка зу је на шим 
очи ма, док Јо ван Ле ствич ник на по ми ње као пр во од ри ца ње од свих ства ри, љу ди и ро ди-
те ља, као дру го од ри ца ње од вла сти те во ље, а као тре ће од ри ца ње од та шти не, као пло да 
по слу шно сти. Тер ми ну о̓д ри ца ње’ при до да је се јед но дру го зна че ње у ужем сми слу, ко је 
се ти че уну тра шњег ста ња лич но сти. Реч је о са мо о дри ца њу, ко је се об ја шња ва од ри ца њем 
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од но са са до та да шњим жи во том и љу ди ма ко ји су би ли део све тов ног окру-
же ња. Одва ја ње од све та је сте лич ни из бор, и иа ко под ра зу ме ва низ за бра на1, 
за пра во је сли ка ве ли ке љу ба ви пре ма Бо гу, јер из љу ба ви пре ма Ње му про-
из ла зи сав мо на хов под виг2. При ста лост аскет ском жи во ту пред о дре ђе на 
је та ко зва ним при зи вом – ску пом сен за ци ја и по ја ва ин тим ног ка рак те ра 
ко ји ма по је дин ца Го спод по зи ва у сво је окри ље. 

Мо на си би тре ба ло да бу ду нај са вр ше ни ји ме ђу вр лин ским љу ди ма3, 
јер чи тав свој жи вот про во де у мо ли тви и по слу ша њу, као фор ми ми стич ког 
при бли жа ва ња Бо гу. Ка ко би се по све ти ли ти хо ва њу, по треб но им је ме сто 
ван ци ви ли за циј ских то ко ва. Ме ста на ко ја од ла зе мо на си да би се пре пу сти-
ли свом под ви гу на зи ва ју се пу сти ња ма (в. ПЕТ Ка НО Ва 1996: 143; ЛЕ ГОф 1999: 
74–76), а ова кво од ре ђе ње про сто ра мо ли тве ног ис тан ча ва ња ду ха ја сна је 
алу зи ја на бо ра вак Ису са Хри ста у пу сти њи и ис ку ше ња ко ји ма је од стра не 
не ча сти вог био из ло жен (Мт 4: 1–11; Мк 1: 12–13; Лк 4: 1–13). 

Реч пу сти ња у бо го слов ској ли те ра ту ри има ја сно сим бо лич ко зна че-
ње, али по јав на фор ма про сто ра пу сти ња штва ме ња ла се у кон крет ним испо-
ља ва њи ма, те се у ве зи с тим мо же го во ри ти о пре пли та њу ди ја хро ниј ске 
(исто риј ске) и син хро ниј ске (ге о граф ске) ре ал но сти ове кон стан те (ШПа
дИ ЈЕР 2014:173). За то мо ли тве ни про сто ри ван све та мо гу би ти и ма на сти ри 
и мо на шке ис по сни це – ко је су че сто фор ми ра не на те шко до ступ ним ме-
сти ма, у усе ци ма, кли су ра ма, на сте на ма или у пла нин ским вр ле ти ма4, а 
уме сто ре чи мо нах у ха ги о граф ској ли те ра ту ри че сто се ко ри сти реч пу-
сти њак или пу сти но жи тељ (ПЕТ Ка НО Ва 1996: 143). 

са мог се бе као лич но сти ко ја се не же ли ви ше по зна ва ти (Мт 16: 24–26; Мр 8: 34–36; Лк 9: 
23–25)“ – Ја њић 2007: 203.

1 У про фа ном зна че њу те ре чи. 
2 Ви ше о то ме в. МИ ЛО ЈЕ ВИћ 2019. 
3 „У хе лен ској ети ци, вр ли на је пре све га људ ско оства ре ње, људ ска ̓ од ли ка ,̓ оно што 

је по стиг ну то тру дом са мог чо ве ка. Она је у Хе ле на не што при род но али и са мо при род но 
и људ ско. Су прот но то ме, у хри шћан ској аскет ској ети ци вр ли на је не што бо жан ско, чак и 
кад је уса ђе на у људ ску при ро ду. Ње на по ја ва и њен раст у чо ве ку усло вље ни су бо жан ском 
по др шком. Шта ви ше, је два да се сад мо же го во ри ти о етич ким свој стви ма чо ве ка; то су 
мно го пре – свој ства бо жан ска, или бар не што у нај ве ћој ме ри усло вље но деј стви ма Бо га 
и чо ве ка. Вр ли ни је ов де ко рен у ми сте ри ја ма бо жан ског би ћа. Она за то не мо же да бу де 
ра ци о на ли зо ва на, не мо же да бу де тач но опи са на и ко ди фи ко ва на […] Код Хе ле на се вр ли на 
сво ди на по на ша ње чо ве ка, код хри шћа на – на си нер гич но по на ша ње Бо га и чо ве ка“ (БОГ
да НО ВИћ 2008: 61).

4 Уса мљи ва ње у пу сти њи ра ди по ста и мо ли тве прак са је пр вих мо на ха у Егип ту, Си-
ри ји и Па ле сти ни. Тај ре ал ни про стор убр зо по ста је сим бол не ме те жног жи во та, аске зе и 
ду хов ног уса вр ша ва ња. Ме ђу тим, дво стру ку вред ност пу сти ње илу стру је већ Жи ти је св. 
Ан то ни ја. Ис по сни ко во ста ни ште та мо је пу ста твр ђа ва пу на гма за, по при ште де мон ских 
на па да, а с дру ге стра не, св. Ата на си је Алек сан дриј ски да је иди лич ну сли ку мо на шког жи-
во та у еги пат ској пу сти њи: „Њи хо ве ке ли је би ле су у пла ни на ма, по пут ша то ра где ста ну ју 
бо жан ски хо ро ви, ко ји пе ва ју псал ме, уче Пи смо, по сте, мо ле се, ко је ве се ли на да у бу ду ће 
до ба, ко ји ра де да би да ли ми ло сти њу, и чу ва ју љу бав и сло гу ме ђу со бом” (ВИ ТИћ 2018: 67–68).
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Ме ђу тим, „при ро да је на се ље на жи во ти ња ма и зве ри ма, али је пре 
све га, ис пу ње на де мо ни ма, чи ја је фи зич ка ре ал ност за сред њо ве ков ног 
чо ве ка ван сва ке сум ње“ (ШПа дИ ЈЕР 2014: 162) – што пред ста вља око сни цу 
стра дал нич ког пу та јед ног ана хо ре те. За то Ата на си је Алек сан дриј ски пу-
сти њу на зи ва „гра дом“, што „по ста је то пос ка сни је мо на шке ли те ра ту ре 
уз ди жу ћи се све до не бе ског Је ру са ли ма“ (ШПа дИ ЈЕР 2014: 173)5. 

Ар хи текст опи си ва ња пу сти ње гра да и то не би ло ка квог, већ гра да 
као рај ског на се ља, мо же мо про на ћи у на во ди ма про ро ка Иса и је: „Ра до ва ће 
се то ме пу сти ња и зе мља са су ше на, ве се ли ће се пу стош и про цвје та ти као 
ру жа“ (ИСа 35: 1). Жак Ле Гоф ис ти че да осим ду хов ног, ова по ет ска сли ка 
про роч ког ка рак те ра има и ма те ри јал ни ка рак тер: до ла ском хи ља да мо на-
ха, ови су не плод ни пре де ли уи сти ну про цве та ли6. У ве зи с тим Зо ри ца 
Ви тић на во ди:

По сле Св. Ан то ни ја, умно жа ва њем мо на шких за јед ни ца, пу сти ња 
ће за и ста по ста ти град – de ser tum ci vi tas. Jош је дан ок си мо рон – de ser tum 
flo ri bus ver nans (пу сти ња про цва ла цве ћем), ка ко ка же све ти Је ро ним 
(La us ere mi, PL 22, 353; EA 1930: 275) пред ста вља оства ре ње Иса и ји ног 
про ро штва (ВИ ТИћ 2018: 68).

У ве зи са пи са ним из ра зом срп ског сред њег ве ка ко ји го во ри о ис ку ше-
њи ма ова квог по ре кла тре ба ука за ти и на то да, иа ко на па ди де мо но ло шког 
ка рак те ра у жи ти ји ма ста ре срп ске књи жев но сти мо гу би ти опи са ни као 
це ло вит и при по ве дач ки раз гра нат сег мент, фак то гра фи ја та квих на ра тив них 
се квен ци ни је из кор пу са ма ни фе ста ци је сва ко дне вља, већ ја сно ука зу је на 
уплив тран сцен ден тал ног у жи вот по све ће ни ка. Има ју ћи на уму чи ње ни цу 
да је ба зич ни об лик ути ца ја не ча сти вог на чо ве ка деј ство на ње го ву ми са-
о ну сфе ру, без об зи ра на чи ње ни цу да на па ди след бе ни ка зла има ју свој 
ствар но сно пре по зна тљив об лик, мо же мо их од ре ди ти као уну тра шње оме-
та ју ће фак то ре на мо на хо вом пу ту ка Ло го су7.

2. ПУ СТИ ЊЕ КаО ПРО СТОР КО ЈИ за ПО СЕ да ЈУ дЕ МО НИ. На осно ву на ве де ног 
сле ди за кљу чак да из два ја ње из про сто ра стра сти и ово зе маљ ских те жњи 
не по јед но ста вљу је жи вот по све ће ни ку, „ јер ни ко ко жи ви у Бо гу не ће из бе-
ћи на пад от пад ни ка“ (КаН Та КУ зИН 1993: 97). Пи шу ћи Жи ти је Јо ва на Рил ског, 
Ди ми три је Кан та ку зин на во ди по да так да је у јед ном тре нут ку свог под ви-
жнич ког жи во та Јо ван Рил ски „ода брао нео бич но ста ни ште што пти ца ма 
до ли ку је […], у ду пљу др ве та Јо ван уђе“ (КаН Та КУ зИН 1993: 88). Ис ти ца ње 

5 О то по су пу сти ње ка ко гра да, в. ПО ПО ВИћ 2006: 151–175.
6 Оп шир ни је о то ме: ЛЕ ГОф 1999: 73–79.
7 У скла ду са тим оста ле еле мен те до бро вољ ног од ри ца ња, ко је се мо гу под ве сти под 

ка те го ри ју – све сног уда ља ва ња од би ло ко је фор ме са мо у га ђа ња, од ре ђу је мо као спо ља шње 
оме та ју ће фак то ре на мо на хо вом пу ту ка ес ха то ну, о че му у овом ра ду не ће би ти по себ но 
ре чи.
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овог по све нео бич ног ме ста мо на хо вог бо ра ви шта мо ти ва ци ја је сле де ћег 
за кључ ка: „Но, кад и та мо до ђе, мно штво ду хо ва злоб но на ње га на пад не. 
Љу то би ју ћи, про га ња ју ћи, је два га жи вог оста ве“ (КаН Та КУ зИН 1993: 88).

Пу сти ње (пу сти ње, пла ни не, пе ште ре, па и са ма ду пља др ве та) је су 
про стор ко ји на се ља ва ју де мо ни (бе со ви, ка ко их на зи ва те о ло шка ли те ра-
ту ра), чи је по сто ја ње има за циљ да ере ми ту по ко ле ба у под ви гу, до ве де у 
ста ње мен тал не не ста бил но сти ко ја би оне мо гу ћи ла на ста вак аскет ског жи-
во та усме ре ног ка упо до бља ва њу узо ру. О осо бе ној при ро ди бе сов ских хор ди 
ко је на се ља ва ју пу сти ње, Ата на си је Алек сан дриј ски на во ди:

Пр во што тре ба да има мо на уму је сле де ће: де мо ни ни су ство ре ни 
она кви ма ка кве их за ми шља мо кад их по ме не мо, јер Бог ни је ство рио 
ни ка кво зло, те су та ко чак и они ство ре ни као до бри. Ме ђу тим, от ка да су 
от па ли од не бе ске му дро сти, пу зе по зе мљи […] из за ви сти пре ма на ма 
хри шћа ни ма чи не све у же љи да нас оме ту при уз ла ску на не бе са, ка ко 
се ми не би смо по пе ли та мо ода кле су они па ли […] Де мо ни, сто га, ка да 
ви де би ло ког хри шћа ни на, а на ро чи то мо на хе, раз дра га но ју ри ша ју, нај-
пре на па да ју ћи ис ку ше њи ма и по ста вља ју ћи пре пре ке ра зу му ка ко би 
спу та ли наш пут злим ми сли ма (аТа На СИ ЈЕ аЛЕК СаН дРИЈ СКИ 2014: 115).

Јо ван Ле ствич ник у Ле стви ци, књи зи са ве та упу ће них они ма ко ји ис тра-
ја ва ју на свом уском пу ту ка веч но сти, на во ди три раз ло га за што мо на хе 
на па да ју де мо ни. Два од три узро ка су, ка ко он ка же, „бед ни и пре бед ни“ 
– а реч је о не ха ту мо на хо вом (не до вољ ној по све ће но сти под ви гу), или ње-
го вој гор до сти. Тре ћи узрок про из ла зи из за ви сти де мо на пре ма без гре шно-
сти мо на хо вој – тај узрок је бла го сло вен. Са мо на ша соп стве на са вест мо же 
про це ни ти „од ку да ве тар ду ва“, тј. шта је узрок та квом стра да њу (ЈО ВаН 
ЛЕ СТВИч НИК 2003: 146).

О ме то до ло шкој све о бу хват но сти де ло ва ња де мон ских си ла Јо ван Ле-
ствич ник на во ди: 

Де мо ни нам ко па ју три ја ме: пр во, бо ре се да спре че из вр ше ње на-
шег до брог де ла; дру го, кад при пр вом по ку ша ју пре тр пе по раз, ста ра ју 
се да бар оно што се чи ни не бу де учи ње но по Бо гу; па ка да, ло по ви, и ту 
про ма ше, ти хо нам се при кра ду и хва ле нас у ду ши на шој као љу де који 
у све му жи ве по Бо жи јој во љи (ЈО ВаН ЛЕ СТВИч НИК 2003: 146). 

У ста рој срп ској књи жев но сти овај сег мент ис ку ше ња ко ји је ускла ђен 
са узо ром ко ме ана хо ре та те жи – Си ном Бо жи јим Ису сом Хри стом и ње го-
вим стра да њи ма од стра не не ча сти вог, дво ја ко је пред ста вљен. На јед ној 
стра ни о ком плек сно сти и под ви гу пре ва зи ла же ња ова квих пре пре ка на 
пу ту ка веч но сти го во ри се кроз рас ко шне сли ке бе сов ских на па да, док на 
дру гој стра ни ха ги о гра фи о то ме „го во ре“ кроз из о ста вља ње ова квог жи тиј-
ног сег мен та или ја сно ис ти ца ње да све тац ко ме је по све ће но жи ти је ни је био 
из ло жен ова квим ис ку ше њи ма. Ме ђу тим, чак и ка да ни је дан део жи ти ја 
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ни је по све ћен стра да њу мо на ха од де мон ских на па да (ка да та квих по да та ка 
фак то граф ски не ма), то та ко ђе ка рак те ри ше ју на ка ха ги о гра фи је, го во ри о 
ње го вој осо бе но сти ме ђу слич ни ма се би. 

Оба мо ду са при по ве да ња о бор би ду ше са сна га ма ко је су от па ле од 
Бо жи је му дро сти про на ла зи мо код Те о до си ја, као и об ја шње ње уте ме ље но 
у хри шћан ском уче њу, уко ли ко је из о ста вље но при по ве да ње о овој фор ми 
стра дал ни штва. По тре бу да по тан ко об ја сни сва ко ис кли зну ће из тип ског 
на ра тив ног сле да мо же мо на зва ти ње го вим ау тор ским ма ни ром, јер је при-
по ве да ње овог ха ги о гра фа бли ско са вре ме ном умет нич ком из ра зу по пре-
ци зној мо ти ва ци ји на ра тив них сег ме на та: „Као пра ви умет ник ре чи и по-
зна ва лац књи жев не ло ги ке, стал но иде у су срет ре ци пи јен ту сво га де ла, 
из ла жу ћи оно што сред њо ве ков ни чи та лац (слу ша лац) ну жно и не оче ку је 
од ње га“ (ШПа дИ ЈЕР 2015: 54).

У том ду ху су Те о до си је ви на во ди о овом сег мен ту ис ку ше нич ког стра-
да ња на пу ту ка оду хо вље њу, при бли жа ва њу ан ђе о ској при ро ди, у опи су 
жи во та Све тог Си ме о на (у Жи ти ју Све то га Са ве). У овом жи тиј ном сег-
мен ту не ма опи са на па да екс по не на та не ча сти вог, а као узрок да ис ку ше ник 
Сте фан Не ма ња бу де по ште ђен та кве вр сте стра да ња на ве де на је мо ли тве-
на ис трај ност ње го вог си на, Са ве Не ма њи ћа, усме ре на ка оче вом спа се њу: 
„И та ко се као шти том мо ли тва ма ње го вим окри љен од бе со ва са чу ва“ (ТЕО
дО СИ ЈЕ 1988: 140)8. 

За раз ли ку од прет ход ног при ме ра у ко ме је као за шти та од де мо на 
ак цен то ван ду хов но уз ра стао по сред ник – Све ти Са ва, код Да ни ла II се су-
сре ће мо са ис ти ца њем лич не ин вен ци је под ви жни ка9. По та квом узроч но-
-по сле дич ном ни зу Ар хи е пи скоп Ар се ни је Да ни ла Пећ ког ни је те шко стра дао 
од де мон ских на па да због по сто ја но сти у бде њу, а пре све га због уме ре но сти 
у све му: „по ме ри је ду ћи хле ба, по ме ри пи ју ћи во ду и то са мо у од ре ђе но 
вре ме и ни ка да но ћу не да ју ћи у сласт сна те лу сво је му или по ко ја“ (да НИ
ЛО II 1988: 156). 

У овом тре нут ку тре ба по ме ну ти и До мен ти ја но вог Све тог Са ву у вези 
с ко јим на во ди:

У све тим мо ли тва ма дан и ноћ не сла бе ћи, има ју ћи у те лу сво ме 
жи вот бес те ле сних слу гу [анђела Божијих]. Ра ди то га га ни бе со ви не 
ис ку ша ва ше то ли ко, јер у мла до сти сво јој ни ка да се не на си ти сна очи ју 

8 Ова кав жи тиј ни по да так ускла ђен је и са сле де ћом тврд њом, ин кор по ри ра ним би-
блиј ским ци та том при ме ре ним тре нут ку ис це ље ња пре ми ну лог бра та: „Име ном мо јим 
из го ни ће бе со ве, на бо ле сне по ло жи ће ру ке и би ће здра ви“ (Мк 16: 17–18; Те о до си је 1988: 
202).

9 Док ау то ри ра ни јег пе ри о да да ју зна чај ну уло гу од Бо га оза ре ном по сред ни ку ко ји 
успе ва да од Бо га и змо ли по моћ чо ве ку још не у зра слом на Хри сто вом пу ту – што је у срп-
ској жи тиј ној књи же во сти пре вас ход но Све ти Са ва, ар хи е пи скоп Да ни ло ин си сти ра на лич-
ној ин вен ци ји – мо ли тве ној жр тви упу ће ној све цу (Бо гу). Исто ве тан при ступ има и ка да 
го во ри о чу ду ис це ље ња (в. МИ ЛО ЈЕ ВИћ 2018в: 117).
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сво јих, ни ти да де по ко ја ко ле ни ма сво ји ма, хо те ћи нај пре ду шу сво ју 
осло бо ди ти од стра сти (дО МЕН ТИ ЈаН 1988: 85). 

У ве зи са прет ход ним на во дом тре ба ука за ти и на осо бе ност по и ма ња 
пој ма сан у аскет ском кон тек сту. У фи зи о ло шком сми слу сан се де ша ва то-
ком спа ва ња ка да је чо ве ко ва пер цеп тив на спо соб ност ствар но сти сма ње на. 
Сан по је дин цу мо же до не ти ин фор ма ци ју ви ше га ре да – на при мер из ве ште-
ње о Бо жи јој ми ло сти, али мо же би ти и вар ка и оп се на при сти гла из хтон-
ских про сто ра. Сим бо лич ко зна че ње сна об ја шња ва Све ти Јо ван у сво јој 
Ле стви ци – он не га тив но од ре ђу је сан: сан је спа ва ње, а не буд ност – буд ност 
је по све ће ност ес хта о ну, док је усну ће од сут ност од под ви га ко ји пут ка 
Бо гу из и ску је (в. ЈО ВаН ЛЕ СТВИч НИК 2003: 119–120).

У увод ном де лу ово га ра да оте жа ва ју ће окол но сти ко је мо гу осу је ти ти 
мо на хов пут ка Бо гу по де ли ли смо на спо ља шње (оне ко је су ре зул тат чо ве-
ко вих стра сти и же ља) и уну тра шње – ко је про из ла зе из за ви сти не ча сти вог 
над са вр шен ством по све ће но сти ана хо ре те, као и то да је у овом ра ду ак це-
нат на дру гом оме та ју ћем фак то ру. На осно ву на ве де ног ци та та Да ни ла II, 
мо же мо за кљу чи ти да обе сфе ре под ви жни штва мо ра ју би ти у са гла сју и 
да су у ме ђу за ви сном по ло жа ју. 

Нај зна чај ни ји сред њо ве ков ни текст ко ји опи су је на па де бе со ва је сте 
Жи ти је Пе тра Ко ри шког у ко ме Те о до си је „ства ра жи во то пис све то га, ко-
ли ко раз ли чит од соп стве ног књи жев ног опу са, то ли ко по се бан и је дин ствен 
у це лој срп ској сред њо ве ков ној жи тиј ној књи жев но сти“ (Шпа ди јер 2014: 157).

3. ПЕ ТаР КО РИ ШКИ И ВИ зУ Е ЛИ за цИ Ја дЕ МОН СКИх На Па да. Ис тра ја ва ње 
ере ми те пред ис ку ше њи ма де мон ске си ле и сна ге, рав но оно ме у жи ти ју 
Све тог Ан то ни ја, опи са но је у Те о до си је вом Жи ти ју Пе тра Ко ри шког. Сна ге 
не ча сти вог под ви жни ка на па да ју ис трај но и си сте мат ски, не би ли по љу ља ли 
ње го во под ви гом до стиг ну то сми ре ње из ко јег про из ла зи сва ње го ва сна га, 
и то не са мо кроз ви зи је, већ и кроз ути цај на пу сти ња ко ве ми сли и сно ве. 
Пе тру Ко ри шком ко ји се не ле ни спа ва њем, ко ји иза зи ва си ле зла на су о ча-
ва ње, уплив у ме та фи зич ко кроз ви ђе ња (ви зи је)10 дво стру ког је ка рак те ра: 
из ло жен је и ра за ра ју ћем деј ству не ча сти вог и уми ру ју ћој по мо ћи Бо жи јој. 

Као по моћ и по др шку у под ви гу Пе тру Ко ри шком Бог ша ље ви ђе ње 
ар хан ге ла Ми хај ла11. Су срет са оно стра ним и ка да до ла зи из сфе ре до бра, 

10 У ве зи са по ме ну тим тер ми ни ма ус по ста ви ли смо пра ви ло по и ма ња ре чи ви ђе ње и 
ви зи ја на сле де ћи на чин: „Иа ко је реч о ме та фи зич ком ис ку ству ко ри сти ће мо реч ве за ну за 
сва ко дне вље – ви ђе ње – за то што ве ру ју ћем чо ве ку упу ће ном у чуд не пу те ве Бо жи је ова ква 
вр ста ис ку ства, иа ко са ма по се би по себ ност и рет кост, пред ста вља ре ал ност, а не оп се ну 
или уо бра же ње, што би би ло бли же од ре ђе њу тер ми на ви зи ја. С ви зи ја ма, ма шта ри ја ма, 
ка ко то озна ча ва сред њо ве ков ни текст, су сре ће мо се у сли ка ма ко ји ма не ча сти ви кроз ло ше 
ми сли (ви зи је у ду ху ис ку ше ни ка) или стра хот не ме та мор фо зе осми шље не ар гу ман та ци јом 
ствар но сног, ис ку ша ва ду хов ну сна гу по све ће ног мо на ха“ (МИ ЛО ЈЕ ВИћ 2018б: 348).

11 У ве зи с тим Ди ми три је Бог да но вић на во ди: „Мо ли тва и ан ђео, опет, по твр ђу ју му 
сми сао под ви га“ (БОГ да НО ВИћ 1988: 42)
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по вод је сна жног уз бу ђе ња – „ста рац [Петар Коришк и] од сја ја ње го ва по ср ну“ 
(ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 274). У сим бо лич ком сми слу, овај су срет ан ти ци пи ра ис-
прав ност мо на хо вих рад њи и по сту па ка, јер ње му по ста је до сту пан обич ном 
чо ве ку не ви дљи ви свет ан ђе ла Бо жи јих12.

Ме сто уда ље но од љу ди и би ло ка квог об ли ка ци ви ли за ци је, у ко јем 
жи ве ди вље зве ри и пу сти њак Пе тар Ко ри шки, ни је са мо по при ште су ко-
бља ва ња до бра и зла – што је већ по ста ло са мим ње го вим до ла ском у пе ште-
ру и сме шта њем на ода бра ну сте ну, већ се ис ка зу је као про стор на ко јем се 
бри шу раз ли ке из ме ђу ме та фи зич ког и ствар но сног дис кур са кроз фи зич ко 
ова пло ће ње на ве де них ка те го ри ја (зми ја је ема на ци ја зла, а ан ђео го спод њи 
с ма чем знак Бо жи је ми ло сти). 

Љи ља на Ју хас Ге ор ги ев ска у свом тек сту Срп ска књи жев ност пр ве по
ло ви не XIV ве ка13 за па жа ау то ро ву те жњу да пред ста ви фа зе (ета пе) у уда ља-
ва њу од све та Пе тра Ко ри шког, као и то да је фе но ме ну одва ја ња од бли жњих 
под ре ђе на и ком по зи ци о на струк ту ра, па из тог раз ло га Те о до си је сре ди шњи 
део тек ста де ли на три це ли не не јед на ког оби ма (ЈУ хаС ГЕ ОР ГИ ЕВ СКа 2018: 23)14. 
Дра ги ша Бо јо вић ука зу је да са овим жи ти јем Те о до си је за вр ша ва епо ху 
до брих ан ђе ла, као и то да њи ме „по чи ње исто ри ја де мон ских ис пи ти ва ња 
ду ше, чи ме си ла зак ме та и сто ри је у исто ри ју до би ја но ву ди мен зи ју – дра ма-
тич но оства ре ње ана хо рет ске ес ха то ло ги је“ (БО ЈО ВИћ 2004: 123).

Опи су ју ћи бор бу Пе тра Ко ри шког са зми јом, пот по мог ну ту са мим Ар-
хан ге лом Ми хај лом, Те о до си је из јед на ча ва под ви жни ка са гла сни ком Бо жи-
јим, а на пад на зи ва „дво стру ким на па дом ан ђе ла с ма чем и стар ца с мо чу гом“ 
(ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988; 275). Од ла зак зми је ни је крај ду хов не бор бе по све ће ни ка 
– ни ти ха ги о граф на во ди да је зми ја по бе ђе на, већ да је са мо уда ље на на 
не ко вре ме – „по бе же не зна но куд у бе гу бе же ћи оти де“ (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 
275). Ду хов на бор ба тра је чи та вог жи во та мо на хо вог, „али ко пре тр пи до 
кра ја, тај ће се спа сти“ (Мт 24: 13; Мк 13: 13).

Ду бо ко по све ће ном ана хо ре ти су и ви зи је – су срет са оно стра ним де-
мон ског по ре кла – из ра зи ти је, опи са не као ис ку ства стра хот ног и из гле да 
и зву ков ног об ја вљи ва ња. Те о до си је опи су је сце ну ка да се усред да на облак 
од цр них га вра но ва пре и на ча ва у раз ли чи те стра шне зве ри ко је с ри ком 
на ва љу ју на ис по сни ка као да ће га про ждра ти15. Пе тар Ко ри шки се спа са ва 

12 О функ ци ји ан ђе ла у сред њо ве ков ном тек сту ви ди: МИ ЛО ЈЕ ВИћ 2017; 2018а.
13 Ире на Шпа ди јер је уз де та љан осврт на сво је вр сно те о до си јев ско пи та ње, фо ку си-

ра на на са ме Те о до си је ве тек сто ве, ис та кла еле мен те ко ји исто риј ски кон тек сту а ли зо ва ни 
прет по ста вља ју сле де ћи за кљу чак: „Ни смо скло ни да Те о до си ја ви ди мо као пи сца XIV ве ка, 
а ње гов књи жев ни рад су вре мен, ре ци мо, ства ра ла штву Да ни ла II. Пре би то мо гло би ти 
ко ју де це ни ју ра ни је […] Те о до си јев рад сво јим нај ве ћим де лом, чи ни се, при па да XI II сто-
ле ћу“ (ШПа дИ ЈЕР 2010: 15).

14 О Пе тру Ко ри шком ви ди и: Ма РИН КО ВИћ 1999; ВИ ТИћ 1999; ШПа дИ ЈЕР 2014.
15 „А бе си пу тем ма шта ри ја стра хо ви ти кло пот тво ре ћи по но ћи ви чу ћи че сто на па-

да ху на њ. Час до ла жа ху као да ву ку за со бом ону зми ју, ко ја раз ја пљи ва ше че љу шти сво је, 
а они го во ра ху да га про жди ре; час као да му се стра до ла зи ја вља ху му се у но ћи пла чу ћи 
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сна жном ве ром, кроз свест да су то ма шта ри је (ви зи је) ко је ни су од Бо га и 
да их се ис трај но шћу у буд но сти, мо ли тви и по сту мо же осло бо ди ти. 

Ово жи ти је ак цен ту је и ба зич ну ка у зал ност хри шћан ске ко смо го ни је 
– да све до ла зи од Бо га: иа ко не ча сти ви де лу је на људ ске ми сли, по ку ша ва 
да до ве де у пи та ње ис трај ност аске те у под ви гу. У скла ду с на ве де ним, Тео-
до си је у свом жи ти ју по се ће ном Пе тру Ко ри шком на во ди: 

А Бог, као и древ не моћ не под ви жни ке, та ко и ово га сво је га ро ба 
ку ша ју ћи хте де да увен ча тр пље њем мно гих на па да бе со ва. За то до пу-
шта ше че сто да бе си на ње га на се ле, да га са оне ви со ке сте не гур ну и о 
ка мен раз би ју, али он, бож јом си лом чу ван, ни ка кву по вре ду смрт ну не 
пре тр пе, и опет у пе ште ру ула жа ше ра до сном ду шом (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 276).

4. ПЕ ТаР КО РИ ШКИ КаО ЈОВ СТа РЕ СРП СКЕ КЊИ ЖЕВ НО СТИ. Ба ве ћи се на во-
ђе њем ста ро за вет не Књи ге о Јо ву у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти, 
Јел ка Ре ђеп за кљу чу је да се ци та ти из ове би блиј ске при че мо гу про на ћи 
код го то во свих срп ских ха ги о гра фа: Сте фа на Пр во вен ча ног, До мен ти ја на, 
Те о до си ја, ар хи е пи ско па Да ни ла, Да ни ло вог Уче ни ка, Гри го ри ја Цам бла ка, 
Кон стан ти на Фи ло зо фа и па три јар ха Пај си ја. „Је ди но у Жи ти ју Све тог 
Си ме о на (1208) од Са ве Не ма њи ћа не на и ла зи мо на по мен Јо ва из Би бли је“ 
(РЕ ђЕП 1988: 337). Пра ве ћи па ра ле лу из ме ђу стра да ња пр вог чо ве ка и пра вед-
ног Јо ва Нор троп Фрај за кљу чу је: „За раз ли ку од По ста ња, ов де не ма крше-
ња уго во ра и Јо во во ис ку ше ње ни је ка зна већ ку ша ње“ (фРаЈ 1985: 239). 

Ре ђеп у ни зу при ме ра о ин тер тек сту ал ним по зајм ље ни ца ма из Књи ге 
о Јо ву ко је су ин кор по ри ра не у жи ти ја на ве де них ау то ра, не на во ди ис тра-
жи ва ња у ве зи са Жи ти јем Пе тра Ко ри шког, из раз ло га за то што је реч о 
осо бе ној вр сти ха ги о гра фи је – жи ти ју ана хо рет ског ка рак те ра. Иа ко у при-
чи о аске ти Ко ри шком не до ста је кон текст по ро дич не сре ће и ма те ри јал не 
до бро би ти, при о ри тет фи зич ког здра вља (соп стве ног и сво јих бли жњих) 
– еле мент ис ку ша ва ња ко ји је као лајт мо тив са др жан у чи та вом овом ра ду 
је сте па ра диг ма ко ја нас упра вља ка овој па ра ле ли. 

До истог ре зул та та мо же мо до ћи и иду ћи дру гим пу тем: Те о до си је сам 
у овом жи ти ју ком па ри ра оно што пре жи вља ва мо нах – жи тиј ни ју нак, са 
опи сом ду хов ног са зре ва ња све тих ота ца16 кроз оп ште ме сто – стра да ње 

го во ра ху: ’Бра те, бра те’, по име ну га зо ву ћи, ’иза ђи го спо ди не бра те и при ми ме у пе ште ру, 
да ме зве ри не по је ду’“ (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 272–273). Ра ди по ро дич ног ми ра до бар део свог жи-
во та про тра тио је жи ве ћи на из глед све тов ним жи во том, бри ну ћи о мај ци до ње не смр ти, 
док је се стру све сно уда љио од се бе у јед ном тре нут ку схва тив ши да се уз њу не мо же по-
све ти ти то ли ко же ље ном аске ти зму. Де мо ни по ку ша ва ју да га де ста би ли зу ју кроз по тен-
ци јал ну гри жу са ве сти због то га што је на пу стио се стру ко ја је убр зо и пре ми ну ла.

16 У овом ра ду, па ра ле ле ра ди, ко ри сти ли смо на во де из пр вог ви зан тиј ског жи ти ја 
по све ће ног Све том Ан то ни ју ко је је на пи сао Ата на си је Алек сан дриј ски. У при лог то ме го-
во ре и ре чи Љи ља не Ју хас Ге ор ги ев ске ко ја за па жа да је „Пе тров лик умно го ме кон ци пи рао 
пре ма ли ку Ан то ни ја Ве ли ког ко ји се сма тра оцем пу сти њач ког мо на штва и хри шћан ског 
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као ис ку ше ње по је дин ца у ње го вој по сто ја но сти у ве ри. Ви зи је Пе тра Ко ри-
шког има ју ствар но сне об ли ке: Ко ри шког оне спо ко ја ва зми ја, ја то га вра но ва, 
ри ка ди вљих зве ри, али се бе со ви тран сфор ми шу и у хор де вој ни ка „са шле-
мо ви ма у об ли ку гла ва ди вљих ве про ва и с ли ком ме две да и оста лих зве ри 
на гла ви и та ко стра шан при зор тво ра ху ка ко би ма шта ри ја ма упла ши ли 
све то га“ (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 278).

У при лог то ме, го во ри и ње го ва мо ли тва пре по след њег ис ку ше ња: 
„Го спо де по мо зи ми! Сми луј ми се, Го спо де, не мо ћан сам и ду ша мо ја ве о-
ма се збу ни ла“ (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 279)17, као што сe Јов обра ћа Го спо ду збу њен 
пред раз ло зи ма то ли ког стра да ња. У ве зи с тим Вла де та Је ро тић за па жа:

Та ко је Пе тар Ко ри шки у Ср би ји на по чет ку 13. ве ка по но вио стра-
шну и слав ну по бе ду ста ро за вет ног Јо ва. Њи хо ва слич ност ни је то ли ко 
из ра же на у спо ља шњем то ку до га ђа ња, ко ли ко у уну тра шњем зби ва њу, 
при че му су у оба слу ча ја ста вље ни у по крет не ки пра ста ри ме ха ни зми 
пси хич ког де ша ва ња ко ји су по кре ну ли и та ко су штин ска и прак тич но 
не ре ши ва пи та ња бож јег ди ја ло га са ђа во лом и ко ри шће ња услу га ово-
га, да би се ис ку шао и на кра ју про сла вио још је дан бож ји ми ље ник и 
угод ник (ЈЕ РО ТИћ 1988: 77). 

Је ро тић нас упо зо ра ва да при ли ком ана ли зе ли те рар не ин тер пре та ци-
је Све тог Пе тра Ко ри шког не сме би ти пре не брег ну та чи ње ни ца да је у 
пра во слав ној мо на шкој тра ди ци ји, ми стич ког (иси ха стич ког) ка рак те ра, 
ве ли ка па жња по кла ња на раз ли чи тим об ли ци ма ми сли ко је су се ја вља ле 
код аске та на њи хо вом ис ку ше нич ком пу ту: „И по ред ве ро ва ња у ре ал ност 
де мон ских би ћа, ова тра ди ци ја ни је за по ста вља ла ни дру гу мо гућ ност су-
сре та аске те с де мо ни ма и то у соп стве ним ми сли ма“ (ЈЕ РО ТИћ 1988: 68). 
Ме ђу тим, увек вре ба опа сност од не а де кват ног ту ма че ња пу сти ња ко ве бор-
бе са де мо ни ма и ви зи ја ко је пра те под виг усме рен на бор бу с де мон ским 
на па ди ма, уко ли ко ана ли тич ки при ступ про из ла зи из кри те ри ју ма ово га 
до ба (у слу ча ју Је ро ти ћа пси хо а на ли тич ког)18.

Уко ли ко се вра ти мо на пр во ана хо рет ско жи ти је – Жи ти је Све тог Анто
ни ја Ата на си ја Алек сан дриј ског, ко је ис ти че мо као пр ви при мер па ра ле ле 
из ме ђу мо на шког стра да ња и Јо во вог ис ку ше ња, ука за ће мо још јед ну срод ност 
ова два тек ста. Реч је о већ ис так ну том мо ти ву ис ку ша ва ња по сто ја но сти 
у ве ри: иа ко ути цај на сва ко дне ви цу и обич ног чо ве ка и мо на ха мо же би ти 
озбиљ но оп те ре ћен де мон ским ути ца ји ма, све за ви си од Бо жи је во ље. За то 

мо на штва уоп ште“ (ЈУ хаС ГЕ ОР ГИ ЕВ СКа 2018: 22). O не ким за јед нич ким мо ти ви ма овог жи-
ти ја и жи ти ја Све тог Ан то ни ја в. ВИ ТИћ 1999. 

17 Уп. Пс 6: 23.
18 По ле ми ка са на во ди ма из Је ро ти ће вог ра да Пе тар Ко ри шки у све тлу ду бин ске пси

хо ло ги је (ЈЕ РО ТИћ 1988; в. КО СТИћ 2017). У ве зи с чим Ко стић за кљу чу је: „Сад ви ди мо за што 
је био сре ћан кад је угле дао пе ште ру. Да је пра вио ко ли бу, био би то ипак не какв дом; овако 
је без до ман, али удо мљен је ди но у Бо гу“ (КО СТИћ 2017: 96).
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ни ти Јов би ва истин ски жр тво ван при ли ком стра шних ку ша ња (про ве ра-
ва ња) ве ре, ни ти Пе тар Ко ри шки уми ре на сте ни у пе ште ри ко ју је ода брао, 
јер ка ко на во ди Ата на си је Алек сан дриј ски го во ре ћи о Јо ву, а ан ти ци пи ра-
ју ћи крај ис ку ше ња Све тог Ан то ни ја:

Ако би ко раз ми шља ју ћи о Јо ву ре као ’за што је он да ђа во уз на пре-
до вао и из вр шио све ства ри про тив ње га, и од у зео му све има ње, и по био 
сву ње го ву дје цу, и уда рио га опа ким чи ре ви ма, не ка та кав с дру ге стра-
не уви ди да ђа во ни је био онај ко је јак, већ Бог, ко ји је дао Јо ва ово ме 
на ку ша ње. Он је пи тао и тек по што му је би ло до пу шет но, ура дио је 
шта је ура дио […] Јер да је мо гао не би ни тра жио до пу ште ње“ (аТа На
СИ ЈЕ аЛЕК СаН дРИЈ СКИ 2014: 129). 

5. дЕ МОН СКО дЕ ЛО Ва ЊЕ КРОз МИ СЛИ. У ве зи са тач ком гле ди шта оног ко 
го во ри у овом жи ти ју, по ла зе ћи од Бах ти но ве те о ри је, Ире на Шпа ди јер 
ука зу је на још јед ну спе ци фич ност Те о до си је вог жи ти ја о Пе тру Ко ри шком19. 
Узи ма ју ћи у об зир сва огра ни че ња, јер је реч о сред њо ве ков ном тек сту чије 
ту ма че ње за ви си и од ван ли те рар них фак то ра, ука зу је на по ли фо нич ност 
Те о до си је вог тек ста: „Ста но ви ште ко је ис по ља ва глав ни ме ђу бе со ви ма не 
са мо да ни је у фор мал ном по гле ду ни го вор пи сца ни го вор глав ног ју на ка, 
већ је по са др жи ни, али и по ме сту ко је му је до де ље но у ком по зи ци ји жи-
ти ја у ве ли кој ме ри ау то ном но“ (ШПа дИ ЈЕР 2014: 168). 

На па ди бе со ва у Те о до си је вом жи ти ју Пе тра Ко ри шког има ју свој гра-
да циј ски низ. Они по ку ша ва ју да мо на ха ис трај ног у под ви гу те ле сно сло ме, 
раз бо ле, окре ну су и ци ду или пре пу сте лу ди лу. Има ју и свој кли макс, ка да 
се де мо ни по вла че и усту па ју ме сто пр вом ме ђу со бом, ко ји на уво мо на хо-
во го во ри по тен ци јал но оне спо ко ја ва ју ће чи ње ни це, ка да ис ку ше ње над 
ис ку ше њи ма по ста ју из го во ре не ре чи – ма те ри ја ли за ци ја над на рав ног деј-
ства не ча сти вог ко ји ма он ма ни пу ли ше ствар но сним по да ци ма. 

По след њи по ку шај не ги ра ња ду хов ног под ви га ни је био уоб ли чен зву-
ков ним и ви зу ел ним стра хот ним при зо ри ма, већ кон тек сту а ли зо ван про-
во ци ра њем гре ха гор до сти. Ре чи усме ре не у овом прав цу ма те ри ја ли зо ва не 
су кроз те зу не ча сти вог (тек сту а ли зо ва ну кроз ре тор ско пи та ње) да ни са ми 
бе со ви ни су мо гли стра шни је про кле ти под ви жни ка од ње га са мог ко ји 
жи ви у пе ште ри, „и ко ли ко стра да ју ћи без ума тр пе ћи сво је из ну ра ва ше 
жи вље ње“ (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 280).

Од у ста ја ње де мо на од да љих на па да и ду хов на над моћ пу сти ња ко ва, 
ко ји уз Бо жи ју по моћ са вла да ва све пре пре ке на пу ту ду хов ног на пре до ва ња, 

19 „У том сми слу мо же мо раз ли ко ва ти не ко ли ко вр ста го во ра у тек сту: го вор пи сца, 
го вор ју на ко вих ро ди те ља, го вор мај ке, го вор се стре, го вор бож јег ан ђе ла, го вор уче ни ка 
и на рав но, го вор са мог Пе тра Ко ри шког. Нај зна чај ни је го вор не се квен це на ко ји ма у ве ли-
кој ме ри по чи ва рад ња и глав ни кон фликт у де лу је су мо но ло зи и ре пли ке ко је раз ме њу ју 
бе со ви и Пе тар Ко ри шки. Го вор бе со ва је оно што ово де ло чи ни та ко по себ ним не са мо у 
сред њо ве ков ној књи жев но сти“ (ШПа дИ ЈЕР 2014: 166–167).
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за узрок има усред сре ђе ност на под виг, та ко зва ну буд ност, а за по сле ди цу 
до сти за ње рај ског бла жен ства још то ком жи во та: „По сле то га све тлост ве ли-
ка у не из ре ци вом ви ђе њу у пе ште ри за бли ста, и сан од ње га оде по да ну и по 
но ћи и ми шља ше као да је на не бе си ма, а не на зе мљи“ (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 282). 

Ди ми три је Бог да но вић, по ре де ћи два Те о до си је ва жи ти ја, на во ди: „Док 
је Са ви на по зор ни ца, ње гов жи вот ни те а трон, чи тав свет у ко ме по сто је 
ње го ва зе мља и на род, ње го во ота ча ство као и он сам, до тле је Пе тро ва 
жи вот на по зор ни ца ње го ва соп стве на ду ша“ (БОГ да НО ВИћ 1988, 41). Пе тар 
Ко ри шки то ком де мон ских на па да не во ди са мо ди ја лог са де мо ни ма ко ји 
на сто је да до ве ду у пи та ње чи тав ње гов жи вот и ње га са мог као та квог, 
су прот ста вља ју ћи им се ре чи ма ве ру ју ћег чо ве ка, он исто вре ме но во ди уну-
тра шњи ди ја лог са Бо гом: 

А преподобниумислимарече: „Да до ђе ми лост тво ја на ме, Го спо-
де, па ћу увре ди те љи ма сво јим од го во ри ти реч, јер се уз дах у ре чи тво је“, 
и та ко гласнобесовимарече: „Ни је ми не по зна та ва ша лу ка ва под ва ла, 
ко јом лу ка во хва ле ћи ме на ва љу јуј те, и да уз не се те ум мој хо ће те гор-
до шћу, ко јом ви от па до сте“ (ТЕ О дО СИ ЈЕ 1988: 280).

Пре по зна ва ње (раз ли ко ва ње) Бо жи је бла го де ти од де мон ских ис ку ше-
ња за пра во нај пре ци зни је опи су је упо до бље ње Пе тра Ко ри шког узо ру ко ме 
те жи. Као ору ђе про тив си ла зла ис ти че се не пре кид на и ис трај на мо ли тва 
ко ја се де ша ва у ми сли ма чо ве ка по во љи Бо жи јој. Мо ли тва тра је без пре-
ки да, не за ви сно од сна жних ути ца ја ме та фи зич ких ком по не на та при за шлих 
од оног ко је от пао од Бо га. 

За то Те о до си је у исту ре че ни цу сме шта (ис ти чу ћи њи хо ву исто вре ме-
ност) и уну тра шњи ди ја лог оза ре ног ана хо ре те (у се би сје ди ње ног с Бо гом) 
и гла сно обра ћа ње бе со ви ма ука зу ју ћи на ан ти но мич ност ис прав ног жи во-
та у Хри сту – исто вре ме ну по све ће ност под ви гу и до бру на ово ме све ту, 
оли че ном у Све тој Тро ји ци, као и су прот ста вља ње од су ству до бра оли че ном 
у па лом ан ђе лу и ње го вим епи го ни ма. 

Узда ње у Го спо да Пе тра Ко ри шког мо ти ви са но је до стиг ну тим сми-
ре но у мљем, а „сми ре но у мље је Бо жан ски за клон“ – ка ко на во ди Јо ван Ле-
ствич ник (2003: 140), јер оза ре ни ум по све ће ног ере ми те сво ју сна гу у Го спо-
ду про на ла зи: „На Бо га се по у здах; не ћу се бо ја ти“ (Пс 56: 11). За то се он 
не окре ће са мо Ло го су кроз мо ли тву ко ју из го ва ра у се би, већ има хра бро сти 
и сна ге да гла сно из го во ри ре чи от по ра пре ма злу ма те ри ја ли зо ва ном кроз 
лу кав ство – ма ни пу ла ци ју ствар но сним чи ње ни ца ма, ко је би та ко кон стру-
и са не мо гле има ти пре крет нич ку уло гу – усме ра ва ња аске те у су прот ном 
сме ру од те жње ка рај ским пре де ли ма, као што то успе ва ар хи пан да ну де-
ло ва ња не ча сти вог – зми ји у раз го во ру са пра прет ки њом Евом ко ја је под-
ле гла ис ку ше њу (в. 1 Мој. 3). 

Пра те ћи ан ти но мич ност ко ја је нео дво ји ви део чо ве ку не са зна тљи ве 
Бо жи је су шти не на јед ној стра ни, али и ја сно ви дљи ве мо на ху чи ње ни це 
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шта је на ово ме све ту Бо жи јег по ре кла, а шта ис кон стру и са но од стра не 
оних ко ји су се уда љи ли од Бо жи је ми ло сти, мо ра мо по ста ви ти пи та ње да 
ли је у нај зна чај ни јем ана хо рет ском жи ти ју срп ске књи жев но сти сред њег 
ве ка глав ни ју нак нај ви ше стра да од ви зи ја и при ми сли де мон ског ка рак те ра 
или је то са мо вр ху нац не во ља ко је по ти чу од ини ци јал не не во ље мо на хо ве 
– одва ја ња од по ро ди це?! 

Већ су дру ги ау то ри за па зи ли ка ко одва ја ње од по ро ди це за у зи ма озби-
љан про стор у Жи ти ју Пе тра Ко ри шког20 и ка ко овај сег мент про це са кроз 
ко ји про ла зи сва ки ана хо ре та, у слу ча ју Пе тра Ко ри шког, пред ста вља и 
око сни цу ком по зи ци о не струк ту ре тек ста. Уко ли ко се при се ти мо шта пр ви 
ме ђу бе со ви ма го во ри Пе тру Ко ри шком, схва ти ће мо да су сви на во ди у 
све тов ном сми слу те ре чи тач ни: Пе тар је сте исме јан од љу ди, ње гов жи вот 
је сте те жак, он за и ста му чи сво је те ло гла ђу, па ти од сун ца и мра за пре ко сва-
ке ме ре – као што је сте исти ни та и чи ње ни ца ко ју бе со ви ко ри сте у сво јој 
так ти ци, да је оста вио сво ју се стру са му не би ли се по све тио оно ме че му 
од де тињ ства те жи.

На осно ву све га ре че ног мо же мо за кљу чи ти да ово жи ти је исто вре ме-
но ука зу је и на раз ли чи тост по и ма ња ствар но сти по је дин ца у све тов ном 
жи во ту и оном ду хов ном. Скром ност и од ри ца ње од са мо у га ђа ња је сте 
прин цип аске ти зма, док се у ствар но сти то чи ни не ра зум ним, као што на-
пу шта ње се стре, та ко ђе мо же озна ча ва ти из ве сну вр сту нео д го вор но сти у 
све тов ном зна че њу. За раз ли ку од то га Све то пи смо на во ди: „Ко љу би оца 
или ма тер већ ма не го ме не, ни је ме не до сто јан; и ко љу би си на или кћер 
већ ма не го ме не ни је ме не до сто јан“ (Мт 10, 37; Лк 14, 26).

Ма ко ли ко не ра зум но де ло ва ле ове ре чи оно ме ко ни је на Бо жи јем пу-
ту – су коб из ме ђу тач ке гле ди шта ана хо ре те и бе со ва се мо же упо ре ди ти 
са раз ли чи тим фо ку сом од но са пре ма се би и дру ги ма ко је сва ки по је ди нац 
има жи ве ћи у све ту на јед ној и жи ве ћи у пу сти њи, на дру гој стра ни (свет 
као про стор уда ље но сти од до бра и пу сти ња као про стор пред о дре ђен за 
пре по зна ва ње и от кри ва ње рај ске чи сто те и бли ско сти са Са вр ше ним). По-
те шко ће ко ји ма се на тај на чин из ла же де фи ни са на је на став ком прет ход но 
на ве де ног ци та та из Је ван ђе ља по Ма те ју: „И ко ји не узме крст свој и не 
по ђе за мном ни је ме не до сто јан“ (Мт 10, 38; Лк 14, 27). 

6. за КљУ чаК. Ис тра жи ва ње у ве зи са нај зах тев ни јим мо на шким ис ку-
ше њем – ис тра ја ва њем пред де мон ском си лом и сна гом ко ја се мо же ма те-
ри ја ли зо ва ти у стра шне при зо ре или за по сед ну ти ми сли оног ко стре ми 
Бо гу, за по ла зи ште има про стор ну од ред ни цу – пу сти њу ко ја је исто вре ме-
но и по при ште бор бе чо ве ка с не ча сти вим, али и ја сне по мо ћи Го спод ње 
оном ко Бо га ра ди стра да. 

Ис пи ти ва ње по сто ја но сти мо на ха у овој фор ми под ви га је не из о став ни 
жи тиј ни сег мент, јер, ка ко нам то об ја шња ва ју ха ги о гра фи, ма где се мо нах 

20 Ов де пре вас ход но ми сли мо на ВИ ТИћ 1999; ШПа дИ ЈЕР 2014 и ЈУ хаС ГЕ ОР ГИ ЕВ СКа 2018. 
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од љу ди скло нио, ни је мо гао из бе ћи бе сов ске на па де. На ра тив о овом нај-
те жем ис ку ше њу под ви жни ко вом у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти 
је дво стру ко усме рен – мо гао је би ти по вод де таљ ним и оп шир ним опи си-
ма, као у Жи ти ју Пе тра Ко ри шког, или је ис при чан кроз ха ги о граф ски 
по да так – ка ко од ре ђе ни ју нак ни је био из ло жен бе со ви ма, чи ме је на још 
је дан на чин ис так ну та ње го ва до стој ност све тач ког зна ме ња. Овај из у зе так 
од уо би ча је ног об ја шњен је на два на чи на – оду хо вље ним ду хов ним оцем 
(што је Све ти Са ва на Ато су Све том Си ме о ну) ко ји сво јим мо ли тва ма као 
шти том за кла ња од бе со ва свог уче ни ка, али и лич ном ин вен ци јом ис ку-
ша ва ног ко ји је у сва ком тре нут ку бу дан у свом под ви гу. 

Бе со ви ко ји на се ља ва ју пу сти ње и пе ште ре, ме ста уда ље на од љу ди и 
све та, у ко ји ма оп ста ју мо на си, не с ве ли ком те шко ћом одво је ни од уга ђа ња 
и сво ме те лу и сво јој су је ти, пре ко при ми сли ко је са мо ис тан ча ни дух ереми-
те мо же пре по зна ти као ту ђе а не као сво је, но се од је ке све тов них ме ри ла 
и кри те ри ју ма. Иа ко се и овај сег мент ра да је ди но мо же об ја сни ти ан ти но-
мич но шћу хри шћан ског уче ња у ко ме је Син Бо жи ји и Бог и чо век у ко јем 
су но си о ци исте су шти не раз ли чи ти Отац, Син и Све ти Дух – обе тврд ње 
у овом ни зу ан ти но ми ја ко је смо то ком ра да на ве ли, пред ста вља ју уза јам но 
деј ство на из глед су прот них тврд њи, са мо с ра ци о нал не тач ке гле ди шта, у 
све тлу фо ку си ра но сти на ком плек сан ду хов ни жи вот аске те, мо же мо ре ћи 
да оне ме ђу соб но јед на дру гу по твр ђу ју као исти ни те. 
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Сне жа на Й. Ми ло је вичь

МО НА ШЕ СКОЕ СТРА ДА НИЕ ДЕ МО НО ЛО ГИ ЧЕ СКО ГО ПРО ИС ХО ЖДЕ НИЯ  
В СЕРБ СКОЙ ЖИ ТИЙНО Й ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ 

Р е з ю м е

Кро ме оче видных бед, про ис шед ших в ре зульта те от ка за от мир ских форм 
экзи стен ции, мо на ше ско му под ви гу мо гут угро жать и ата ки де мо но ло ги че ско го 
про ис хо жде ния. На стойчи вость аске та пе ред вра га ми, ко торые во зни кают из ме-
та фи зи че ских про странств, является не из бежным в ха рак те ри за ции жи тийно го 
ге роя, и ког да эта фор ма стра да ния быва ет по во дом ро скошных нар ра тивных сег-
мен тов, и ког да та ких на па де ний на ис ку ша е мо го не было. Имея в ви ду в ка че стве 
са мо го ре пре зен та тив но го тек ста это го жан ра ЖитиеПетраКоришкого, на пи сан ное 
Фе о до си ем, мы ука за ли на осо бен ность нар ра тив но го спо со ба про ме та фи зи че ское 
са мо го Фе о до сия, ког да действие дьяво ла описыва ется че рез од но вре мен ность 
ди а ло га мо на ха со все ми фак то ра ми его ду хов ной жи зни.

Не за ви сни истраживач 
milojevic.sne za na@yahoo.com
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ДВА НА ЧИ НА ХО ДО ЧА ШЋА У ЈЕ РУ СА ЛИМ  
ДВО ЈИ ЦЕ РА ЧА НА*

Хо до ча снич ко пу то ва ње у Све ту зе мљу мо гло је би ти дво ја ко: 
те ле сно или ду хов но. Је ро теј Ра ча нин je пу то вао у Све ту зе мљу од 
8. ја ну а ра 1704. до 17. апри ла 1705. Ње го во пу то ва ње би ло је део срп-
ске тра ди ци је хо до ча шћа, као што је би ло и део европ ске тра ди-
ци је. Ути ске је уоб ли чио 1727. у пр ви књи жев ни пу то пис код Ср ба, 
на во дио је хро ни чар ски до га ђа је и по ја ве ко је су на ње га оста ви ле 
нај сна жни ји ути сак. Као мо нах по све тио је па жњу опи си ва њу об ре-
да, из бо ру и на чи ну чи та ња мо ли тви у хра мо ви ма Је ру са ли ма. Га врил 
Сте фа но вић Вен цло вић, чи ни се, ни је лич но био у Све том гра ду, 
пу то вао је ср цем: мен тал но је ма пи рао и опи си вао не ке ле ген де о 
Је ру са ли му. Хо до ча снич ка пу то ва ња има ла су и до дат но зна че ње 
за Ср бе као пра во слав це: по твр ђи ва ње ре ли гиј ског тј. хри шћан ског 
иден ти те та, а у ве зи с тим и на ци о нал ног иден ти те та.

Кључ не ре чи: Је ру са лим, Је ро теј Ра ча нин, Га врил Стефaновић 
Вен цло вић, хо до ча шће, пу то пис.

У сред њо ве ков ној хри шћан ској кул ту ри би ла су мо гу ћа два ти па хо-
до ча шћа у Све ту зе мљу1: уо би ча је но те ле сно хо до ча снич ко пу то ва ње и 
ду хов но хо до ча шће, утемеље но на ве ли кој же љи и кре а тив ним спо соб но сти-

* Рад на на стао у окви ру на уч ног про јек та Раз вој кул ту ре пу то ва ња и пу то пи са у 
исто ри о гра фи ји и кул ту ри Ср ба, бр. про јек та 142–451–2347/2019-01

1 Хо до ча шћа ка Све тој зе мљи по чи њу дав но у III ве ку. Ца ри ца Је ле на, ма ти Кон стан-
ти на Ве ли ког, рим ског им пе ра то ра ко ји је 313. го ди не дао хри шћа ни ма сло бо ду ве ро и спо-
ве да ња, кре ну ла је 326. на хо до ча шће у Све ту зе мљу. Би ла је све док про на ла же ња Ча сног 
кр ста у Је ру са ли му, што је ути ца ло на по раст хо до ча шћа. Окс форд ска исто ри ја рим ског 
све та на во ди да је 333. го ди не н. е. ре а ли зо ва но јед но од пр вих хо до ча шћа у Све ту зе мљу: 
„је дан хо до ча сник хри шћа нин кре нуо је из свог род ног гра да Бор доа у Све ту зе мљу. Ме-
ре ћи де о ни це свог пу то ва ња ли га ма, ме ром ко ја се у то по зно до ба ко ри сти ла у не ким 
кра је ви ма за пад не Га ли је, он је пу то вао коп ном пре ко Ал па и се вер не Ита ли је, пре шао 
Бал кан и до шао до Кон стан ти но по ља, а одан де от пу то вао до Ана до ли је и Си ри је и, на 
кра ју, по сле 170 да на и 3.300 рим ских ми ља (пре ко 4.000 ки ло ме та ра) сти гао је у Је ру са лим“ 
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ма ма ште. Иде ја о ду хов ном хо до ча шћу за сно ва на је на схва та њу да је те-
ле сно пу то ва ње у Све ту зе мљу би ло мо гу ће да се за ме ни пу то ва њем у ср цу 
– pe re gri na tio in sta bi li ta te2. Ду хов но хо до ча шће би ло је ра ши ре но у мо на шким 
кру го ви ма и на Ис то ку и на За па ду, јер је скло ност ка pe re gri na tio in sta bi li ta te 
би ла у скла ду са пра ви ли ма мо на шког на чи на жи во та, док се те ле сно ходо-
ча шће схва та ло и као на чин ко ји му је про ти ван. За то се у по зном сред њем 
ве ку код ка то ли ка ја вља ју по себ ни при руч ни ци на ме ње ни „мен тал ном ма-
пи ра њу хо до ча снич ког са крал ног про сто ра Све те зе мље“ (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИћ 2010: 
213). Ми ро слав Ти мо ти је вић пре до ча ва да „за по кло ни ке Све те зе мље ни је 
по сто ја ла раз ли ка из ме ђу те ле сног и ду хов ног хо до ча шћа. Она су се чвр сто 
про жи ма ла, а крај њи ис ход су би ле мо ли тве на све тим ме сти ма“ (IbId: 215).

Хри шћа нин ве ру је да је ње гов жи вот ход у веч ност: пре ла зак у дру ги 
бо љи свет, по је ди нач ни тј. лич ни жи вот ни пут исто вре ме но је и про ла зан.3 
Пу то ва ње у средњeм ве ку по и ма ло се и као на чин да се чо век при бли жи 
Бо гу. Сред њо ве ков ни чо век је у сво јој су шти ни хо до ча сник, тј. пут ник – homo 
vi a tor. Сва ки „од ла зак“ на хо до ћа шће сма тра Кар ло Ма ца (Car lo Maz za) 
под ра зу ме ва и по вра так, али за ду шу хо до ча сни ка пра ви „по вра так“ пред-
ста вља по вра так у не бе ску до мо ви ну (2009: 34). Цен трал но ме сто хо до ча шћа 
у Све ту зе мљу је сте оби ла зак Је ру са ли ма, гра да ко ји је имао ве ли ки зна чај 
за Хри стов жи вот. Хри сти ја ни за ци ју Све те зе мље за по чео је цар Кон стан-
тин, ко ји је на са бо ру у Ни ке ји 325. го ди не на ја вио план за от кри ва ње све тих 
ме ста пр вен стве но у Је ру са ли му. Мно го број ни хо до ча сни ци по ла зи ли су на 
пут са же љом да при су ству ју ве ли ком пра зни ку Ус кр су у Је ру са ли му. Не ки 
од хо до ча сни ка ко ји су сти за ли у Све ти град, не са мо из Евро пе, оста ви ли 
су пи са на све до чан ства о ду гом пу ту ко ји је при мар но тре ба ло да има „сми-
сао гре хов ног очи шће ња“ (ЈО Ва НО ВИћ 2007: 7). Жак Ле Гоф (Jac qu es Le Goff) 
на во ди да су у сред њем ве ку два схва та ња – схва та ње о чо ве ку пут ни ку и 
схва та ње о чо ве ку по кај ни ку – про и за шла из хри шћан ске ан тро по ло ги је. 
Раз ви ја ње по ме ну тих кон це па та до при не ло је све о бу хват ни јем по и ма њу 
су шти не чо ве ко ве лич но сти (ЛЕ ГОф 2007: 11‒13). Оба схва та ња за жи ве ла 
су и про ши ри ла се у књи жев но сти. 

Хо до ча снич ка ли те ра ту ра раз ви ја ла се и у пра во слав ној сре ди ни по-
го то ву об лик про ски ни та ри о на (προσκυνητάριον),4 сво је вр сног во ди ча, пу-

(1999, 370). О свом пу то ва њу хо до ча сник из Бор доа оста вио је до ку мент Iti ne ra ri um Bur di
ga len se или Iti ne ra ri um Hi e ro solymi ta num, нај ста ри ји хо до чан сич ки пи са ни из ве штај.

2 Син таг му pe re gri na tio in sta bi li ta te ско вао је Жан Ле Клерк (Jean LeC lerck), од но си 
се на ду хов не ве жбе до зво ље не мо на си ма ка ко би, без на пу шта ња свог ма на сти ра, мо гли 
да оба ве хо до ча шћа и по се те све та ме ста (LecLercК 1961: 33‒52).

3 Га врил Сте фа но вић Вен цло вић у сво јем пе снич ком за пи су ука зу је на по и ма ње жи во-
та као пу та у веч ност: „До ста и до ста та квих има / Што ши ро ким пу тем пу ту ју свој жи вот, 
/ Ама уска вра та и те сан пут је / Ко ји но уво ди љу де у жи вот, / И ма ло је ко ји га на хо де.“ 
(ВЕНц ЛОВИћ 1966: 166)

4 Про ски ни та ри о ни на грч ком ни су ста ри ји од VI ве ка, a у ју жно сло вен ским књи жев-
но сти ма по зна та су пре XIV ве ка. То ми слав Јо ва но вић на во ди да се пр ва са чу ва на по твр да 
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то пи сних бе ле жа ка, кроз Све ту зе мљу. Сред њо ве ков на књи жев ност уте ме-
ље на је на на че лу жан ро ва, про ски ни та ри он је, та ко ђе, имао сво ју уста ље ну 
струк ту ру и фор мат: био је џеп ног фор ма та, сми сле но нор ми ра ног са др жа ја 
и илу стра ци ја. Кон цеп ци ја се ве ли ким де лом „за сни ва ла на иде ји о ду хов-
ном хо до ча шћу“ (ТИ МО ТИ ЈЕ ВИћ 2010: 215). Из тра ди ци је про ски ни та ри о на 
из ни као је и пр ви срп ски пу то пис Пут ша стви је к гра ду Је ру са ли му Је ро
те ја је ро мо на ха Ра ча нин ска го фру шко гор ског мо на ха Је ро те ја Ра ча ни на 
(дру га по ло ви на XVII ве ка – по сле 1727), нај о бим ни ји и нај ком плет ни ји 
спис те вр сте у срп ској ста ри јој књи жев но сти (Па ВИћ 1970: 307). Пу то пи су5 
као књи жев ном жан ру прет хо дио је пу то пис као кул тур ни жа нр.

Опи си ва ње Све тог гра да и хо до ча снич ких пу то ва ња ути ца ла су на 
ства ра ње по себ ног кру га у срп ској књи жев но сти: на по ја ву но вих мо ти ва и 
те ма (ЈО Ва НО ВИћ 2007: 9). Тра ди ци ја је ве о ма ду га, јер ду хов ни до ди ри и 
култ Је ру са ли ма у срп ској књи жев но сти по сто је осам ве ко ва: од Све тог 
Са ве, ко ји је два пу та у XI II ве ку од ла зио на хо до ча шће у Је ру са лим.6 О 
Је ру са ли му ши ром све та пу бли ко ва но је мно го књи га, раз ли чи те те ма ти ке: 
нај че шће ре ли ги о зне и исто риј ске, да ка ко мно го број ни су и пу то пи си, а по-
го то ву во ди чи по све тим ме сти ма. У њи ма се по пра ви лу не по ми њу „Ср би 
у Је ру са ли му или се то чи ни уз гред, по не кад не у до бр ој на ме ри“ (да ВИ дОВ 
2007: 12). Пре не бре га ва се чи ње ни ца да на кон „кр ста шких по хо да, ни јед на 
европ ска ди на сти ја у сред њем ве ку ни је има ла та ко чвр сте ве зе са Је ру са ли-
мом као вла дар ски дом Не ма њи ћа. Па и ка сни је, у до ба тур ко кра ти је, хрли-
ли су срп ски мо на си и све тов ни љу ди у Је ру са лим…“ (IbId). Ве ли ки жу пан 
Сте фан Не ма ња, отац Све тог Са ве и уте ме љи тељ срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве, слао је да ро ве је ру са лим ским цр ква ма и хра мо ви ма, то су на ста ви ли 
и ње го ви на след ни ци ко ји су гра ди ли и сво је за ду жби не и ма на сти ре.7

о про ски ни та ри о ну у скра ће ној вер зи ји на срп ско сло вен ском је зи ку на ла зи у Бдинскoм 
збор ни ку (Ви дин ски збор ник) из 1359/1360. го ди не [Bdin ski Zbor nik, 1972: 234a–241б; Scharpé, 
Vyncke 1973: 235‒242] (ЈО Ва НО ВИћ 2018: 161). 

5 Ми ло рад Па вић сма тра да срп ски ба рок ни пу то пис спа да уз исто риј ске спи се ме ђу 
нај зна чај ни је про зне вр сте срп ске књи жев но сти XVII и XVI II ве ка, и да по сто је бар че ти ри 
ти па: про ски ни та ри о ни, за тим пу то пи си ко ји об у хва та ју опис пу то ва ња до Је ру са ли ма и 
на траг, као и слу жбе ни из ве шта ји с пу та, по пут нпр. из ве шта ја о ви зи та ци ја ма по је ди них 
епар хи ја и, на рав но, ди пло мат ски из ве шта ји, ко ји по не кад пре ра ста ју и у пу то пи сну про зу 
(в. Па ВИћ 1970: 305‒311). 

6 Је ро мо нах До мен ти јан, нај да ро ви ти ји уче ник Све тог Са ве, пра тио је свог учи те ља 
на јед ном од ње го вих пу то ва ња у Све ту зе мљу, нај ве ро ват ни је да је пр во би ло 1229. го ди не, 
а дру го 1234/35. го ди не. У жи ти ју о Све том Са ви на гла сио је да је Са ва при жељ ки вао од ла зак 
у Је ру са лим: „Не ћу да ти сна очи ма сво јим ни по ко ја ко ле ни ма сво јим док се не по кло ним 
ме сти ма на ко ји ма су ста ја ле пре чи сте сто пе Спа си те ља мо је га“ (ПО ПО ВИћ: 1972: 106). На-
ве де ни из каз по твр ђу је зна чај по кло нич ког пу то ва ња у жи во ту ре ли ги о зног чо ве ка. 

7 Уну тар зи ди на Је ру са ли ма, бли зу цр кве Све тог Гро ба и Грч ке па три јар ши је, краљ 
Ми лу тин је 1312/13. го ди не по ди гао ма на стир Све тих ар хан ђе ла Ми ха и ла и Га ври ла, Сте фан 
Де чан ски је храм укра сио, утвр дио и да ри вао. Ар хи ман дрит Пор фи ри је Ус пен ски, шеф ру ске 
ми си је у Је ру са ли му сре ди ном XIX ве ка, ко ји је бо ра вио у ма на сти ру Све тих ар хан ђе ла 
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Је ро теј Ра ча нин је на по кло нич ко пу то ва ње ка Све тој зе мљи кре нуо из 
Бе о гра да 7. ју ла 1704. го ди не, у Је ру са лим је при сти гао 8. ја ну а ра 1705; а 
на пу стио га је 17. апри ла 1705. го ди не.8 У Бе о град се вра тио 23. ју ла 1705.9 
За сво је пу то ва ње при пре мао се и чи та њем тек сто ва дру гих хо до ча сни ка. 
О то ме све до чи Је ро те јев пре пис пу то пи са из 1698. хи лан дар ског игу ма на 
Ла врен ти ја, ко ји пу то вао у Је ру са лим са Све те Го ре нај ве ро ват ни је у тре ћој 
де це ни ји XVII ве ка.10 Не мо же се има ти це ло вит ути сак о Ла врен ти је вом 
де лу, јер су на жа лост са чу ва ни са мо оста ци у по ме ну том пре пи су, но уо ча-
ва се да је на пи са но по мо де лу про ски ни та ри о на. Сво је ути ске о пу те ше-
стви ју ду гом ско ро го ди ну да на Је ро теј Ра ча нин је уоб ли чио у пу то пис тек 
1727. у спо кој ству ма на сти ра Ве ли ка Ре ме та на осно ву пут них бе ле жа ка 
ко је је во дио у вре ме пу то ва ња.11 

Пр ве стра ни це пу то пи са Је ро те ја Ра ча ни на све до че ка ко се у ње го во 
вре ме пу то ва ло: ве о ма спо ро, по го то ву ако се има ју у ви ду да на шњи стан-
дар ди. Раз да љи не на пу ту ме рио је бро ја њем да на ка ко су то нај че шће чи-
ни ли љу ди у сред њем ве ку: би ло да је пу то ва ње би ло коп ном, би ло мо рем.12 
Је ро теј у по след њој ре че ни ци сво га пу то пи са на во ди раз да љи ну и у са ти ма: 
„Од Ни ша до Бе о гра да 44 са та хо да, а од Ни ша до Ја го ди не 20 са ти хо да“ 
(2007: 199). Тре ћи ну пу то пи са наменио је опи си ва њу пу то ва ња до Је ру са-
ли ма, док је по вра так из Све тог гра да опи сао украт ко, на са мо се дам по сто 
од оби ма пу то пи са. Нај ве ћи део, го то во две тре ћи не пу то пи са Је ро теј Ра-
ча нин по дредио је опи си ма све тих ме ста Све тог гра да уз оче ки ва не ре ми-
ни сцен ци је у ве зи са зна ме ни тим би блиј ским лич но сти ма и до га ђа ји ма 
(ТРИ фУ НО ВИћ 1990: 297). Дин ко Да ви дов уо ча ва ње го ву ве ли ку, чак из у зет ну 
ре ли ги о зност ко ја се осе ћа ла из сва ке стра ни це књи ге и ко ја је би ла „искре-
на и људ ска [...] на род ска, без ми сти ци зма“; а ње гов до жи вљај Је ру са ли ма 
био је по кло нич ки (1973: 20).

Је ро теј Ра ча нин жи вео је ме ђу Ср би ма се вер но од Са ве и Ду на ва, у 
вре ме ка да је се ћа ње на срп ску сред њо ве ков ну др жа ву го то во не ста ло, за то 
се на сто ја ло да се вре ме Не ма њи ћа вра ти у се ћа ње. Ста ње срп ског на ро да 

на вео је да је то „нај леп ши ма на стир Све тог гра да”, да га кра се мно го број не ико не, да ка ко 
и срп ске, да ма на стир има 40 ће ли ја и да је мо гао да при хва ти око 200 по кло ни ка. Ма на стир 
је имао тр пе за ри ју, бол ни цу, ри зни цу и „див ну би бли о те ку“ са грч ким, ла тин ским и сло-
вен ским ру ко пи си ма и штам па ним књи га ма. На жа лост, све је то раз не се но. 

8 Сви да ту ми на ве де ни су по ју ли јан ском ка лен дра ру, по треб но је до да ти 11 да на да 
би се ускла ди ли са гре го ри јан ским ка лен да ром.

9 На пут су кре ну ли и је ро мо на си Ви са ри он и Гри го ри је, ко ји је био нај о бра зо ва ни ји 
го во рио је грч ки, брач ни пар из Ири га Јо ван и Не да Па ра но сић, као и из ве сни Са ла ћиј, Ста-
но је и Па вле.

10 Ни је би ло рет ко да се и штам па не књи ге пре пи су ју и у ХVIII ве ку, ви де ти: (БО ЈО ВИћ 
2017: 9–17). 

11 Дин ко Да ви дов сма тра да би тре ба ло пу то пис да ти ра ти 1704–1705. јер је 1727. Је ро теј 
са мо пре пи сао бе ле шке са пу та и мо жда их „са мо де ли мич но ме њао“ (да ВИ дОВ 2007: 179) 

12 По стан дар ди ма сред њег ве ка сва ко пу то ва ње би ло је ду го ако се пре ла зи ло ви ше од 
500 ки ло ме та ра и ако је тра ја ло ви ше од де сет да на или две сед ми це (MccorMIck 2002: 4).
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у Угар ској, по го то ву оног жи вља ко ји је жи вео ван гра до ва, би ло је, нај бла-
же ре че но, за бри ња ва ју ће: на род је био при мо ран да де се ти на ма го ди на 
жи ви по збе го ви ма и на бој ним по љи ма. За Ср бе у Кар ло вач кој ми тро по-
ли ји ре ли ги ја и цр кве на ор га ни за ци ја би ле су по себ но зна чај не: има ле су 
ва жну уло гу не са мо у сва ко днев ном жи во ту као чу ва ри и осло нац на ци о-
нал ном иден ти те ту. Јо ван Скер лић сма тра да је „ма ло при ме ра о та ко ве-
ли ком ути ца ју ре ли ги о зног чи ни о ца у жи во ту јед но га на ро да као што је то 
слу чај у исто ри ји и књи жев но сти угар ских Ср ба у XVI II ве ку“ (1923: 26). 
Ве лик ути цај ре ли ги је био је од раз по ло жа ја Срп ске пра во слав не цр кве ко-
ја је би ла је ди на ле ги тим на ин сти ту ци ја Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји. 
Пред став ни ци све штен ства, бо ље ре че но мо на штва, би ли су и ду хов на, и 
кул тур на, и ин те лек ту ал на, и по ли тич ка ели та Ср ба, а не ки од нај о бра зо-
ва ни јих љу ди код Ср ба то га вре ме на би ли су све ште на ли ца.

Све штен ство је би ло уз учи те ље, ми сли о це, књи жев ни ке, на уч ни ке и 
дру ге но си лац кул ту ре пам ће ња13, чи ји пред мет је сте „се ћа ња ко је кон сти-
ту и ше за јед ни цу“. Јан Асман (Jan As smann) сма тра да је кул тур но пам ће ње 
фор ма ко лек тив ног пам ће ња, ко је се де ли из ме ђу од ре ђе них гру па љу ди и 
до при но си ње ном кон сти ту и са њу у хо мо ге ну за јед ни цу. Пред ста вља пре-
ци зно од ре ђен функ ци о на лан оквир за ства ра ње тра ди ци је, за кре и ра ње 
од но са пре ма про шло сти и на ста ја ње по ли тич ког иден ти те та (AsmAn 2011: 
51‒53). За хва љу ју ћи очу ва њу и не го ва њу пам ће ња и се ћа ња до ла зи и до ус-
по ста вља ња кул тур ног иден ти те та. 

Пу то ва ње Је ро те ја Ра ча ни на, пр вен стве но хо до ча снич ко, би ло је део 
срп ске тра ди ци је хо до ча шћа, као што је би ло и део европ ске тра ди ци је. 
Исто вре ме но има ло је и јед ну до дат ну ди мен зи ју: по твр ђи ва ња ре ли гиј ског 
тј. хри шћан ског иден ти те та, а у ве зи са тим и на ци о нал ног иден ти те та. 
Ср би у Хаб сбур шкој мо нар хи ји као не ка то ли ци, до жи вља ва ни су као ши-
зма ти ци, би ли су из ло же ни вер ском про го ну. Хо до ча шће при мар но је сте 
ду хов ни до жи вљај, но оно се схва та и као осо бе ни об ред ни чин, а не сме се 
пре ви де ти ни ње гов тре ћи вид: ње го во по и ма ње као дру штве ног до га ђа ја. 
Је ро те јев пу то пис, као све до чан ство ре ли ги о зно-хри шћан ске при пад но сти, 
мо же се са гле да ва ти и као до при нос тру ду срп ских пи са ца XVI II ве ка да у 
Евро пи про бу де свест о ста њу хри шћа на у тур ској ца ре ви ни и по тре би јед-
не за јед нич ке ак ци је хри шћан ских др жа ва за осло бо ђе ње по ро бље них на-
ро да на Бал ка ну.14 Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, ње гов мла ђи са вре ме ник 

13 Тер мин кул тур но пам ће ње има сво ју кул ту ро ло шку, исто ри о граф ску, по ли тич ку 
и со ци о ло шку ди мен зи ју. Кул тур но пам ће ње, као нај сло же ни ји об лик пам ће ња (об у хва та 
ми ме тич ко пам ће ње, пам ће ње пред ме та и ко му ни ка тив но пам ће ње) над гра ђе но је као пре-
да ње сми сла. „Ка да ми ме тич ке ру ти не по при ма ју ста тус ʼри ту а ла’, тј. ка да по ред сво је 
свр хе до дат но по се ду ју и сми сао, из ла зи се из обла сти ми ме тич ког пам ће ња рад ње. Ри ту а ли 
спадaју у област кул тур ног пам ће ња по што пред ста вља ју при по ве дач ке и пре до ча вају ће 
об ли ке кул тур ног сми сла“ (AsmAn 2011: 16‒17). 

14 Де ла срп ске исто ри о гра фи је XVII и XVI II сто ле ћа по пра ви лу пи са на су као ме мори-
јал ни ак ти европ ским вла да ри ма с пред ло зи ма ο осло бо ђе њу од тур ске оку па ци је. Ми ло рад 
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у сво јим спи си ма пи ше и о при ли ка ма у ко ји ма жи ви са сво јим су на род ни-
ци ма: за то је Ми ло рад Па вић је дан од те мат ских кру го ва на сло вио Мо ли тва 
за срп ску зе мљу.

О жи во ту Ср ба под Тур ци ма у пу то пи су го то во да и не ма по да та ка, но 
су срет са стар цем од сто два де сет го ди на све до чи да су Ср би има ли ми ра 
од Ту ра ка са мо да ле ко од њих, да ле ко од пу те ва – у го ра ма. Ко ли ко су били 
обес пра вље ни пре до ча ва Је ро те је ва опа ска: „И ума ло Тур чин не уда ри Гри-
го ри ја (је ро мо нах, са пут ник; прим. Н. С.) се ки ром, јер чи та ше ча со ве15 на 
чар да ку“ (Ра ча НИН 2007: 171). У вре ме ње го вог пу то ва ња и Је ру са лим је био 
у тур ским ру ка ма. Пу то пис ука зу је и на се ћа ње о не ка да шњој др жа ви, наве-
де но је да је ју жно од Вра ња у ме сту Ко шту ни, на до мак Че тр де сет цр ка ва, 
ра ни је „ве ли ка ва рош би ла за срп ског го спод ства“ (IbId: 172); по ми ње и три 
ве ли ка ху ма ко је зо ву Ша то ри шта Мар ка Кра ље ви ћа, и Ми ло ша Ко би ли ћа, 
и Ре ље Ому ђе ви ћа и Но ва ка Де бе ли ћа. Је ро теј је из бро јао че тр на ест ве ли-
ких цр ка ва у Го ро бин ци ма на Ов чем по љу где: „Бе ли се ка мен. Ср би пра-
ви ли, а са да све пу сто“ (IbId).16 По ме ну ти де ло ви пу то пи са по твр ђу ју да је 
по зна вао исто ри ју, на род ну књи жев ност, као и пре да ња сво га на ро да.

Је ро те је ва пут на ли ни ја би ла је уо би ча је на за ова кву вр сту пу то ва ња. 
Во ди ла је од Бе о гра да коп не ним пу тем до ли ном Мо ра ве и Ју жне Мо ра ве 
пре ко Ни ша, Вра ња, Ве ле са, до ли ном Вар да ра, пре ко Ти кве ша, Гр чи шта, 
Аврет Хи са ра до Со лу на. Од Со лу на пу то вао је мо рем до Пла та мо на и ју-
жно до Загорe, по ред Ка сан дре, где је до жи вео бу ру), остр ва Лем нос, Само-
тра ки, Те не дос, кроз Из мир ски за лив, Ми ти ле на (Ле збос), Хи ос, за ли вом 
остр ва Са мос, Ко са, Ро до са на кон ко јег га је за де си ла ви ше днев на бу ра на 
Егеј ском мо ру, за тим је до пло вио до еги пат ске лу ке Ра шид да би по но во 
коп не ним пу тем до ли ном Ни ла сти гао до Ка и ра па пре ко Aгрода до Су е ца, 
па на југ пре ко Рас Се дра, Ва ди Га ран ди ла и кроз пу сти њу Си на ја до Све тог 
Си на ја тј. Хо рив го ре,17 за др жао се у Ма на сти ру Све те Ка та ри не, ода кле га 
је пут во дио ка Га зи, а он да прав цем Лида–Рамла–Eмаус, до Је ру са ли ма. 
Оби ла зио је и све ти ње око гра да, по се тио је Ви тле јем, спу стио се на оба лу 
ре ке Јор дан, као и на Ке дар ски по ток, до Мр твог мо ра и ре ке ис под Је ри хо на, 

Па вић уо ча ва две ва жне ка рак те ри сти ке тих спи са: „пр во, у њи ма се не го во ри са мо ο срп ској 
исто ри ји не го и ο исто ри ји дру гих бал кан ских на ро да и на ро да сред ње Евро пе – свих ко ји су 
за хва ће ни тур ским осва ја њи ма, и дру го, они под се ћа ју по сво јој функ ци ји и ком по зи ци ји 
на не ка де ла ста ре срп ске књи жев но сти ко ја су има ла слич ну на ме ну“ (Па ВИћ 1970: 334).

15 Са став ни део ју тар њег бо го слу же ња.
16 О ба кар ном гум ну на истом ло ка ли те ту пи са но је у ли те ра ту ри. Гум но је ме сто на 

ко јем се вр ше жи то, но у на род ној ми то ло ги ји пред ста вља ло ка ли тет на ко јем се ра до оку-
пља ју де мо ни, по го то ву зли, нај че шће ве шти це. Ми лен ко Фи ли по вић у тек сту Ба кар но или 
мје де но гум но на по ми ње да су за рав ни на ко ји ма су то пље не ру де у све сти на ро да оста ла 
ме ста у ве зи са де мо ни ма, чак и ка да се ни је мо гло об ја сни ти зна че ње ре чи ме ден, што 
зна чи ба кар ни 

17 Да нас се сма тра да је го ра Ха шем ал-Ша риф, у бли зи ни Еи ла та, уства ри би блиј ска 
го ра Си нај.
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по пео се на Си он, на Ма сли но ву го ру. По вра так од Ја фе био је мор ским пу тем: 
на кон Ки пра де сио се на пад гу са ра, а по том се пло ви ло прав цем Финикe–
Родос–Галипоље–Цариград ода кле је пу то вао коп ном пре ко Бу гар ске до-
ли ном ре ке Ма ри це прав цем: Плов див –Па зар џик –Со фи ја до Ср би је: Ја го-
ди на –Ба то чи на –Сме де ре во –Гроц ка –Бе о град.18 Пу то ва ње мо рем би ло је 
бли зу оба ле, јер је опа ност пре ти ла на отво ре ном мо ру, ка ко од гу са ра, та ко 
и услед вре мен ских не по го да. 

При по ве дач ки дар Је ро те ја Ра ча ни на уо ча ва се по го то ву у опи си ва њу 
бу ре на Егеј ском мо ру: 

… ни ти ви де смо сун ца, ни ме се ца, ни не ба, ни зе мље, ни пти це да 
ле ти, осим бу ре и обла ка. И ва ли раз ли чи ти: бе ли, и зе ле ни, и цр ни и 
пла вет ни, и јед ни као ва ри вом ки пе ху, дру ги као му ње […] И у вре ме 
за ла ска сун ца за гњу ри се ла ђа и по ди го ше се ва ли нај сил ни ји, као го ре 
ви со ки, и обла ци и му ње сил не и раз ли чи те. И сви па до смо као мр тви, 
ра ди ти и чи ни ти не мо го смо ни шта. Са мо је дан дру гог ту жним очи ма 
по гле да ше...“ (Ра ча НИН 2007: 176). 

Упе ча тљив је и опис гу сар ског на па да на ла ђу са хо до ча сни ци ма: 
И у пе так, још се де ли дан и ноћ, 11. ма ја угле да смо про тив ну ла ђу. И 

окре ну смо на дру гу стра ну. И угле да смо пред на ма брод мал те шки, и ис пре-
се ца смо се од стра ха, и за ва пи смо ка Бо гу сви […] И све са нас ски до ше, и 
ко шу ље, па са свим на ге и бо се из ба ци ше на оба лу на пе сак“ (IbId, 198). 

Је ро теј је по свом спи са тељ ском де лу, с јед не стра не, бли зак је сред њо-
ве ков ној тра ди ци ји, а с дру ге стра не, и са вре ме ни ци ма јер пи ше на је зи ку 
бли ском на ро ду.

Цен трал ни део пу то пи са по све ћен је оби ла ску и опи си ва њу Је ру са ли-
ма и ње го вих све ти ња: Је ро теј ус по ста вља ве зе из ме ђу је дин стве них ме ста, 
суд бо но сних до га ђа ја ко ји су се баш ту де си ли са ње го вим до жи вља јем и 
об ре ди ма у ко ји ма је уче ство вао. По се та не би има ла пу но зна че ње за ње га 
без мо ли тви и чи та ња при год них тек сто ва на ау тен тич ним ме сти ма. Мно-
ги хо до ча сни ци би ли су уве ре ни да су мо ли тве у хра мо ви ма Је ру са ли ма 
или Све те зе мље пло до твор ни је од мо ли тви на не ком дру гом све том ме сту. 
Је ро те јев до жи вљај Је ру са ли ма по твр ђу је да је он ho mo re li gi o sus – чо век 
ко ји ве ру је: чо век чи ји се ре ли гиј ски иден ти тет ис ти че као при ма ран у 

18 Је ро теј у свом пу то пи су да је на зи ве ло ка ли те та ко ји су у ње го во вре ме би ли део 
Ото ман ске им пе ри је она ко ка ко су их они пре и ме но ва ли, та ко је дао на зи ве и за ве ћи ну 
грч ких остр ва: Бок ча (Boz ca a da/Tеnеdоs), Cаказ je Хи ос (Sa kiz/Chi os), за лив остр ва Са мос/ 
Si sam на зи ва Су сам ски за лив, на зив Хи стан ђос по ти че од ото ман ског име на Istanöy, то je 
остр во Кос. За пи си вао их је она ко ка ко је чуо њи хо ве на зи ве, лу ку Ra as hid на зи ва Ре шит, 
Ва ди Га ран дил је Ка ран дул, Ре вањ (Ре мља) је град Ра мла, а бу гар ски град Плов див на зи ва 
Фи ли пе, не ка да шњи грч ки на зив био је Phi lip po u po lis, а тур ски Fi li be. Ко ри сти на зив Со-
дом ско мо ре за Мр тво мо ре, по нек да ша њем гра ду Со до ма ко ји се на ла зио на ло ка ли те ту 
да на шњег Мр твог мо ра.
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ње го вој жи вот ној ори јен та ци ји, чо век ко ји је оства рио ис кре ни од нос пре-
ма Бо гу на соп стве ном пу ту у по тра зи за бо жан ским (Maца 2009: 83). На 
го то во сва кој стра ни ци пу то пи са мо же да се уо чи ње го ва искре на ре ли ги-
о зност. Је ро теј ни је био пи сац, ни је имао књи жев них пре тен зи ја, иа ко је 

19 Ау тор кар те је Ми ро слав Ши лић, ван редни про фе сор Ака де ми је умет но сти Но ви Сад.

Пут на ли ни ја Је ро те ја Ра ча ни на18
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био мо нах, ути ске о хо до ча снич ком пу то ва њу за бе ле жио је на на род ном 
је зи ку да би их по де лио не са мо са сво јом са бра ћом, са дру гим мо на си ма, 
не го и са дру гим су на род ни ци ма. Та ко је још ја сни је по твр дио да хо до ча шће 
до при но си по ве зи ва њу ре ли ги о зног чо ве ка са исто ри јом и за јед ни цом. 

Го сто љу би во је при мљен у Је ру са ли му. Од мах је дао епи тро пу/над зор-
ни ку ма на сти ра па ру си ју, но вац од на ру че них мо ли тви. Сме штај је био „у 
ма на сти ру Све ти Са ва срп ски, храм Све тог Ар хан ђе ла“ (Ра ча НИН 2007: 181) 
у ко јем се сва ко днев но мо лио, као и у дру гим цр ква ма, а два пу та днев но 
ишао је до Све тих вра та, кроз ко ја је Хри стос ушао у Је ру са лим. Сре ди шњи 
са крал ни то пос Је ру са ли ма Цр кву Жи во но сног (Хри сто вог) гро ба по се тио је 
тек 3. фе бру а ра. Пре но ћио је у хра му и бла го да рио је Бо гу што им је усли шио 
„ви де ти то же ље но, што по же ле смо“. С мно го па жње опи сао је сло же ну 
са крал ну то по гра фи ју Цр кве Све тог гро ба, ко ја но си име по свом нај све ти-
јем ме сту – Хри сто вом гро бу. Као мо на ху би ло му је ве о ма ва жно да по ред 
из гле да Хра ма Вас кр се ња Хри сто вог што де таљ ни је и леп ше пред ста ви и 
об ре де ко ји су упри ли че ни по во дом про сла ве Ус кр са, као и по ја ву Све тог 
тј. бла го дат ног ог ња. Бо го слу же ња то ком ве ли ке не де ље тра ја ла су, та ко-
ре ћи, да но ноћ но у Све том гра ду. Oбилазак Је ру са ли ма под ра зу ме вао је и 
да се сле ди ри ту ал – оrdo pe re gri na ti o nis – кoји je уо би ли чен по сле 1342. 
ка да је ка то лич ка цр ква про гла си ла фра ње вач ки ред зва нич ним чу ва рем 
Хри сто вог гро ба (cha reyron  2005: 84). У пр вом пла ну је оби ла зак но во за вет-
них ме ста Је ру са ли ма, а ова кво фра ње вач ко хо до ча снич ко во ђе ње сле ди ле су 
и дру ге цр кве. Утвр ђе ни ре до след на ла гао је да хо до ча сник оба ве зно про-
ла зи Via cap ti va tis (Пут за ро бља ва ња: Хри сто вог хап ше ње и су ђе ње), Via 
Cru cis (Пут кр ста ко ји во ди од Претoрија до Цр кве Све тог гро ба) и Цр кву 
Све тог гро ба: ишао је пу тем Хри сто вог стра да ња – Via do lo ro sa. На рав но, 
Је ро теј је об и шао ова не за о би ла зна хо до ча снич ка ме ста, али је имао свој 
рас по ред. 

Пут до и од Је ру са ли ма пред ста вио је хро но ло шки, али не и свој бо ра-
вак у гра ду. На кон по се те Цр кви Све тог гро ба, Па три јар ши ји, при ка за ли-
ти је на Пра во слав ну не де љу опи сао је обе ле жа ва ње Ус кр са, а по том до га ђа је 
и оби ла ске гра да и ње го ве око ли не, ко ји су усле ди ли од 20. ја ну а ра и то с 
ве ћом гру пом хо до ча сни ка. Овим „иска ка њем“ из ре до сле да, та ко ђе је по-
твр дио шта му је би ло нај ва жни је – про сла ва Ус кр са у Је ру са ли му, ко ји је 
те го ди не био 8. апри ла20 и оби ла зак Цр кве Све тог гро ба. 

Је ро те је ва ду ша би ла је про же та ра до шћу што је упо знао Све ти град 
и ње го ву око ли ну, ко ји је на пу стио по сле де вет да на од Ус кр са: „са ра до шћу 
и стра хом мно гим, сла ве ћи и хва ле ћи Бо га, ко ји нас удо сто ји то ли ке ча сти и 
сла ве не до стој не“ (Ра ча НИН 2007: 197). Сле ди ла је, чи ни се, ус пут на на по ме на 

20 Да тум смо до би ли на осно ву по себ не та бли це ко ју је из ра дио Га бри јел Tолвински 
(Ga briel Tołwiń ski), ко ја је штам па на 1903. го ди не у Вар ша ви O ka len dar zu je go znac ze niu 
oraz re for mach, do konywa nych  różne mi czasy. [A bo ut the Ca len dar of its Im por tan ce and Re forms 
Car ried out at Dif fe rent Ti mes].
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„до Ја фе за два да на до ста би и кр ва вих гла ва“ (IbId), ко ја илу стру је ко ли ко 
је ње го во пу то ва ње би ло не са мо на пор но и не из ве сно, не го и опа сно. Ни је 
би ло ни ма ло ла ко, на про тив, кроз пу сти њу на пу ту пре ма Ма на сти ру Све-
те Ка та ри не, го то во је за ва пио: „О бра ћо, те сног и муч ног пу та и не вољ ног 
жи во та у тој зе мљи!“ (IbId, 179). Би ло је мно го опа сно сти, ка да је оби ла зио 
око ли ну Је ру са ли ма, на ло ка ли те ту где се Пре те ча Јо ван ро дио, на по ме нуо 
је да су их на два ме ста Ара пи хте ли „на ка ме ну по би ти, док се па ра ма не 
за ја зи ше“ (IbId, 194) Но, он се у свом пу то пи су ни јед ном ни је по жа лио да је 
умо ран, јер је умор као не што плит ко, те ле сно тре ба ло за не ма ри ти на пу ту 
под ви за ва ња на ко јем је че сто спа вао на зе мљи, на ко јем је јео јед но лич ну 
хра ну, ду го по стио и то у ис цр пљу ју ћим кли мат ским усло ви ма ве о ма раз ли-
чи тим од ње го вог под не бља (да ВИ дОВ 2007: 187). 

Ни је по све тио ве ћи про стор ути сци ма о жи во ту љу ди и о пре де ли ма 
у свом пу то пи су, ова кав при ступ по твр дио је да је сми сао ње го вог пу то ва-
ња био по кло нич ки. Ипак, не из бе жни су и та ква за па жа ња по пут оних о 
Егип ту где љу ди 

ни ти ко но си га ћа, ни чак ши ра, ни пан та ло на, […] А јед ни хо да ју 
на ги као од мај ке ро ђе ни. […] И пи ју ту тун и ка фу – и му шко и жен ско, 
и ве ли ко и ма ло. И ви де смо ка ко на ра ста фи ни ков цвет због ро да, да 
одр жи род. И ви де смо др во на ко ме па мук ра сте. И од че ти ри вр сте смо-
кве. Јед на смо ква на ко ју се Адам пре ва ри ра сте на три по у ке. И сласт 
ње ну ра зум људ ски ис ка за ти не мо же. На мно ге сла сти на во ди. Нас 
се дам јед ну ку пи смо и сви је ђа смо за три да на. Нај зад их оста ви смо и 
не мо го смо их по је сти од сла сти“ (Ра ча НИН 2007: 177). 

Та ко ђе, про ла зак кроз пу сти њу оста вио је упе чат љив ути сак: „Не ви де-
смо ни чо ве ка, ни др ве та, ни трав ке, ни пти це, ни во де, осим ка ме на и пе ска“ 
(IbId, 178). Ко ли ко је ход кроз пу сти њу иза зи вао те ско бу пре до ча ва и по на вља-
ње го то во исто вет не ре че ни це: „Не ви де смо ни чо ве ка, ни пти це, ни др ве та, 
ни тра ве, осим сте на, до обла ка про те гле се“ (IbId, 179). По ја ва сне га, при-
ли ком по се те ма на сти ру Све тог Јеф ти ми ја, би ла је до не кле нео че ки ва на у 
под руч ју са ме ди те ран ском кли мом иа ко је био 20. ја ну ар: „ве о ма па да ше 
снег. И за не де љу да на и да њу и но ћу не пре ста“ (IbId, 189). Упр кос то ме што 
са мно го ви ше па жње опи си вао хра мо ве и цр кве не ри ту а ле, Је ро те је ва не-
по сред ност, искре на осе ћај ност и скло ност ка де та љу до не ла су чи та о ци ма 
не са мо ја сну не го и упе ча тљи ву сли ку јед ног уз бу дљи вог пу то ва ња кроз 
раз ли чи те и да ле ке пре де ле. Је ро теј је на во дио и ле ген де у ве зи са не ким 
ло ка ли те ти ма, но не ка да ни је да вао исти ни ту ин фор ма ци ју. У ње го во вре-
ме код нас исто ри ја још увек ни је би ла уте ме ље на на на уч ним чи ње ни ца ма. 
Ка да је бо ра вио на по лу о стр ву Ка сан дра по гре шно је на по ме нуо да је Све ти 
Те о дор Ти рон био му чен у обли жњем гра ду Ти ро ну.21 

21 Ти рон по ти че од ла тин ске ре чи ti ro ко ја зна чи ре грут. Све ти Те о дор, по знат и као 
Све ти Те о дор од Ама сеа, био је вој ник у рим ској ле ги ји. Уби јен је у гра ду Ама си ји, ко ји се 
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У ис точ ној тра ди ци ји хри шћан ске цр кве, ко је су на сто ја ле да одр жа-
ва ју ја ку ли тур гиј ску те ко ви ну, хо до ча снич ке те ме сим бо лич ки су би ле 
удах њи ва не и кроз ли тур гиј ску слу жбу (ПО ЛО ВИ На 2010: 138). Нај ве ћи бе-
сед ник срп ске књи жев но сти XVI II ве ка Га ври ло Сте фа но вић Вен цло вић 
(крај XVII ве ка –по сле 1746), уче ник Ки при ја на Ра ча ни на, чи ни се, ни је био 
у Је ру са ли му, ни је пу то вао те ле сно у Све ти град, не го ср цем, у древ ном 
гра ду био је при су тан ду хов но. У за ви сно сти од при ро де пу то ва ња у Све ту 
зе мљу, да ли је оно би ло те ле сно или је би ло ср цем, мо же се за па зи ти из ве-
сна двој ност: пре о вла дава ње или лич ног аспек та, ко ји је да ка ко про мен љив 
или, пак, оно га што је оп ште, тј. стал но. Ду хов но хо до ча шће тј. хо до ча шће 
ср цем мо гло је да бу де и вид при пре ме за те ле сно пу то ва ње, као што је мо гло 
да се по и ма и као сим бо лич ко ве зи ва ње за иде ју о жи во ту као хо до ча снич ком 
пу ту ка не бе ском Је ру са ли му. 

Вен цло вић Је ру са лим по ми ње у не ко ли ко тек сто ва, ко ји су ин спи ри-
са ни Би бли јом; нај у оч љи ви ја је по вест Је ру са лим ска или џа, на рав но јер је 
име гра да при сут но у на сло ву. Ни је пи сао са мо о ов чи јој ку пе љи тј. јав ном 
ку па ти лу и чу ди ма ис це ље ња у ње му, не го је об ја снио на ста нак си но ни ма 
„игле не уши“, ко ји се од но сио на „вр ло те сна и уска“ вра та јерусалимскe 
ба ње. Бог је та вра та ка сни је учи нио као иглене уши баш за бо га те љу де.22 
По вест, из ме ђу оста лог, ука зу је на Све ти град као је дин ствен про стор у ко јем 
су чу да мо гу ћа. Је ру са лим по ми ње и у ле ген ди Ис по вест Ма ри је Егип ћан ке,23 
као и у по ве сти ма Мр тав град, Ју ди но гро бље, Вој ска ва зду шна и Се ја ње со ли. 
Ма ри ја Егип ћан ка би ла је блуд ни ца ко ја је сле ди ла хо до ча сни ке, на пра гу 
Цр кве Хри сто вог Вас кр се ња спо зна ла је сво је гре хе, по ка ја ла се, и у су за ма 
је де це ни ја ма ока ја ва ла свој по рок. У по ве сти Мр тав град ука зу је на суд би-
ну Је ру са ли ма у рим ско до ба и на ње го во за ти ра ње, као и на ње го ву не из бе-
жни усуд: да се об на вља и да тра је упр кос све му. О уни ште њу Је ру са ли ма 
до те ме ља пи ше и у по ве сти Се ја ње со ли. На го ве шта ва га и у за пи су Ри са ње 
Је зе ки ље во: Бог је Је зе ки љу ре као да на цр та Је ру са лим, ка кав је спо ља и из-
ну тра, да би се са чу ва ло се ћа ње на ње га јер је пред сто јао на пад Ва ви ло ња на. 
Ју ди но гро бље је по вест о Ју ди ко ји „не кри ву крв из да де“ и ње го вом по каја-
њу пред је вреј ским све ште ни ци ма, ње го вом ве ша њу; као и ку по ви ни ко ма да 
зе мље од нов ца Ју ди ног за гро бље на ме ње но ту ђо зем ци ма, тј. хо до ча сни-
ци ма ко ји су пре ми ну ли у Је ру са ли му. По вест Вој ска ва зду шна под се ћа на 
при ка за ње сил не вој ске на не бу из над Је ру са ли ма ко је се уско ро и об и сти-
ни ло: још јед ног у ни зу осва ја ча, на пер сиј ског ца ра Ан ти о ха ко ји је опу сто шио 
Је ру са лим. Пре ци зно ука зи ва ње на раз да љи ну Еле он ске, тј. Ма сли но ве горе 

на ла зи у да на шњој Тур ској. На по лу о стр ву Ка сан дра не по сто ји град Ти рон. Мо гу ће је да 
Је ро теј ни је до бро раз у мео ло кал ну ле ген ду, јер ни је го во рио грч ки.

22 Исус је ре као уче ни ци ма: „за и ста вам ка жем да ће бо га таш те шко ући у цар ство 
не бе ско. И опет вам ка жем, лак ше је ка ми љем уже ту да про ђе кроз игле не уши, не го да 
бо га таш уђе у цар ство Бо жи је“ (Је ван ђе ље по Ма те ју, 19: 16‒24).

23 Ка пе ла по све ће на Ма ри ји Еги пат ској се на ла зи у Цр кви све тог гро ба у Је ру са ли му.
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од Је ру са ли ма: „две хи ља де и че ти ри ста ко ра кља ји“, као и по зна ва ње оби-
ча ја, пре до ча ва ју Вен цло ви ће во из у зет но по зна ва ње би блиј ске кул ту ре. 
На кон чи та ња за пи са Шет ња у су бо ту на ме ће се ути сак као да је Вен цло-
вић био у Све том гра ду, ма да се он оти снуо са мо на ду хов но пу то ва ње, да би 
мен тал но ма пи рао и по твр дио зна чај Је ру са ли ма сво јој па стви. Исто вре ме но, 
дао је и соп стве ни до при нос не го ва њу и очу ва њу кул та Све тог гра да ме ђу 
Ср би ма. По ме ну ти спи си све до че не са мо о исто ри ји гра да, не го и о ау то-
ро вој за бри ну то сти за ње го ву суд би ну због че стих ра за ра ња и осва ја ња. 
Вен цло вић је сво ју за бри ну тост ис ка зао и у пе снич ком за пи су Си он: стра-
ху је да ће Си он би ти пре о ран, а Је ру са лим „за пу сте ти ка воћ њак об ран“. 

Вен цло вић је на пи сао и би о граф ски спис о Све том Са ви, би ло му је 
по зна то ње го во де ло и ње го ва хо до ча снич ка пу то ва ња у Све ти град. Та ко ђе, 
му је би ла по зна та по сла ни ца Све тог Са ве сту де нич ком игу ма ну Спи ри до-
ну у ко јој је са оп шта вао „је згро ви то и де ли мич но на по ет ски на чин [...] 
ути ске о бо рав ку у Све тој зе мљи“ (ЈО Ва НО ВИћ 2018: 166). У пи са њу сво јих по-
ве сти Вен цло вић је ко ри стио не са мо би блиј ске из во ре, не го и срп ске, као и 
дру ге сло вен ске ли те рар не тек сто ве. Би блиј ски мо ти ви че сти су у књи жев но сти, 
мно ги ау то ри на ла зи ли су ин спи ра ци ју у Би бли ји, па ра фра зи ра ли су мо ти ве 
о би блиј ским ју на ци ма и при ча ма. Ути цај Би бли је у књи жев но сти по чи ње 
с по ја вом пр вих пре во да на ла тин ски је зик, а по том и на на род не је зик.24

Ни је Вен цло вић уса мљен у свом хо до ча шћу ср цем. Чу ве ни Пeтрaркa 
(Pe trar ca), ни ка да ни је, та ко ђе, пу то вао у Све ту зе мљу, али је на пи сао кра јем 
мар та 1358. го ди не, за три да на, осо бен во дич-пи смо Iti ne ra ri um ad se pul chrum 
do mi ni no stri Yhe su Chri sti свом при ја те љу Ђо ва но лу Гви ду да Ман де лу 
(Gi o van no lo Gu i do da Man del lo), чла ну чу ве не ми лан ске по ро ди це Ви скон ти 
(Vi scon ti). Де ло са др жи де таљ не и ко ри сне ин фор ма ци је о Пе трар ки ном 
не ре а ли зо ва ном пу то ва њу од Ђе но ве до Је ру са ли ма и тре ба ло је да бу де 
ко ри сно Ман де ли то ком хо до ча шћа у Све ту зе мљу. Пе трар ки но пу то ва ње 
ср цем, ње го ва из у зет на упу ће ност у би блиј ску кул ту ру, та чан из вор исто-
риј ских и ге о граф ских по да та ка, до при не ли су да је текст сте као по пу лар-
ност и на ла тин ском и у пре во ду на на род ни је зик.

24 Ерих Aуербах је у свом есе ју Оди се јев ожи љак упо ре дио текст Хо ме ро ве Оди се је 
и текст Ста ро га за ве та, за кљу чио је да Би бли ја мо же да се раз у ме и као књи жев ност, али 
се мо ра има ти у ви ду да је до ми нант на исто риј ска функ ци ја би блиј ско га тек ста. Би бли ја је 
по ње му књи жев но об ли ко ва на при ча ко јој мо ра да се ве ру је у пот пу но сти (au er bah 1968: 
7‒29). Нор троп Фрај у сво јој књи зи о од но су Би бли је и књи жев но сти на гла ша ва да ни јед на 
књи га не би мо гла да има та ко осо бен књи жев ни ути цај да не по се ду је књи жев не ква ли те те, 
по и ма Би бли ју као де ло ко је је „ви ше“ од књи жев но сти због ње них фи ло зоф ских, ан тро по-
ло шких, исто риј ских и етич ких аспе ка та и ко је као та кво из ми че свим књи жев ним ме ри-
ли ма. Иа ко ко ри сти по ет ски је зик, иа ко са др жи оби ље пе снич ких фи гу ра, ни је са мо књи-
жев ност. Књи жев ни аспе кат тек ста ни је при ма ран за Би бли ју, не го је при мар но ука зи ва ње 
на при сут ност Бо га. Фрај ука зу је на ве ли ки ути цај Би бли је на мно ге књи жев но сти и књи жев-
ни ке. За Фра ја Би бли ја је за о кру же на, је дин стве на це ли на ко ја има је дин стве ну ти по ло шку 
струк ту ру (Frye, Ve li ki kod(eks): Bi bli ja i knji žev nost, 1985). 
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Пи та ње ко је је не из бе жно: је ли Вен цло вић по зна вао Је ро те јев пу то пис? 
Ма ла је ве ро ват но ћа да је имао при ли ке да га про чи та и та ко спо зна Је ро те јев 
ду хов ни до жи вљај Све тог гра да, но ни је не мо гу ће да је слу шао о под ви гу 
сво га са бра та, као и о ње го вом књи жев ном пу то пи су. Увид у Вен цло ви ће во 
де ло пре до ча ва да је те ма ти ка о пу то ва њу, пу ту, пут ни ку би ла ин спи ра тив на 
за ње га, чи ни се ви ше у ме та фи зич ком сми слу и као ду хов ни чин. Не зна се 
ко ли ко је би ло пре пи са Је ро те је вог ру ко пи са о пу то ва њу у Је ру са лим, из тми-
не ве ко ва до нас је до прео са мо је дан. На жа лост, ау то граф, ко ји се не ка да 
на ла зио у Срем ским Кар лов ци ма, не стао је у ве ли кој по пла ви сре ди ном 
XIX ве ка.25 Пу то пис је 1861. го ди не об ја вио Осип Бо ђан ски у Мо скви, за пис 
је на чи њен пре по пла ве, а не ке де ло ве об ја вио је и Сто јан Но ва ко вић 1871. 
у Бе о гра ду.

Ути цај Би бли ја уо ча ва се у мно гим сег мен ти ма чо ве ко вог жи во та. Хо-
до ча шће је сво је вр стан тип пу то ва ња, то је пут са Би бли јом, књи гом у сре-
ди шту хри шћан ског кул тур ног на сле ђа, чи ји су по је ди ни са др жа ји осо бен 
во дич за хо до ча сни ке. Од вре ме на на стан ка би ло је то пу то ва ње на ко јем је 
пут ник мо гао да зна уна пред мно го о ме сти ма ко је оби ла зи у Све тој зе мљи 
и Је ру са ли му, што је би ло из ним ка по себ но у до ба ка да ни је би ло убр за ног 
и све до ступ ног про то ка ин фор ма ци ја. Но, Све то пи смо ни је би ло са мо из-
вор ин фор ма ци ја оно је би ло и је сте из вор на дах ну ћа и мо ти ва ци је. Хо до-
ча сник је био увек за хва лан Бо гу, јер чак и ка да је пу то вао сам, ни ка да 
ни је био сам: пра ти ло га је све ви де ће око. За раз ли ку од дру гих пу то ва ња 
у древ на вре ме на ак це нат на пу то ва њу у Је ру са лим ни је био то ли ко на от-
кри ва њу новoг, ко ли ко је био на су о ча ва њу са ау тен тич ним ре ли гиј ским 
ме сти ма, на упи ја њу њи хо ве по себ но на дах њу ју ће ат мос фе ре, на не по сред-
ном спо зна ва њу о иско ну, о ко ре ни ма хри шћан ске кул ту ре. Европ ска кул ту-
ра за сно ва на је на осно ва ма два кул тур на обра сца: ан тич ком и хри шћан ском, 
ко ји се про жи ма ју у мно гим аспек ти ма жи во та, на рав но и у књи жев но сти. 
Пу то пи си на ста ли на осно ву хо до ча снич ког ис ку ства, зна чај на су и за ни мљи-
ва књи жев на де ла, ко ја ни су са мо део би блиј ске кул ту ре, не го и кул ту ре 
пу то ва ња26. Дво ји ца срп ских мо на ха и пи са ца до при не ла су из гра ђи ва њу 
кул та Је ру са ли ма као је дин стве ног гра да ко ји тра је ве ко ви ма у срп ској кул-
ту ри: Је ро теј Ра ча нин је то учи нио пре до ча ва њем не по сред них ути са ка о Све-
том гра ду у пу то пи су, а Вен цло вић у не ко ли ко за пи са и ле ген ди пу то ва њем 
ср цем, ко је је уте ме ље но у хри шћан ству и Би бли ји. 

25 При ли ком бо рав ка у Срем ским Кар лов ци ма 1840. го ди не Осип Бо ђан ски је у јед ном 
збор ни ку уо чио Је ро те јев пу то пис, за мо лио је Ми ло ша По по ви ћа, та да уче ни ка бо го сло-
ви је и ро ђе ног бра та Ђу ре Да ни чи ћа да му пре пи ше текст; об ја вио га је у це ли ни два де сет 
го ди на ка сни је, кра јем 1861. го ди не (в. Ма РИН КО ВИћ 1969: 263‒300).

26 Син таг ма кул ту ра пу то ва ња по че ла је ин тен зив ни је да се ко ри сти по чет ком де ве-
де се тих го ди на у не мач ким тек сто ви ма у ху ма ни стич ким обла сти ма, ње ним ау то ром сма тра 
се Gary Lan ger (Тravel to Le arn, 1977). 
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TWO TYPES OF PIL GRI MA GE TO JE RU SA LEM  
BY TWO RA CAN’ IN XVI II CEN TURY

S u  m a  r r y

The spi ri tual to uc hes and the cult of Je ru sa lem ha ve exi sted in Ser bian li te ra tu re for 
eight cen tu ri es: from Sa int Sa va who vi si ted Je ru sa lem twi ce. Je ro tej Ra ča nin (se cond half 
of the 17th c. – af ter 1727) ar ri ved in Je ru sa lem in 1705, but he de scri bed the jo ur ney to the 
Holy Land in a tra ve lo gue Put ša stvi je k gra du Je ru sa li mu Je ro te ja je ro mo na ha Ra ča nin
ska go in 1727. He ma de a gre at ef fort to wri te the “first li te rary tra ve lo gue” in the Ser bian 
li te ra tu re: he chro nic led pre ci sely, al most daily, abo ut lod ging, events and oc cur ren ces that 
im pres sed him most on his jo ur ney for al most a year. As a monk who to ok part in ser vi ces 
in the tem ples of the Holy City, he de scri bed the li fe in them to a gre at de tail, and he al so 
wro te abo ut ma king cho i ces and ways of re a ding prayers. Tra vel cul tu re has con fir med 
it self in the li te ra tu re by spe ci fic ways of struc tu ring ex pe ri en ces. The gift of tra vel ling to 
Je ru sa lem in flu en ced the cre a tion of a spe cial li te rary fi eld in the Ser bian li te ra tu re, the 
emer gen ce of new mo tifs and its the ma tic en ric hment. Ga vril Ste fa no vić Ven clo vić (la te 
17th c. – af ter 1746) did not physi cally tra vel to Je ru sa lem, but was spi ri tu ally lo ca ted 
the re, he men tally map ped and de scri bed le gends abo ut the uni que city.
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Др Иси до ра Г. Бје ла ко вић и др Не над Ђ. Нин ко вић

ПО СЛОВ НО ПРАВ НА ПРЕ ПИ СКА  
СРП СКИХ КА ПЕ ТА НА ИЗ ЈУ ЖНЕ УГАР СКЕ  

(НА ЦИ О НАЛ НИ АР ХИВ У СЕ ГЕ ДИ НУ, 1727–1746)*

У ра ду се ана ли зи ра је зик ћи ри лич них до ку ме на та Ср ба ка-
пе та на ко ји се чу ва ју у На ци о нал ном ар хи ву у Се ге ди ну (Magyar 
Nem ze ti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára, Sze ged), а по ти чу из 
пе ри о да 1727–1746. г. У пи та њу је ру ко пи сна гра ђа по слов но прав ног 
ка рак те ра из Мар то но ша, Печ ке, Ка њи же, Над ла ка, Ара да, Се ге ди-
на, Мо ла и Жа бља. Ис тра жи ва ње се ре а ли зу је ка ко би се (1) утвр-
дио струк тур ни мо дел ана ли зи ра них до ку ме на та (сред њо ве ков ни 
или мо дер ни), (2) иден ти фи ко вао је зик ко јим су тек сто ви пи са ни, 
(3) уо чи ло вре ме про ди ра ња ру ско сло вен ских цр та у је зик ових 
до ку ме на та, те (4) утвр ди ла гор ња гра ни ца чу ва ња срп ско сло вен-
ских је зич ких ка рак те ри сти ка, као и (5) за ви сност ти па је зи ка од 
те мат ско-струк тур не устро је но сти тек ста. 

Кључ не ре чи: 18. век, срп ски је зик, ру ско сло вен ски jeзик, по-
слов но прав на пре пи ска.

1. УВОд. Пр ва по ло ви на 18. ве ка, по зна то је, срп ском ста нов ни штву на 
те ри то ри ји Ју жне Угар ске, по ред про ме на у по ли тич ком, кул тур ном и ци-
ви ли за ци о ном сми слу, до но си и нов књи жев ни је зик – ру ско сло вен ски. Ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да на ве де на за ме на јед не ре дак ци је (срп ске) дру гом 
(ру ском), иа ко је има ла ин сти ту ци о на ли зо ва ни ка рак тер бу ду ћи да је оства-
ре на под па тро на том Срп ске пра во слав не цр кве, ни је ре а ли зо ва на си сте-
мат ски на чи та вој те ри то ри ји на се ље ној Ср би ма, већ је реч о при лич но 
не у јед на че ном про це су ко ји се од ви јао раз ли чи тим тем пом то ком чи та вог 
18. ве ка (а мо гу ће је и ка сни је) (в. нпр. МЛа дЕ НО ВИћ 1972; 1973; 1977; 1977а; 
1984–85; 1992; УН БЕ Га УН 1995: 32–33; СТЕ фа НО ВИћ 2002; СТО Ја НО ВИћ 2011а; 
2011б; 2012; БЈЕ Ла КО ВИћ 2018а; 2018б; 2019а; 2019б). 

* Овај рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског 
је зи ка (178001) и Вој во ђан ски про стор у кон тек сту европ ске исто ри је (177002) Ми ни стар-
ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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На ве де на ис тра жи ва ња ука зу ју и на то да је про цес пре ла ска на ру ско-
сло вен ски је зик био пра ћен и исто вре ме ном ге не зом но вог ти па књи жев ног 
је зи ка (сла ве но срп ског), усло вље ном и со ци јал но и жан ров ски, на чи ју ја сну 
пу та њу тек тре ба да ука же ис црп ни ја ана ли за ре пре зен та тив ног кор пу са (в. 
нпр. БЈЕ Ла КО ВИћ 2018а; 2018б; 2019а; 2019б).

Ако се са вре ме на ср би сти ка мо же по хва ли ти чи ње ни цом да се о је зи-
ку пи са не про дук ци је Ср ба дру ге по ло ви не 18. ве ка зна до ста (за хва љу ју ћи 
нај пре ис тра жи ва њи ма А. Мла де но ви ћа и И. Гриц кат, а по том и њи хо вих 
епи го на, као и ино ко сних ис тра жи ва ча ко ји по ста вља ју те ме ље мо дер ни јем 
ме то до ло шком при сту пу), он да не тре ба иг но ри са ти исти ну да је реч пре 
све га о ре зул та ти ма до би је ним на осно ву ис тра жи ва ња штам па них из во ра, 
те да се о је зи ку ру ко пи сне гра ђе Ср ба из 18. ве ка (ка ко ње го ве пр ве та ко и 
дру ге по ло ви не) не зна мно го. У ср би сти ци су и да нас, на и ме, отво ре на мно-
га пи та ња, због че га сли ка о је зи ку/је зи ци ма ру ко пи сне про дук ци је Ср ба у 
18. ве ку оста је и да ље без пре ци зних кон ту ра, не до вољ но ја сна и не пот пу на. 
Пи та ње иден ти фи ка ци је је зи ка (је зикâ) ру ко пи сне гра ђе 18. ве ка, пи та ње 
ди на ми ке и хро но ло ги је сме не срп ско сло вен ског ру ско сло вен ским је зи ком 
на чи та вом што кав ском под руч ју, пи та ње од но са жан ра и је зи ка, пи та ње 
ди ја то пиј ске раз у ђе но сти, те тем па при хва та ња за пад но е вроп ских пи са них 
обра за ца и рас ки да са сред њо ве ков ним жан ров ским узу си ма – са мо су нека 
од њих. Упра во из тог раз ло га, ана ли за ре ле вант ног кор пу са ру ко пи сних 
спо ме ни ка 18. ве ка, те ри то ри јал но, со ци јал но и жан ров ски из ди фе рен ци-
ра них, пред ста вља је дан од ва жних за да та ка ср би стич ке ди ја хро ни је. 

Има ју ћи на ве де но у ви ду, у овом ис тра жи ва њу ана ли зи ран је је зик 
јед ног сег мен та са чу ва не пи са не про дук ци је из пр ве по ло ви не 18. ве ка, чији 
су ау то ри пред став ни ци све тов не по пу ла ци је – ка пе та ни или на род ни офи-
ци ри – спе ци фи чан и ва жан еле мент срп ског дру штва ове епо хе. У ра ду је, 
на и ме, при ме ном тзв. (де скрип тив не) ме то де упит ни ка1 утвр ђе на фо но ло шка 
и мор фо ло шка струк ту ра је зи ка ру ко пи сних тек сто ва по слов но прав ног про-
фи ла (пи са ма, ате ста ци ја, мол би, уго во ра, по твр да и из ве шта ја), ко ји се чу-
ва ју у На ци о нал ном ар хи ву у Се ге ди ну (Magyar Nem ze ti Levéltár Csongrád 
Megyei Levéltára, Sze ged), а по ти чу из пе ри о да 1727–1746. го ди не, да би по том, 
на осно ву до би је них ре зул та та, па жња би ла по све ће на (1) иден ти фи ка ци ји 
је зи ка ана ли зи ра них до ку ме на та, (2) утвр ђи ва њу ка ко вре ме на по ја ве пр вих 
ру ско сло вен ских на но са та ко и гор ње гра ни це чу ва ња срп ско сло вен ских 
је зич ких ка рак те ри сти ка и (3) ана ли зи за ви сно сти ти па је зи ка од те мат ско-
струк тур не устро је но сти тек ста и обра зо ва ња адре сан та. По ред то га, јед но 
од цен трал них пи та ња ко је се по ста вља у овом ис тра жи ва њу је сте пи та ње 
струк тур ног мо де ла ко јем при па да ју ана ли зи ра на пи сма – сред њо ве ков ног 
или мо дер ног.

1 Ви ше о на ве де ној ме то ди и ње ној при ме ни у ди ја хро ниј ским про у ча ва њи ма је зи ка 
в. у СУ БО ТИћ 2003; 2004. 
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Ана ли зи ра но је 19 пи са ма ка пе та на Ср ба из Мар то но ша, Печ ке, Ка њи-
же, Над ла ка, Ара да, Се ге ди на, Мо ла и Жа бља.2

• М 1727: Пи смо ка пе та на Ар се ни ја Ву ји ћа се ге дин ском би ро ву. Мар то-
нош. К: IV a 1003е. СВТ. 1 стр. 

• П 1731: Пи смо ка пе та на Пе ре Се ге дин ца ка пе та ну Жи ва ну у Се ге дин. 
Печ ка. К: IV a 1003е. 2 стр.

• К 1734: Мол ба ка пе та на Сте фа на За ки ћа се ге дин ском би ро ву. Ка њи жа. 
К: IV a 1003е. 1 стр. 

• Н 1735: Пи смо ка пе та на Јо ва на Ду ми ћа се ге дин ском би ро ву. Над лак. 
К: IV a 1003. 2 стр. 

• А 1736: Мол ба обер ка пе та на Ар се ни ја Ву ји ћа би ро ву и та на чу о ис пла
ти нов ца. Арад. К: IV a 1003. 2 стр. 

• С 1736: По твр да о при је му нов ца ка та на Па че Фар ка ша. Се ге дин. К: 
IV a 1003. 1 стр. 

• К 1736: По твр да ка пе та на Сте фа на За ки ћа о из вр ше ној ка зни. Ка њи-
жа. К: IV a 1003. 2 стр. 

• К 1736а: Уго вор о сту па њу у вој ну слу жбу. Ка њи жа. К: IV a 1003. 1 стр.
• К 1737: Пи смо ка пе та на Сте фа на За ки ћа би ро ву. Ка њи жа. К: IV a 

1003е. 2 стр.
• К 1737а: Пи смо ка пе та на Сте фа на За ки ћа би ро ву. Ка њи жа. К: IV b 

1406. 2 стр.
• М 1738: Пи смо ка пе та на Ла за ра Ву ји ћа би ро ву. Мар то нош. К: IV b 

1406. 2 стр.
• М 1739: Пи смо ка пе та на Ла за ра Ву ји ћа ве ли ком би ро ву. Мар то нош. К: 

IV a 1003е. 2 стр. 
• Сент. 1740: По твр да о сло бод ном кре та њу, из да та од стра не ка пе та

на Ја но ша Ни ко ле ти ћа. Сен то маш. К: IV a 1003е. 2 стр.
• С 1742: Ате ста ци ја ка пе та на Ми ха и ла Со рин ке. Се ге дин. К: IV a 1003. 

1 стр.
• К 1742: Пи смо ка пе та на Пе тра За ки ћа се ге дин ском би ро ву. Ка њи жа. 

К: IV a 1003е. 3 стр.
• К 1742а: Пи смо ка пе та на Пе тра За ки ћа се ге дин ском би ро ву. Ка њи жа. 

К: IV a 1003е. 1 стр.
• М 1746: Пи смо ка пе та на Јо си фа Кра ка шо ва (Ка ра ка со ви ћа) се ге дин ском 

би ро ву. Мол. К: IV a 1003е. 1 стр. 
• Ж 1746. Ате стат ка пе та на Ми ха и ла Со рин ке. Жа баљ. К: IV a 1003. 

1 стр. 
• К 1746: Из ве штај ка пе та на Сте фа на За ко (За ки ћа). Ка њи жа. К: IV a 

1003. 4 стр.

2 Ана ли за је спро ве де на на осно ву сни ма ка ори ги на ла. Фо то гра фи са ње гра ђе ре а ли-
зо ва но је ок то бра 2016. г. у Се ге ди ну и овом при ли ком нај и скре ни је за хва љу је мо љу ба зном 
осо бљу На ци о нал ног ар хи ва. 
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3. СР БИ У хаБ зБУР ШКОЈ МО НаР хИ ЈИ. Срп ско дру штво у Хаб збур шкој мо-
нар хи ји то ком ве ли ког де ла XVI II ве ка обе ле жи ла су три иден ти те та – (1) 
цр кве ни, оли чен у је рар хи ји Кар ло вач ке ар хи е пи ско пи је, (2) вој ни, ко ји су 
сим бо ли зо ва ли гра ни ча ри, и (3) гра ђан ски, ко ји је ја чао ка ко се по ме ну то 
сто ле ће бли жи ло свом кра ју. По што Ср би у Мо нар хи ји ни су има ли исто ријску 
те ри то ри ју (по кра ји ну) ко ја би им омо гу ћи ла Скуп шти ну (Са бор, Ди е ту), 
по ли ти ку на ро да во ди ла је је рар хи ја Кар ло вач ке ар хи е пи ско пи је. Ње ни по-
гла ва ри од ла зи ли су ра ди ре ша ва ња на род них по сло ва у Беч, за шта им је 
би ла по треб на ма те ри јал на по моћ гра ђан ства – тр го ва ца и за на тли ја, као и 
ар гу мент ода но сти вла да ру срп ских офи ци ра. Ср би су би ли је ди ни не ка то-
лич ки на род у Хаб збур шкој мо нар хи ји ко ји је кра јем XVII ве ка пу тем три 
цар ске при ви ле ги је до био пра во јав ног ис по ве да ња ве ре (НИН КО ВИћ 2018а: 
87–90). Ко ли ко је ово би ло зна чај но, ви ди се по то ме што се за ко ни ца ра 
Јо си фа II (1780–1790) о вер ској то ле ран ци ји не ка то лич ког ста нов ни штва из 
1781. го ди не (ко ји се у исто ри о гра фи ји, упр кос до зи дис кри ми на ци је не ка-
то лич ких вер ни ка, сма тра ју јед ним од нај ли бе рал ни јих) ни су од но си ли на 
Ср бе, за ко је су и да ље ва жи ле При ви ле ги је (be a Les 2009: 168–196). Ова ко 
зна чај но пра во цар Ле о полд I (1657–1705) ни је дао Ср би ма из хри шћан ске 
со ли дар но сти или ми ло ср ђа, не го из за хвал но сти за њи хо во уче шће у Ве ли-
ком беч ком ра ту (1683–1699). При ви ле ги је сте че не за вој не за слу ге тре ба ло 
је да ва же са мо док Ср би бу ду вер ни вла да ру, а вер ност се од но си ла на гра ни-
ча ре. За то је Ду шан Ј. По по вић (1894–1965), у сво је вре ме нај бо љи по зна ва-
лац срп ске исто ри је XVI II ве ка, у пр вом син те тич ком тек сту о Вој ној гра-
ни ци на пи сао да је она „...чи ни ла осно ву њи хо вог (срп ског – прим. ау то ра) 
при ви ле го ва ног по ло жа ја а на тај на чин и основ кул тур ном раз во ју на шег 
на ро да не са мо у Ау стри ји, не го и це ло куп ног на шег на ро да” (ПО ПО ВИћ 2008: 
269).

3.1. ВОЈ На ГРа НИ ца. Обри си на стан ка Вој не гра ни це мо гу се ви де ти у 
XV ве ку ма да је пра ву ор га ни за ци ју она до би ла то ком осме де це ни је XVI 
ве ка, ка да је об у хва та ла гра нич ни по јас са Осман ским цар ством у Хр ват ској 
и Сла во ни ји, на се љен пре бе глим Ср би ма. Ва жна ета па у раз во ју Вој не гра-
ни це усле ди ла је по сле Ве ли ког беч ког ра та, ка да је власт Хаб збур шке мо-
нар хи је про ши ре на на те ри то ри ју Угар ске, те је с про ши ре њем др жав не 
про ши ре на и Вој на гра ни ца. Ње ни но ви де ло ви до би ли су име по ре ка ма на 
ко ји ма су се гра ни чи ли Мо нар хи ја и Осман ско цар ство – По сав ска, По ду нав-
ска, По ти ска и По мо ри шка вој на гра ни ца. У то ку рат них су ко ба по гра нич не 
те ри то ри је оста ле су пу сте или рет ко на се ље не, због че га је др жа ва на ме ра-
ва ла да их на се ли Ср би ма. С дру ге стра не, Ср би ни су же ле ли да се на ста не 
на пле мић ким по се ди ма угар ских жу па ни ја. На тај на чин, по кло пи ле су се 
на ме ре дво ра и же ље Ср ба. Ста нов ни штво у гра ни чар ском ста ту су слу жи-
ло је у на род ној и зе маљ ској ми ли ци ји: док је зе маљ ска ми ли ци ја слу жи ла 
као стра жа на гра ни ци, на род на је у вре ме ра та од ла зи ла на бо ји шта (ka ser 
1997: 223–224). 
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На опу сто ше ној те ри то ри ји По ти сја и По мо риш ја на ста ла је, да кле, 
Вој на гра ни ца – на се ље на Ср би ма ко ји су се у вре ме ње ног фор ми ра ња 
(1700–1702) спу шта ли са се ве ра из око ли не Бу ди ма, Пе ште, Остро го на, Ко-
мо ра на, Сен тан дре је, те до ла зи ли са те ри то ри је Бач ке или око ли не Ара да. 
Ако је ме ђу но вим гра ни ча ри ма би ло ста рог срп ског по ти ског или по мо ри-
шког ста нов ни штва, њи хов број је био ма ли (нпр. Пе ра Се ге ди нац), а ве ћи-
ну су чи ни ли они Ср би ко ји су у број ним ми гра ци ја ма до шли на про стор 
Угар ске из Шу ма ди је, са Ко со ва и Ме то хи је, из По мо ра вља, Сре ма, да на шње 
за пад не Ср би је, де ли мич но и из Сем бе ри је. Ко ми си ја на чи јем су че лу би ли 
сла вон ски ко ман дант ге не рал ба рон Шлих тинг и гроф Ка ра фа од ре ди ла је 
на се ља у ко ји ма ће жи ве ти гра ни ча ри, али цео про цес ни је че сти то ни за вр-
шен ка да је по чео Ра ко ци јев уста нак (1703–1711), у ко јем је до шло до по нов-
ног по ме ра ња и стра да ња срп ског ста нов ни штва. Оправ да ност по сто ја ња 
Вој не гра ни це упра во су по твр ди ли Ср би из но вих вој них гра ни ца бо ре ћи 
се на стра ни дво ра. Они су би ли ва жан вој нич ки фак тор у овом де лу др жа ве, 
по себ но ка да је до шло до но вог Ау стро-тур ског ра та (1716–1718) (МИ Ка ВИ ца 
– ЛЕ Ма ЈИћ – Ва СИН – НИН КО ВИћ 2016: 217–218). 

3.2. СРП СКИ На РОд НИ ОфИ цИ РИ. По жа ре вач ким ми ром (1718) за вр ша ва се 
пе ри од ра то ва ња ко ји је са ма лим пре ки ди ма тра јао три и по де це ни је. То 
вре ме је из не дри ло чи тав низ срп ских ко ман да на та – на род них офи ци ра. 
Би ло је оних ко ји су то ком Ве ли ког беч ког ра та пре ла зи ли из осман ске у 
хаб збур шку вој ску, по пут Јо ва на По по ви ћа Те ке ли је или Пе ре Се ге дин ца. 
Они су успех у ка ри је ри по сти гли упра во за хва љу ју ћи Беч ком ра ту. Та ква 
је би ла суд би на и не што мла ђих Јо си фа Ка ра ка со ви ћа или Ар се ни ја Ву ји ћа. 
Ве шти и сна ла жљи ви, ови су офи ци ри на сто ја ли да за се бе обез бе де на пре-
дак у вој ној хи је рар хи ји, а за сво је по том ке – на сле ђе чи но ва и ко манд них 
места. Та ко су на ста ја ле офи цир ске по ро ди це – По по вић-Те ке ли ја, Ву јић, 
За кић, Хор ват, Вит ко вић, Пре ра до вић, Ни ко ле тић, Чор ба, Стра ти ми ро вић, 
итд. Бо љи ма те ри јал ни по ло жај омо гу ћа вао им је да љи на пре дак, због че га 
су се че сто укљу чи ва ли у тр го ви ну жи та ри ца ма, во ло ви ма, те за ку пљи ва ли 
ске ле и пу ста ре. Се ге дин ски срп ски гра ни ча ри др жа ли су у ру ка ма це ло-
куп ну град ску тр го ви ну и, ако се из у зме не ко ли ко Не ма ца у гра ду, у пр вој 
по ло ви ни XVI II ве ка ни је би ло дру гих тр го ва ца осим Ср ба (ПО ПО ВИћ 1990: 
322–323). 

Срп ски офи ци ри из гра ди ли су вој ну ка ри је ру у то ку ра та, без вој не 
шко ле, осим оне сте че не у прак си. По је дин ци ко ји су по ти ца ли из по ро ди ца 
са вој ном тра ди ци јом (Пе ра Се ге ди нац) или пак они ко ји су има ли из ве сна 
зна ња о ра то ва њу, сте че на под Осман ли ја ма (Јо сиф Ка ра ка со вић, Ар се ни је 
Ву јић), лак ше су на пре до ва ли. Њи хов ути цај у пр вим де це ни ја ма XVI II ве ка 
ни је био не за не мар љив ни на цр кве но-на род ним са бо ри ма, нај ва жни јој све-
тов ној уста но ви Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји (ТО ча Нац 2008: 7). Та ко су, 
на при мер, ка да је 1727. го ди не цар Кар ло VI (1711–1740) до нео Де кла ра то ри ју 
за огра ни ча ва ње При ви ле ги ја, офи ци ри из По ти сја и По мо риш ја по хр ли ли 
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у Кар лов це на не зва нич ни Са бор ка ко би да ли ле ги ти ми тет срп ским про-
те сти ма и зах те ви ма, а ме ђу њи ма су би ла и дво ји ца ка пе та на чи ја су пи сма 
ана ли зи ра на у овом ра ду – мол ски Јо сиф Ка ра ка со вић и мар то но шки Арсе-
ни је Ву јић.

У ме ђу вре ме ну, од по чет ка XVI II ве ка ста са ва ла је дру га ге не ра ци ја 
офи ци ра, ко ја – за раз ли ку од њи хо вих оче ва – ни је по ти ца ла из Осман ског 
цар ства, не го је ро ђе на у Хаб збур шкој мо нар хи ји, што је ути ца ло на њи хо во 
обра зо ва ње и ста во ве. На кра ју, ту је и тре ћа ге не ра ци ја, ко ја је би ла не само 
вој ни ак тер не го и уче сник у кул тур ним про ме на ма иза зва ним при ли вом 
ру ских књи га и учи те ља у срп ску сре ди ну Хаб збур шке мо нар хи је. 

Вре ме ро ђе ња ка пе та на 

Пре 1683.

Пе ра Се ге ди нац
Ар се ни је Ву јић

Јо ван Ду мић
Јо сиф Ка ра ка со вић

1683–1699. Па ча Фар каш
Јо ван Ни ко ле тић (1696)

1699–1715.
Сте фан За кић (око 1700)
Ми хај ло Со рин ка (1712)

Ла зар Ву јић (1714)
1715–1721. Пе тар За ко (1720)

Та бе ла 1. По да ци о ро ђе њу ау то ра ана ли зи ра них пи са ма, ка пе та на из По-
ти ске и По мо ри шке вој не гра ни це

3.2.1. ПО РЕ КЛО ОфИ цИР СКИх ПО РО дИ ца. Офи цир ске по ро ди це из По ти сја 
и По мо риш ја ми гри ра ле су у Хаб збур шку мо нар хи ју у вре ме Ве ли ког беч-
ког ра та из Осман ског цар ства. Њи хо ва исто ри ја бар у пр вим де це ни ја ма 
XVI II ве ка по ка зу је до ста слич но сти. Јо сиф Ка ра ка со вић је већ 1720. био 
ко њич ки ка пе тан у Мо лу, са ви со ким при ма њи ма (Az 1720. évi országos 
összeírás N79). Бо рио се у Ау стро-тур ским ра то ви ма 1716–1718. и 1737–1739. 
као и у Ра ту за ау стриј ско на сле ђе (1740–1748), при кра ју ко јег је пре ми нуо. 
Кру гу офи ци ра ка кви су би ли Ка ра ка со вић или Ар се ни је Ву јић при па да ли 
су ка пе та ни Јо ван Ду мић из Над ла ка и Јо ван Ни ко ле тић (Ни ко лић), ко ји је 
као де те са ро ди те љи ма сти гао у но ве вој не гра ни це, у да на шњи Ср бо бран, 
где је пре жи вео Ра ко ци јев уста нак. Углед му је ра стао та ко да је 1731. г. пра-
тио бе о град ско-кар ло вач ког ар хи е пи ско па Ви ћен ти ја Јо ва но ви ћа у Беч, а 
1735. г. сте као је, са по ро ди цом, пле мић ку ти ту лу. На по чет ку Ра та за ау стриј-
ско на сле ђе по стао је ср бо бран ски ка пе тан. Иа ко се по уки да њу По ти ске 
гра ни це опре де лио за оста нак у вој ној слу жби, ни је оти шао у Ру си ју, не го 
је пре шао у Ба нат (ИЛИћ 2014: 291). У Ба нат пре ла зи и ка пе тан Ми хај ло Со
рин ка (1751), ко ји се бо рио у Ра ту за ау стриј ско на сле ђе и та ко сте као ка пе-
тан ски чин 1744. (Га ВРИ ЛО ВИћ 2011: 270).
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У срп ској про шло сти на ро чи ти траг оста ви ли су Ву ји ћи и За ки ћи. Ву-
ји ћи су сво ју суд би ну ве за ли нај пре за Мар то нош, по ред Ка њи же, у По ти ској 
вој ној гра ни ци, док се За ки ћи ја вља ју то ком Ве ли ког беч ког ра та у Се ге ди-
ну (Га ВРИ ЛО ВИћ 2005: 52). На ста нак Вој не гра ни це од вео је Јо ва на До бри ћа 
За ки ћа у По мо риш је, где је био ка пе тан у Над ла ку. По ро дич ну тра ди ци ју 
гра ни ча ра на ста ви ли су Јо ва нов син Сте фан, ка пе тан у Ка њи жи у По ти ској 
вој ној гра ни ци, и уну ци, Сте фа но ви си но ви Пе тар, Јо ван и Ђор ђе. У вре ме 
Ра та за ау стриј ско на сле ђе (1740–1748) за јед но су се на шли на ра ти шту Сте
фан и Пе тар За кић. Срп ски Са бор је 1744. г. тра жио за Сте фа на За ки ћа чин 
обер ка пе та на по ти ске ми ли ци је, али је Ма ри ја Те ре зи ја од би ла пред лог. 
Исте го ди не Пе тар је по стао ка пе тан у Бе че ју (Га ВРИ ЛО ВИћ 2000: 116). То ком 
про це са рас фор ми ра ња По ти ско-по мо ри шке вој не гра ни це 1750. го ди не 
Сте фан се са си но ви ма Пе тром и Ђор ђем (за став ни ком у Ка њи жи) из ја снио 
за пре ла зак у про вин ци јал ни ста тус (КО СТИћ 2011: 188–189).3 

Ро до на чел ник по ро ди це Ву јић – Ар се ни је уче ство вао је у Беч ком ра ту 
и Ра ко ци је вом устан ку, а 1720. г. ње го во име и чин ка пе та на на ве де ни су 
при ли ком по пи са Мар то но ша. У то до ба је већ био ме ђу нај у глед ни јим срп-
ским офи ци ри ма, та ко да је 1723. г. са обер ка пе та ном Ва сом Ђу лин цем 
(Ју ли нац) у Бе чу био за ступ ник По ти ске гра ни це (ЈаК ШИћ 1900: 39). Бач ку 
је на пу стио 1736. го ди не, ка да је по стао обер ка пе тан (ко ман дант) По мо ри-
шке вој не гра ни це, са се ди штем у Ара ду. Жал бе сво јих гра ни ча ра од нео је 
1737. г. у Беч, где је че ти ри го ди не ка сни је пра тио па три јар ха Ар се ни ја IV 
Јо ва но ви ћа Ша ка бен ту. Исте го ди не (1741) по стао је обер ка пе тан По ти ске 
гра ни це, а са по ро ди цом је до био плем ство. Бо рио се у Ра ту за ау стриј ско 
на сле ђе (Га ВРИ ЛО ВИћ 1992: 38), а 1743. г. био је уче сник де ле га ци је ко ју је 
ра ди по твр де При ви ле ги ја во дио епи скоп Па вле Не на до вић у Беч (НИН КО ВИћ 
2017: 44–45). Та да је по стао пот пу ков ник. Био је и на Са бо ру 1744. го ди не, 
по сле ко јег је кре нуо на ра ти ште, али је у пу ту пре ми нуо (ЈаК ШИћ 1899: 25, 
34, 156–158). На сле ди ли су га си но ви Ла зар, Пе тар, Па вле и Ва си ли је. Нај-
ста ри ји Ла зар ра то вао је у Ба вар ској (1733–1735), где је био и у за ро бље ни-
штву, што му је (1736) до не ло ка пе тан ски чин у Мар то но шу. Ра то вао је у 
Ау стро-тур ском ра ту (1737–1739), а по том по но во у Ба вар ској (1741–1742). 
При вре ме но је то ком 1743. г. за ме њи вао оца као по ти ски обер ка пе тан. Раз-
во ја че ње По ти ске и По мо ри шке гра ни це од ре ди ло је суд би ну и по ро ди це 
Ву јић, ко ја је же ле ла да оста не у вој ном ста ту су и од се ли се у Ру си ју (КО СТИћ 
2011: 188–189). Је ди ни ко ји се дво у мио и чак из ја вио да ће пре ћи у ци вил ни 
ста тус, али се по сле пре до ми слио, био је Ла зар. Ме ђу тим, он је пре ми нуо 
то ком са мог про це са уки да ња гра ни це (Га ВРИ ЛО ВИћ 2006: 362). 

3 Ово ме је до при не ла и чи ње ни ца да су За ки ћи ра ни је тр го ва ли и за ку пљи ва ли пу ста-
ре (Сте фан је, на при мер, 1740. го ди не за ку пио пу ста ру Ки кин ду у Ба на ту; ИЛИћ 2014: 63). 
Због пре ла ска у дру ги ста тус до би ли су плем ство, пу ста ру Бај шу, део зе мље у Ка њи жи и 
120 ју та ра зе мље у Бе че ју (Га ВРИ ЛО ВИћ 2012: 77–80). По сед Бај ша им је до нео и пле мић ко 
име од Бај шан ски (УЛ МЕР 1986: 19–20).
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3.2.2. ОБРа зО Ва ЊЕ СРП СКИх На РОд НИх ОфИ цИ Ра. О шко ло ва њу ка пе та на 
чи ја су пи сма ана ли зи ра на у овом ис тра жи ва њу го то во да ни је оста ло тра-
га у исто риј ским из во ри ма, али чи ње ни ца да су сла ли пи сма ја сно го во ри 
о то ме да су има ли еле мен тар но обра зо ва ње. За офи ци ре ко ји на исто риј ску 
по зор ни цу из ла зе са Ве ли ким беч ким ра том ја сно је јед но: њи хо во је шко-
ло ва ње мо гло би ти са мо у не кој шко ли при цр кви, чи ји је си стем био сли чан 
оном у Осман ском цар ству. Он је раз ви јен у сред њем ве ку, а сла ба школ ска 
мре жа би ла је по сле ди ца оп штег кул тур ног ни воа на ро да и ма те ри јал не 
не си гур но сти. Це ло куп но обра зо ва ње је би ло у ру ка ма цр кве. Ма да је та ква 
прак са по сто ја ла и на За па ду, у ка то лич ким и про те стант ским сре ди на ма, 
у Осман ском цар ству, код Ср ба, не мо же би ти ре чи о би ло ко јој вр сти шко ла 
сем основ них. То не зна чи да ме ђу Ср би ма ни је би ло обра зо ва них осо ба, али 
њи хов број ни је био ве лик, при па да ли су го то во увек цр кви и по зно ви зан-
тиј ском кул тур ном обра сцу. Шко ло ва ње је би ло ре зер ви са но за све ште ни-
ке и ма ли број све тов ња ка, док су учи те љи го то во ис кљу чи во до ла зи ли из 
ре да ду хов ни ка. У овим шко ла ма учи ло се чи та ње, пи са ње, ра чу на ње и 
осно ва ве ре (са по ја њем). У гра до ви ма су шко ле би ле не што раз ви је ни је, на 
шта ука зу ју ма ло број ни срп ски пу то пи си из XVII ве ка (Па ВИћ 1983: 94–96). 
Обра зо ва ње је тра ја лао по пет и ви ше го ди на, ма да ду жи на тра ја ња ни је 
стро го ре гу ли са на. Нај бо љи обра зов ни цен три би ли су ма на сти ри, по себ но 
они у ко ји ма је би ла раз ви је на пре пи си вач ка де лат ност, по пут Ра че (дЕ РЕ ТИћ 
2007: 409).

У шко ла ма у Осман ском цар ству се, као и то ком пр ве три де це ни је 
XVI II ве ка у Хаб збур шкој мо нар хи ји, чи та ње учи ло на осно ву бо го слу жбе-
них књи га. Овај на чин чи та ња и пи са ња по знат је под на зи вом ср буљ ски. 
Пр во су уче на сло ва, тј. њи хо во име, за тим су сри ца ни сло го ви и ре че ни це. 
Бу ква ри су у ово вре ме би ли рет кост и ве ћи ном не по зна ти срп ској сре ди ни, 
ма да су не ки по сто ја ли при пре пи си вач ким центрима попут манастира Раче 
(СКЕР ЛИћ 1966: 187–191). Ка да би до бро на у чи ли сло ва и сри ца ње, уче ни ци 
су до би ја ли бо го слу жбе не књи ге да на њи ма ве жба ју чи та ње и пи са ње. Прва 
лек ти ра им је био Псал тир, по том Ча со слов, па дру ге књи ге те о ло шке са-
др жи не. По то ме да су уве жба ва ли сво је зна ње чи та њем и пре пи си ва њем 
Ми не ја оста ло је све до чан ство ка ко су по је дин ци зна ли да пи шу ми неј ски 
(ГРУ ЈИћ 2013: 38–43). У ова квим шко ла ма сво је обра зо ва ње сте кли су Пе тар 
Јо ва но вић – Пе ра Се ге ди нац,4 Ар се ни је Ву јић, Јо ван Ду мић, Јо сиф Ка ра ка-
со вић, али и пред став ни ци дру ге ге не ра ци је срп ских ка пе та на – Јо ван Ни-
ко ле тић, Па ча Фар каш (Вук) и Сте фан За кић.

4 Пе ра Се ге ди нац је вој ну ка ри је ру по чео у осман ској вој сци, а на ста вио је у хаб збур-
шкој, као гра ни чар – ка пе тан у По мо ри шкој вој ној гра ни ци. Уче ство вао је у Ве ли ком беч ком 
ра ту и у бор ба ма про тив Ра ко ци је вих ку ру ца (ЈаК ШИћ 1900: 115–116). У исто ри ји је по знат 
по устан ку ко јем се при дру жио 1735. г. и ко ји је у до ма ћој исто ри о гра фи ји до био на зив 
упра во по ње го вом име ну – Уста нак Пе ре Се ге дин ца (Га ВРИ ЛО ВИћ 1985: 143–154). 
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Пре ла зак Ср ба у Хаб збур шку мо нар хи ју, иа ко су у њој од мах по че ли да 
стру је дру ги кул тур ни ути ца ји, ни је зна чио и про ме ну у си сте му обра зо ва ња. 
Све до 1774. др жа ва ни је бри ну ла о су шти ни основ ног обра зо ва ња и код 
пра во сла ва ца је оно пре пу ште но цр кви. Са дру ге стра не, цр ква у по чет ку 
ни је има ла сна ге да из вр ши про ме не. Та ко се на ста ви ло са ста рим си сте мом 
шко лства, а је рар хи ја се кон цен три са ла на отва ра ње сред њих јер их Ср би до 
та да ни су има ли (ГРУ ЈИћ 2013: 30–31; НИН КО ВИћ 2018б: 323-333). Ра ди то га 1726. 
го ди не у Срем ске Кар лов це сти же Мак сим Су во ров, а по том и ње гов брат 
Пе тар. Њи хов до ла зак ко ре спон ди ра са по чет ком упо тре бе Бу ква ра Те о фа на 
Про ко по ви ча, а са мим тим и ру си фи ка ци је не са мо у срп ском школ ству не го 
и у це ло куп ној кул ту ри. Ка ко је би ло по треб но да про ђе до ста вре ме на да 
овај про цес оста ви ја сни ји траг, мо же се ре ћи да до озбиљ ни је ру си фи ка ци је 
у Бач кој и По мо риш ју до ла зи око 1735/1736. г. (ГРУ ЈИћ 2013: 116–117). Упра во 
у то вре ме у Се ге ди ну, гра ду у ко ји су упу ће на пи сма ана ли зи ра на у овом 
ра ду, цен трал ној твр ђа ви из ме ђу По ти ске и По мо ри шке гра ни це, бо ра вио 
је Мак сим Су во ров, што је под ста кло се ге дин ске Ср бе да зи да ју но ву шко лу 
(аСПЕБ, С, IX-7/1736; ПО ПО ВИћ 1939: 394). 

По ја ча ној ру си фи ка ци ји пре суд но је до при нео но ви та лас ру ских учи-
те ља, ко ји су у срп ску сре ди ну до шли из ме ђу 1731. и 1737. г. Они су отвори ли 
но ве шко ле, а ру ски ути ца ји су се осе ти ли и та мо где ни су пре да ва ли јер су 
за на ста ву по че ле сву да да се ко ри сте ру ске књи ге ко је су ар хи е пи ско пи 
пре штам па ва ли у Рим ни ку (МИ Ка ВИ ца – ЛЕ Ма ЈИћ – Ва СИН – НИН КО ВИћ 2016: 
321). У вре ме на ве де них про ме на, то ком два де се тих го ди на XVI II ве ка ста-
са ва ла је и тре ћа ге не ра ци ја срп ских офи ци ра. Но ви еле мен ти у срп ској 
кул ту ри би ли су им до бро по зна ти. Док су Ми хај ло Со рин ка и Ла зар Ву јић 
мо гли тек по сле основ не шко ле да осе те но ве про це се, од но сно да се опи-
сме не још увек на ста ри, ср буљ ски на чин, до тле је код Пе тра За ки ћа са свим 
из ве сно при су тан но ви на чин опи сме ња ва ња и ру ски ути цај (Га ВРИ ЛО ВИћ 
2000: 119, 122). Ла зар Ву јић је пр во обра зо ва ње сте као у основ ној шко ли у 
Мар то но шу или око ли ни (у пе ри о ду 1720–1725), та ко да код ње га из о ста ју 
ру ски ути ца ји у овој фа зи обра зо ва ња, али му они ни су би ли не по зна ти јер 
је ње гов мла ђи брат Па вле по ха ђао Ли цеј у Бра ти сла ви и Ки јев ску ду хов ну 
ака де ми ју (КО ВИ Ја НИћ 1971: 488). Од свих офи ци ра чи ја су пи сма ана ли зи-
ра на у овом ра ду са мо за Пе тра За ки ћа по сто је не дво сми сле ни исто риј ски 
из во ри да се шко ло вао (до 1736. г. мо жда у Кар лов ци ма, али ве ро ват но прво 
у Ара ду јер је ње гов де да Јо ван био ка пе тан у бли зи ни, у ме сту Над лак). У 
Ара ду је не ко вре ме на ста ву др жао Пе тар Су во ров. По сле 1736. го ди не За кић 
је на ста вио обра зо ва ње још две го ди не. По ду жи ни до дат ног шко ло ва ња 
мо гло би се за кљу чи ти да је у пи та њу не ки Ли цеј, али је то са мо прет по-
став ка (Га ВРИ ЛО ВИћ 2011: 267). Чи ње ни ца да је већ 1739. го ди не у Се ге ди ну 
по стао пот ка пе тан го во ри да је ње го во зна ње би ло на за вид ном ни воу. 

4. СТРУК ТУ Ра аНа ЛИ зИ Ра НИх дО КУ МЕ На Та. Вред ност са чу ва не пи са не ко-
ре спон ден ци је ма ни фе сту је се не са мо у по љу лин гви сти ке не го и у ис тра-
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жи ва њи ма со ци о кул тур не и по ли тич ке исто ри је, па и дру гих ди сци пли на, 
отва ра ју ћи вра та ка ре кон струк ци ји по да та ка о исто риј ском, кул тур ном, 
дру штве ном и је зич ком раз во ју јед не ет нич ке ску пи не, со ци јал ног ста ле жа 
и сл. (в. ћИР КО ВИћ – МИ хаљ чИћ 1999: 529–532; rhI an non WIL LI aMs 2001: 3; 
deL Lun go ca MI cI ot tI 2014). Ако се по ђе од чи ње ни це да су у Евро пи фун да-
мен ти мо дер них обри са пи са ног ви да ко ре спон ден ци је по ста вље ни у сред њем 
ве ку, да је у ра ном мо дер ном до бу (у XV–XVI ве ку) она по ста ла део јав не 
или при ват не ко му ни ка ци је (чак и ме ђу не пи сме ни ма), да би по том свој пун 
за мах до жи ве ла у 18. ве ку (в. bo u re au – char tI er 1991; пре ма deL Lun go 
ca MI cI ot tI 2014: 18; rhI an non WIL LI aMs 2001: 2; 13–14), он да се по ста вља пи-
та ње ка да у срп ском кул тур ном кру гу епи сто ло гра фи ја до би ја обри се европ-
ских мо дер них узу са, од но сно ка да до ла зи до за ме не сред њо ве ков ног мо-
де ла по слов но прав не пре пи ске но вим европ ским обра сци ма. Са свим је 
из ве сно да на срп ском је зич ком и ет нич ком про сто ру сред њо ве ков ни ди пло-
ма тич ки обра сци жи ве да ле ко ду же не го у Евро пи, те да су на сме ну јед ног 
мо де ла дру гим ути ца ли раз ли чи ти фак то ри, од ко јих су нај ре ле вант ни ји 
дру штве но-по ли тич ке при ли ке и со ци јал ни ста тус ко ре спон де на та (СТа НО
ЈЕ ВИћ 1933: 4; СО ЛО ВЈЕВ – МО ШИН 1936: I–III; LXXXVI II–XCI II; Pe reL Man 1991: 
100–105; Па ВЛО ВИћ 2013: 346). Овај про цес нај ве ро ват ни је ни је те као си мул-
та но на читавом подручју насељеном Србима и имао је ка рак тер (1) етап ног 
и (2) те ри то ри јал но, хро но ло шки и со ци јал но не у јед на че ног. Бу ду ћи да је ово 
ис тра жи ва ње фо ку си ра но на по слов но прав ну пре пи ску срп ских ка пе та на 
из Ју жне Угар ске то ком пр ве по ло ви не 18. ве ка, да кле, на вре ме из ра зи тих 
дру штве но-по ли тич ких тур бу лен ци ја, по ста вља се пи та ње да ли је ме ђу овим 
со ци јал ним сло јем још био у упо тре би тра ди ци о нал ни обра зац срп ских 
сред њо ве ков них по слов но прав них до ку ме на та или је он за ме њем но вим 
(за пад но)европ ским мо де лом. Да би смо од го во ри ли на ово пи та ње, нео п ход-
но је уо чи ти струк тур не еле мен те оба ти па – и сред њо ве ков ног и мо дер ног 
– и упо ре ди ти их са ана ли зи ра ним до ку мен ти ма.

Срп ски сред њо ве ков ни по слов но прав ни до ку мен ти под ра зу ме ва ли су, 
на и ме, три ком по нент не – 

(1) про то кол (ин во ка ци ју – при зив бо жи јег име на, ин ти ту ла ци ју и ин-
скрип ци ју – име но ва ње адре сан та и адре са та, де во ци ју – од раз бо жан ске 
во ље („по ми ло сти бо жи јој”), са лу та ци ју – по здрав, и арен гу – мо рал ну 
мо ти ва ци ју за из да ва ње спи са), 

(2) текст (про мул га ци ју – озна ку јав но сти и ле ги тим но сти („да је ве-
до му вса ко му чло ве ку”); екс по зи ци ју или на ра ци ју – кон крет ну мо ти ва ци ју, 
тј. до га ђа је ко ји су узро ко ва ли пи са ње до ку мен та, и дис по зи ци ју – про по-
зи тив ни са др жај пи сма), и 

(3) ес ха то кол (ко ро бо ра ци ју – за кључ ну по тврд ној фор му ли, апре ка-
ци ју – при зив бла го сло ва бо жи јег, санк ци ју за пре кр ши те ља до го во ра, на-
во ђе ње име на све до ка и хро но топ – ме сто и вре ме, пот пис и пе чат) (в. СО ЛО ВЈЕВ 
– МО ШИН 1936: LXX–LXXI; ШаР КИћ 1996: 8; Па ВЛО ВИћ 2006: 8–9; 2013: 346).
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С дру ге стра не, са вре ме на епи сто ло гра фи ја у из ве сном сми слу од сту па 
од овог мо де ла и под ра зу ме ва: 

1. увод – кон тек сту а ли за ци ју са др жај пи сма: (1) гла ву (адре су адре сан-
та (фа кул та тив но) и да тум), (2) адре су при ма о ца, (3) по здрав ну фор му лу и 
(4) раз лог за пи са ње;

2. те ло – ела бо ра ци ју раз ло га (уз мо гућ ност на во ђе ња оче ки ва ног исхо-
да, ре ше ња, ци ља и сл.);

3. крај – (1) пот пис (са фа кул та тив ном иден ти фи ка ци јом ло ка ци је) и 
(2) опро штај ну фор му лу (Pat ter son 1995; svI a tI uk 2015). 

На ве де не ком по нен те ни су има ле обли га тор ни ка рак тер и мо гле су 
ва ри ра ти у за ви сно сти од со ци јал ног ста ту са, од но са ме ђу уче сни ци ма у пре-
пи сци, дру штве но-по ли тич ких окол но сти, мо де, те ма ти ке и сл. (Pat ter son 
1995: 256–258; Ma son 2011: 114). 

На кон по ре ђе ња струк ту ре ана ли зи ра них до ку ме на та са на ве де ним 
мо де ли ма мо же се за кљу чи ти да ру ко пи си ана ли зи ра ни у овом ра ду од го-
ва ра ју дру гом, но ви јем обра сцу бу ду ћи да не са др же низ еле ме на та ка рак-
те ри стич них за срп ску сред њо ве ков ну пре пи ску, углав ном оних ве за них за 
до мен са крал ног (ин во ка ци ју, де во ци ју, арен гу, апре ка ци ју, санк ци ју), што 
ће нај бо ље илу стро ва ти јед но од ана ли зи ра них пи са ма:

добро родни и достопочтени 
гдне бировь намъ любазни

ваше писание изъ сегедина 
писато под датмом 28.го 
Іуна прими 3.го юлия. и 
разме поради тоть кате да 
есте  арещи код вась. я за ва-
лемь гдн биров и пощеном 
маистрат кои нам чините 
любовь. Есте, та тоть ката. 
била ѡде  слжби  ба-
ръяктара николе и крала кое 
пиђе кое що. и тако каде смо 
ведили. тада смо е били и ми 
арестирали и са цигани ши-
бали и протерали изъ шанца.
ѡдвд 



и нен е кащигу примила ѡд 
нась и дале не имамо на нои 
нища претендирати. с тимь 
остаем.

гдн биров и добром коншии

готов на слжби
Стефан закиђъ капетан
 канижи по нашим 
юлия 4.го 1736

(К 1736 – По твр да ка пе та на Сте фа на За ки ћа о из вр ше ној ка зни)

4.1. фО НО ЛО ШКа И МОР фО ЛО ШКа СТРУК ТУ Ра дО КУ МЕ На Та. По ред је зич ких 
ка рак те ри сти ка ди стинк тив них за ру ско сло вен ски, срп ско сло вен ски и срп-
ски на род ни је зик на фо но ло шком и мор фо ло шком ни воу, у ра ду су на ве-
де ни и по је ди ни ре ги о на ли зми спе ци фич ни за са вре ме не срп ске го во ре у 
Ба на ту и Ма ђар ској (пре ма ПЕ ТРО ВИћ 1979; и ИВИћ и др. 1994: 246). При ли-
ком ана ли зе на ве де ни су са мо илу стра тив ни при ме ри, али из свих тек сто ва 
кор пу са у ко ји ма су ре ги стро ва ни ка ко би се на хро но ло шкој оси уо чи ло 
вре ме ег зи сти ра ња по је ди них цр та. 

4.1.1. Фо но ло шке ка рак те ри сти ке
а. РЕ фЛЕКС ПО ЛУ ГЛа СНИ Ка. У је зи ку ана ли зи ра них ру ко пи са срп ски ре-

флекс по лу гла сни ка – а по све до чен је у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: 
данъ (М 1727); любазни (М 1727; K 1736; К 1737а); могаѡ (П 1731); прелюбазни (К 
1734); ѡтацъ (К 1734); любазни (К 1736); тада (К 1736); дошао (К 1737); рекаѡ (М 
1738); есамъ (К 1742); на шаω (М 1746); побегаω (М 1746а); Едань (К 1737); петакъ 
(К 1737); Есам (К 1737; Ж 1746); Есамь (К 1737а); када (М 1738); те-самъ до био 
(С 1742); Есамь (К 1746); мо гаω (К 1746); ωтішаω (К 1746); и др.5

5 У са вре ме ним срп ским го во ри ма у Ма ђар ској и у Ба на ту по све до че на је иста си ту-
а ци ја (в. ПЕ ТРО ВИћ 1979: 72; ИВИћ И дР. 1994: 246).
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Рет ке фор ме са ру ско сло вен ским/ру ским ре флек сом ре ги стро ва не су 
од 1736. го ди не: великолюбезнимь (А 1736); любезни (М 1738; М 1739); любез ном 
(М 1746). 

У на ред ним при ме ри ма те шко је утвр ди ти да ли је реч о ру ско сло вен-
ским фо нет ским цр та ма или о сред њо ве ков ном на сле ђу (лек си ка ли зо ва ним 
ма ке до ни зми ма, ре ги стро ва ним већ у нај ста ри јом спо ме ни ци ма на срп ско-
сло вен ском је зи ку6): за-лбовъ (М 1727); любов (К 1734); любовь (К 1736); каковъ 
(К 1742а); на та ко ви на чинь (К 1746); са-та ко ви коніи хо де (К 1746). 

б. ПРЕд ЛОГ ИЛИ ПРЕ фИКС *sъ(-). У гра ђи је за бе ле жен пре све га срп ско сло-
вен ски/срп ски ре флекс би ло пред ло га би ло пре фик са, при че му се фор ма са 
углав ном се ве зу је за фо нет ски усло вљен по ло жај (ис пред фри ка ти ва/афри-
ка та или гру пе кон со на на та): са-своимъ (К 1734); сародство (К 1736а); са-седломь 
(К 1736а), са иощъ Еднимь (К 1737); са мном (М 1738); Са-мномъ (С 1742); Са-мном 

(Ж 1746); сачіне на (К 1746); са-стра жомь (К 1746); са ωвимь (К 1746); и др.
Је ди на по све до че на фор ма са ру ско сло вен ским/ру ским фо не ти змом – со 

по све до че на је у до ку мен ту из 1746. го ди не: со та ко вимь За на томь (К 1746). 
в. ПРЕд ЛОГ ИЛИ ПРЕ фИКС *ṷъ(-) И ПРЕ фИКС *ṷъz-. Срп ски на род ни кон ти-

ну ан ти пред ло га/пре фик са *ṷъ(-): у(-) и *ṷъz: уз(-) ре ги стро ва ни су у ве ли-
ком бро ју до ку ме на та у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: -сегедин (М 1727); 
-сегединъ (П 1731; Н 1735; К 1737); -град (П 1731); -горнїои вароши (С 1736); 
-арещи (К 1736); зеω (А 1736);  нашь шанац (К 1737);  штранк (К 1737); зети 
(К 1737; К 1742); -залог (К 1737а); у сент (М 1738); змемо (М 1738); -бир цаз 
(С 1742); у-се ге дин (К 1742; М 1746; С 1746; С 1749); у бир ца уз (Ж 1746); 
у Ка ни жи (К 1746); и др.7

Ру ско сло вен ски/ру ски ре флек си во(-), воз(-) ни су по све до че ни ни у јед-
ном слу ча ју, а срп ско сло вен ско ва сре ће се у два при ме ра: ва-господарске рце 
(П 1731); ва-рце (Н 1735). Рет ке су и књи шке фор ме за ко је се не мо же са 
си гур но шћу утвр ди ти ре дак ци ја: в-жабле (Ж 1746). Све на ве де не од ли ке ви-
шег сти ла ре ги стро ва не су од три де се тих го ди на 18. ве ка. 

г. за МЕ На Ја Та. Екав ска ре флек са ци ја ја та по све до че на је у ве ћи ни до ку-
ме на та: где (П 1731; К 1734); лета (Н 1735); здешня (С 1736); размеω (К 1737; К 
1737а); човека (К 1737); лето (К 1737); мест ном (Ж 1746); ре чи (К 1746); и др.

По ред то га, у по је ди ним ру ко пи си ма за бе ле же ни су и фо нет ски ика ви-
зми шу ма диј ско-вој во ђан ског ти па: гди (М 1739), жи ви ти (К 1746), који 
по не кад ко ег зи сти ра ју са ека ви зми ма: прид на ми (К 1746); пред на ми (К 1746), 
и др.8

6 Ви ше о овој по ја ви в. у КУљ Ба КИН 1925: 25, 35; МЛа дЕ НО ВИћ 1987: 228. 
7 У са вре ме ним срп ским го во ри ма у Ма ђар ској, као и у Ба на ту по твр ђе на је иста си-

ту а ци ја (в. ПЕ ТРО ВИћ 1979: 73; ИВИћ И дР. 1994: 247).
8 Док је ова ква си ту а ци ја по твр ђе на у са вре ме ним го во ри ма Ба на та (в. ИВИћ И дР. 1994: 

227–235), ика ви зми ти пич ни за (и)је кав кса го вор на под руч ја, по пут би љег, би ље жи ти, би-
ље шка, за бе ле же ни у са вре ме ним срп ским го во ри ма у Ма ђар ској (в. ПЕ ТРО ВИћ 1979: 74), 
ни су по све до че ни у ана ли зи ра ној гра ђи.
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д. РЕ фЛЕКС На за Ла ПРЕд ЊЕГ РЕ да *ę. У је зи ку ана ли зи ра них до ку ме на та 
уо ча ва се до след на упо тре ба срп ског кон ти ну ан та на за ла пред њег ре да *ę 
‒ /е/: име (К 1734); два десеть и четири (С 1736); платишеми (С 1736); дати-се (К 
1737); петакъ (К 1737); Езична (К 1737а); се погађали (М 1738); де си ло-се  (С 1742); 
играω-се (Ж 1746); на шао-се  (К 1746); вре ме (К 1746); и др.9 

Ру ско сло вен ски/ру ски ре флекс ни је за бе ле жен ни у јед ном при ме ру. 
ђ. ВО КаЛ НО /r/. Во кал но /r/ ре ги стро ва но је у мно гим до ку мен ти ма у 

чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: држати (С 1736); потврђемъ (С 1736); смртъ (К 
1736а); крч ма ра (К 1746); др жи (К 1746); грк (К 1746); тр гов ца (К 1746); и др.

Гру пе <ер> у по зи ци ји пра сло вен ског си ла бич ког /р/ за бе ле же на је 
са мо у јед ном при ме ру: по твер жда вамъ (С 1742). 

е. ВО КаЛ НО /l/. У ана ли зи ра ној гра ђи ре ги стро ва ни су ис кљу чи во при-
ме ри са срп ским на род ним ре флек сом ове фо не ме: джан (К 1736а); дгь (К 
1737а); джно (К 1737а); джници (К 1737а)10.

ж. РЕ фЛЕКС *-l(-) На КРа ЈУ РЕ чИ ИЛИ СЛО Га. Мор фо но ло шка ал тер на ци ја 
/l/ ~ /о/ на кра ју ре чи и сло га ре ги стро ва на је у чи та вом ана ли зи ра ном пе-
ри о ду: даѡ (М 1727); ѡтишаѡ (К 1734); похарчио (Н 1735); начинио (С 1736), размео 
(К 1737; К 1737а); дошао (К 1737); рекаѡ (М 1738; М 1739); бїо (Сент. 1740); де-
сио-се (С 1742); призвао (К 1742); на шаω (М 1746); на шао-се  (К 1746); арестіраω 
(К 1746); и др.11

У ана ли зи ра ној гра ђи књи шке фор ме ни су за бе ле же не. 
з. Раз ВОЈ *d’. Срп ски на род ни ре флекс пра сло вен ског гла са *d’ – ђ за-

бе ле жен је у нај ве ћем бро ју при ме ра: пређе (К 1734); рођени (М 1739); потврђемъ 
(С 1736); госпође (К 1737а); из међ (Ж 1746). 

Књи шки ре флек си уо ча ва ју се од три де се тих го ди на 18. ве ка, али у 
ма њем бро ју слу ча је ва: такожде (Н 1735); помежд (С 1736); по твер жда вамъ (С 
1742); пре жде 26. да на (К 1746). 

и. Раз ВОЈ *t’. Фор ме са срп ским на род ним ре флек сом пра сло вен ског *t’ 
уо че не су у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: свршюђи (К 1736а); хођете (А 1736); 
ходеђи (К 1742а); бдђи (Ж 1746); пиюћи (Ж 1746); хо ћеш (К 1746); кћи (К 
1746); и др.

Рет ки књи шки кон ти ну ан ти – /št/ и(ли) /šč/ по све до че ни су у тек сто ви ма 
од три де се тих го ди на 18. ве ка: идуща лета (Н 1735);  гредщи петакъ (К 1737).

ј. фО НЕ Ма /h/. Упо тре ба фо не ме /х/ при лич но је не у јед на че на. Гу бље ње 
кон со нан та /h/ за бе ле же но је у свим по зи ци ја ма у ре чи:

9 У са вре ме ним срп ским го во ри ма у Ма ђар ској по твр ђе на је иста си ту а ци ја (в. ПЕ
ТРО ВИћ 1979: 75).

10 У са вре ме ним срп ским го во ри ма у Ма ђар ској /u/ као кон ти ну ант пра сло вен ског 
во кал ног /l/ до след но се упо тре бља ва (в. ПЕ ТРО ВИћ 1979: 75).

11 За ме на /l/ ~ /о/ спро ве де на је и у са вре ме ним срп ским го во ри ма у Ма ђар ској (в. Сте-
па но вић 1994: 134), а фор ме у ко ји ма је ка сни јим фо нет ским раз во јем до шло до ал тер на ци је 
да тог /о/ у /v/, при сут не у овим го во ри ма (в. IvIć 1966: 194), ни су по све до че не у ана ли зи ра ној 
гра ђи.
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(а) у ини ци јал ном по ло жа ју: ранимь (К 1737а); ође (М 1738); леба (М 1739); 
(б) у ме ди јал ној по зи ци ји: ед ном си ро ма (К 1746); снаи (К 1737а);
(в) у фи нал ној по зи ци ји: -ни увађенъ (П 1731). 
По ред на ве де них при ме ра, за бе ле же не су и ко ре спон дент не фор ме у 

ко ји ма je /h/ по све до че но: хође (К 1734); похарчио (Н 1735), хођ (К 1737; К1742); 
хо ће (С 1742); хо тео (Ж 1746); вла ха (К 1746); влах (К 1746); хо де (К 1746); 
ніхо вомь (К 1746); и др.12

Ал тер на ци ја /hv/ u /f/ или /v/ ре ги стро ва на је у не ко ли ко до ку мен та та: 
вађена (П 1731); завалемъ гдин биров (К 1736); уфати (К 1737а); уфа ћень (К 1746). 
По ред то га, за бе ле же на је и ал тер на ци ја /ht/ у /kt/: зактевате (К 1742); дрк та ти 
(К 1746).

Ве о ма је нео бич на упо тре ба фо не ме /h/ у јед ном до ку мен ту из 1736, у 
ко јем се оно ја вља у фи нал ној по зи ци ји уз лич не за ме ни це и при лог ту: іахъ 
тхъ кђ (А 1736); мих ωбоица тамо бивши (А 1736).

к. ИНИ цИ ЈаЛ На ГРУ Па СВ. Ини ци јал на гру па св- у за ме нич ким фор ма ма, 
ти пич на за срп ски је зик, по све до че на је то ком чи та вог ана ли зи ра ног пе ри-
о да: све (Н 1735); сви (К 1737); и-сваки (К 1737а); све (К 1746). 

Ко ре спон дент не срп ско сло вен ске фор ме ре ги стро ва не су у сле де ћим 
при ме ри ма: васакомъ (С 1736); васаком господар (К 1736а). Ини ци јал на књи шка 
гру па вс- ни је по све до че на. 

л. ПРЕд ЛОГ И ПРЕ фИКС од(-). Пред лог/пре фикс од у упо тре би је у кон ти-
ну и те ту то ком чи та вог ана ли зи ра ног пе ри о да: од-мене (С 1736),  кога (К 1737; 
К 1737а);  толиког (К 1742); не шень (К 1746);  та ко ви коніа (К 1746); и др.

Књи шка фор ма от бе ле жи се рет ко, од че тр де се тих го ди на 18. ве ка: 
ѿ-не ко ли ко (С 1742); ѿ-кре дит но го (Ж 1746).

љ. Иа ко су књи шке фор ме гла гол ских или де а дјек тив них име ни ца (на 
-ије) ве о ма че сте: на-прочатание (П 1731); здравие (Н 1735); спасение (Н 1735); писание 
(К 1736); на-знание (К 1736а); писание (М 1738); и др., у из ве сном бро ју ре ги стро-
ва на су и ко ре спон дент на обра зо ва ња са ре а ли зо ва ним јо то ва њем: абезнашего 
знана (М 1727); знане (С 1736); пощенемъ (С 1742); -свом знаню (К 1742).13

м. Упо тре ба фо не ме /f/ ве зу је се, по ред при ме ра са на ве де ном ал тер-
на ци јом /hv/ → /f/, и у лек се ма ма стра ног по ре кла: фебрара (Н 1735); форинта 
(С 1736); ωфи цир скимъ (С 1742); Кон фрон тацію (К 1746); и др.14

н. Афе ре за и упро шћа ва ње кон со нант ских гру па ре ги стро ва ни су у 
по је ди ним при ме ри ма: Кад-опраляо (С 1736), опраляне (С 1736), ωде (К 1736).15 

12 Не ста бил на си ту а ци ја у по гле ду ста ту са фо не ме /h/ ре ги стро ва на је и у ра ни јим 
ис тра жи ва њи ма ка ко је зи ка ру ко пи сне гра ђе Сен тан де је 18. ве ка (в. Мла де но вић 1992: 143) 
та ко и са вре ме них срп ских го во ра у Ма ђар ској и Ба на ту (в. ПЕ ТРО ВИћ 1979: 76–77; ИВИћ 1994а: 
40; ИВИћ И дР. 1994: 334–348; СТЕ Па НО ВИћ 1994: 135). 

13 У ра ни јим ис тра жи ва њи ма ру ко пи са из 18. ве ка та ко ђе је уо че на ко ег зи стен ци ја 
књи шких и на род них фор ми (в. МЛа дЕ НО ВИћ 1992: 144). 

14 Слич на си ту а ци ја за бе ле же на је и у ба нат ским го во ри ма (Ивић и др. 1994: 349–351).
15 На ве де на по ја ва по све до че на је и у са вре ме ним срп ским го во ри ма у Ма ђар ској 

(Пе тро вић 1979: 75), као и у Ба на ту (Ивић и др. 1994).
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Ни је за бе ле же но са жи ма ње фи нал них во кал ских гру па -ао, -ео, -уо.
њ. Иа ко је мор фо но ло шки ор то граф ски про се де до ми нан тан (нпр. изъка-

зати – К 1734; мест ном – Ж 1746; ωбслжи ти – М 1746), у гра ђи су ре ги строва-
ни и, исти на рет ки, при ме ри при ме не фо но ло шког пра во пи са: з-домашними 
(Н 1735); ш-ниме (К 1737а).

4.1.2. МОР фО ЛО ШКЕ Ка РаК ТЕ РИ СТИ КЕ

4.1.2.1. ИМЕ НИч Ка ПРО МЕ На

а. ГЕ НИ ТИВ ЈЕд НИ НЕ ИМЕ НИ ца На а. У ана ли зи ра ним до ку мен ти ма на род-
ни на ста вак -е ре ги стро ван је у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: ωд ωве сме 
(К 1736а); изъ наше рке (К 1737); позаради ваше Скеле (К 1737а); ѡд саве (М 1739); 
поради марве Аврамове (К 1742);  2: године и 9: месеци (К 1742); у ва ше га ед но га 
га зде (М 1746); про тивъ влах-ніко ле (К 1746);  ко ман де (К 1746); и др.

Књи шки на став ци ни су по све до че ни. 
б. да ТИВ И ЛО Ка ТИВ ЈЕд НИ НЕ ИМЕ НИ ца ЖЕН СКОГ РО да На а. Ана ли зи ра на 

гра ђа ука зу је на до след ну упо тре бу на род ног на став ка -и: на слжби (К 1734; 
Н 1735);  служби (К 1736); не имали на томе моме газди нища тражити (К 1736а); хођ 
послати тамо ѡвога моега човека славнои команди (К 1737); моіѡи снаи дмитровои: жени 
(К 1737а); -залоги (К 1737а); -ка си (С 1742); по свѣдоч би (К 1746); И мои 
Ордінаць есте то га бир цлие же ни ре као (К 1746); и др. 

в. ИН СТРУ МЕН ТаЛ ЈЕд НИ НЕ ИМЕ НИ ца ЖЕН СКОГ РО да На а. По све до че ни 
при ме ри ука зу ју на ис кљу чи ву упо тре бу на род ног на став ка ом код име-
ни ца жен ског ро да на а: са-стра жомь (К 1746); за мар вомь (М 1746); под 
та и номь (К 1746); со тимь ни ко ломь (К 1746). 

Књи шки на став ци еју/оју (в. РЕМ НëВа И дР. 1999: 49) ни су ре ги стро ва ни.
г. ЛО Ка ТИВ ЈЕд НИ НЕ ИМЕ НИ ца МУ ШКОГ И СРЕд ЊЕГ РО да. У ло ка ти ву јед ни-

не име ни ца му шког и сред њег ро да на род ни на ста вак у за бе ле жен је у 
тек сто ви ма у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: -сегедин (М 1727; К 1742);  
град (П 1731); у надлаку (Н 1735); на неговоме кон (К 1736а);  арад (А 1736); 
на-сд (К 1737а); на вашем атар (М 1739); свом знаню (К 1742); -бир цаз (С 
1742); у се ге дин (К 1746);  мо хол (М 1746); у гварнізо ну (К 1746); у Се ге-
дин ском ва шар, у бир цхаз (К 1746); у лет (Ж 1746); у раз го вор (Ж 1746); 
у истом бирц (Ж 1746); и др. По ред то га, у гра ђи је ре ги стро ва на и упо-
тре ба аку за тив них об ли ка у функ ци ји ло ка ти ва ме ста: -мартонош (М 1738); 
у мартонош (М 1739);16 -се ге динъ, Мес҇цъ Авгста 8. дан 1742 (С 1742). 

Књи шки на ста вак -е/и (в. РЕМ НëВа И дР. 1999: 48) по све до чен је са мо у 
јед ном при ме ру: Да то в̀ жабле (Ж 1746) и др.

16 У оба на ве де на при ме ра реч је хро но то пу на кра ју пи сма, ко јим се ука зу је на ме сто 
пи са ња до ку мен та.
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д. НО МИ На ТИВ И аКУ за ТИВ МНО ЖИ НЕ ИМЕ НИ ца ЖЕН СКОГ РО да На а; аКУ за
ТИВ МНО ЖИ НЕ ИМЕ НИ ца МУ ШКОГ РО да. Ана ли зи ра на гра ђа ука зу је на го то во 
до след ну упо тре бу на род ног на став ка -е: да мени мое новце изплатите (А 1736); 
И мои Ордінаць есте то га бир цлие же ни ре као, Защо та ко ве бітан ге код се-
бе др жи твои мж (К 1746); пакъ домъ узмите за кое се вам  старе приателе (А 
1736); за такове марве (К 1742а); то го ре име но ва ти 50 f дао найпре ге регь 
адамь гсд҇р ка ра пал -рке (С 1742); по че ли смо у раз го вор игра ти кар те 
На нов це (Ж 1746).

Књи шки на ста вак по све до чен је са мо у окви ру син таг ме ва рце: Досто 
добро родном господар капетан живан належитъ понизно писмо ва-господарске рце 
напро чатание  сегединъ (П 1731); По ред то га књи шка фор ма по све до че на је у 
при ме ру: дати се понизно писмо ва рце его (Н 1735), а реч је нај ве ро ват ни је о ска-
ме ње ној фор ми аку за ти ва дво ји не.

ђ. ГЕ НИ ТИВ МНО ЖИ НЕ ИМЕ НИ ца СВа ТРИ РО да. У ана ли зи ра ним пи сми ма 
по све до че ни су са мо срп ски на род ни на став ци -а/и/у: да ми има дати какво 
има и к том готови новаца 50 fо и паръ жизама (К 1736а);  ѡни ниѡви новаца що-с 
-ваши рк били (К 1737а); колико е глава говеда продато  2: године и 9: месеци (К 1742); 
онъ има Ка ра па ло ви но ва ца (С 1742);  та ко ви коніа (К 1746); 50 ха идка  (К 
1746); ви ше но ва ца (Ж 1746); и сл. 

е. да ТИВ, ИН СТРУ МЕН ТаЛ И ЛО Ка ТИВ МНО ЖИ НЕ ИМЕ НИ ца. Док у гра ђи ни је 
по све до чен ни је дан при мер име ни це жен ског ро да у на ве де ним па де жи ма, 
име ни це му шког ро да по твр ђе не су у рет ким при ме ри ма у да ти ву, ин стру-
мен та лу и ло ка ти ву мно жи не, са на став ци ма -и17 и -ма (у фор ми људ ма, 
коњ ма): помођи тимъ нашимъ людма (К 1734); са цигани (К 1736); а хође момакъ таи 
наш жигъ показати каковъ естъ на-конма и-на-волови (К 1742а); знамь дво иц кои 
с-та кви коніи хо де (К 1746); и др.

4.1.2.2. за МЕ НИч КОПРИ дЕВ СКа ПРО МЕ На

а. У ГЕ НИ ТИ ВУ ЈЕд НИ НЕ МУ ШКОГ И СРЕд ЊЕГ РО да, као и у аку за ти ву јед ни не 
му шког ро да (уз име ни це са обе леж јем [+ живо]) на род ни на став ци -ог(а)/-ег(а) 
по све до че ни су у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: за лбовъ ваше милости и 
пощенога танача (М 1727); тога човека моега (К 1734); место више именоватога іωван (К 
1736а); да му имамь дати неговогь кона (К 1736а); изъ пасоша вашега (К 1737);  ωнога 
истога човека (К 1737);  своега тала (К 1737а); Заради ѡвога вашегъ члка (М 1739); 
пре светогъ арханђела (М 1739); извашега писма (К 1742);  толиког давногъ времена (К 
1742); едан конъ нашег милитара (К 1742а); ѡво га на ше га ми ли та ра (М 1746); у 
ва ше га ед но га га зде (М 1746); из на ше га шан ца (К 1746); и др. 

17 Наставак -и забележен је у инструменталу множ. именица м. и ср. рода и у ранијим 
истраживањима по словноправне писмености у Сентандреји почетком 18. века (в. МЛадЕНО ВИћ 
1992: 144) као и у савременим говорима Срба у Поморишју и околини Будимпеште (СТЕ Па
НО ВИћ 1994: 137).
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Књи шки на став ци, иа ко ре ђи, ре ги стро ва ни су у чи та вом ана ли зи ра-
ном пе ри о ду, ма да не у свим до ку мен ти ма, и ве зу ју се пре све га за да ту ме: 
ѿ вашего писма (М 1727); без нашего знана (М 1727); 28.го Іуна (К 1736); 3.го юлия 
(К 1736);  арад ноем по на ҇шм 24го 1736 децем (А 1736); 21го 739 (М 1739); то го 
ра ди (С 1742; М 1746); мар та 11го 746 (М 1746); На 1746 ѡк т по ри мо 19гѡ (К 
1746); у име но ва то го ка ра па ла (Ж 1746); и сл. 

б. У ГЕ НИ ТИ ВУ ЈЕд НИ НЕ за МЕ НИч КОПРИ дЕВ СКЕ ПРО МЕ НЕ ЖЕН СКОГ РО да ре-
ги стро ван је ис кљу чи во на род ни на ста вак е: великом биров почтене кралевске 
вароши (М 1727); ωд ωве сме (К 1736а); Слободне кралиевске вароши биров (К 1737); 
позаради ваше Скеле (К 1737а); поради марве Аврамове (К 1742);  слав не Ко ман де 
(К 1746); Са ва ра дин ске Ка пие (К 1746); и сл.

в. У да ТИ ВУ/ЛО Ка ТИ ВУ ЈЕд НИ НЕ МУ ШКОГ И СРЕд ЊЕГ РО да бе ле же се на став-
ци -оме, -ому и -ом: даемь на знание васаком господар и сдии Цисарском (К 1736а); 
на неговоме кон (К 1736а); к гредщоме пролеђ (К 1736а); почтеном танач (А 1736); Гн҇ 
биров кралевске вароши Сегедина намъ любезном (М 1746); из на ше га шан ца ес 
ед ном си ро ма – мілітар 2ва коніа укра де на (К 1746); Гн ҇ биров кралевске 
вароши Сегедина намъ любезном (М 1746); ми сли ли есмо, дае онь ре че ни Ни ко ла, 
и овомь на шемь ми ли тар не го ва иста 2ва коніа украо (К 1746); у Се ге дин-
ском ва шар, у бир цхаз (К 1746); ко е га-е про да вао у сво и ои авлии ед ном 
грк (К 1746); у истом бирц (Ж 1746). 

У не ко ли ко при ме ра по све до че на је име нич ка про ме на: кои се находе  
пощен дом (Н 1735); се ди у ищоков бир цхаз (К 1746); у не гов истом 
по дрм (К 1746). По ред то га, у по је ди ним тек сто ви ма ре ги стро ван је на-
ста вак -им у ло ка ти ву, рас про стра њен и у са вре ме ним срп ским го во ри ма 
Ба на та (та ми шке и ки кинд ске зо не) (ИВИћ И дР. 1997: 116):  тим не знамъ или 
с коне ѡставили т или продали (К 1734).

Књи шки на став ци ни су ре ги стро ва ни. 
У истим па де жи ма у жен ском ро ду до ми нант не су, та ко ђе, фор ме са 

до ма ћим на став ком -ој: ωд насъ вашои милости (П 1731); у горнои вароши (П 1731); 
да изда мохои матери (К 1736а); хођ послати тамо ѡвога моега човека славнои команди 
(К 1737); како моіѡи матери тако и моіѡи снаи дмитровои: жени (К 1737а); по пра вои 
дши (С 1742); ка си ор тач кой (С 1742); кои у арещи ва ро шкои био (К 1746); 
у сво и ои авлии (К 1746).

У са мо два слу ча ја за ве ле же не су фор ме са књи шким на став ком еј: 
Есмо вазда надобр питан вашеи милости (П 1731); по сво еи дш҇и Ате сти рам (Ж 1746).

г. У НО МИ На ТИ ВУ МНО ЖИ НЕ ЖЕН СКОГ РО да, као и у аКУ за ТИ ВУ МНО ЖИ НЕ 
МУ ШКОГ И ЖЕН СКОГ РО да за бе ле жен је ис кљу чи во на род ни на ста вак -е: если 
то не го ве ре чи (К 1746); И мои Ордінаць есте то га бир цлие же ни ре као, Защо 
та ко ве бітан ге код се бе др жи твои мж (К 1746); да мени мое новце изплатите (А 
1736); пакъ домъ узмите за кое се вам  старе приателе (А 1736); И та да смо пре зва ли 
ищока на Кон фрон тацію, пред ніега и по ка зао и пов то рио исте ре чи (К 1746).

д. Гра ђа по твр ђу је рет ке при ме ре у да ТИ ВУ И ИН СТРУ МЕН Та ЛУ МНО ЖИ НЕ. 
У да ти ву се упо тре бља ва на ста вак -им: помођи тимъ нашимъ людма (К 1734); 
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а у ин стру мен та лу на ста вак -и: Іа знамь дво иц кои са-та ко ви коніи хо де (К 
1746); знамь дво иц кои с-та кви коніи хо де (К 1746). 

ђ. Рет ки при ме ри КОМ Па Ра ТИ Ва ПРИ дЕ Ва И ПРИ ЛО Га ука зу ју на ис кљу чи-
во до ма ће твор бе не мо де ле: више щете (Н 1735); више година (К 1736а); више коня 
(К 1737); млађи брать (К 1737а).

е. ЛИч НЕ за МЕ НИ цЕ. По ред пре те жно на род них: имаде еданъ конь  ни (П 
1731); Преда мном (К 1736а); ѿ нега (А 1736); а то би мени на кварь било (А 1736); 
а  дмитра ние-ѡи ѡстало нищо (К 1737а); код-мене (К 1737а); ш-ниме (К 1737а); са 
мном (М 1738); Іа ни же име но ва ти Свіде телствем ъ (С 1742); Са-мномъ (С 
1742); ме ни гсд҇ръ Ка ра палъ пла тио (С 1742); узе ли-га к-се би (К 1746); Іа 
знамь дво иц (К 1746); іа-би те би и още нищо ка заѡ (К 1746); пред ніега (К 
1746); пред нимь (К 1746); име м Ни ко ла (К 1746); да идемь ш-ни ме (К 1746); 
Са мном (Ж 1746); ме ни Пла те (Ж 1746); 

У гра ђи су ре ги стро ва не и по је ди не књи шке фор ме (в. РЕМ НëВа И дР. 
1999: 48): мне добростивом (К 1737); защо е нами и више коня ѡдвд покрадено (К 
1737); Блго Родни гдне Бировь Мне любазни (К 1737а); щое нами джно (К 1737а); мне 
любезни (М 1738); Мне любезном (М 1739); Ка ко естъ пре да-мно ю де си ло-се  (С 
1742); Бив ши азъ кодъ Бор биръ Ћеωће ви це -бир цаз (С 1742); Со вимъ 
пи смомъ ѡбявлюемъ ва ми Гдне би ровь (М 1746); пред на ми (К 1746); и др. 

4.1.2.3. ГЛа ГО ЛИ

а. ИН фИ НИ ТИВ. У гра ђи су по све до че не ис кљу чи во фор ме ин фи ни ти ва 
на -ти: дати-се (М 1727); гледати (П 1731); претендирати (К 1736); тражити (К 1737а); 
го во ри ти (К 1746); игра ти (Ж 1746); и др.

б. ПРЕ зЕНТ. У 1. ли цу јед ни не пре зен та пре те жно се упо тре бља ва ју на-
род ни на став ци -м и у (код гла го ла хте ти и мо ћи): объзнануемъ вашем господств 
(К 1734); нища не ищемъ (Н 1735); я завалемъ (К 1736); Како Іа дол Подписани 
даемь на знание (К 1736а); како размевамь (А 1736); знано вамь творим (К 1737); іа 
сирот ранимь и ѡдевам (К 1737а); с тим остаем на слжб (М 1738); Стим остаем гпн 
биров и почтен магистрат понизни слга (К 1742); ѡбъзнанюемъ вашои милости како 
естъ намъ 4: вола украдена (К 1742а); Іа ни же име но ва ти Свіде телствем ъ (С 1742); 
Со вимъ пи смомъ ѡбявлюемъ ва ми Гдне би ровь (М 1746); имам Іа до бра два 
Коніа (К 1746); али-се бо имь кад се ти опи еш хо ћеш ка за ти (К 1746); Ате сти-
рам (Ж 1746); Знам да самъ я он да до био (Ж 1746); хођ (К 1737); Іа за-тимь 
не мог ходіти (К 1746). Ре ђе, у уста ље ним фор му ла ци ја ма кра ја пи са ма 
бе ле же се и књи шке фор ме на -у (в. РЕМ НëВа И дР. 1999: 72): с тимъ ѡстаю на 
слжб (М 1727); Стим ѡстаю наслжби (М 1739); С-коимъ препоручю в: млсти и остаю гн 
биров и почтен магистрат: понизни Наслужби Петар Закиђъ (К 1742а); по сво еи дш҇и 
Ате сти рам С ко им Ате сти раюћи остаю Ми ха и ло Со рин ка Ка пе тан (Ж 1746).

У 2. ли цу јед ни не по све до че ни су са мо рет ки при ме ри са на род ним 
на став ци ма: Іасамьга пи тао ко имь узро комь мо реш ти то по ка за ти (К 1746); 
кад се ти опи еш хо ћеш ка за ти (К 1746). 



474

У 3. л. јед ни не и мно жи не до ми ни ра ју на род ни на став ци: имаде еданъ 
конь  ни (П 1731); Седе  еднога мунара (К 1734); ва ла да зна (К 1734); ако ли хође се 
нем глава зети (Н 1735); како море дгь неговь платити (К 1737а); адамлань дмитра где 
уфати нека-се ш-ниме наплађе (К 1737а); како и сам каже (М 1739); знамь дво иц 
кои ста кви коніи хо де (К 1746). По ред на ве де них, за бе ле же не су и рет ке књи-
шке фор ме (в. РЕМ НëВа И дР. 1999: 72‒73): господар капетан живан належитъ 
понизно писмо (П 1731); Разуме извашега писма що нам пишетъ (К 1742).

У 1. л. мно жи не ре ги стро ва ни су ис кљу чи во на род ни на став ци: молимо 
ваше госпдарство (П 1731); желимо вашои милости (Н 1735); не имамо (К 1736); и тако 
говоримо (К 1736а); и яко се повратимо (К 1736а); дами свое изъплатимо (К 1737а); 
имамо на-н позоръ (К 1737а); идемо у сегединда змемо пасошъ (М 1738); и ка за о ми 
да из вадімо  За ед но Па сош (К 1746); и др.

в. фУ ТУР I И II. Фу тур I гра ди се пре ма не ко ли ко мо де ла:
а) од ен кли тич ких об ли ка по моћ ног гла го ла хте ти у пре зен ту и ин фи-

ни ти ва (мо дел ти пи чан за срп ски на род ни је зик): я-ђ дођи и иговарати (К 1737а); 
па ђемо дођи опет (М 1738); и ѡнда-ће мо гле да ти (К 1746); до 3. дна довѣще 
коніе (К 1746); ка ко-ће ш-ти жи ви ти (К 1746); он-ће-ме на у чи ти ка ко-ће мо 
боліма жи ви ти (К 1746); 

б) од пу не фор ме гла го ла хте ти у пре зен ту (са на род ним на став ци ма) 
и ин фи ни ти вом (књи шки мо дел; РЕМ НëВа И дР. 1999: 75): не знам ође ли васъ 
пстити или неђе (М 1738); ако-ли овог: тамо зактевате хођ-га до-вас послати (К 1742); 
а хође момакъ таи наш жигъ показати каковъ естъ на-конма и-на-волови (К 1742а); 
али се бо имь кад се ти опи еш хо ћеш ка за ти (К 1746). 

Фу тур II за бе ле жен је у јед ном при ме ру: у чимь заповедали бдете (А1736).
г. ПЕР фЕ КаТ. Гра ди се до ми нант но по мо ћу на гла ше ног/не на гла ше ног 

об ли ка по моћ ног гла го ла је сам и пар ти ци па пре те ри та: како с вашои милости 
казивали (М 1727); сад е чѡ (П 1731); како смо чли (К 1734); како сам и ωдяшиω (К 
1736а); знате ваше госп: да-смо-се ми сви сдомь поделили (К 1737а); я сам имъ рекаω 
(М 1738); пакъ е рекаѡ Сава (М 1739); те-самъ до био ѿ гсд҇ра Ка ра па ла 50 f (С 
1742); пак-с пи ли (К 1746); Знам да самъ я он да до био (Ж 1746); и др.

У не за не мар љи вом бро ју ре ги стро ван је и књи шки мо дел гра ђе ња пер-
фек та – са пу ном фор мом по моћ ног гла го ла је сам и пар ти ци пом пре те ри та, 
ти пи чан за цр кве но слов ен ски је зик (в. РЕМ НëВа И дР. 1999: 79–80), при че му 
су фор ме пре зен та по моћ ног гла го ла углав ном са срп ским на род ним на став-
ци ма: Само толико са-вимь писмомь Есамь се наканиω пригласити (А 1736); изъ пасоша 
вашега Есам размеω (К 1737);: Размеѡ Есамь  мое госпође Матере (К 1737а); и то 
Есте-ми ге регъ адамъ го во рио да хо ће по ло жи ти за гсд҇ра Ка ра па ла 150 f (С 
1742); Сте ванъ Барякта ровь кои есть на шаω у се ге дин сво га Го ве да ра пе тра 
вла (К 1746); Ед но га влах Есамь арестіраѡ (К 1746).

д. аО РИСТ. По све до че ни при ме ри ука зу ју на упо тре бу на род них на ста-
ва ка у ао ри сту: по че смо-се  игра ти (С 1742); Ѡнда по че ше ѡваи влах ѡвде 
го во ри ти (К 1746); и др.

Књи шке фор ме ни су за бе ле же не.
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ђ. ПО ТЕН цИ ЈаЛ. У гра ђи су по све до че не са мо до ма ће форме по тен ци ја ла: 
На то молимо ваше госпдарство да бисте како птили тога реченога живана (П 1731); а то 
би мени на кварь било (А 1736); да бисте заповедили (К 1737); како би сила била чинена 
(М 1739); да би іа даѡ ма ло цедле (К 1746); и др.

е. ПаР ТИ цИ ПИ ни су за бе ле же ни у гра ђи. 
4.2. ЈЕ зИК аНа ЛИ зИ Ра НИх дО КУ МЕ На Та. Ка ко на ве де на ана ли за по ка зу је, 

у ана ли зи ра ним тек сто ви ма упо тре бља ва се пре те жно срп ски на род ни је зик 
са ми ни мал ним или то ли ко рет ким књи шким на но си ма да се о овом ти пу 
је зи ка не мо же го во ри ти као о ме шо ви том. Ова ква си ту а ци ја је у пот пу но-
сти оче ки ва на с об зи ром на то да је реч о по слов но прав ној ко ре спон ден ци ји 
ме ђу мир ја ни ма, у ко ји ма по зи ци ју адре сан та за у зи ма ју вој на ли ца – ка пе-
та ни, а адре са та – се ге дин ски би ро ви или опет ка пе та ни. 

Ре ђе књи шке цр те, по све до че не у гра ђи, ука зу ју на из ве сну пра вил ност 
у упо тре би и ве зу ју се пре те жно за сле де ће еле мен те:

(1) за увод ни део (име адре са та, по здрав ну фор му лу и раз лог за пи са ње):
ѿ-вашего писма (М 1727); Досто добро родном господар капетан живан належитъ 

понизно писмо ва-господарске рце на-прочатание  сегединъ (П 1731); дати се понизно писмо 
ва рце его ча сно (Н 1735); добро и-племенито родномъ гдин милер биров сегединском 
желимо вашои милости напред идуща лета телесно здравие и-душевно спасение скпа з-дома-
шними (Н 1735); ваше писание изъ сегедина писато под датмом 28.го Іуна прими 3.го юлия 
(К 1736); Како Іа дол Подписани даемь на знание васаком господар и сдии (К 1736а); 
Племенито добродни гдне бировъ и почтени магистратъ намъ великолюбезнимь (А 1736); 
Племенито и блгородни гне ге бировъ, мне любезни (М 1738); великом биров Мне любезном 
и почтеном (М 1739); Разуме извашега писма що нам пишетъ поради марве Аврамове (К 1742); 
Пле ме ни то Блго род ни Гдне Би ров Нам лу бе знии (М 1746); 

(2) за крај пи сма (опро штај ну фор му лу): 
с тимъ ѡстаю на слжб (М 1727); Есмо вазда на-добр питан вашеи милости (П 

1731); С тимъ се препорчуемъ  любов (К 1734); ле по пздра вле ние гдр иви те ми-
шварц и гдр ан драш та ко жде све ча сне кои-се на хо де -пощен дом (Н 
1735); Стим ѡстаю на-слжби ва: че: (М 1739); С-коимъ препоручю в: млсти и остаю гн 
биров и почтен магистрат: понизни На-служби Петар Закиђъ (К 1742а); Іа ни же име-
но ва ти Свіде телствем ъ и Стимъ Мо имъ ωфи цир скимъ пощенемъ а по пра-
вои дши Ка ко естъ пре да-мно ю де си ло-се  Еще ѿ-не ко ли ко лѣта про шадвши; 
Бив ши азъ кодъ Бор биръ Ћеωће ви це -бир цаз (С 1742); Да то в̀ жабле (Ж 
1746); по сво еи дш҇и Ате сти рам С ко им Ате сти раюћи остаю Ми ха и ло Со рин-
ка Ка пе тан (Ж 1746); 

(3) за хро но топ (да тум и ме сто): 
юлия 4.го 1736 децем(К 1736);  арад ноем по нашм 24го 1736 (А 1736); 21го 739 

(М 1739); мар та 11го 746 (М 1746); На 1746 ѡк т по ри мо 19гѡ (К 1746); в-жабле 
(Ж 1746).

(4) за уста ље не из ра зе и изо ло ва не лек сич ке или гра ма тич ке на но се: 
за-лбовъ ваше милости (М 1727); великолюбезнимь (А 1736); то го ра ди (С 1742; М 

1746); кои нам чи ни те любовь К 1736); понѣже (С 1742); по твер жда вамъ (С 1742). 
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5. за КљУ чаК. Ана ли зи ра ни тек сто ви ука зу ју на до ми нант ну упо тре бу 
срп ског на род ног је зи ка, што је сва ка ко усло вље но те ма ти ком и со ци јал ним 
ста ту сом уче сни ка у пре пи сци. Реч је, на и ме, о сва ко днев ној по слов но прав ној 
ко ре спон ден ци ји ме ђу мир ја ни ма (би ро ви ма и ка пе та ни ма), ко ја углав ном 
не зах те ва уз ви шен стил и је зик.

На но си из срп ско сло вен ског је зи ка у ана ли зи ра ној гра ђи уоч љи ви су 
до 1736. го ди не, у пи сми ма Пе ре Се ге дин ца и Јо ва на Ду ми ћа (С 1736; Н 
1735) и у јед ном уго во ру (К 1736а), што је и оче ки ва но бу ду ћи да њи хо ви 
са ста вља чи при па да ју пр вој ге не ра ци ји на род них офи ци ра, обра зо ва них у 
ду ху срп ско сло вен ске тра ди ци је. С дру ге стра не, ру ско сло вен ске цр те по-
чи њу да про ве ја ва ју у по је ди ним до ку мен ти ма од 1736. го ди не (А 1736; М 
1738; М 1739; С 1742; М 1746; К 1746), да кле од вре ме на ка да се у Бач кој и 
По мо риш ју осе ћа ју пр ви ја чи ру ски ути ца ји, од но сно од вре ме на ка да у Се-
ге ди ну бо ра ви Мак сим Су во ров. Ин те ре сант но је, ме ђу тим, што ру ско сло-
вен ске/ру ске цр те ни су ре ги стро ва не у пи сми ма Пе тра За ки ћа, нај мла ђег 
пред став ни ка тре ће ге не ра ци је срп ских ка пе та на у овом ис тра жи ва њу, него 
у до ку мен ти ма чи ји су са ста вља чи Ар се ни је Ву јић, Ла зар Ву јић, Јо сиф Ка-
ра ка со вић, Ми хај ло Со рин ка и Сте фан За кић. Њи хов је зич ки из раз ипак 
ни је ујед на чен у свим тек сто ви ма те се, на при мер, у пи сми ма Ар се ни ја 
Ву ји ћа и Сте фа на За ки ћа уо ча ва ва ри ра ње срп ског на род ног и књи шког/
ру ско сло вен ског. 

Ве ћи на пи са ма са ста вље на је тра ди ци о нал ним срп ским пи смом, а ру ска 
гра жда ни ца по чи ње да се упо тре бља ва од 1742. го ди не – упра во у пи сми ма 
оних ау то ра у ко ји ма се уо ча ва ју пр ви на но си из ру ског/ру ско сло вен ског (С 
1742; М 1746; Ж 1746; К 1746).

Ни је не ва жно ис та ћи и то да су по је ди ни ре ги о на ли зми шу ма диј ско-
вој во ђан ског ти па, ти пич ни за са вре ме не го во ре овог ре ги о на, за бе ле же ни 
и у ана ли зи ра ним тек сто ви ма (нпр. ре флек са ци ја ја та, не до след на упо тре ба 
фо не ме /h/, ал тер на ци је /hv/ у / /f/ или /v/; /ht/ у /kt/ и др.). По ред то га, ру ко пи-
сна гра ђа с по чет ка 18. ве ка пи са на на срп ском на род ном је зи ку пред ста вља 
дра го цен из вор и за син так сич ка ис тра жи ва ња бу ду ћи да про јек ту је сли ку 
овог де ла срп ских го во ра с по чет ка 18. ве ка.18

Струк ту ра ана ли зи ра них до ку ме на та, ка ко је по ка за но, од го ва ра но-
ви јем обра сцу по слов но прав не ко ре спон ден ци је, што сва ка ко ука зу је на то 
да је по че так 18. ве ка вре ме ка да услед ин тен зив них кон та ка та са но вим 
ци ви ли за ци о ним обра сци ма би ва усва јан не са мо низ но вих жан ро ва не го 
и но ва струк ту ра по сто је ћих, што би на ред на ис тра жи ва ња, ре а ли зо ва на 
на ис црп ни јем кор пу су, тек тре ба ло да по твр де.

18 У грађи је, на пример, регистрована употреба уопштавања акузативних конструк-
ција уместо локативних у месном значењу, уз предлоге у и на, типична за српске говоре 
Баната (ИВИћ и др. 1997: 297−299): с тимъ ѡстаю на слжб (М 1727); У мартонош (М 1727; М 1739), 
те узрочног везника зашто, такође честог у овим говорима (Ивић и др. 1997: 431): препорчемь 
вашем господств да бисте заповедили да се наиђе ѡнаи човекъ  кога с ѡви кони зети и дошли рке гдр  
палфи иожепу защо е нами и више коня ѡдвд покрадено ѡсимь ѡва два коня (К 1737), и др.
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Isidora G. Bjelaković and Nenad Đ. Ninković

BUSINESS AND LEGAL CORRESPONDENCE OF SERBIAN CAPTAINS FROM 
SOUTHERN HUNGARY (NATIONAL ARCHIVE IN SZEGED, 1727–1746)

S u m m a r y

The paper analyzes the language of documents written in Cyrillic by Serbian cap-
tains, which are kept in the National Archive in Szeged (Magyar Nemzeti Levéltár Cson
grád Megyei Levéltára, Szeged) and which were written in the period 1727–1746. More 
precisely, these are business and legal manuscripts from Martonoš, Pečka, Kanjiža, 
Nadlak, Arad, Szeged, Mol and Žabalj. The analyzed texts indicate the dominant use of 
Serbian folk language, which is surely conditioned by the topics and social status of 
participants in the correspondence. Namely, this is daily business and legal correspond-
ence among officers that does not require a high style and language. The influence of 
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the Serbian-Slavic language in the analyzed material is present until 1736 in the letters 
of Pera Segedinac and Jovan Dumić as well as in one contract, which is to be expected 
since their writers belong to the first generation of people’s officers educated in the 
spirit of Serbian-Slavic tradition. On the other hand, the Russian-Slavic features began 
appearing in some documents after 1736, i.e. from the period when the first stronger 
Russian influence was felt in Bačka and Pomorišje. 

The structure of the analyzed documents, as it was proven, does correspond to the 
new pattern of business and legal correspondence, which indicates that the beginning of 
the 18th century was a time when the intensive contact with new civilizational patterns 
caused the acquisition, not only of new genres, but also the new structures of the existing 
ones, which is yet to be confirmed in new research studies conducted on a larger corpus. 
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Др Бран ко Р. Злат ко вић

„ПРЕД ШЕ СТВА МИ ШАР СКА БО ЈА“ 
У УСМЕ НОЈ НА РОД НОЈ ХРО НИ ЦИ  

И СВЕ ДО ЧЕ ЊИ МА СА ВРЕ МЕ НИ КА*

У ра ду се хро но ло шки при ка зу ју исто риј ски до га ђа ји ко ји су 
се то ком 1806. го ди не зби ва ли ши ром Дрин ског ра ти шта и ко ји су 
прет хо ди ли и пред ста вља ли сво је вр стан увод од суд ној Ми шар ској 
би ци (1/13. ав густ). Ме ђу тим, до га ђа ји се не по сма тра ју са мо с исто-
ри о граф ске тач ке гле ди шта, већ се пра те и оком усме ног ка зи ва ча 
и пе ва ча, не до вољ но књи жев ног ме мо а ри сте и ко ре спон ден та, те 
и рет ког хро ни ча ра. До кле зва нич на исто ри о гра фи ја бе ле жи све га 
не ко ли ко зна чај ни јих об ра чу на из ме ђу срп ске и бо сан ске тур ске 
вој ске, до тле пре те жно усме на, тзв. на род на хро ни ка, пам ти и опи-
су је и де се то стру ко ви ше су ко ба, об ра чу на и чар ки, те и пре го во ра 
и, из ме ђу бо је ва, рет ких мир но доп ских тре ну та ка. У обим ној и 
ра зно вр сној про зној и по ет ски сти ли зо ва ној гра ђи ис по ља ва се 
на да све фол клор на и у од је ци ма ми ти зи ра на сли ка све та, ис пу ње на 
мег да ни ма и окр ша ји ма, под ви зи ма и смр ти ма ју на ка, пред ска за-
њи ма, але го рич ним сно ви ма, ре ми ни сцен ци ја ма и сен тен ца ма.

Кључ не ре чи: Пр ви срп ски уста нак, 1806. го ди на, Дрин ско 
ра ти ште, исто ри о гра фи ја, на род на исто ри ја, хро ни ка, еп ска пе сма, 
ка зи ва ње, анег до та, пре да ње, ме мо а ри, ко ре спон ден ци ја.

Кон цем 1805. на ва ли ли су Тур ци да про ди ру пре ко Дри не из Бо сне у 
Ср би ју у по моћ Тур ци ма у Шап цу ко је су срп ски уста ни ци др жа ли под оп-
са дом. На гла со ве о тур ским на ди ра њи ма, Ка ра ђор ђе је оста вио по ло жа је 
око ло Бе о гра да и то ком фе бру а ра 1806. упу тио се За пад ном фрон ту. Из 

* Овај рад ре зул тат је де лат но сти на про јек ту Срп ско усме но ства ра ла штво у ин тер
кул тур ном ко ду (178011) ко ји се ре а ли зу је у Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о-
гра ду и 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. У на сло ву ра да пре у зет је на зив пе сме Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је (1993: 94–107). 
Пред ше ство (рус.) – прет ход ност, до га ђа ји ко ји прет хо де.
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Па ле жа, где је при спео на ко нак, по слао је Лу ку Ла за ре ви ћа и Пе тра бу љу-
ба шу да хи та ју Дри ни пре ко ко је је код Звор ни ка пре шло 3.000 Ту ра ка под 
ко ман дом Мех ме да-бе га Ви да ји ћа, звор нич ког ка пе та на. Бој ко ји се био већ 
рас плам сао утих нуо је већ по што су Лу ка и Пе тар при спе ли у срп ски ло гор, 
а ко ји се про сти рао од уто ке Ја дра у Дри ну код Ле шни це и Ра ни то ва че. У 
то ку но ћи уста ни ци ма се са вој ском од око 600 љу ди при дру жио и Жив ко 
Да бић, а ују тро, 25. фе бру а ра, от по че ли су на па ди (СИ МИћ – СТО Ја НО ВИћ 
2006: 88).1 Ср би су од би ли Тур ке и на гна ли су их у по вла че ње. У па нич ном 
бе гу, Тур ци су уска ка ли у ре ку Ја дар. Пре ма тра ди циј ским се ћа њи ма, у тим 
окр ша ји ма осо би то се од ли ко вао Ба кал Ми ло сав.2 Он „тро и цу Ту ра ка у 
ви ру по бо де на ми здрак (ко пље)“ (СВЕ ТИћ 1843/1844: 6). Ме ђу број ним жр тва-
ма би ле су и три тур ске по гла ви це. Њи ма Ср би од се ку гла ве и од не су на Ба ир3 
код Шап ца Ка ра ђор ђу и Ја ко ву, ко ји их пре да ју не ка квом мом ку, а он их 
од не се и ис так не на бе дем ша бач ке твр ђа ве, а у твр ђа ву уба ци хар ти ју с 
нат пи сом да је то пр ва че та ко ја је Шап ча ни ма Тур ци ма сти гла у по моћ 
(ПЕ РО ВИћ 1977: 155–156; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1888: 118; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 360). Од мах 
по сле бо ја, Лу ка Ла за ре вић ја вио је Ка ра ђор ђу о уста нич кој по бе ди, те и да 
су мно ге Тур ке по се кли. „Ка ра ђор ђе до бив ши та ко во из ве сти је, сме ју ћи се на 
мно же ство из се че ни Ту ра ка од го во ри: ʼГле дај те, те по ва ди те те ле ше ве из 
Дри не, да се не тру ју љу ди, а и Са ва се ево за му ти кр вљу, па не ма ју љу ди шта 
да пи јуʼ“ (СВЕ ТИћ 1843/1844: 6–7). На ре че ни по ступ ци и из ја ве ис по ља ва ју 
осо бе ну уста нич ку ети ку. За раз ли ку од пре ђа шње кла сич ни је срп ске еп ске 
ети ке ко ја је ис ти ца ла из у зет ност про тив ни ка, у уста нич кој тра ди ци ји про-
тив ник се не по шту је. На про тив, он се вре ђа и по ни жа ва (љУ БИН КО ВИћ – 
дРН даР СКИ 2012: 237–243). Уче ста ли по ступ ци ома ло ва жа ва ња и уни жа ва ња 
про тив ни ка, по пра ви лу, ак ти ви ра ју се у функ ци ји по ди за ња бор бе ног ела-
на уста нич ке вој ске, али та ко ђе све до че и о су штин ској пре ра ди ко сов ске 
иде о ло ги је и кул та „цар ства не бе ског“. Уста нич ко пре да ње и да ље се жи во 
на дах њу је ко сов ским ми том, али се те ку ћи про бле ми до след но раз ре ша ва-
ју на дру га чи ји, до бит нич ки на чин (љУ БИН КО ВИћ – дРН да дР СКИ 2012: 116, 
209–212). 

О об зо ри ма но во га уста нич ког до ба, у ко ме ак ци ја сме њу је тран сцен-
ден ци ју, све до чи и на ред на из ја ва, та ко ђе, при пи са на Ка ра ђор ђу. По што је и 
Ђор ђе при сти гао у рат ни ло гор код Ле шни це, и то у дру штву Ја ко ва Не на-
до ви ћа и још шест сто ти на иза бра них ју на ка, он упи та ка кви су Тур ци. 
Пе тар бу љу ба ша од го во ри да су „мно ги и од већ сна жни, да ће се теж ко 
раз би ти“. Ђор ђе љу ти то од ре че: „Афе рим! По пла ши се од Ту ра ка бо шња ка; 
гди ми то ли ке до сад раз би смо. Че кај, да ви диш хо ће лʼ ме не раз би ти“ (СВЕ
ТИћ 1843/1844: 7). Не ре спек ту ју ћи про тив ни ка, Ђор ђе је ули вао по уз да ње 

1 Да ти ра ња се у тек сту вр ше пре ма но вом ка лен да ру.
2 За ње га се ве ли да је он пр ви на чи нио ша нац у рав ни ци код Ле шни це за од бра ну од 

бо сан ских Ту ра ка (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1888: 25).
3 Део да на шњег гра да Шап ца, не ка да ша бач ко пред гра ђе (аРа НИ ТО ВИћ 2005: 38).
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са бор ци ма ко ји још увек ни су ис по ља ва ли до вољ но ве ре у соп стве не сна ге 
и мо ћи. Сти хо ви Фи ли па Ви шњи ћа, та ко ђе, бе ле же да се Ка ра ђор ђе ди вио 
хра број и ра то бор ној ре то ри ци уста ни ка. Ка да се вој во да Сто јан Чу пић раз-
ме тао ју на штвом, Вожд је од го во рио: „Ва ла син ко, Чу пи ћу Сто ја не! / Ни сам 
знао, што под ску том др жим: / Кад без ме не мо жеш во је ва ти, / Сад ја, син-
ко, мо гу по чи ва ти; / Да би та ко, Сто ко, и не би ло, / До ста ме не, што го во риш 
ра бро“ (Ка Ра џИћ 1986: 211–212). 

Ис ко ре њу ју ћи ко ле бљи вост, Вожд се на ро чи то бо рио и про тив не по-
слу шно сти и не ди сци пли не вој ни ка. Ау стриј ски офи цир и је дан од нај ра-
ни јих хро ни ча ра Устан ка, Ге де он Ер нест Ма ре тић, бе ле жи:

„Ка ра ђор ђе ( је) од по чет ка го ди не (1806) оби ла зио угро же не гра ни це. Не-
мар и не сло га ста ре ши на то ли ко су га раз је ди ли да је од ре дио смрт ну 
ка зну за не по што ва ње ње го вих на ред би у вој ним по сло ви ма. Ова стро-
гост је де ло ва ла, јер ма да су ме ђу со бом би ли не сло жни, сви су слу ша ли 
за по ве сти ко је је из да вао Ка ра ђор ђе“ (1987: 87–88). 

Ма ре ти ће ве тврд ње сли ко ви то кон кре ти зу ју при че. Јед на ка зу је о Јо-
ва ну бу љу ба ши из Ва љев ске на хи је. Ка да до зна да је он од био да бра ни 
ша нац код Ле шни це, Ка ра ђор ђе 

„цик ну на ње га, и од ма га као не по слу шна за по ве ди ве за ти, и уз ње га јошт 
два три дру га. ̓ Во ди те га, ре че, у ко ле бу, па код Ћур чи на гро ба не ка пас 
ви си, не ка зна ка ко ста ри је га слу ша ти ва ља.̓  Вој ска то чув ши, за жа ли 
Јо ва на, ина че до бра чо ве ка, па изи ђе сва из шан ца пред Ка ра ђор ђа, и узев-
ши пу шке за гр ли ће, а та бан го ре окре нув ши по ви че у глас: ʼМо ли мо 
Го спо да ру! По кло ни нам Јо ва на.̓  И Ка ра ђор ђе то ви де ћи по кло ни им 
Јо ва на, и они одо ше у ло гор“ (СВЕ ТИћ 1843/1844: 7).

На мах по сле дра ма тич ног чи на ка жња ва ња, срп ска вој ска се рас по ре-
ди ла за бој про тив три до че ти ри хи ља де тур ских вој ни ка под ко ман дом 
Мех мед-бе га Ви да ји ћа. Убр зо се, 26. фе бру а ра, за мет не же сто ка бор ба у 
Жич ком по љу, у Ра ни то ва чи (СИ МИћ – СТО Ја НО ВИћ 2006: 88; БУ Ра 2003: 47; 
аРа НИ ТО ВИћ 2005: 11–12). Пре ма екс пре сив ним опи си ма Ми ло ша Све ти ћа 
(Јо ва на Ха џи ћа), „бој је ов де та ко ви био, да би ре као да сав луг плам ти; Ср-
би су ту од мр тви ко ња бу си је пра ви ли и бра ни ли се. Са мо је Тур ски ко ња 
ви ше од 200. мр тви па ло“ (1843/1844: 8). Тур ци су сил но на па да ли, па је и 
не у стра ши ви Ка ра ђор ђе по тра жио за клон, али је, и упр кос то ме, ипак у 
бу си ји био ра њен. Ср би су са мно го стреп ње и па жње про пра ти ли вест о 
Во ждо вом ра ња ва њу. У за пи су, прот ка ном нео бич ним и ве о ма де таљ ним 
окол но сти ма, ве ли се да га уда ри „кур шум је дан баш у врат под ја бу чи цу 
кроз сви ле ну ма ра му, но Бог и сре ћа учи ни, те нај пре про би кроз јед ну врбо-
ву гра ну и осла би док до вра та до ђе“ (8). Та да се ра нио и Ја ков Не на до вић. 
Ње га је „та не зврц ну ло у гла ву“, па је од мах оти шао у Бран ко ви ну да се 
ле чи (1843/1844: 9; НЕ На дО ВИћ 1893: 170; ПЕ РО ВИћ 1977: 158; ЈО КИћ 1980: 200; 
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ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 360). Де сет ко ва ни Ср би уз мак ну, а Тур ци про дру у Ша бац. 
Бла го да ре ћи сво је вр сном ефек ту ри ко ше та и са мо лак шим озле да ма, Ка ра-
ђор ђе се укло ни под бр до Ви до је ви цу, на об рон ци ма Це ра, и по сле мно га 
лу та ња и по ср та ња по не по зна том те ре ну ушан чи се у не ка квом шљи ва ру, 
у се лу Је лен чи. Но, још се срп ска вој ска ни је при бра ла, а ују тро, 28. фе бру-
а ра, Тур ци Шап ча ни на че лу с Мех ме дом Ви да ји ћем из вр ше на пад. Ту је 
Ка ра ђор ђе био јед на ко у опа сно сти. Очи то да се о не при лич ној си ту а ци ји 
за тим че сто при по ве да ло, јер се о том до га ђа ју на ла зе ва ри јан те. Пре ма 
јед ној, Вожд је у шан цу го во рио: „По ду ши ти те шљи ва ре бо сан ске, ка ко 
не ће да се без зла ока ну“ (НЕ На дО ВИћ 1893: 170; 1884: 579). Анег до ту је по ет-
ски ва ри рао и Си ма Ми лу ти но вић: „Негʼ и по зно што шљи ва ри зна че, / Ко је 
до тле ј̓  све за ма ње др жо, / Нитʼ се од њи та ким на до бој цам .̓..“ (1993: 97). 
И по то њи при мер ис по ља ва Во ждо ву до след ност, на ко јој се у тра ди ци ји 
ин си сти ра, да он и упр кос тур ској над мо ћи ипак пот це њи вач ки збо ри о убо-
ји то сти не при ја те ља. У бо ју, ко ји је тра јао вас це ли дан, ра нио се и Ка ра ђор ђу 
бли ски Ја ни ћи је Ђу рић из Стра га ра. Пре ма Ми лу ти но ви ће вим са зна њи ма 
зби ло се ова ко: „Усред по ља стиг ну Ја њи ћи ја / С не ко ли ке сто тин пје ша ка / 
За до став шег, из маћ не мо гав ши; / Но при сре ћи злој и до бре има / Густ му сʼ 
тр њак на пу ту де сио / Хат ког тур ски не мо го на ср нут“ (98). Но, пред ве че, 
ка да је уста ни ци ма би ло и нај те же, из не на да им при стиг не спа со но сна по моћ. 
Са вре мен ске дис тан це од че ти ри и по де це ни је, о то ме све док до га ђа ја, 
Пе тар Јо кић, ка зу је „да су на Је лен чи Тур ци об ко ле ли Ка ра ђор ђа и све нас 
да исе ку. Јо ва (Бе лов) пред ноћ уда ри са 50 мо ма ка, уби Ћур то гли ћа за по-
вед ни ка, узе му мач, уђе у ша нац и све нас из ба ви (1980: 225; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 
1876: 457–458). М. Све тић пак пи ше да у од суд ном мо мен ту 

„Бог и сре ћа на не се ка лу ђе ра Пар те ни ја и Јо ва на Бе ло ва са јед но 200. дру-
га, те ови уда ре из шу ме из не на да Тур ци ма с ле ђа, па их за бу не та ко, да 
су ови од ма уз ма ћи и от сту пи ти мо ра ли. И ту по ги бе Тур ци ма Аб да га 
Ви да ић, бив ши вој во да у пр вом при мир ју у Шаб цу“ (1843/1844: 9).

За вре ме ово га бо ја Про та Ма те ја Не на до вић бо ра вио је у Бе чу у свој-
ству срп ског де пу та та. С вре мен ског од сто ја ња од око две де це ни је,4 он је 
у Ме мо а ри ма на зна че ни мо ме нат бит ке у по је ди но сти ма опи сао осо би то: 
„Не ки ка лу ђер из ка он ског мо на сти ра, Ма ка ри је, и Пе тар Мо лер са 20 мо ма-
ка из шу ме про спу пу шке, по ви чу: ̓ Ју риш, ју риш, бра ћо, ви од о зго; по бе го ше 
Тур ци!̓  Та ко се Тур ци по пла ше, по бег ну Шап цу“ (1893: 170; НЕ На дО ВИћ 1884: 
578–579; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 360). 

Ве ро ват но да су вре мен ска дис тан ца и рас пр о стра ње ност мно штва 
при по вед них ва ри ја на та за му ти ли се ћа ње о из вор ном зби ва њу. У том про-
це су до шло је и до, за усме но пам ће ње, ка рак те ри стич ног ме ша ња ак те ра 

4 Сма тра се да је Про та Ма те ја по чео да пи ше ме мо а ре по што је пен зи о ни сан, око 1833. 
го ди не (НЕ На дО ВИћ 1893: XVI). 
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до га ђа ја, па је под виг, мо же би ти сто га, у Про ти ној ин тер пре та ци ји уме сто 
Јо ва ну Бе ло ву, ју на ку на гла су о ко ме су се при по ве да ла чу да од ју на штва, 
ипак при пи сан гла со ви ти јем уста ни ку – вој во ди Пе тру Ни ко ла је ви ћу Мо-
ле ру ко ји је у оно до ба сва ка ко био ве о ма при влач на лич ност за су сти ца ње 
ра зно вр сних при по вед них си жеа. Мо же се прет по ста ви ти да је у том про-
це су до шло и до раз ви ја ња јед не од оми ље них те ма уста нич ког при по вед ног 
ре пер то а ра – рат ног лу кав ства, прем да се че сто од су ство људ ства и на о ру-
жа ња, те вој не об у че но сти и ди сци пли не мо ра ло на до ме шта ти ин ди ви ду-
ал ним ју на штвом, так тич ким лу кав стви ма или под ва ла ма не при ја те љи ма 
(СТЕ Ва НО ВИћ 2002; зЛаТ КО ВИћ 2007: 105–107).5 

Ме ђу тим, још то ком бо ја у Је лен чи, до пр ли су гла со ви да се Ха џи-бе г 
из Сре бре ни це упу тио Ва ље ву. Ка ра ђор ђе је од мах упу тио Ја ко ву вој ску у 
по моћ. Док је вој ска при сти гла, Тур ци су већ о За ду шни ца ма (1. март) до-
спе ли до Бран ко ви не, спа ли ли цр кву и ку ће фа ми ли је Не на до ви ћа, као и 
окол на се ла, а на род се спа са вао у збе го ви ма (ПРО ТИћ: 1893: 118; СИ МИћ – 
СТО Ја НО ВИћ 2006: 90). На кон ви ше окр ша ја ма њег ин те зи те та, Тур ци су се 
по ву кли пре ко Со ко ла у Бо сну, а Ка ра ђор ђе је оти шао пут Бе о гра да. На 
За пад ном фрон ту остао је вој во да Јан ко Ка тић. Ње га је Вожд из Је лен че 
по звао пи смом у по моћ. Он је са Ја ко вом про дро у још нео сло бо ђе ну Со-
кол ску на хи ју и по па лио тур ска се ла. Мар та ме се ца, то ком Ве ли ког по ста, 
ста ри је Мех мед-бег  Ви да јић са се дам хи ља да Ту ра ка пре шао Дри ну и по-
чео да ха ра и па ли ма чван ска се ла и да ро би ста нов ни штво. Ни на ка кав 
от пор ни је на и ла зио, јер су се кра јем фе бру а ра кне зо ви и кме то ви у Ма чви 
и де лу По це ри не по ко ри ли Тур ци ма (ПЕ РО ВИћ 1977: 163; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 
363). Ме ђу тим, са сво јим бе ћа ри ма, је ди но се још др жао од мет ну то од ва жни 
ма чван ски вој во да Сто јан Чу пић. За хва љу ју ћи и тој чи ње ни ци, ње го ва је 
сла ва знат но од јек ну ла, па је на ње гов ра чун и Ле о полд Ран ке из ре као ви ше 
по хва ла (2002: 84–85). 

Но, и упр кос ис ка за ној хра бро сти, Чу пић је био не мо ћан пред мно жи-
ном осва ја ча, па је у по моћ по звао вој во де Јан ка Ка ти ћа, Ву ји цу Ву ли ће ви ћа 
и Жив ка Да би ћа ко ји су се на ла зи ли у се лу Ву ко ши ћу. Пред Бла го ве сти, 
по што се у се лу Мет ко ви ћу су срет ну са вој ском Сто ја на Чу пи ћа, они пре-
срет ну Тур ке у Са ла шком по љу и за мет ну бој (СВЕ ТИћ 1843/1844: 12). Пре ма 
ка зи ва њи ма Ва си ља Шу ман ског, уче сни ка и све до ка Са ла шког бо ја, ко га, 
уз Си ћи ћа Ма рин ка, у сво јим сти хо ви ма по ми ње и Ви шњић као Чу пи ће ве 
„дви је вјер не слу ге“, Ср би

5 Слич но се ка зу је и о бор ба ма на Су во до лу код Сје ни це 1809, ка да Тур ци ума ло нису 
Ка ра ђор ђа жи ва ухва ти ли. Та да га је спа сио вој во да Ву ле Илић Ко ла рац. Зна ју ћи до бро 
тур ски је зик, он је хи тро уле тео на ко њу ме ђу Тур ке и ви као из свег гла са: „По бе го ше Тур ци! 
По бе го ше Тур ци!“ Ву ле тов глас, ко ји је био та ко кру пан да „зво не ста кла у про зо ри ма кад 
он обич но го во ри“, на пра вио је ме ђу Тур ци ма по мет њу, те су их Ср би убе дљи во по ра зи ли, 
ра нив ши чак и са мог тур ског пред вод ни ка, пећ ког Ну ман-па шу (РаН КЕ 2002: 115; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 
1888: 170, 263).
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„сав плен, ко ји се је по нај ви ше у ро га тој мар ви са сто јао с 200 мо ма ка 
сво ји оду зму и це ло ово тур ско во јин ство на траг су зби ју, од ко га пре-
шав ши част тур ске вој ске, по вра ти се опет у Бо сну, а Ле шнич ки Тур ци 
оти ду у Ле шни цу к сво јим ку ћа ма. Бој овај ни је ви ше од јед ног да на 
тра јао и у ње му је рав но 73 Тур чи на по ги ну ло, а са срп ске стра не са мо 
је је дан по ги нуо. То по ва ни ов де, као и у пр вим бит ка ма ни је би ло“ (ПО
ПО ВИћ 2003: 193, 200–201). 

Бој на Са ла шу, ко ји не спа да у ред нај знат ни јих уста нич ких би та ка и 
ко ји ве ћи на хро ни ча ра уоп ште и не по ми ње, сла ву ду гу је пе сми Фи ли па 
Ви шњи ћа. Очи то да је сле пог пе сни ка у опи си ва њу бо ја опре де ли ла уло га 
Сто ја на Чу пи ћа пре ма ко ме је он, ме ђу све ко ли ким уста ни ци ма, га јио нај-
ви ше еп ских сим пап ти ја. Те шко је по ми сли ти да би Ви шњић про пу стио да 
опе ва бој у ко ме се Чу пић ис та као, јер је он дра гог му вој во ду по ми њао и 
по во дом исто риј ских до га ђа ја у ко ји ма Змај од Но ћа ја ни је ни уче ство вао.6 
Усме на при по вед на тра ди ци ја, та ко ђе, ве ли ча чу ва ра Ма чве, хва ли ње го ве 
мег да не и ис ка за но ју на штво. Ве ли се да је „са нео бич не од ва жно сти и хи-
три не про зван Змај од Но ћа ја“. Ис ти чу се ње го ва по жр тво ва ност и ста ре-
шин ске вр ли не. Сма тра се да је био ре чит и до бар го вор ник, те да је Ка ра-
ђор ђе због то га из ре као по зна то за па жа ње: „Ко ми над го во ри Чу пи ћа и 
нат пи ше Мо ле ра да ћу што за тра жи“ (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1888: 838; СТОЈ КО ВИћ 1927: 
157; зЛаТ КО ВИћ 2007: 99). Ме ђу тим, ком плек сан при по вед ни ре пер то ар Чу-
пи ће вих од ли ка об је ди нио је Фи лип Ви шњић сти хо ви ма о Са ла шком бо ју. 
У пе сми, Чу пић је пред ста вљен ван дред но сме лим, хра брим, по жр тво ва ним, 
пред у зи мљи вим, ре чи тим, убе дљи вим и до ми шља тим вој ско во ђом. С об-
зи ром на то да по сто ји ви ше успе лих ин тер пре та ци ја пе сме (љУ БИН КО ВИћ 
– дРН даР СКИ 2012: 25–31, 109–127; Су вај џић, 2010: 63–90; Ма ТИц КИ 1999: 
72–74), до ти ца ћу се је ди но мо ме на та ко ји су од зна ча ја за пред ме те сопстве-
них ин те ре со ва ња. Да кле, у већ по од ма клој фа зи пе сме, Змај од Но ћа ја 
му дрим са ве ти ма и сме лим обе ћа њи ма при пре ма вој во де Ву ји цу и Јан ка, 
те и њи хо ву ма ло број ну вој ску од 200 уста ни ка, за пред сто је ћу бит ку. Он 
на ла же да зба це с ко ња су ви шан те рет и обе ћа ва да ће до стој но, ка ко ред и 
оби ча ју на ла жу, да са хра ни евен ту ал но на стра да ле. Пред ска зу ју ћи успех на 
„меј да ну“ „ли је пим сном“, он со ко ли вој во де и вој ни ке да се др же ју нач ки 
и да се не „пе пре па ну“ од мно жи не тур ске вој ске. По што бе се ду пот кре пи 
и тра ди циј ским ми шље њем („Ја сам чуо од ста ри јех љу ди: / Не ма смр ти без 
су ђе на да на, / Ни ју на ка без пра вог бра та“), Чу пић об ја вљу је пред вод ни штво 
у бо ју („Не ка зна те, ја ћу би ти пр ви“), и под у ча ва да се пред над моћ ни јим 

6 У пе сми Лу ко Ла за ре вић и Пеј зо, под но се ћи дра ма ти чан из ве штај о по ги би ји тур ске 
вој ске у об ра чу ну са че тр де сет ко ња ни ка Лу ке Ла за ре ви ћа, Тур ци за ме ра ју Али-па ши не-
сла ван по ход у Ма чву и опо ми њу да би још дра стич ни је стра да ли да је у бо ју уче ство вао 
и Сто јан Чу пић: „Још да бје ше Чу пи ћу Сто ја не, / Не би те бе гла сник Дри не преш о̓, / Нитʼ 
би им о̓ ко глас до ни је ти, / Да ти ка же ка ко но је би ло“ (Ка Ра џИћ 1986: 199; љУ БИН КО ВИћ – 
дРН даР СКИ 2012: 91, 114).
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не при ја те љем по слу же лу кав ством, јед ним од нај у бо ји ти јих уста нич ких 
оруж ја и са ве зни ка: 

„Око гла ве са ру ке за виј те, / А по Тур ски са бље при па ши те, / И по тур ски 
ко ње раз и грај те, / Да се Тур ци да лекʼ не осје те, / Нас је ма ло, а мло го Ту-
ра ка; / Па ај де мо пра во ме ђу Тур ке, / Ко нас го ђе ви ди од Ту ра ка, / Свак 
ће ми слит ,̓ њи ма ин дат иде; / А ка да се сʼ Тур цимʼ измʼје ша мо, / Да сви, 
бра ћо, Бо га по ме не мо, / А по јед ну пу шку из ба ци мо, / Ви ше пу шакʼ не мојте 
ба ца ти, / Већ трг ни те са бље од по ја са, / Да кроз Тур ке ју риш учи ни мо, 
/ Пак да Тур ке од мах расʼје че мо, / Расʼје че мо Тур ке на бу љу ке, / Не ка не 
зна је дан за дру го га; / Та ко ће мо Тур ке за бу ни ти.“

Чу пић, на кра ју, на ла же и об ред но на пи ја ње по цер ском ра ки јом: „Јо ште 
бра ћо, да вам ри јеч ка жем: / Из ва ди те др ве не чу ту ре, / На пиј те се По цер ске 
ра ки је / За радʼ ср ца и за радʼ сло бо де.“ 

По што је вој ска у све му по слу ша ла вој во ду, они одо ше Тур ци ма у су-
срет, па се она ко пре ру ше ни ћут ке по ме ша ју са њи ма. У уве ре њу да је то 
не ки од ред њи хо ве вој ске по шао у пљач ку, Тур ци на мах бу ду из не на ђе ни 
на па дом и са свим по ту че ни. У пре по зна тљи вом то ну уста нич ке епи ке, тур-
ски по раз про пра ћа се по дру гљи вим сти хо ви ма: „Да се ко ме ста ти на гле-
да ти, / Ка ко Срп ске са бље си је ва ју, / Мр тве Тур ске гла ве зи је ва ју!“ 

Ме ђу ма ло број ним Тур ци ма ко ји су ус пе ли да утек ну пред оштри ца ма 
срп ског оруж ја био је и Мех мед ка пе тан. Но, Чу пић „же ли да гла сник не 
оде,“ па је тур ског пред во ди ни ка бе со муч но го нио „за пу но два са та“, али 
га ни је сти гао, јер му се „мр ков“ умо рио и за ра дио „се дам грд них ра на“ 
(Ка Ра џИћ 1986: 142–148). Пре ма са зна њи ма бер лин ског исто ри ча ра Ле о пол-
да Ран кеа, Чу пић је дру га чи је ка зи вао о по те ри: „При чао је ка ко је био већ 
до сти гао са мог Мех ме да кад се ста ри окре нуо, вр ло ве што му из био ко пље 
из ру ке и по бе гао“. Ран ке још до да је да је вој во да мно го др жао и до од је ка 
свог ју на штва у епи ци, па „кад је не ки пе вач при је лу пе вао Чу пи ћу пе сму 
о тој по бе ди, Чу пић је по не што ис пра вљао и по кло нио је пе ва чу јед ног тур-
ског ко ња“ (2002: 85).7 Иа ко анег до та не от кри ва иден ти тет гу сла ра, сма тра 
се да је Чу пић мо гао би ти лич но Ви шњи ћев ин фор ма тор о бо ју. Обра зла-
жу ћи ве ро до стој ност пе сме, Ми ло рад Па нић Су реп прет по ста вља да је Ви-
шњић ова ко по дроб не по дат ке мо гао да до би је „са мо из пр ве ру ке (мо жда 
од са мог Чу пи ћа?) и на ме сту зби ва ња“ (1967: 61–62).

Ме ђу тим, пре ма све до че њу уче сни ка Бо ја на Са ла шу, уста нич ког пи-
са ра Ан то ни ја Про ти ћа, иде ја о пре ру ша ва њу Ср ба у Тур ке не при па да 
Сто ја ну Чу пи ћу не го Јан ку Ка ти ћу (ПРО ТИћ 1980: 274).8 Про ти ће ве на во де 

7 Еп ска пе сма са др жи на род ну исто ри ју до стој ну на ци о нал ног пам ће ња. Ве ли се да 
је, сто га, кнез Да ни ло имао оби чај да ка же: „Цр но гор ци! За сва ку сво ју ра бо ту по ми сли те 
шта ће гу сле ка за ти!“ (НЕ На дО ВИћ 1929: 15).

8 „Исто ри ча ри сма тра ју да су ње го ви (Про ти ће ви) по да ци по у зда ни и жа ле што их 
не ма не што ви ше, јер у њи ма има мно го ства ри ко јих на дру гим ме сти ма не ма.“ Ње го ва 
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Ми лан Ми ли ће вић је доц ни је као анег до ту при кљу чио би о гра фи ји Јан ка 
Ка ти ћа: 

„О Бла го ве сти ма, Тур ци пре ђу од о нуд пре ко Дри не, и по ро бе се ло Со вљак: 
сил ну мар ву по те ра ју срп ску. Ка тић, кад то ви ди, бр же на ре ди да Ср би 
зба це с ко ња би са ге, да са кри ју сво је ко се, да за ви ју чал ме, и да коњ ма 
по тег ну по пру ге, па се, та ко пре ру ше ни као да су Тур ци из Шап ца, при-
бли же к Тур ци ма Бо шња ци ма, и он да, на глас Ка ти ћа: ʼЈу риш, бра ћо!ʼ 
Уда ре ју нач ки, те Тур ке раз би ју, и на те ра ју на Дри ну, а мар ву им и све 
ро бље от му и вра те. Мр твих Ту ра ка, том при ли ком, оста ло је на ме сту 67!“ 
(МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1888: 244) 

Раз ло ге због ко јих је у усме ној пре да ји до шло до ме ша ња две знат не 
уста нич ке лич но сти М. Дрн дар ски на ла зи у чи ње ни ци што је Чу пић Ви шњи-
ћев „оми ље ни ју нак, ју нак ко ме при па да нај ве ћи углед, нај ве ће за слу ге, онај 
ко га се Тур ци нај ви ше пла ше и ко им за да је нај те же по ра зе“. Ау тор ка, тако-
ђе, прет по ста вља да је Јан ко Ка тић у Ви шњи ће вој епи ци по ти снут у дру ги 
план јер ни је био бес по го вор но одан Ка ра ђор ђу: 

„Ми ли ће вић на во ди да се Ка тић, осим ју на штвом и раз бо ри то шћу, од ли-
ко вао и ̓ те жњом за па мет ном и пра вич ном упра вом у зе мљи .̓ Он је во лео 
Ка ра ђор ђа, али је ипак био ме ђу оним вој во да ма ко је су же ле ле да се уре-
ди не ка власт ко ја би сва чи ју, па и ʼво ждо ву на глост мо гла уме ра ва тиʼ“ 
(2012: 91–92; СУ ВаЈ џИћ 2010: 80). 

Осим то га, тре ба има ти на уму да је у тре нут ку на ста ја ња Ви шњи ће ве 
пе сме (не пре 1809) успо ме на на хра брог и раз бо ри тог вој во ду Јан ка Ка ти ћа 
већ по че ла да бле ди (по ги нуо 1806. пред Ми шар ски бој), а на су прот то ме 
сла ва и чу ве ње Зма ја од Но ћа ја би ли су у зе ни ту. 

Са вре ме ни би о граф Јан ка Ка ти ћа и ње гов по то мак, Ми ли во је Ка тић, 
овај не спо ра зум, на при мер, раз ре ша ва та ко што на ла зи да је ту реч о два 
по себ на бо ја, па овај дру ги, у ко ме се рат ним лу кав ством до вио Јан ко Ка тић, 
он сме шта од мах по сле Бо ја на Са ла шу (Ка ТИћ 2003: 56).9 Ме ђу до га ђа ји ма 
ко ји не по сред но сле де Са ла шком бо ју, А. Про тић опи су је бит ку ко ја се рас-
плам са ла услед за бу не ме ђу су прот ста вље ним та бо ри ма (1980: 274–275). 
На и ме, Ср би се са са ла шког бо ји шта вра те у се ло До брић ис под Це ра и ту 
ис ко па ју два шан чи ћа. Ра до сни због по бе де, ују тро 

„уда ре у ве се ље; но тек што два пло ту на из ба це, а Тур ци Шап ча ни то 
чув ши по ми сле да је бој, па по ле те као у по моћ, и здра во се по би ју, та ко, 
да је са обе стра не до ста па ло, ни ти је пре пре ста ло, док ни је Срб ска 

ка зи ва ња од ли ку ју се „од ре ђе но шћу да ту ма, име на и ме ста“ (СЕ чаН СКИ 1954: 20; Са МаР џИћ 
1980: 342).

9 Не зна се та чан дан бит ке на Са ла шу, али је не сум њи во би ла пред Бла го ве сти (ПРО ТИћ 
1980: 273; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 651, аРа НИ ТО ВИћ 2005: 13). 
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вој ска на пуц ња ву у по моћ при те кла, и Тур ке у Ша бац од би ла“ (СВЕ ТИћ 
1843/1844: 12). 

Усме на уста нич ка хро ни ка оби лу је си же и ма о не хо тич ним бо је ви ма 
ко ји на ста ју као ре зул та ти не спо ра зу ма, за бу на или нео ба ве ште но сти акте-
ра. Осим дра ма тич ких и тра гич ких ко но та ци ја, ова кви са др жа ји мо гу да се 
за сни ва ју и на ко ми ци си ту а ци је (в. ђУ РИћ 1980: 50).

По сле Бо ја на Са ла шу, Чу пић се на ла зио у Ма чви, а Јан ко Ка тић и Ву-
ји ца Ву ли ће вић упу ти ли су се ку ћа ма да про сла ве Ус крс. Но, на мах по пра-
зни ку, пре ма за по ве сти ма Ха џи-Са ли-бе га сре бре нич ког, Осман Џо ра из 
Трав ни ка при ку пио је око 5.800 вој ни ка и упу тио се од Со ко ла у Ва љев ску 
на хи ју. Ха ра ју ћи, Тур ци су ус пут за па ли ли и ку ћу Лу ке Ла за ре ви ћа у се лу 
Сви ле у ви. На ве сти о то ме, Лу ка, Жив ко Да бић, Ја ков Не на до вић и Цин цар 
Јан ко по хи та ју за Тур ци ма и за ста ну их на ко на ку у се лу Чу чу га ма код Уба. 
Од мах рас по ре де вој ску и у „око 2 са ха та но ћи, ка да се Тур ци то ме ни су 
ни ка ко на да ли“ из вр ше на пад. Утом им се при кљу че и че те Ми ло ва на Гр бо-
ви ћа и Пе тра Ни ко ла је ви ћа Мо ле ра, као и окол но срп ско ста нов ни штво. 
За те че ни Тур ци, до не кле су се бра ни ли и на па да ли, али по што им на стра-
да и сам пред вод ник, Осман Џо ра, ко га је ина че усмр ти ло „јед но мом че“ 
(СВЕ ТИћ 1843/1844: 14), у њих се усе ли страх, па се на да ју у бек ство. До кле 
је тур ска ко њи ца ма хом ус пе ла да из бег не срп ском оруж ју, до тле је пе ша-
ди ја грд но де сет ко ва на, јер „при ча ве ли да се од пе ша ка ни је дан је ди ни 
ни је спа сао“. Са вре ме ни ци бе ле же да су Тур ци „нај по сле и обу ћу с но гу 
се кли, са мо да бо ље бе жа ти мо гу; али то им је сла бо по слу жи ло, што су бо си 
пре се под би ја ли. Ова ко умо ре ни и ис под би ја ни па да ли су и се да ли пу тем 
оче ку ју ћи из вест ну смрт. Ту се би ло и ко љем и про шћем и кун да ком.“ Усред 
тур ског раз бо ји шта, пам ти се да су не ки на па да чи чак ви ка ли: „От сту пи по 
Бо гу, та да је ку пус, мно го је; јер се по не гди пре ко мр тви ићи мо гло“ (14–15).10 
Ту су се чак и де ца све ти ла Тур ци ма. Про та Ма те ја пи ше да ње гов ста ри ји 
брат Пе тар „на ко нак че ти ри жи ва до ве де, те их јед но де те исе че. Ка зи вао 
ми је“, ве ли да ље, „ско ро Га ја Да бић чи је је оно де те би ло“ (1893: 174).11 Пре-
о ста ле из ну ре не Тур ке пре срет ну још са сво јим че та ма Ми лић Ке дић и 
Ми ха и ло Не дић и ста ну да их би ју и го не до Со кол ске на хи је, где их он да 
до че ка ју Га ча и поп Ми ћа из Ска дра. У овом бо ју, на Све тли уто рак и Све-
тлу сре ду, еви ден ти ра се 2.800 по ги ну лих Ту ра ка, а оно што је уте кло, твр ди 
се, оста ло је „бо со и го ло и са ка то“. Ср би су та да за до би ли сва ко ја ка пле на, 

10 У уста нич ким ка зи ва њи ма, у ви ду оп штег ме ста, фре квен тан је по сту пак ба га те-
ли за ци је не при ја тељ ских жи во та. Оту да че ста ме та фо рич на по ре ђе ња од се че них тур ских 
гла ва са, ре ци мо, гла ви ца ма ку пу са. По што је по сле Ми шар ског бо ја по ту као Тур ке у Ки-
то гу, Про та Ни ко ла Сми ља нић пи сао је Ка ра ђор ђу „да му је ба шча све са мим Тур ским гла-
ва ма ро ди ла“ (НЕ На дО ВИћ 1884: 588). Уп. с цр но гор ском ва ри јан том: Го не ћи Тур ке, Цр но гор ци 
су је дан дру гом у ша ли ви ка ли: „До ста љу ди, до ста; оста ви те што и за дру ги пут“ (НЕ На
дО ВИћ 1929: 10).

11 У би ци на Рта ри ма 1815. Тур ке Бо шња ке уби ја ле су и же не (КУ НИ БЕРТ 1988: 96).
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„до ста са ба ља, но же ва кр ва вих и пре би је них, кун да ка и пу ша ка та ко ђе ис-
пре би је них, из ло мље них и од Ту ра ка сва ке пљач ке до би је не“ (174; МИ ЛУ
ТИ НО ВИћ 1993: 87–88; ПРО ТИћ 1893: 119–120; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 365–366). У 
за вр шним сти хо ви ма пе сме о бо ју на Чу чу га ма, С. Ми лу ти но вић сво ди 
не сла ван би ланс пре жи ве лих Ту ра ка: „Не што их је пре ко исте (Дри не, прим. 
Б.З.) ум кло / И то ла сно пре бро јит се мо гли, / Кад не про шли по бруч ни је 
игда“ (1993: 88). У дру гој пе сми, исти ау тор опи су је при спе ће пре те кле тур-
ске вој ске у Бо сну. Ка да их је она ко ви ше но упо ло вље не и из ну ре не до че као, 
Ха џи-Са ли-бе г 

„пак од ја да сво ју гу ли бра ду; / Про кли њао и час и не да ћу, / А ка да се из-
ри дао био, / У сам Ша бац кр вју књи гу пи ше / Оп сјед ну тим пе те ри ци 
па шам ,̓ / Што у по моћ да хи ја ма до шли: / „Ин да ту се мо ме не на дај те, / 
Сву са та рих са мо бо љу вој ску! / Ово да на пет хи ља да спре мим, / Сло-
бод ни јег и хрт ни ка са ма, / Да Ра ци ма пле ћа огра и шу / Пак у Ша бац да 
се к ва ма спу сте, / Из ба ве вас, илʼ укре пе та мо, / Ал не сре ће!... до че ка ни 
бу ду! / Те до у гроб пам ти ће сʼ Чу чу ге; / Две хи ља де вра ти ло се јад но, 
/ И то бје жећ ис по пре ки да ни... / Неј ма фај де ни од ког ми ви ше, / Већ 
шта зна те, и ка ко се мо же / При тр пи те!... / До кле ве зир са свом Бо сном 
сље зе, / Кон шо ће вам хљеб да ват на вје ру!“

„Књи гу ту жну и че мер ну“ Тур ци ма је до ту рио Кр ста, кнез Ра ђев ски, 
па је и од го вор од ша бач ких па ша одо нео Ха џи-Са ли-бе гу. Сто га је Ми лу-
ти но вић жа лио што је доц ни је Ка ра ђор ђе про гла сио Кр сту вој во дом, он да 
ка да је Ра ђе ви ну осло бо дио Ту ра ка, јер се Кр ста про сла вио не до стој ним 
за слу га ма (1993: 98–99). 

Опи су ју ћи Ха џи-Са ли-бе го ву ре ак ци ју о тур ској про па сти у би ци код 
Чу чу га, Ми лу ти но вић, из ме ђу оста лог, на во ди и јед ну нео бич ну и ка рак-
те ри стич ну по је ди ност – да је тур ски за по вед ник па ша ма у Шап цу на пи сао 
пи смо соп стве ном кр вљу. Ме ђу тим, у уста нич кој тра ди ци ји се ау тор ство 
јед ног та квог пи сма, али да ле ко гла со ви ти јег, ве зу је за лич ност вој во де Пе-
тра Ни ко ла је ви ћа Мо ле ра.12 Он је са уста ни ци ма 1813. хра бро и упор но 

12 Иа ко је овај по да так ши ро ко при хва ћен у срп ској исто ри о гра фи ји, ње го ва ве ро до-
стој ност је сте сва ка ко спор на, прем да Вук о то ме пи ше у нај по зни јем исто ри о граф ском де лу 
(1860), те да у ка зи ва њи ма све до ка и оче ви да ца о то ме не ма по ме на (ПО ПО ВИћ 2003: 46). 
Сто га, као и у ви ше на вра та до са да, на ста ју не до у ми це о при ро ди и сло же но сти пу те ва 
се ље ња при по вед них мо ти ва. У при лог про бле ма ти за ци ји пи та ња, мо же се прет по ста ви ти 
да се, услед хра брог др жа ња и спа са ва ња мно гих срп ских вој ни ка из оп сед ну те Ло зни це, 
чу ве ни по сту пак Ха џи-Са ли-бе га вре ме ном ве зао за Пе тра Мо ле ра, јер ове две лич но сти 
по ве зу ју и кон крет ни исто риј ски до га ђа ји. На и ме, Мо лер је био уче сник бо ја на Чу чу га ма 
1806, а сре бре нич ки бег је 1813, за јед но са Али-па шом Де рен де ли јом, пред во дио тур ску 
вој ску из Бо сне у на па ди ма на Ло зни цу ко ју је вој во да Мо лер са вој во дом Бо јом Бо ги ће ви ћем 
по жр тво ва но бра нио. Мо лер је на пре го во ре та да по звао тур ске ко ман дан те, Де рен де ли ју 
и Ха џи-бе га, и ве што их је об ма њи вао, при до би ја ју ћи вре ме за при пре му спа со но сног бега 
вој ске из Ло зни це. Та ко ђе, ни је без зна ча ја ни по да так, ко ји Вук она ко уз гред са оп шта ва, да 
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бра нио Ло зни цу. Ме ђу тим, ка да су Тур ци пре ки ну ли и до ток во де у срп ски 
ша нац,

„Мо лер на пи ше пи смо Срп ски јем стар је ши на ма (као што су ми ка зи ва-
ли љу ди ко ји су он дје би ли) сво јом кр вљу, у ко ме они да гле да ју да их 
из ба ве... Пи смо ово од не се из шан ца не ки Пе цо из Клу ба ца још с јед ним 
дру гом, ко ји ма да де Мо лер 10 ду ка та, и срећ но про ђу кроз Тур ке и пи смо 
од не су у Срп ски ло гор“. 

По што из о ста не од го вор, Ср би пре ду зму бег из Ло зни це. Та да је по ги-
ну ло мно го вој ни ка, а спа си ло се око две сто ти не (Ка Ра џИћ 1969б: 95).13 

Уо чи Ђур ђев да на, с вој ском из Бо сне пре шао је у Ма чву Ку лин ка пе тан, 
пу сто ше ћи пред со бом. Осо би то је зу лум по чи нио у се лу До бри ћу. Ме ђу-
тим, по пут оста лих уче ста лих упа да Ту ра ка у Ма чву 1806, то ком ко јих су 
се зби ва ли јед на ко стра вич ни зло чи ни, а ко је да нас, са мо на осно ву оскуд-
них по да та ка, је два ра за зна је мо, ве ро ват но би и овај до га ђај до жи вео исту 
суд бу да се утом ни је слу чио ре дак под виг Ива на Кне же ви ћа. Упр кос го ле-
мим жр тва ма, он је ус пео да од Ку ли на от ку пи све срп ско ро бље. Не сва ки-
да шњи по сту пак ни је оста вио рав но ду шне са вре ме ни ке и по стао је по све 
при вла чан усме ним сти ли за ци ја ма. На ро чи то је под виг Ива на Кне же ви ћа 
обе смр тио Фи лип Ви шњић пе смом ко ју је 1815. за бе ле жио Вук Ка ра џић у 
ма на сти ру Ши ша тов цу, а по том ју је пр ви пут об ја вио већ 1919. у За бав ни ку 
за го ди ну 1820. Ди ми три ја Да ви до ви ћа (Ка Ра џИћ 1986: 148–154, 535–636). 
На осно ву чу ве них сти хо ва до зна је мо о по кре ти ма Ку ли но ве вој ске. Пре-
шав ши Бо сну и пре га зив ши Дри ну, Тур ци су се уло го ри ли украј Ма чве. 
Ода тле је Ку лин по зи вао Ср бе да се пре да ју, али не са мо да му се ни ко није 
ода зи вао, већ су га уста ни ци ма ми ли у уну тра шњост зе мље. Ме ђу тим, је дан 
од нај све сни јих над ви те опа сно сти над ста нов ни штвом Под ри ња, По це ри не 
и Ма чве био је кнез Иван, „Сем бе ри ји гла ва“. Он је че сто од ла зио на по дво-
ре ње тур ском за по вед ни ку не би ли га одо бро во љио. Спо знав ши да је срп-
ски кнез му дар, лу ка ви Тур чин за и ште да се по бра ти ме. Ду хов но срод ство 
уми ри Кне же ви ћа, па он ста не да уве ра ва Ср бе: „Не бој те се роп ства од 
Ку ли на“. Ме ђу тим, док је он на ив но ши рио уми ру ју ће гла со ве на хи јом, Ку-
лин га је пре ва рио и „по Вас кр су пред све то га Ђур ђа“ до ђе у ма чван ско 
се ло До брић. Уме сто обе ћа не за шти те, он из вр ши по кољ ста нов ни штва. 
Уби је 74 кме та, кне за Или ју и по па Фи ли па на би ју на ко лац, за ро бе 300 „ро-
би њи ца“, а се ло за па ле. Су ге стив но на ја вљу ју ћи и сим бо ли шу ћи пред сто-
је ћи ми ло срд ни чин, екс пли цит ном па ра ле лом са Ису сом Хри стом и апо сто-
ли ма, Ви шњић већ по све ћу је кне за: „Ето кне же из на хи је иде, / Та ин ву че 

се из не ко га раз ло га „ми си ло и го во ри ло“ да је Ха џи-бе г био „осо би ти при ја тељ Ср би ма“, па 
мо же би ти да по сту пак „при ја те ља“ ни је би ло за зор но ве за ти за та ко гла со ви ту уста нич ку 
лич ност, као што је то био вој во да Пе тар Мо лер (95–96; зЛаТ КО ВИћ 2007: 101). 

13 Ву ко ве на во де пре не ло је ви ше ау то ра: МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1876: 560–561; Ка НИц 1985: 387; 
Га ВРИ ЛО ВИћ 1901 II: 81. 
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у Тур ску ор ди ју / Су сво ји јех два на јест кме то ва“. Ка да ви ди у тур ском ло го ру 
срп ско ро бље, кнез „ко ли ко је ср ца ми ло сти ва, / Три пут па да, па он об у ми-
ра, / Гле да ју ћи ја да евʼ од ро бља, / Низ обра зе гро зне су зе ли је.“ Ипак, пред 
Тур ци ма он се пре тва ра да је ве сео: „Утре су зе, па се си лом сми је“. По оби-
ча ју, „пред Ку ли ном пре кло ни се кне же, / Па му по ђе ру ци и па пу чи, / Па 
му Тур ски Бо га на зи ва ше, / А Ку лин му Бо га при ва та ше.“ Пе сник, за тим, 
дра ма ту зу је пси хо ло шки на прег ну та над му дри ва ња два ју ис ку сних ста ре-
ши на и пре го ва ра ча. У на сто ја њу да из ба ви не вољ ни ке, Кне же вић се ни ма ло 
не ли би по ни же ња ни ти ода је оча ја ње. Пред сил ни ком, он „у зе мљи цу љу би“ 
ка да овај за це пи из нос од пет то ва ра бла га. Нај по сле се на го де за три то ва-
ра. Про да ју ћи ро бље у Бе љи ни, Иван при ку пи два то ва ра од зе мља ка, а за 
тре ћи ну бла га лич но се за ду жи код Ту ра ка, Оме ра и мулʼ Аме та. За вр шна 
епи зо да, сме ште на у пор ти Бро да шке цр кве, при ка зу је сло бод но рас пу шта-
ње ро бља да иду „куд је ко ме дра го“ (154).

Пе сма пред ста вља ре дак и је дин ствен еп ски при мер у ко ме се под виг 
не сво ди на ма ни фе ста ци ју ју нач ког по на ша ња. На про тив, Иван Кне же вић 
се не ју нач ки по на ша. У не мо ћи да оруж јем и на мег да ну раз ре ши кон фликт, 
он га зи по нос и да је пред ност ра зу му и ди пло ма ти ји.14 Ме ђу тим, та чи ње-
ни ца ни у ко ли ко не ума њу је вред ност хе рој ског чи на. На про тив, још га сна-
жни је ис ти че и вас по ста вља у нај ду хов ни је ди мен зи је срп ске тра ди ци је. 
Та ко ђе, иа ко на из глед кон тра дик тор но, усред вр тло га рат них по хо да, Кне же-
ви ћев по сту пак је у са гла сју с ду хом епо хе и пред ста вља нај ду бљу етич ку 
по твр ду уста нич ке иде о ло ги је, јер за раз ли ку од ста ри јих и кла сич ни јих 
еп ских сло је ва, у уста нич кој епи ци ни је ви ше то ли ко ва жан на чин ко јим се 
до ла зи до ци ља, већ су пре суд ни је ди но ис ход и ре зул тат. У ци љу осло ба-
ђа ња срп ских те ри то ри ја и људ ства, у Устан ку је све до зво ље но. Та ко су и 
лу кав ство и под ва ла и пре ва ра и снис хо дљи вост, као и по ли тич ко по на ша-
ње, ле ги тим ни об ли ци ју на штва. На при мер, Си ма Ми лу ти но вић с хва лом 
и сим па ти ја ма опи су је ка ко је то ком Ми шар ске бит ке Лу ка Ла за ре вић муч ки 
и на пре ва ру убио сви ре пог Ку ли на (2003: 31–32). 

И Си ма Ми лу ти но вић је 1844, у спо мен бо рав ка у Бе о гра ду Јо си фа 
Бо ђан ског, про фе со ра сло вен ске фи ло ло ги је у Мо скви, по све тио сти хо ве 
сем бе риј ском кне зу. У еп ском ма ни ру, он опи су је при пре ме тур ског за по-
вед ни ка пред по ход на Ср би ју (2010: 45). Сил на вој ска ус пут је пу сто ши ла. 
По што се при бли жи Сем бе ри ји, „ви ла пла нин ки ња“ упо зо ра ва кне за Иву 
о пред сто је ћој опа сно сти. У не во љи, он тра жи мај чин са вет. Му дра ба ка 

14 С. Са мар џи ја на ла зи ана ло ги је из ме ђу Ива на Кне жев ћа и дру гих еп ских ју на ка: „И 
Мар ко ће се ʼбез бо ле сти, од му дро сти те шкеʼ пре тва ра ти пред ага ма, бе го ви ма и са мим 
сул та ном. У не ким ва ри јан та ма Мар ко ће би ти при ну ђен да усред џа ми је ʼтур ски кла ња, 
срп ски бо га мо ли .̓.. Има у по ве ре њу Ива на Кне же ви ћа и оне тра ги ке чој ства због ко је се 
Гој ко узда у бра ћу, Стра хи ња ве ру је та зби ни, Дој чин не сум ња у по бра ти ма, а жи во те гу бе 
нај бо љи еп ски ју на ци, од Ра до са ва Си ве рин ца и вој во де Мом чи ла, до Бир ча ни на и Алек се 
Не на до ви ћа“ (2006: 85). 
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Са ра пред ла же по кор ност: „И по дви је ов це си са јаг ње, / Уми ља то, са злом 
не по зна то“ (48). По што мај чин по сло ви чан на ук по твр ди и су пру га Ма ра, 
Иво ср дач но пре срет не и го сто при мљи во до че ка Ку ли на. Слêде ћи да љи ток 
Ви шњи ће ве пе сме, Ми лу ти но вић из ве сна ме ста до дат но по е ти зу је и дра-
ма ти зу је, али ме сти мич но са оп шта ва и са свим осо бе на са зна ња. На при мер, 
он на ла зи ка ко су Тур ци у До бри ћу од се кли 80 гла ва и за ро би ли 303 ду ша; 
да је Ку лин за и скао от куп „ру шпи ја осам хи ља ди ца“ (54); те да је но вац 
при ку пљао у сво јој рас про стр тој ка ба ни ци, али „ма ло кне же ту са ста ви 
нов ца“ (56). Та ко ђе, на во ди се да је вред ност от ку па иза зва ла по до зре ње 
Ту ра ка, па се Иво пред Ку ли ном прав дао да то ни је Ка ра ђор ђев ни ти „хај-
дуч ки“ но вац, већ да је он за ра ђен про да јом во ло ва (58). На по слет ку, Иви на 
при ди ка на ра чун злог по сту па ња Ту ра ка пре ма ра ји то ли ко је огор чи ла 
Ку ли на да је он на мах по се као ха џи-бер бе ра, Иви ног кле вет ни ка. 

Иза Ку ли но вог пу сто ше ња Ма чве, ве ћи на срп ске вој ске при бли жи ла 
се Шап цу и от по че ла је на па де. По чет ком ју на, под ко ман дом Ја ко ва Не на-
до ви ћа, про пао је пр ви по ку шај за у зи ма ња гра да (НЕ На дО ВИћ 1893: 178; 
БУ Ра 2003: 50). Ме ђу тим, ка ко су Тур ци већ оску де ва ли хра ном, за ва де се 
ме ђу со бом Тур ци Шап ча ни и они из Бо сне. Ови дру ги уби ју Абид-агу, ша-
бач ког ко ман дан та, ко ји их је за др жа вао да се вра те у Бо сну, па поч ну у 
че та ма да бе же пре ко Дри не. Јед ну ску пи ну Ту ра ка, пред во ђе ну Дер виш-
бе гом из Гра дач ца, 5. ју на, у шу ми Ки то гу, у за се ди је с не ве ли ком че том 
до че као про та Ни ко ла Сми ља нић за ко га Пе тар Јо кић збо ри да је „у Ки то гу 
лу гу зе ле но му сву Бо сну пре пла шио“ (1980: 225; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1888: 653). Са-
вре ме ни ци осо би то хва ле Сми ља ни ћев под виг и опи су ју тур ски по раз: „14 
Ту ра ка мер тви на пла цу на шли, 14 ми здра ка и 12 че лен ки оте ли и у ло гор 
к Ми тро ви ци по сла ли“. Ма ло их је сти гло до Дри не, а сам је Дер виш-бег  
(Де до) Гра да шче вић је два „с на гом ду шом из дро пре ко Дри не у Бо сну“. 
Из во ри пам те да се он да Тур чин, на вод но, за ри цао „да ни кад ви ше не ће ићи 
да бра ни Ша бац“ (ПЕ РО ВИћ 1977: 185–186, 191; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1888: 653; НЕ На
дО ВИћ 1884: 587; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 374). 

Не ко ли ко да на за тим, о Пе тров ским по кла да ма, 10. ју на (СИ МИћ – СТО
Ја НО ВИћ 2006: 101), око 2.500 уста ни ка, пред во ђе них Пе тром Мо ле ром, Лу ком 
Ла за ре ви ћем и Жив ком Да би ћем, тај но се ушан че у Али а ги ном Са ла шу, па 
по ша љу 200 ко ња ни ка под ви дом на па да на тур ски ша нац у Ба до ви ци ма. 
Спа зив ши их ма ло број не, Тур ци иза ђу из ло го ра да их на пад ну. Ср би се 
на да ју у бег, ма ме ћи их сво ме шан цу. Не зна ју ћи за пре ва ру, Тур ци се при-
бли же срп ском по ло жа ју, где их уста ни ци же сто ко по ту ку пу шка ма и то пом. 
Мр твих Ту ра ка на бој ном по љу оста ло је 116, а ра ње них 150. Ср ба је на стра-
да ло че тво ро, а ра ње но осмо ро (ПЕ РО ВИћ 1977: 190; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 375; 
аРа НИ ТО ВИћ 2005: 13, 51). 

Ме сец да на по том (9. јул), Ка ра ђор ђе је ко ман до вао још јед ним на па дом 
на Ша бац. По ку шај ни је ус пео, јер Ми ло је Пе тро вић ни је по у зда но пре нео 
Во ждо ве на ло ге. По ги ну ло је 1.200 срп ских вој ни ка. Ка ра ђор ђе је за по ве дио 
да се Ми ло је од мах обе си. Из во ри уве ра ва ју да су он да са мо усрд не мол бе 
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ста ре ши на спа си ле Ми ло ја смр ти (Ма РЕ ТИћ 1987: 100, 104; ЈО Ва НО ВИћ 2004: 
85). Мол бе су сва ка ко мо ра ле би ти ве о ма ва тре не с об зи ром на то да је Вожд 
у То по ли са мо не ко ли ко да на ра ни је, чи ни се за ма ње дра стич не пре сту пе, 
по зи ву прав де жр тво вао и ро ђе ног бра та Ма рин ка (БУ Ра 2003: 51; зЛаТ КО ВИћ 
2007: 85–86). 

Уста ни ци су на ста ви ли да на па да ју Ша бац, али без ве ћих то по ва ни су 
мо гли да га за у зму (ПЕ РО ВИћ 191–192; ВУ КИ ћЕ ВИћ 376). За то вре ме, крај 
Дри не при ку пља ла се бо сан ска вој ска и са мо се че ка ло да при спе и бо сан-
ски ве зир Ху среф Мех мед па ша,15 па да пре ђу ре ку код Ба до ви на ца и да се 
упу те Шап цу. Утом се био про нео глас да ће на гр ну ти ви ше од 50.000 вој-
ни ка. Осим то га, већ је „Ма чва и По це ри на сво је љу де по сла ла, и Сир чи ћу 
па ши, и алај-бе гу и кра ји шнич ком ка пе та ну из Но во га Му ста-бе гу, ко ји су 
на Ба до вин це на ову стра ну пре шли, мно ге ко чи је тра ву им у ло гор од но се 
и дру ги из мет чи не“ (НЕ На дО ВИћ 1893: 176; ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 376). Сто га су 
Про та Ма ти ја и оста ле вој во де око Шап ца и по крај Дри не стра хо ва ли да 
не ће мо ћи да одо ле си ли ни Ту ра ка, па су пи смом у по моћ по зва ли Ка ра ђор-
ђа. Прем да је баш у то вре ме већ и Ибра хим-па ша с ве ли ком вој ском сти гао 
у Ниш и на ме ра вао да про ди ре низ Мо ра ву Па ра ћи ну и Ћу при ји, Ка ра ђор ђе 
је од го во рио да он мо ра пр во ићи на Ћу при ју да раз би је вој ску Ибра хи мо ву, 
па ће по том до ћи Шап цу и Дри ни, а до тле не ка они Тур ке „лац ка ју и за ва ра-
ва ју, ка ко нај бо ље зна ју“ (НЕ На дО ВИћ 1893: 176–177; ха џИћ 2000: 89; ВУ КИ
ћЕ ВИћ 1986: 376–377). Про та је по слу шао Во жда, па је у дру штву Сто ја на 
Чу пи ћа пре шао Дри ну и сту пио у пре го во ре с бо сан ским ве зи ром. Уве ра-
ва ли су ве зи ра о по кор но сти Ср ба и мо ли ли су га да за у ста ви вој ску. У 
тур ском ло го ру, срп ски пре го ва ра чи за те кли су шест па ша и ви ше од два-
де сет ка пе та на. Из ме ђу оста лих, ту је био и Ку лин ка пе тан за ко га Про та 
ве ли да је био „чо век ве се љак“. За ста ли су и „по па Га ло њу из Ма чве, и ви ше 
од две ста ко чи ја ма чван ских, где го не др ва и тра ву и дру ги из мет по ор ди ји 
Тур ци ма чи не“ (1893: 183). Ка да су за пе ли пре го во ри и по што се оду го вла-
чи ло Про ти но от пу шта ње из ло го ра, услед не у спе ле раз ме не тур ских та ла-
ца, Про ту је по се ћи вао и Иван Кне же вић из Сем бе ри је: „А не ки кнез Иван 
ис пре ко Дри не, до но си ми ри бе дрин ске, и он ме раз го ва ра, али уз ди ше, 
или је лу кав или вр ло жа ло стив; то ми ни је ми ло, го то во бих во лео да ми 
не до ла зи с ње го вим уз ди са њем“ (188). За ни мљи во је да Про та Ма те ја, ни с 
ви ше де це ниј ске дис тан це, не вр ши иден ти фи ка ци ју кне за Ива на и ње го ве 
гла со ви те ду хов не „за ду жби не“, али је, при том, кне же ва емо тив на ка рак-
те ри за ци ја у скла ду с тра ди цо нал ним пред ста ва ма. У не во љи, Про та је 
по о чи мио Му стај-бе га, нов ског ка пе та на. Тур чин је по син ку ка зи вао при чу 
о кра љу-осва ја чу ко ји је, уме сто да по ша ље по ру ку по гла сни ку, лич но оти шао 
не кој кра љи ци са зах те вом да му пре да не ко ли ко гра до ва. Кра љи ца по зна 
да је то краљ лич но до шао. Жи вот му ипак опро сти, уз са вет да убу ду ће 

15 Он је 22. мар та 1806. по ста вљен за но вог бо сан ског ве зи ра, на сле див ши пре ми ну лог 
Се јид-Му ста фу па шу (чУ БРИ ЛО ВИћ 1939: 35–36; ke Mu ra 1916: 70–71).
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„књи гу“ не но си он сам, не го да је по дру гом ша ље. Схва тив ши про зи ран сми-
сао при че, Про та за кљу чу је: „Ово је за ме не при по вет ка да не бу дем дру ги 
пут књи го но ша. То је до ста од Тур чи на со ве та“ (192–193). На кон ни за не-
из ве сно сти и дра ма тич них тр е ну та ка, Про та је, нај по сле, је два из ву као жи-
ву гла ву и раз ме њен је за тур ске та о це 18. ју ла, на кон два де се так про ве де них 
да на у тур ском ло го ру (љУ ШИћ 1993: 179). Се ћа ју ћи се не ми лих до га ђа ја, за-
ни мљи во је и то да је Про та ве ро вао да су они би ли пред ска за ни але го рич ним 
сном (1893: 178–179, 193). Сан у функ ци ји пред ска за ња рђа вих или срећ них 
по то њих зби ва ња че ста је ком по зи ци о на ком по нен та усме них жан ро ва. По-
пут „ли је пог“ сна Сто ја на Чу пи ћа ко ји у Ви шњи ће вој пе сми на ја вљу је сре ћу 
на мег да ну (Ка ра џић 1986: 142), та ко и ова фан та змо го рич на епи зо да, из-
ме ђу оста лих, ја сно све до чи о фол клор ном и мит ском ка рак те ру Про ти них 
Ме мо а ра. 

Осим то га што је тур ска вој ска при вре ме но за у ста вље на, Про ти ни и 
Чу пи ће ви пре го во ри ни су ре зул ти ра ли спо ра зу мом, јер „Тур ци ма се ови 
пра зни раз го во ри ско ро до са де“ (ха џИћ 2000: 89). Пре ма анег до ти, Ку лин 
ни је хтео да чу је ни за шта дру го осим за по кор ност ра је. „Ви диш ли ти“, 
ре као је Про ти, „ову без број ну вој ску? Ме ђу сви ма њи ма не ма ни јед но га 
ко ји би се пла шио да го лом ру ком ухва ти за се чи во са бље у за ма ху“ (РаН КЕ 
2002: 85). Та ко је бо сан ска вој ска на че лу с пет па ша и мно го ка пе та на ушла 
у Ша бац 22. ју ла (ПРО ТИћ 1893: 124; љУ ШИћ 1993: 180). На кон то га, срп ске 
ста ре ши не ни су ви ше мо гле на оку пу да одр же вој ску и да за шти те на род 
од ро бље ња и ха ра ња, па се Ма чва и По це ри на би ла ско ро са свим пре да ла. 
„А од на ше јад не вој ске“, из ве шта ва ау стриј ски ка пе тан К. Јо ва но вић ми тро-
по ли та Стра ти ми ро ви ћа, „ни от ку ду пу шка не пу ца. На ши по гла ва ри Ја ков 
и Лу ка за ву кли се к Ва љев ској на хи ји у бу џак, пак одун да гле де гди се ви-
ла јет ро би“ (ПЕ РО ВИћ 1977: 196–197). Ат мос фе ру тих да на пре но се анег до те. 
Већ оде ве ни „цр ве ним би њи ши ма“ (знак по да ни штва Тур ци ма), срп ски кме-
то ви по че ли су да се оти ма ју ко ће би ти кнез. Шу шке та ју ћи у го во ру, је дан 
је гла сно за го ва рао: „Ја к’ез, ја к’ез.“ По сма тра ју ћи ка ко се ко мич но лак та 
за кне зов ско ме сто, Ми ја и ло Ра кић из се ла Мров ске ре че му: „Бре, ако те 
ува ти Ка ра ђор ђе у ру ке, ви де ћеш ка кав ћеш би ти кнез.“ Ме ђу тим, ка ко је 
још по не ка че та би ла од мет ну та у шу ма ма, уза луд је Жив ко Да бић, мо мак 
вој во де Ја ко ва Не на до ви ћа, ви као: „У би си ју, ју на ци“, ка ко би ту до че ка ли 
Тур ке ко ји су па ли ли се ла, јер му на то Ма та из Гра бов ца до вик не: „Ка кву 
бу си ју, не срећ ни че, оста ви те ко зи је но ге (пи што ље) под кла ду, па ај де да те 
пре да јем Тур ци ма, јер је Тур чи на као у го ри ли ста; ми се ни ка ко одр жа ти не 
мо же мо!“ Од то га се вој ска пре пад не и рас ту ри куд ко је, а ста ре ши не ко је 
ни су хте ле да се пре да ју „по пад ну опан ке па бе жи у луг“, кри ју ћи се и од 
Ту ра ка и од пре да ног на ро да (ха џИћ 2000: 89–90; НЕ На дО ВИћ 1893: 195–196). 
Хро ни ча ри бе ле же на род не жал бе упу ће не во ђа ма: „За што су по чи ња ли рат 
кад су зна ли да се не мо гу одр жа ти?“ (РаН КЕ 2002: 86). Пре ма јед ној бе ле шци, 
он да је и Ја ков Не на до вић „хтио да по бјег не у Ње мач ку (и до шао до За бреж ја), 
па му Цин цар Јан ко ни је дао. По том Ја ков у се лу Дри је ну исје као по па 
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Ми ло ва на из Гра бов ца, го во ре ћи да га је опа дао К. Ђор ђи ју да хо ће да бје-
жи у Ње мач ку“ (Ка Ра џИћ 1969б: 213). 

У крај њој ну жди, опа сно сти и при ра су лу вој ске, Ка ра ђор ђе је ви ше 
не го ико по ка зао хра брост и са чу вао при себ ност. По сле срећ ног от по ра 
пру же ног Тур ци ма на Мо ра ви, он је са 1.000 вој ни ка и два то па по хи тао 
Шап цу. У по моћ је по звао и вој во ду Јан ка Ка ти ћа. По што се про чу је да је 
Вожд сти гао у Бе ли Брод, Про та Ма те ја од мах му по хи та у су срет. Ме ђу тим, 
Ђор ђе га ни је нај бо ље пред у срео, већ га је оп ту жи вао за из да ју то ком пре-
го во ра с бо сан ским ве зи ром. Про та се прав дао чак и су за ма. Схва тив ши да 
је ипак пре те рао с оп ту жба ма, Вожд је по мир љи ви јим ре чи ма те шио уцве-
ље ног Про ту: „Ене га сад! Ја не ка жем да си не ве ран ме ни и на ро ду. Но 
ка жем да си луд. Зар ти је ма ло дру гих љу ди ма кар и вој во да да ша љеш, а 
не ти со бом да идеш сам“ (1893: 198–199). Ме ђу тим, не спо ра зум је од јек нуо. 
Про нео се глас да су Ја ков и Про та хте ли Ка ра ђор ђу да пре от му вр хов ну 
власт, па их је Ђор ђе због то га утам ни чио, а шта ви ше и по се као. Гла си не 
су до пр ле чак и до ми тро по ли та Стра ти ми ро ви ћа, па су му, сто га, 22. ју ла 
1806, пи са ли да је све то не и сти на и да се се они не бо ре за власт већ за до-
бро бит отаџ би не, те и да они „ко мен дан та Ка ра ге ор ги ју...осо би то ви со ко 
по чи ту ју“ (ПЕ РО ВИћ 1977: 197–198; љУ ШИћ 1993: 181–182). 

Оча јан у бе ло брод ском ло го ру, Про та Ма те ја је ипак мо рао да се хи тро 
при бе ре и да пре ма за по ве сти ма Во жда на пи ше пи сма кне же ви ма Пе ји Ве-
ли ми ро ви ћу, Ми ло ва ну Гр бо ви ћу, Ми ли ћу Ке ди ћу и бу љу ба ши Ми ха и лу 
Не ди ћу. Вожд на ла же да за јед нич ки уда ре на вој ску Ха џи-бе га из Сре бре-
ни це код се ла Бра та чи ћа ва љев ског и уз то пре ти да уко ли ко не ки ста ре ши на 
не по слу ша за по вест тај ће „на му ка ма умре ти; а ко ји се вој ник не на ђе у 
сво јој вој сци, тај ће вој ник пред ње го вом ку ћом на ко лу би ти“, а ку ћу ће му 
за па ли ти (НЕ На дО ВИћ 1893: 199–200). По што Ђор ђе с вој ском стиг не у Ва-
ље во, до чу ју да су све ста ре ши не с вој ска ма на оку пу код Бра та чи ћа. Он да 
им Вожд у по моћ по ша ље Ми ла на и Ми ло ша Обре но ви ћа с Руд ни ча ни ма, 
те Ла за ра Му та па и Јо ва на Кур су лу (200), а су тра дан по ви че оста ли ма: 
„Хај те, спре мај те, да иде мо Бра та чи ћу“. У ду ху оп штег ме ста, Про та Ма те ја 
је под го ва рао ста ре ши не (кне за Те о до си ја, бу љу ба шу Ми ло ва на из Га ра ша, 
ар хи ман дри та ра чан ског Ха џи Ме лен ти ја) да мо ле Во жда да се он ра ди 
пре до стро жно сти уз др жи од бит ке: 

„Го спо да ру, ми смо се до го во ри ли да ти со бом не идеш го ре. Јер ако Ха џи-
-бе г раз би је на шу вој ску, то је ни шта, као јед ну че ту, и опет ће се сва вој ска 
ов де око те бе ску пи ти; ако ли ти идеш, пак, Бо же са чу вај, да те бе раз би је, 
а он ви ше вој ске има не го у нас, он да би пу ко глас, да је Ха џи-бе г раз био 
Ка ра ђор ђа, и на ше вој ске и на род где је го де ко ји, сви би на де жду из гу-
би ли, а Тур ци се осло бо ди ли, и по сле ко неч на про паст сви ма, кад гла ва 
стра да“. 

На то Ђор ђе од ре че: „Е, чи ча про то, та ко је, то све и ја знам, али ће ре ћи: 
не сме де Ка ра ђор ђе да иза ђе Ха џи-бе гу на бит ку, а ка ко ће су тра ве зи ру и 
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свој Бо сни из и ћи!“ Је два се Вожд при кло нио мол ба ма, али по сле по ла са та, 
ве ли Про та, „ње му до ђе опет уја“, па по ви ка: „Спре мај те“. Опет су га мо ли ли 
и нај зад је при стао да у по за ди ни пра ти бит ку у ко јој су уста ни ци, 1. ав гу-
ста, по ра зи ли тур ску вој ску. Ту ра ка је по ги ну ло 300, а Ср ба па ло 60 и би ло 
је до ста ра ње них (1893: 200–203; СВЕ ТИћ 1843/1844: 16–17; ЈО КИћ 1980: 202–
203; ПЕ РО ВИћ 1977: 204–206; ха џИћ 2000: 90; ПРО ТИћ 1893: 121–122; ВУ КИ
ћЕ ВИћ 1986: 394–395).16 

До кле се Ка ра ђор ђе ба вио у Ва ље ву, а уста ни ци бо ри ли про тив вој ске 
Ха џи-бе га, глав ни на тур ских тру па под ко ман дом Су леј ман-па ше Ско пља-
ка јед но вре ме но је по шла од Шап ца пре ма Бе о гра ду. Јед но кри ло тур ске 
вој ске, под вођ ством Ха сан-па ше ба ња луч ког, у се лу Кр ни ћу, не да ле ко од 
Шап ца, на Све тог Или ју, 2. ав гу ста, на па ле су из не на да че те Ја ко ва Не на до-
ви ћа, Лу ке Ла за ре ви ћа и Јан ка Ка ти ћа. Збу ње ни Тур ци наг ну на траг Шап цу 
у ве ли ком не ре ду, а Ср би се на да ју за њи ма. У то ме го ње њу Ту ра ка, на Ду-
гим њи ва ма код во де Пет ко ви це, не смо тре но је по ги нуо вој во да Јан ко Ка тић 
ко га су са вре ме ни ци др жа ли за „нај хра бри јег и нај па мет ни јег у оно вре ме 
ви те за Серб ског“ (СВЕ ТИћ 1843/1844: 18; ПРО ТИћ 1893: 125–126; љУ ШИћ 1993: 
183). „А мо рао је по ги ну ти“, пи ше 1807. зе мун ски есна фли ја и пе сник, по-
ре клом Грк, Три јан да фи ло Ду ка, „јер се опио кр вљу тур ском ко ју је про суо“ 
(1910: 63; 2004: 219). На осно ву све до че ња по па Пан те Па ви ћа из Бран ко ви-
не, Про та Ма те ја је опи сао до га ђај. Јан ко на ле ти на јед ног стар ца Тур чи на 
и за тра жи му пре да ју. По знав ши Јан ка и зна ју ћи ка ко он хра бро се че Тур ке, 
ста рац по тег не из сво је „ма ле пу шчи це“ и Јан ка по го ди „по сред жи ва ср ца“. 
Вој ни ци, а осо би то мо мак Че вр љу га, при хва ти ше Јан ка ко ји је од мах из-
дах нуо. Пан та ско чи и све же стар ца. Ка сни је је Про та Ма те ја раз гле дао ту 
„пу шчи цу“ у сво га ком ши је, по па Пан те, и ве ли да је би ла „ма ло ду жа од 
јед ног ар ши на“ и да „не ва ља три гро ша“. А Пан та, као и ви ше све до ка, ка-
зи ва ли су да је и „ста рац ма ло ви ше ва љао не го ње го ва пу шчи ца, али, про-
кле ти, уби она ко му дрог и пре ко ме ре хра брог ју на ка, Ка ти ћа Јан ка“ (1893: 
206–207; ПРО ТИћ 1980: 276; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1876: 78; 1888: 244–245; ВУ КИ ћЕ ВИћ 
1986: 396). По све ба нал на и не знат на смрт гла со ви тог ју на ка зах те ва ла је 
до дат ну мо ти ва ци ју и ву кла је да ље у при чу. Сто га је по ста ло пре да ње о 
суд бин ском пред ска за њу Ка ти ће ве смр ти. Пре ма при по ве да њу Лу ке Ла за-
ре ви ћа у Ки ши ње ву, Јан ко и Лу ка су о Ду хо ви ма17 1806, не по сред но пред 
бој про тив Ха сан-па ше код Кр ни ћа, ру ча ли пе че ну јаг ње ти ну. 

16 Слич но се ка зу је и по во дом бит ке у Вар ва рин ском по љу 1810. Са гле да ва ју ћи по сле-
ди це су ко ба про тив ја ког не при ја те ља, вој во де су са ве то ва ле Ка ра ђор ђу да се кло ни бо ја. 
Ка ра ђор ђе им од го во ри: „Ко је ку де, ви дим да је ве ли ка тур ска си ла, и до и ста је та ко. Ал ће 
вој ска ми сли ти да се бо јим Ту ра ка па ће се по пла ши ти, и он да мо же зло би ти“. Нај зад, Ка-
ра ђор ђе је по пу стио и по ву као се на обли жње бр до, ода кле је имао до бар пре глед. Ипак, 
ни је одо лео. Опсо вав ши Тур ке: „Ене, по ду ши ји тур ској“, сју рио је низ бр до и уме шао се 
у бој (НЕ На дО ВИћ 1883: 242; Ка Ра џИћ 1969б: 79).

17 К. Про тић сма тра да је Лу ка по мео Све тог Или ју с Ду хо ви ма или да Л. А. Ба та ла ка 
ни је до бро упам тио пра зник ко ји му је Лу ка на вео (1893: 125).
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„Јан ко от ки не јед ну плећ ку од пе че на јаг ње та, и бу ду ћи да смо глад ни 
би ли, а дру го ни шта пре јаг ње та ни је би ло за је ло, то он ско ро с плећ ке 
ме со по је де, па је по че обр та ти, и у њу за гле да ти, и у то про го во ри: ʼПо-
бра ти ме Лу ко! Од нас ста ре ши на ско ро ће јед но га не ста ти!ʼ И ја му на 
то од го во рим: ʼПро ђи се, Бо га ти, по бра ти ме Јан ко, то га, зар је на ша суд-
би на у јаг ње ћој плећ ки за ре за на?ʼ“ 

Утом су са стра же до ју ри ла два ко ња ни ка и об ја ви ла на пад Ту ра ка. 
За хва љу ју ћи нај пре Ка ти ће вој при себ но сти, Ср би су бр зо ор га ни зо ва ли 
од бра ну и од би ли Тур ке ко ји се уз ве ли ку ште ту вра те у Ша бац. 

„Али, ка ко су Тур ци рас те ра ни би ли, а Јан ко Ка тић свуд као ко бац за 
њи ма ју рио, та ко, и то јед на, та ко ре ћи ку ка ви ца Тур чин, иза шу ма ри ца 
са кри вен, ду гом пу шком опа ли, те Ка ти ћа по сред ре ба ра ви ше сла би не на 
скроз по го ди, и овај без ду ше, с ко ња на зе мљу сва ли се!!! – Није ни убица 
ње гов остао у жи во ту. До бли жњи мом ци угле да ли су где је у шу ма ру 
дим од пу шке по ка зао се, те оп те ку це ло оно ме сто, и уби цу Ка ти ће вог 
све га на ко ма де исе ку; али са свим тим, жа лос на ша оп шта за Ка ти ћем 
Јан ком оста ла је не нак на ди ма.“ 

Пре ма истом из во ру, и Ка ра ђор ђе је су за ма ожа лио Јан ка Ка ти ћа на 
ме сту ње го ве по ги би је (аР СЕ НИ ЈЕ ВИћ 1988: 238–239).18

Пре да ње о Ка ти ће вој смр ти би ло је до бро по зна то и Си ми Ми лу ти но-
ви ћу, при ја те љу Лу ке Ла за ре ви ћа и ње го ве су пру ге Да ној ле (2003: 5–40, 
91–93). У Сер би јан ци о то ме пи ше: 

„Алʼ Ка ти ћу већ до спјео био, / И Ја ко ва ди го са Збреж ја, / На шао се с 
Лу ком у Кр њи ћу, / Обув ши јем пак опан ке лак хе, / И па ме тју ста ром 
опа сав се, / Шу ме сʼ дер жат, из бу си ја би ти. / Тек по јаг ње свак ис пе ко 
се би, / По себʼ Ја ков, а два ова ску па / Сје ду к вин ку за пе че не плећ ке, / 
Док ти Јан ко раз гле дав ши сво ју... / „Бра те Лу ко, нас јед но га неј ма, / А то 
да нас, илʼ нај да ље су тра!“ / Плећ ка лʼ ја вља што се прет чув ству је (1993: 
106; НЕ На дО ВИћ 1884: 138–139).

У ви ду оп штег ме ста, ау тор Сер би јан ке још по ет ски сти ли зу је, на вод-
не, по след ње Ка ти ће ве ре чи. Смрт но ра њен, Јан ко „тек вик ну а мом ци ма 

18 Анег до те пам те Во жда за бри ну та, ту жна, очај на и ср ди та, али рет ко упла ка ног. Вук 
Ка ра џић на ла зи да се Вожд „сит на пла као“ за „ми ло сни цом“ Ма ри јом из Бру сни це. Она је 
би ла по тур че на уо чи Пр вог устан ка и жи ве ла је у не ком од тур ских ха ре ма у Бе о гра ду. По 
осло бо ђе њу Бе о гра да, 1806, за па ла је за око Ка ра ђор ђу. Вожд ју је обу као у му шко оде ло, 
на о ру жао, увр стио ме ђу сво је мом ке и дао јој за ста ву. Уче ство ва ла је у не ким бит ка ма. 
До би ла је и му шко име – Мар јан. Ме ђу тим, тај на љу бав ни је за ду го оста ла не по зна та. Је ле на 
је убр зо са зна ла за Ма ри ју, од но сно Мар ја на, и ор га ни зо ва ла је ње но уби ство. Пот пла ти ла 
је Во ждо вог мом ка, Па вла Цу ки ћа, ко ји ју је убио, из гле да, сре ди ном 1808. и од мет нуо се, 
по том, у хај ду ке (1969а: 151; зЛаТ КО ВИћ 2007: 97). Пре ма јед ној пе сми из зе мун ског ру ко-
пи сног збор ни ка, у срем ском ма на сти ру Фе не ку Ка ра ђор ђе опла ку је злу срп ску суд би ну 
на кон кра ха Устан ка 1813. го ди не (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 2002: 80–81). 
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сво јим: / ʼКа мо Лу ка?!ʼ ʼОде го нећ Тур ке!ʼ / То тек до чув сва лио се с ха та, / 
И на зе мљу жи вим не до спјев ши“ (106–107).19 

На кон Ка ти ће ве по ги би је, вој ска кло не ду хом, а Ко смај ски срез ску пи 
се око мр тва Ка ти ћа, узму га и од не су у Ро га чу (ха џИћ 2000: 91). Од ла зак 
с бо ји шта, ве ли се, вој ни ци су про пра ти ли ре чи ма: „Кад не ма мо на шег ста-
ре ши не с ки ме смо се на у чи ли во је ва ти“. Од мах је Ка ра ђор ђе по слао че ти-
ри сво ја мом ка у Ро га чу по Ка ти ће вог бра та, Мар ка, да за ме ни Јан ка и да 
на траг по ве де сву вој ску из сво је кне жи не (НЕ На дО ВИћ 1893: 206; НЕ На дО ВИћ 
1884: 139). 

По сле по бе да у Бра та чи ћу и Кр ни ћу, Ка ра ђор ђе је по кре нуо вој ску из 
Ва ље ва се лу Бе љи ну да се та мо са ста ну са вој ском ко ја је ста ја ла пре ма 
Шап цу. На том пу ту, у се лу Вре лу, до ђе Во жду не ки чо век и до не се му не-
ка кво пи смо. Пи сар Сте ва про чи та пи смо Го спо да ру на са мо. Ка ра ђо р ђе 
од мах по ша ље од го вор по истом чо ве ку и „са мо хо да и је чи“. На је дан мах 
ре че бу љу ба ша ма: 

„А зна те ли шта су учи ни ле мо је ста ре ши не? – Не зна мо, Го спо да ру! 
од го во ри ше они. – Ко е ку де, по пла ши и ли се од ме не, да их не по би јем, 
па хо ће сви да бе же!! Сад сам им пи сао да се де где су: ја идем да би јем 
Тур ке а не Ср бе!“ (ЈО КИћ 1980: 202; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 2002: 47). 

Очи то да су при че и за стра шу ју ћи гла со ви о Во ждо вим су ро вим ме-
ра ма ка жња ва ња не по слу шних уста ни ка хи три је пу то ва ле од са мо га Ка ра-
ђор ђа, па је он у од суд ним мо мен ти ма, ка ко уве ра ва анег до та, ипак мо рао 
да пру жа и сво је вр сна уве ра ва ња о то ле рант ни јем по на ша њу. Ме ђу тим, 
срџ ба ни је га на пу шта ла ни по при спе ћу у вој ни ло гор у се лу Бе љи ну. О 
то ме све до чи по зна ти до га ђај ба ти на ња пи са ра Сте ве Јев ти ћа на о чи глед 
чи та ве вој ске: 

„Ту је Ка ра ђор ђе; љу тит, сла бо с ко јим го во ри, све ћу ти. Док му не што 
пи сар ње гов, ваљ да је скри вио – он ђи пи, пак ти мо га Сте ву ба ти ном, 
ба ти ном; ни ко не сме да се при ку чи, да мо ли, а од ње га се не оти ма. Док 
већ у не ко до ба по тр ча смо мо ли ти и Сте ву оту ри смо, те по бе же, а он кр џа-
лин ку до ва ти да уби је, а Сте ва се уме ша у вој ни ке и та ко се спа се. Сад сва 
и вој ска и вој во де и ка пе та ни гле да ју то, и је дан с дру гим ша пље: ја ој 
бра те, кад он од сво га мом ка и пи са ра та ко ра ди, ја шта ће од нас, ако 
скри ви мо, би ти.“ 

Страх иза зван де мон стра ци јом си ле имао је, за кљу чу је Про та Ма те ја, 
вас пит ни ка рак тер: „Уђе сло га, и, да је ре као он да: хај те сви на Са ву, да 

19 У анег до та ма ко је са др же те ме ју нач ких смр ти че сто се сти ли зу ју са мрт не опо ру ке 
гла со ви тих уста ни ка. Пам те се, на при мер, по след ње ре чи Хај дук Вељ ка Пе тро ви ћа (Ка-
ра џић, 1969в: 74), Ба ти ни ћа Стој ка из Аза ње, Ва се Ча ра пи ћа, Јо ва на Бе ло ва, Јо ва на Кур су ле 
(Злат ко вић 2007: 113–114) и ђа ко на Ава ку ма (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1888: 7; ПО ПО ВИћ 1950: 180). 
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пре га зи те, – ту се не би смео на ћи је дан ко ји не би на Са ву на га зио, а то ли 
на Ми шар ско По ље“ (1893: 208). 

Исто га да на, 3. ав гу ста, по што се ма ло од мо рио, Вожд је оти шао са 
че том од три ста мо ма ка до ћу при је на Ду ма чи ку да су Тур ци че сто про ла-
зи ли (Љу шић 1993: 183). Тур ци се ни су по ја ви ли, али је стра жа при ве ла 
дво ји цу Ср ба. Је дан од њих био је Ми лош Сто ји ће вић По це рац, та да још 
не зна тан ју нак, 

„ко ји је до тле био пи сар код бу љу ба ше Или је Мар ко ви ћа у По це ри ни. 
Ми лош је био млад чо век, шко ло ван код по по ва, ма ли плав, сим па ти чан, 
али ју на чан, та ко да су га по ре ди ли са ста рим Ми ло шем из По цер ја, 
по бра ти мом Кра ље ви ћа Мар ка. Ње гов го спо дар био се пре дао Тур ци ма, 
ње го ва мај ка би ла је од ве де на у роп ство, а он је са не ко ли ко мо ма ка по-
бе гао у пла ни ну. С њи ма је сад иза шао пред Ка ра ђор ђа. Овај му је ре као: 
ʼТи си мој син и би ћеш ми вој во да у По цер јуʼ“ (РаН КЕ 2002: 86). 

За раз ли ку од Ран ке о вог хро ни чар ски са же тог и са др жај ног из ла га ња, 
о тим до га ђа ји ма са вре ме ни ци и све до ци збо ре оп шир ни је, ни зом анег дот-
ских епи зо да. Пре ма се ћа њу Ка ра ђор ђе вог бу љу ба ше, Пе тра Јо ки ћа, су срет 
уста ни ка са Ми ло шем По цер цем био је ис пу њен не по ве ре њем. На сум ње 
да су они тур ски шпи ју ни, Ми лош и ње гов друг уве ра ва ли су уста ни ке да 
ни су, већ да им је до ту жио тур ски зу лум, па су до шли „Го спо да ру да с њим 
илʼ жи ве илʼ умру“. Ка да им по ка жу Го по да ра, они „се су зби ја ју, ми сле да иј 
ва ра мо, јер га ви де у гу њу и опан ци ма“. Во ждо ва пред ста ва, оде ве ног у про-
сто на род но оде ло, анег дот ска је кон стан та ко јом се ис ти че ње го ва бли скост 
с на ро дом. У се љач кој јед но став но сти, Ка ра ђор ђе је да лек Тур ци ма, али и 
бо га то оде ве ним вој во да ма ко је се по вре ме но по и сто ве ћу ју с Тур ци ма.20 

У да љем сле ду, Ђор ђе ис ку ша ва вер ност Ми ло ше ву и ње го вог пра ти-
о ца, па их је као вич не до ма ћем те ре ну, ску па са тро ји цом сво јих мо ма ка, 
ме ђу ко ји ма је био и Алек са Ду кић, по слао у из вид ни цу. Том при ли ком, 
Ка ра ђор ђе је срео и јед ног тр гов ца ко ји 

„бе же ћи из По це ри не ту на и ђе на ње га и ка же да он бе жи од Ту ра ка, да 
су Тур ци све по ље ша бач ко при ти сну ли, да се Ма чва и По це ри на пре да-
ла, и да Ср би Тур ци ма ра ну но се. Јо ште гле де ћи на вој ску Ка ра ђор ђе ву, 
до да го во ре ћи: ʼЈа ви дим, ти имаш ма ло љу ди, с ти ма се др жа ти не мо-
жеш, а к то ме су сви стра ни, па не зна ду ку да ће, па ће се сме сти те ће и 
од на ши љу ди стра да ти; но, ако ти имаш јошт гди вој ске, а ти удри си лу 
на си луʼ“. 

20 Не по вер љи ви су Тур ци и ка да се Ђор ђе, по сле слав не по бе де на по љу Ти ча ру 1810, 
са стао са тур ским пре го ва ра чи ма у прат њи Мла де на Ми ло ва но ви ћа, Си ме Мар ко ви ћа, Про те 
Ма те је Не на до ви ћа и Па вла По по ви ћа. Ло ши је оде ве ног од вој во да, Тур ци га ни су пре по зна-
ли, па су пи та ли ко је Цр ни Ђор ђе. На то им је он уз вра тио: „Ја сам Цр ни Ђор ђе не ко ме црн, 
не ко ме бео“. Сум ња ју ћи да је то за и ста био Ка ра ђор ђе, Тур ци су му, ипак, пре не ли по здра ве: 
„По здра ви те би ва Ка ра ђор ђа од на ше стра не“ (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1876: 557; зЛаТ КО ВИћ 2007: 76).
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Пре ма на во ди ма хро ни ча ра, овај се слу чај ни так тич ки са вет уда ра ња 
„си ле на си лу“ ве о ма до пад не Ка ра ђор ђу, па се он од мах вра ти у Бе љин. 
На ре див ши на сту па ње још два са та на пред, у се лу Ја ло ви ку ис ко па ју шан-
че ве (ха џИћ 2000: 92). 

Су тра дан, Ка ра ђор ђе се с че том вра ти у Ду ма чу, на уго во ре но ме сто, 
али од из вид ни ка ни тра га. По сум њав ши у пре ва ру, Ђор ђе ре че: 

„̓ Има лʼ ко да за ур ла као кур јак?ʼ Но шта се у вој сци не ће на ћи“, до да је 
Пе тар Јо кић. „На ђе се је дан и за ур ла. ̓ Аја! ̓  Не ма. ̓ Опетʼ ре че Го спо дар 
ви ше да диг не глас. Он то и учи ни, алʼ све ба да ва. ʼЕј, мај ку му, гди ме 
она ба ла ва де ри шта пре ва ри ше... Ба ци те јед ну пу шку, па шта му дра го.̓  
Из ба ци ше јед ну пу шку. Слу ша он, алʼ не ма од зи ва. На је дан пут тек 
пу че јед на пу шка. ʼЕто иј, ето ,̓ ре че Го спо дар. У том до ђо ше они сви 
пе то ри ца“. 

Ђор ђе је пи тао Алек су Ду ки ћа за ми шље ње о Ми ло шу, а ово ме су не-
до ста ја ле ре чи хва ле, што се Ђор ђу учи ни ло ве о ма ми ло (ЈО КИћ 1980: 203–
204; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 2002: 47–49). До знав ши, за тим, од Ми ло ша Сто ји ће ви ћа да 
се у се лу Гру ши ћу са ста ла скуп шти на ко ја се до го ва ра ла да но си Тур ци ма 
по рез и дру ге по тре бе, Ка ра ђор ђе се с вој ском та мо упу ти. Пре но си се да је 
Цин цар Јан ку би ло жао кне за Или је, па је по хи тао да му ја ви да бе жи, јер 
се овај био пре дао Тур ци ма. По што се вој ска до вољ но при бли жи ла се лу, 
ви де ли су Или ју ка ко је с не ко ли ко мо ма ка уте као. Оп ко лив ши скуп шти ну, 
Вожд из дво ји глав ни је по ту ри це, па по што их ис пи та, дво ји цу по се че. По-
но во је Ка ра ђор ђе при бе гао иза зи ва њу стра ха ра ди ус по ста вља ња бор бе ног 
по рет ка ме ђу уста ни ци ма. На кон то га, упи тао их је: 

„̓ Оће те лʼ се ви и опет Тур ци ма пре да ти?ʼ ̓ Не ће мо ,̓ грак ну на род. ̓ Види-
те лʼ ви, бра ћо, ка ко Тур ци ма но си те ра ну, ов но ве, во ло ве, ма сло, јај ца, 
мед, мле ко. А ја од вас ни јед ног ја је та не тра жим. Са мо сам рад да вас 
ис под по га ног тур ског јар ма из ба вим.̓  ̓ Оће мо ми с то бом у го ру, у во ду.̓  
ʼЕ кад оће те, а ви дај те то што сте Тур ци ма спре ми ли, да ми се вој ска ма ло 
на ра ни.̓  Љу ди да до ше све ра до и ве се ло (ЈО КИћ 1980: 204; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 2002: 
49–50). 

Про та Ма те ја на ла зи да је Вожд ли кви ди рао тро ји цу по цер ских кме-
то ва, те да то ни је од мах учи нио у Гру ши ћу, већ у Дво ри шту, се лу у под-
нож ју Це ра, где су, пре ма пре да њу, би ли дво ри Ми ло ша Оби ли ћа (1893: 209; 
ВУ КИ ћЕ ВИћ 1986: 397).21 Пре ма истом из во ру, на мах по сле из вр ше ња ка зне, 
Ђор ђе је по ка зао ру ком Ми ло ша Сто ји ће ви ћа и ре као: 

21 Ј. Ха џић пи ше да Ка ра ђор ђе „на и ђе у Бе лој Ре ци на кме то ве, ме ђу ко ји ма је био и 
кнез Или ја и Да ни ло, бу љук ба ша, ко ји су се би ли са ста ви ли да рас по ла жу за и ру за Тур ке. 
Ка ко не ки пот па зе Ка ра ђор ђа, од маʼ се по пла ше и бр же по бег ну у пла ни ну. Но, Ка ра ђор ђе 
че ти ри кме та до ко па у ру ке и по се че“ (2000: 92).
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„А ово не ка бу де вој во да Ми лош По це рац, Ми ло шу Оби ли ћу на ме сто! 
Ја ви, По цер ци (окре те се њи ма, јер бо је он де с Ми ло шем до шло не ко ли-
ко, око сто, По це ра ца) ви ди те ка ко ова тро ји ца пла ти ше сво јим гла ва ма, 
ко ји во ле Тур ци ма не го сво јој бра ћи Ср би ма; та ко ће те и ви сви ко ји од 
сад не уза слу ша ово га мо га и ва ше га вој во ду Ми ло ша. А ти, вој во да по-
цер ски, ако мо је за по ве сти не ис пу ња ваш, овим ћеш тра гом про ћи“ (1893: 
209). 

Ми лош се по кло ни и по ђе ру ци, али Вожд не да де ру ку, но се у образ 
по љу би ше. Ми лош ре че: 

„̓ Го спо да ру, сто жи во та да имам, свих ћу сто из гу би ти, а тво ју ћу во љу 
и за по свест до смр ти ис пу ња ва ти .̓ – Сто је они По цер ци у нај ве ћем стра-
ху, гле да ју ћи ону тро ји цу без гла ва, док је дан ре че: ʼГо спо да ру, ни смо 
има ли ме ђу со бом сво га вој во де, опро сти нам до сад, а од сад ми сви за 
на шим вој во дом а он за то бом у го ру и у во ду!ʼ – а дру ги сви: ʼУ го ру, 
у во ду, за на шим вој во дом.̓  ʼЕто ко је ку да, да је про сто, а од сад да вас 
ви дим! Чу вај те се да вам у та ке го сти не до ла зимʼ“, за кљу чи Ка ра ђор ђе 
(1893: 210). 

По ка зна ве жба стро го сти уро ди ла је пло дом. По цер ци су тра дан „на-
гр ну као ска ка вац у ло гор“ сво ме вој во ди. Ни ко ни је за о стао, осим ста ра ца 
ко ји су оста ли да са хра не тро ји цу жр тво ва них Ср ба. У ду ху ди дак тич ко-
про све ти тељ ског шти ва, Про та Ма те ја ис ти че по у ке: „Ето шта у сво је вре ме 
ва жи па мет на стро гост: по гу би ти тро ји цу за са чу ва ти хи ља да ма“ (1893: 210; 
НЕ На дО ВИћ 1884: 628–629). 

При по вед на ва ри јан та Пе тра Јо ки ћа о то ме ка ко је Ми лош по стао вој-
во дом још екс пли цит ни ји је и сим бо лич ни је упу ћу је на ко сов ску ле ген ду. 
Он ве ли да је Ка ра ђор ђе из Гру ши ћа до шао на ко нак у ме сто зва но „Ми ло-
ше ва во да. Бу нар Ми ло ша Оби ли ћа“. Он по ми ње да је ту би ла „ве че ра“ за 
ко јом су сви се де ли по ста ре шин ству, где је ко ме ме сто, а Ми лош По це рац 
слу жио је при со фри. У не ко до ба, Го спо дар ре че да и Ми лош сед не. Иа ко 
је у тра ди ци ји зна но да је Ка ра ђор ђе во оми ље но пи ће би ло ра ки ја22, оно је 
у Јо ки ће вом ка зи ва њу сим бо лич но за ме ње ном ви ном. Ка да се по слу жи Го-
спо да ру тре ћа ча ша ви на, он је узе, па ре че: 

„Го спо да ри и бра ћо! Ову ча шу ви на да пи је мо у здра вље мла дог на шег 
ју на ка Ми ло ша, од са да њег вој во де по цер ског, ко ји за јед но са име ном 

22 Ка ра ђор ђе је ју тро по чи њао мо ли твом и ча ши цом ра ки је, пе ва Ви шњи ће ва пе сма. 
Анег до та, та ко ђе, на во ди да је Ђор ђе нај ве ћом го збом сма трао „по га чу и па пу лу, уз пост; 
а по га чу и су во ме со уз мрс, и уз то чу ту ри цу шу ма диј ске ра ки је“. Ка зу је се и о то ме ка ко 
је ру ски по сла ник у Ср би ји, К. К. Ро до фи ни кин, чак на сто јао да Во жда од вик не од ра ки је 
и да код ње га ство ри на ви ку пи је ња ча ја, па му је за то уз чај по слао упут ство ка ко се на-
пи так при пре ма и уз то још и ру ма. Баш ка да се Вожд при ви као на чај, по не ста ло је ру ма 
и он се по но во при во лео ра ки ји (Злат ко вић 2007: 91, 93, 96). 
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на сле ђу је хра брост и ју на че ство свог име ња ка Оби ли ћа. Здрав си, Ми-
ло шу, вој во да по цер ски!!!“ Ми лош ско чи да по љу би ру ку, а он га вра ти 
да сед не на сво је ме сто. По сле ве че ре, Вожд ре че оку пље ном на ро ду: 
„̓ Чу сте лʼ ви да ја ва ма по ста ви вој во дом Ми ло ша?ʼ ʼЧу смо, Го спо да ру.̓  
ʼЊе га да слу ша те: што вам год он за по ве да, то ја за по ве дам. За то кад вас 
он по зо ве, сви без из го во ра за њим да иде те. Оруж је сте пре да ли Тур-
ци ма, но узми те си ки ре и мо ти ке. Ме ни та ко ви љу ди тре ба ју да шан це 
ко па ју, а пу шка ка имам до ста.̓  ̓ Оће мо Го спо да ру!ʼ“ од го во ри ше По цер ци 
(1980: 204–205; МИ ЛИ ћЕ ВИћ 2002: 50–51).23

Од мет нув ши ко ле бљи ве По цер це и Ма чва не у уста нич ке ре до ве, Ка-
ра ђор ђе се с вој ском из Бе љи на, 9. ав гу ста, упу тио Ми ша ру, где се 13. ав гу-
ста од и гра ла од лу чу ју ћа бит ка у ко јој су уста ни ци из во је ва ли нај сјај ни ју 
по бе ду про тив тур ске вој ске у Пр вом срп ском устан ку. По бе дом на Ми ша ру, 
Ср би су по вра ти ли власт у По це ри ни и Ма чви и за ду го от кло ни ли опа сност 
од тур ских на па да из Бо сне. Са Ми ша ра су Ка ра ђор ђе и уста ни ци при те кли 
у по моћ угро же ним сна га ма на Де ли гра ду, а по том су за у зе ћем Бе о гра да, 
кра јем 1806. и по чет ком 1807, кру ни са ли до та да шње бор бе и при си ли ли 
Пор ту на ве ће уступ ке. 
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РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ШТАМ ПАР СКИХ  
ГРЕ ША КА У ШЋЕ ПА НУ МА ЛОМ 

(ИН ТЕР ТЕК СТУ аЛ НЕ Па Ра ЛЕ ЛЕ)*

У ра ду се утвр ђу ју штам пар ске гре шке у пр вом из да њу Ње го-
ше вог спје ва Шће пан Ма ли на осно ву ин тер тек сту ал них па ра ле ла: 
у пр вом по гла вљу – на осно ву рјеч нич ког члан ка Џо на Ри чард со на 
(Лон дон, 1806), у дру гом по гла вљу – на осно ву на чи на пи са ња по-
је ди них об ли ка у за пи су игу ма на Те о до си је Мр које ви ћа, при ло же-
ног уз пр во из да ње спје ва, у тре ћем по гла вљу – на осно ву два ју 
ци та та Ву ка Вр че ви ћа, у чет вр том по гла вљу – на осно ву по ре ђе ња 
с прет ход ним из да њи ма Гор ског ви јен ца и с укуп ним во ка бу ла ром 
Пе тра II Пе тро ви ћа -Ње го ша.

Кључ не ри је чи: Пе тар II Пе тро вић -Ње гош, спјев Шће пан Ма ли, 
спјев Гор ски ви је нац, Џон Ри чард сон, Те о до си ја Мр ко је вић, Вук 
Вр че вић.

0. УВОд. Кри тич ко из да ње спје ва у драм ској фор ми Шће пан Ма ли Пет-
ра II Пет ро ви ћа -Ње го ша за сни ва се, с јед не стра не, на из во ри ма, а њих је 
че ти ри: ау то граф пр ве стра ни це ру ко пи са, дви је прет ход не пу бли ка ци је 
че твр те по ја ве пр вог чи на, у ли сту Ja dran ski Slav jan и у ли сту Срб ске но ви не, 
и пр во из да ње; с дру ге стра не – на ин тер тек сту ал ним ве за ма с дру гим из-
да њи ма и ру ко пи си ма; с тре ће стра не – на за мје ни во кал ских гра фе ма у 
тек сту пр вог из да ња у од но су на прет по ста вље ни пиш чев ру ко пис.

0.1. У овом ра ду раз ма тра се дру ги од на ве де на три кру га ис прав ки 
штам пар ских гре ша ка у пр вом из да њу Шће па на Ма лог, а он се за сни ва на 
по ре ђе њу по је ди них сти хо ва (и про зних се квен ци) спје ва с је д ним ста рим 
рјеч ни ком, с ру ко пи сом игу ма на Те о до си је Мр ко је ви ћа, с два ци та та Ву ка 

* Ра ђе но у окви ру на уч ног про јек та „Пје снич ка дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа -Ње го ша у 
ори ги на лу и рус ким пре во ди ма“ Ин сти ту та за сла ви сти ку и фи ло ло ги ју Па не вроп ског уни-
вер зи те та Апе и рон у Ба њој Лу ци.
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Вр че ви ћа те с из да њи ма дру гих Ње го ше вих дје ла, при је све га Гор ског 
ви јен ца, али и с укуп ним Ње го ше вим во ка бу ла ром.

0.2. Пр ви и тре ћи круг ис прав ки обра зла жу се у по себ ним рас пра ва ма.

1. РИ чаРд СО НОВ РЈЕч НИК. „Там но мје сто“ из 3550. сти ха Шће па на Ма лог 
(ов дје и да ље: сти хо ви се на во де пре ма на шој ну ме ра ци ји) оста ло је не раз ја-
шње но у до са даш њој еди ци оној и лек си ко граф ској исто ри ји – ко мен та то ри 
га ни су об ја шња ва ли, а Реч ник Ње го ше ва је зи ка ни је гa на вео. У пр вом 
из да њу стих гла си: Ка не вјер ни на род Ђан бен -ђа на (аС 1851: 164).

За мо лио сам ко ле ге са Ка те дре за ори јен та ли сти ку Фи ло  ло ш ког фа кул-
те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду да по мог ну у раз ја шње њу овог „там ног мје ста“. 
Истог да на до био сам од го вор Дра га не Ђор ђе вић, до цен та на Гру пи за арап-
ски је зик и књи жев ност, с лек си ко граф ским из во ром (rI cha rd son 1806: 333). 
У про прат ном пи сму ко ле ги ни ца Ђор ђе вић ка же да је не оче ки ва но бр зо на шла 
рје ше ње, да ина че не ма мно го по да та ка о овом би ћу, а да је за ни мљи во да је 
Ње гош чуо за ње га. Џан бин Џан је име из ми шље ног би ћа за ко је се вје рује 
да је краљ ра се арап ских зло ду ха, џи ни ја или џи но ва, ис ти че она.

1.1. У Ри чард со но вом рјеч ни ку, у од ред ни ци ко ја на ен гле  ском гла си 
Jаn bi ni Jаn (прет ход но је на зив на арап ском је зи  ку), на ла зи мо сље де ће об јаш-
ње ње: „Име из ми ш ље  ног би ћа ко је пред ста вља зна ча јан лик у ис точ њач кој 
мит ској тра ди ци ји. За ње га се вје ру је да је био цар оне вр сте ство ре ња ко ја 
су до би ла име пре ма арап ском Ğаnn или Ğinn (пре ма пер сиј ском Ğаn niаn 
или Ğinniаn), а и Пе рисa или ду хо ва ко ји су на се ља ва ли зе мљу при је не го 
што је ство рен Адам, али су по том са тје ра ни у ћо шак сви  је та по име ну 
Ğinnistаn, због сво је не по слу шно сти пре ма вр хов ном би ћу. Штит Ğаnn bin 
Ğаnn-а сла ви се на Ис то ку исто као и онај Ахи лов ме ђу Гр ци ма; био је са-
чи њен од та ли сма на, за ко ји се вје ру је да но си о цу пру жа за шти ту од свих 
ма ђи ја. За ње га се ка же да су га по сје до ва ла три Со ло мо на, је дан за дру гим” 
(rIc hard son 1806: 333) (Пе ри си су би ли, пре ма пер сиј ској ми то ло ги ји, по том-
ци па лих ан ђе ла ко ји по сје ћу ју цар ство смр ти). Ово рјеч нич ко об ја шње ње 
пре вео је Сло бо дан Кља је вић, ко ји је до дао и на по ме ну о Пе ри си ма.

1.2. Сaма ри јеч џин у срп ском је ори јен та ли зам, пре у зет из арап ског 
је зи ка тур ским по сред ни штвом. Али ни је пре у зе то и ње но ми то ло шко зна-
че ње. Дру кчи је је с име ни цом див: она је пре  узе та из тур ског с ми то ло шком 
са др жи ном (по ја вљу је се и у бај  ци Баш че лик, чи ји је мо тив, као и ана лог ни 
ру ски Кощей Бес смертный, по зајм љен из тур киј ских је зи ка). Име ни цу див 
мно го су ра ни је по зај ми ли Ру си из дру гих тур киј ских је зи ка (по свје до че на 
је у Сло ву о пол ку Иго ре ве).

1.3. У тек сту су гла сник Ђ пр вог из да ња ис пра ви ли смо у Џ, док смо 
ком по нен ту бен ‛син’ оста ви ли као у пр вом из да њу не за мје њу ју ћи је за бин 
по ен гле ском обра сцу, али смо је при кљу чи ли дру гом хо мо ни мич ном име ну 
(ген.) Џaна:
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Ја се чу дим, тако ми сеџ áде,
не вјер ни ке што наш Аллах тр пи,
из сви је та што их не иш ће ра,
кa невјĕрни на род Џaн - бенЏaна.
(ШМ 2018: 3547–3550).

Ми то ло шко име је упо три је бље но у по се сив ном ге ни ти ву. Но ми на тив 
би гла сио Џaн бен Џaн ‛Џан син Џа нов’. Ми дру гу ком по нен ту, тј. опи с ни 
па тро ним, у кон  тек сту стро ге си ла бич ке струк ту ре сти ха, до но си мо као 
срас ли цу, без цр ти це (ген. бенЏaна), а лич но име му при кљу чу је мо као по лу-
сра сли цу, с цр ти цом (ген. Џaн  бенЏaна), јер оно ни је у па де жу.

2. за ПИС ИГУ Ма На МР КО ЈЕ ВИ ћа. „Ли стић од игу ма на Мр ко је ви ћа”, чи ји је 
фак си мил у пр вом из да њу на по себ ном ли сту пје сник „по ста вио”, зна ча јан 
је и за тек сто ло ги ју Шће па на Ма лог и дру гих Ње го ше вих дје ла. То се ти че, 
пр во, на чи на пи са ња во кал ног или сло го твор ног ‹r›, а ње га Те о до си ја Мр ко-
је вић пи ше на сла ве но срп ски на чин.

(1) У сре ди ни ри је чи пи ше га ди гра мом ár: Цр но гор ци (cárno gor ci), Цр ну 
Го ру (cárn8 gor8), Мр ко(e)ви ћ (márkovi+7). Остат ке ова квог пи са ња на ла зи мо 
и код Ње го ша.

(2) На по чет ку ри је чи у ко јој је ини ци јал но х из гу бље но пи ше га ди-
гра мом ar: и на рбат му ку под но сио (ar bat7). Алек сан дар Мла де но вић об лик 
по гре шно тран скри бу је: ар бат (MЛa дe Нo  ВИћ  2007: 16 (нап.)).

2.1. Ис та ћи ће мо и дви је ка рак те ри сти ке тек ста ко је се ти чу пи са ња су-
гла сни ка.

(1) Ни у Мр ко је ви ће вом иди о лек ту, као ни у Ње го ше вом, ни је се упро-
шћа ва ла су гла снич ка гру па ‹стн›; он пи ше: из вјест но (izv5stno).

(2) Гра фе ма { има ла је у пи сме но сти епо хе ко јој су при па да ли и игу ман 
Те о до си ја и вла ди ка Ра де ври јед ност ‹шт›: ти сјашт (tisя{7), а не *шч, ка ко 
Алек сан дар Мла де но вић об лик по гре шно тран скри бу је: ти сјашч (MЛa дe-
Нo  ВИћ  2007: 16 (нап.)).

2.2. Те о до си ја Мр ко је вић ко ри сти, као и Ње гош, та уто во кал ски диф-
тонг (ии̯).

(1) На кра ју ри је чи оби ље жа ва га гра фиј ским сег мен том Yй: Азии̯ (azYй). 
То зна чи да је и игу ман у про зи са жи мао фо но ло шки сег мент: ‹ији› > ии > ии̯, 
као што је то чи нио Ње гош у по е зи ји (кад је то си ла бич ка струк ту ра сти ха 
зах ти је ва ла): Ан дрии̯ у Гор ском ви јен цу, Ру сии̯ у Шће па ну Ма лом. Раз ли ка 
је у то ме што се у до ба Те о до си ји но де се те рич ко Y пи са ло с дви је, а у Ње го-
ше во – с јед ном тач ком ð.

(2) Као и Ње гош, Те о до си ја Мр ко је вић ко ри сти при дје ве на -ијинск- и 
у њи ма са жи ма фо но ло шки сег мент: ‹ији› > ии > ии̯, као што је то чи нио и 
Ње гош, и оби ље жа ва га са мо с јед ним сло вом (i): уру мел(и )̯ин ска го (ur8má-
linskago), ве не ц(и )̯ин ски (vánácinski).
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2.3. Те о до си ја Мр ко је вић ко ри сти, као и Ње гош, хе те ро во кал ске диф-
тон ге (ои )̯ и (ое)̯.

(1) Хе те ро во кал ски диф тонг (ои )̯ Те о до си ја Мр ко је вић из го ва ра у санд-
хи ју, а оби ље жа ва не сло гов ност во ка ла и ру ском гра фе мом й („и крат кое“): 
‹ко ји ово› > кои ово > кои ̯ ово (koй wvo).

(2) Хе те ро во кал ски диф тонг (ое)̯ Те о до си ја Мр ко је вић из го ва ра у свом 
соп стве ном пре зи ме ну за пи су ју ћи јед ном гра фе мом o диф тонг (ое)̯ на стао 
са жи ма њем од -оје- (уз гу бље ње ин  тер во кал ског ј): Мр ко(е)̯ви ћ (márko vi+7), 
као и Ње гош, али Ње гош са мо кад то си ла бич ка струк ту ра сти ха за хти је ва, 
у Гор ском ви јен цу (Цр ноев̯и ћ) и Шће па ну Ма лом (Мр коев̯ић).

3. СТИ хО ВИ КО ЈЕ На ВО дИ ВУК ВР чЕ ВИћ. У збор ни ку „Ма ње пје сме вла ди ке 
цр но гор ско га Пе тра II  -ога Пе тро ви ћа Ње го ша“ Ми лан Ре ше тар об ја вљу је 
По пис вла ди чи них дје ла. (хро но ло шким ре дом.) (РЕ ШЕ ТаР 1912: VI I–X XIV), па 
под бр. 60 на во ди Гор ски ви је нац, а на кра ју би бли о граф ске би ље шке пи ше: 
»Вр че вић у ру ко пи сном Жи во то пи су (в. бр. 49), на л. 46 стр. 2. спо ми ње, 
то бо же из Г. В., ова два сти ха:

„Мно го ог ња под ма ли јем лон цем –
ло нац пр ште ал’ чор ба пре бу ја.“

али тих сти хо ва у Г. В. не ма!« (РЕ ШЕ ТаР 1912: XV). Под бр. 49 на вео је по-
дат ке о пје сми (Са ста нак с Али па шом): „В. Вр че вић, Жи во то пис вла ди ке 
цр но гор ско га Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша II. (ру ко пис у Ма ти це срп ске у 
Но во ме Са ду), л. 27, стр. 2–3“ (РЕ ШЕ ТаР 1912: XII).

3.1. У ме ђу вре ме ну је Вр че ви ћев ру ко пис об ја вљен, под на сло вом Жи
вот Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, вла ди ке цр но гор ско га (ВР чЕ ВИћ 1914: 
110–201), и у ње му су два пут по два сти ха из Шће па на Ма лог при пи са на 
Гор ском ви јен цу.

(1) Пред го вор, ко ји је на пи сан у Тре би њу на Пе тров дан 1870. а пот пи сан 
ини ци ја ли ма В. В., ау тор за вр ша ва оцје ном да је вла ди ка Пе тар II „нај муч-
ни ји жи вот про вео упра вља ју ћи оним – јошт он да – нео б у зда ним на ро дом 
а не пре ста но бо ре ћи се су два огла ше на ла фа, Али -па шом Ри зван бе го ви ћем, 
ве зи ром хер це го вач ким, и Осман -па шом Ска дар ским, – баш као што је ка-
зао у Гор ско ме ви јен цу:

Ко вје чи то хо ће да жи ву је,
Му че ник је ово га сви је та.“ (ВР чЕ ВИћ 1914: 111).

(2) Уред ник ову по гре шну атри бу ци ју сти хо ва ни је уоп ште  ко мен та ри сао.
(3) Дру ги пар сти хо ва Вр че вић на во ди у сље де ћем кон тек сту: „(…) ни-

че га се ни је бо јао, а ка мо ли чу вао, но све и сва ра дио као што се био на у чио, 
не оба зи ру ћи се на сво је ри је чи у Гор ском ви јен цу:

Мно го ог ња под ма ли јем лон цем,
Ло нац пр ште, ал’ чор ба пре бу ја,
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т. ј. кад чо јек хо ће да у пре ће ра но сти жи ви и да се бо ри о на ра ви ко ја му је 
гра ни цу си ле по ло жи ла, мо ра при је вре ме на по стра да ти ду шев на али тје-
ле сна сна га, а на рав но је да у пре ће ра но сти ва зда она ја ча стра на сла би ју 
по бје ди“ (ВР чЕ ВИћ 1914: 197).

(4) Уред ник уз сти хо ве до да је на по ме ну: „(Као што је већ опа зио Г. 
Ре ше тар у Ма њим пје сма ма, ових сти хо ва не ма у Гор ском ви јен цу)“ (ВР чЕ ВИћ 
1914: 197 (нап.)). А то зна чи да ни он ни је знао ода кле су сти хо ви.

3.2. У дру гом из да њу „Цје ло куп них дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша“ 
и Да ни ло Ву шо вић об ја вљу је би бли о граф ски при лог Ње го ше ва де ла по 
хро но ло шком ре ду по стан ка (ВУ ШО ВИћ 1936: ХI–X XVI II), па под бр. 66 пи ше: 
„Не ки су по је ди не од лом ке Ње го ше вих де ла сма тра ли као Ње  го ше ве за себ-
не пе сме. (…) По ме ни мо ов де нај зад, да В. Вр че вић у Ње го ше ву | Жи во ту 
(Књи ге Ма ти це срп ске, бр. 46) на стр. 111 и 197, на во  ди по два сти ха као да 
су из Гор ског ви јен ца, док су ти сти хо ви из Шће  па на Ма лог (III, 138–139 и 
IV 92–93), са мо што су у дру гом слу ча ју по гре ш но на ве де ни“ (ВУ ШО ВИћ 
1936: XXVI–X XVII (знак | ука зу је на пре ла зак на дру гу стра ну у тек сту 
ко ји се ци ти ра)).

3.3. Раз мо три ће мо сти хо ве ко је Вр че вић на во ди.
(1) Пр ви Вр че ви ћев ци тат од но си се на сти хо ве: 

Ко вје чи то хо ће да жи ву је
му че ник је ово га сви је та.
(ШМ 2018: 1821–1822),

али се они ни у че му не раз ли ку ју од оних у пр вом из да њу Шће па на Ма лог 
(стр. 89), чак ни у ор то гра фи ји и ин тер пунк ци ји.

(2) Сти хо ви ко је је Вр че вић на вео, а Ре ше тар по сма трао као од ло мак 
из не по зна те Ње го ше ве пје сме, ствар но су ва ри јан та сти хо ва 2588–2589 из 
пр вог и свих ка сни јих из да ња Шће па на Ма лог, па и из на шег ос нов ног:

Мно го òгња под ма ли јем лон цем –
ал ће пр снут ал про лит мли је ко.
(ШМ 2018: 2588–2589).

У пр вом из да њу (стр. 123) пр ви стих се не за вр ша ва ни јед ним ин тер пунк-
циј ским зна ком, и не ма на рав но ак це нат, а дру ги по чи ње ве ли ким сло вом, с 
тим што се ве зник ал оба пу та и ин фи ни тив у оба гла го ла за вр ша ва ју апо-
стро фом – осим ових тех нич ких, дру гих раз ли ка из ме ђу пр вог и по то њег 
из да ња не ма. 

Ове сти хо ве, као не сум њи во Ње го ше ве, ми оста вља мо као основ не и 
у кри тич ком из да њу (Ма РО ЈЕ ВИћ 2020). Али у тек сто ло шкој на по ме ни до но-
си мо и ва ри јан ту 2589. сти ха (2588. стих је у обје ва ри јан те исто вје тан) ко ју 
је са чу вао Вук Вр че вић јер сма тра мо да је и она не сум њи во Ње го ше ва – и 
при па да тек сту спје ва као ал тер на тив на.
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4. ЊЕ ГО ШЕ Ва дЈЕ Ла. Ин тер тек сту ал ну ве зу ус по ста вља мо с Гор ским 
ви јен цем и ње  го вим пр вим ла ти нич ким из да њем, ко је је при ре дио Сте фан 
Ми тров Љу би ша (Lju bI ša 1868/2017), пр во, у ре флек си ма крат ког ја та по-
сли је ус не ног су гласнка в. Љу би  ша је у ин фи ни ти ву гла го ла жи вјет(и): 
мо гу жи вјет као два сул та на (ГВ 2018: 1202, življet (стр. 62)), ње го вом рад ном 
при дје ву: кад под овом жи вје ли ма ра мом! (ГВ 2018: 305, ži vlje li (стр. 17)) и 
пре фик сал ној из ве де ни ци у ин фи ни ти ву: чуд но ли ћеш не што до жи вје ти! 
(ГВ 2018: 1695, do živ lje ti (стр. 85), код Љу би ше је то 1693. стих) – ре кон стру-
и сао ефе кат је кав ског јо то ва ња (Ма РО ЈЕ ВИћ 2019: 81).

Ау тен тич ни су, на рав но, об ли ци ко је је на вео Ње гош, али ова (не оправ-
да на) из мје на слу жи нам као ар гу мент да се то мо гло де си ти и то ком при-
пре ме за штам пу Шће па на Ма лог у Тр сту или у са мој сло во сла га ч ни ци у 
За гре бу, али са мо у јед ном при мје ру (ко ји са да ис пра вља мо): то се у нaс 
до жи вје ти не ће – (уп. ШМ 2018: 809, до жи вље ти (стр. 41)). У основ ном из да-
њу оста ви ли смо би ли об лик до жи вље ти, а са да га пре мје шта мо у фус но ту 
као ал тер на тив ни об лик из пр вог из да ња (у кри тич ком из да њу, док у ак це-
нат ском оста вља мо са мо ис пра вље ни об лик).

У свим дру гим при мје ри ма у спје ву је не јо то ва ни об лик – у ин фи  ни ти-
ву пре фик сал ног гла го ла: да ће ова до жи вјет чу де са! (ШМ 2018: 1811); Ко ће 
љеп шу сла ву до жи вје ти, (ШМ 2018: 2354); да на сла ђег до жи вје ти не ћу (ШМ 
2018: 2358), у не пре фик сал ном гла го лу у ин фи ни ти ву: ти ћеш жи вјет док 
Тур чи на тра је, (ШМ 2018: 1072); жи вјет му је док је ме не дрa го – (ШМ 2018: 
1141); Јер не мо гу жи вјет од нече са (ШМ 2018: 1765) и рад ном при дје ву: како 
би смо без ра та жи вје ли? (ШМ 2018: 2851) те у рад ном при дје ву гла го ла с 
дру гим пре фик сом: ожи вје ле круп ним од зи ви ма. (ШМ 2018: 2610).

4.1. И за дру ги тип из мје на по зва ће мо се на пр во ла ти нич ко из да ње 
Гор ског ви јен ца Сте фа на Ми тро ва Љу би ше.

У пр вом из да њу Гор ског ви јен ца (и у са чу ва ном ди је лу ру ко пи са) на ла-
зи мо пред лог съ ис пред ин стру мен та ла лич не за мје ни це тре ћег ли ца му шког 
ро да: те с њим пле ме србско отро ва ше (ГВ 2018: 212, š njim (стр. 13)); да с 
њим је де ма џар ске но со ве. (ГВ 2018: 709, š njim (стр. 37)); Шест пу та сам с 
њим нà му ку био (ГВ 2018: 1985, š njim (стр. 101), код Љу би ше је то 1984. стих); 
и с њим же на ње го ва Љу би ца – (ГВ 2018: 2762, š njim (стр. 138), код Љу би ше 
је то 2764. стих) и јед ном с по крет ним е: па се с њи ме нè ка раз гòво ре (ГВ 
2018: 2053, š nji me (стр. 105), код Љу би ше је то 2052. стих), лич не за мје ни це 
тре ћег ли ца жен ског ро да: с њом пŷт неба бјè жи ци ју чу ћи. (ГВ 2018: 124, š njom 
(стр. 8)); па с њом бје жа гла вом по свијéту. (ГВ 2018: 1274, š njom (стр. 66), 
код Љу би ше је то 1273. стих) и лич не за мје ни це тре ћег лица мно жи не: „(…) 
с њи ма тре ба ова ко ра ди ти“ – (ГВ 2018: 70, š nji ma (стр. 6)); па нà му ке с 
њи ма у га ли ју – (ГВ 2018: 1514, š nji ma (стр. 77), код Љу би ше је то 1513. стих); 
Ка ко се са ста ше с њи ма, зна до ше штò је. (ГВ 2018: –1964, š nji ma (стр. 100), 
код Љу би ше је то про за ис пред 1963. сти ха); и за пад ни с њи ма под Шти та-
ре (ГВ 2018: 2750, š nji ma (стр. 138), код Љу би ше је то 2752. стих). Као што 
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ви ди мо, Љу би ша је при мје ре фо не ти зо вао, и то је спро вео до кра ја (Ма РО-
ЈЕ ВИћ 2019: 75–76).

Ау тен тич ни су, на рав но, об ли ци ко је је на вео Ње гош, али ова (не оправ-
да на) из мје на слу жи нам као ар гу мент да се то мо гло де си ти и то ком при-
пре ме за штам пу Шће па на Ма лог у Тр сту, али са мо у не ким при мје ри ма 
(ко је са да ис пра вља мо оста вља ју ћи их не ис пра вље не ал тер на тив но у тек-
сто ло шкој на по ме ни).

У пр вом из да њу (и код нас у основ ном из да њу) аси ми ла ци ја је од ра же-
на у пред ло гу ис пред ин стру мен та ла лич не за мје ни це тре ћег ли ца му ш ког 
ро да, два пут без по крет ног е: у цркви се за тво ри ти / зов не бра ћу да с њим 
по ђу: (уп. ШМ 2018: 2153 (81), ш њим (стр. 102)); Шће пан се диже, сре те га 
и од ве де на страну, за ду го се с њим за ба ви, (уп. ШМ 2018: –2285, ш њим 
(стр. 108)) и јед ном с по крет ним е: и же лим се с њи ме по ми ри ти. (уп. ШМ 
2018: 1973, ш’ њи ме (стр. 94)) те лич не за мје ни це тре ћег ли ца мно жи не: О 
да знáдеш што се с њи ма збило: (уп. ШМ 2018: 2070, ш њи ма (стр. 99)). У 
основ ном из да њу оста ви ли смо би ли пред ло шко -па де жне ве зе с од ра же ном 
аси ми ла ци јом: ш њим (х 2), ш њи ме, ш њи ма, а са да их пре мје шта мо у фу-
сно ту као ал тер на тив не ли ко ве из пр вог из да ња (у кри тич ком из да њу; у 
ак це нат ском из да њу остав ља мо са мо ис пра вље не об ли ке).

У свим дру гим при мје ри ма у спје ву су од пр вог из да ња об ли ци без 
од ра же не аси ми ла ци је – ис пред лич не за мје ни це 3.л. јед ни не му шког ро да, 
без по крет ног е (с њим): Уста је Шће пан те га пра ти, ду го се с њим раз го
ва ра (ШМ 2018: –2352); с њим уде си, те га ухва ти смо (ШМ 2018: 2971); Па-
тријарх се Бркић с њим по зна де (ШМ 2018: –2972) и с по крет ним е (с њи ме): 
по љу би се и по ми ри с њи ме – (ШМ 2018: 2005); и одмаха с њи ме у тав ни цу 
– (ШМ 2018: 2941); ка кав по са ви с њи ме има те? (ШМ 2018: 2968), ис пред 
лич не за мје ни це 3.л. јед ни не жен ског ро да (с њом): цар ска ку па да с њом цар 
на пи ја (ШМ 2018: 63); да с њом мр сим пет ке и сри је де (ШМ 2018: 226); ко 
с њом ум ре, с њом се ро ди – / на шем Бо гу тај у го ди! (ШМ 2018: 837 (23)); (с 
њом се сви јет и да нас у клиња) (ШМ 2018: 1243) и ис пред лич не за мје ни це 
3.л. мно жи не (с њи ма): Нек гро мо ви тур ски оре, / нек се го ре с њи ма бо ре 
(ШМ 2018: 815 (1)); па да ра ди с њи ма што сам хо ће (ШМ 2018: 1436); с њима 
ће мо боја учи ни ти (ШМ 2018: 2712); с њи ма чу да ура дит мо же те – (ШМ 
2018: 2809); То ће ре ћи да смо с њи ма јед но. (ШМ 2018: 3092); и с њи ма се 
на крај не до ла зи (ШМ 2018: 3544).

На ве де ним при мје ри ма тре ба до да ти и при мје ре упо тре бе пред ло га с 
с ге ни ти вом при свој не за мје ни це за жен ски род јед ни не (с њи не): с њи не 
злоће и њи не невје ре (ШМ 2018: 1469) и за мно жи ну (с њи ним): »Ја, сул тан 
Му ста фа èмир, брат сун ца а ро ђак мје се ца, слу жи тељ (…) Ср би је са свим 
ње  ним гра до ви ма и ку ла ма, свê Àр бани је, Ка рà вла шке и Ка ра бòг данске с 
њи ним пу то ви ма и гра до ви ма (…)« (ШМ 2018: –1614).

Она че ти ри слу ча ја у ко ји ма је у пр вом из да њу од ра же на аси ми ла ци ја 
те шко да мо гу би ти из Ње го ше вог ру ко пи са. Ње гош пи ше пред лог с с де-
бе лим је ром (s7), а с ко јим би је ром на пи сао ало морф ш? За то би се мо ра ло 
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прет по ста ви ти да је пи сао са ста вље но ([n6im7, [n6imе, [n6i ma), а то је ем 
ма ло вје ро ват но, ем не ма за то си гур них при мје ра.

За па жа мо јед ну за ни мљи ву по је ди ност: че ти ри при мје ра с од ра же ном 
аси ми ла ци јом на ла зе се из ме ђу 1973. и 2285. сти ха. При је и по сли је ди о ни це 
тек ста ко ја је тим сти хо ви ма оме ђе на Ње го шев текст ни је ис прав љан (остао 
је пред лог с), а уну тар те ди о ни це не ис пра вљен је са мо при мјер из 2005. 
сти ха! Очи то је ре дак тор ски по сту пак ми је њан, али ни је ре дак ци ја ујед на-
че на у јед ном или дру гом смје ру.

4.2. Ин тер тек сту ал ну ве зу ус по ста вља мо с Гор ским ви јен цем и ње го-
вим пр вим ла ти нич ким из да њем (Сте фа на Ми тро ва Љу  би ше) и у по гле ду 
но вог, срп ског (а не нај но ви јег, је кав ског) јо то ва ња у јед ној по твр ди име ни це 
ар хи дја кон.

Пр ва по твр да име ни це у пр вом из да њу од штам па на је са ђ: До хо де 
Ар  хи ђа кон Пе тар (све ти Пе тар), (аС 1851: 86). Ми смо, већ у ос нов ном изда-
њу, об лик ис пра ви ли пре ма три ка сни је по твр де из мје стив ши и пјес ни ко ву 
на по ме ну из тек ста у фу сно ту: До хо де ар хи дјà кон Пе тар* (*Свè ти Пе тар), 
вој во да Дра го Ву ко тић (…) и зà њи ма мно го Цр нòго раца (ШМ 2018: –1761). 
Дру га по твр да је у ис тој ди да ска ли ји, али је она и у пр вом из да њу од штам-
па на са дј: Ар хи дјà кон Пе тар да ва три хà та и ша тор се рàс кје ров вла ди ци 
Сави на дар од Цр нòго раца, а јèд нога хà та па тријарх у (ШМ 2018: –1761, 
Ар хи дја кон (стр. 86)), као и дви је на ред не: Трче ар хи дјà кон Пе тар Сиваља 
бè глер бего ва (ШМ 2018: –2255, Ар хи дја кон (стр. 107)); До ла зи ар хи дјà кон 
Пе тар (ШМ 2018: –2277, Ар хи дја кон (стр. 108)).

Сте фан Ми тров Љу би ша до сљед но оста вља без ефек та јо то ва ња ри је-
чи из твор бе ног гни је зда ђа ци/ђа че (штам па их са dj а не са gj) (Ма РО ЈЕ ВИћ 
2019: 72). То је очи то чи нио и при ре ђи вач пр вог из да ња Шће па на Ма лог у 
име ни ци ар хи дја кон, али су сло во сла га чи у За гре бу у јед ном при мје ру ла-
ти нич ко Ar hi dja kon штам па ли по Ву ко вом обра сцу (dj = ђ). Ми смо гре шку 
ис пра ви ли и при мје ре ујед на чи ли.

4.3. Ин тер тек сту ал ну ве зу с пр вим ла ти нич ким из да њем Гор ског ви
јен ца мо же мо ус по ста и ти и у по гле ду при мјерa име ни це дје ца без ефе к та 
је кав ског јо то ва ња (осам је та квих при мје ра, у два је ипак ђе ца). Сте фан Ми-
тров Љу би ша ри је чи из овог твор бе но -се ман тич ког гни је зда до сљед но штам па 
са dj а не са gj (јер је и сам из го ва рао ди је ца) (Ма РО ЈЕ ВИћ 2019: 80). При ре ђивач 
пр вог из да ња Шће па на Ма лог др жао се Ње го ше ве фо не ти ке, али су му про-
ма кли при мје ри име ни це дје ца из соп стве ног иди о лек та.

4.4. Име ни ца тав ни ца по свје до че на је у Гор ском ви јен цу пет пу та (а 
ва ри јан та *там ни ца ни јед ном). Љу би ша је име ни цу оста вио без из мје не у 
че ти ри при мје ра, у ло ка ти ву јед ни не: дри је ма ју у мор ској тав ни ци (ГВ 2018: 
789) и у мно жи ни, у но ми на ти ву: но тав ни це за невољне суж ње? (ГВ 2018: 
389); Најго ре им пак бје ху тав ни це (ГВ 2018: 1474, код Љу би ше је то 1473. 
стих) и аку за ти ву: по знао сам на оне тав ни це (ГВ 2018: 1497, код Љу би ше 
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је то 1496. стих), а за ми је нио је да на шњим књи жев ним об ли ком јед ном, у 
аку  за ти ву јед ни не – tam ni cu: за тво ри ла вилу у тав ни цу (ГВ 2018: 484). Тај 
при мјер би се мо гао сма тра ти при ре ђи ва че вом ома шком) (Ма РО ЈЕ ВИћ 2019: 
77). У пр вом из да њу Шће па на Ма лог на ла зи мо име ни цу тав ни ца у осам 
при мје ра, а ње ну ва ри јан ту у три, што са да ис пра вља мо: по ша ље те к ње му 
у тав ни цу (уп. ШМ 2018: 3246); што се мо же скри вит у тав ни ци (уп. ШМ 2018: 
3299); ра шта Шће пан тýжи у тав ни ци? (уп. ШМ 2018: 3329). У основ ном 
из да њу ми смо и ово ша ре ни ло за др жа ли, а у кри тич ком ће мо три из у зе та 
при мје ра ре кон стру и са ти ал тер на тив но, са -в у тек сту, са -м у тек сто ло-
шкој на по ме ни. По ла зи мо од то га да је и Ан дри ја Стој ко вић мо гао, као и 
Љу би ша по сли је ње га, и не хо ти це за ми је ни ти об ли ке пре ма сво ме, да нас и 
оп штек њи жев ном из го во ру.

4.5. Ин тер тек сту ал ну ве зу ус по ста вља мо с Гор ским ви јен цем, али ово-
га пу та с на шим кри тич ким из да њем (mаРОЈЕВИћ 2005), у ко ме је пр ви пут 
у 711. сти ху вас по ста вљен „про гу та ни“ су гла сник у пре фик су над- гла го ла 
над глé да ти (3.л. јед ни не пре зен та нàд гледа). Стих на во ди мо у ши рем кон-
тек сту (кон тек сту ре че ни це) пре ма основ ном из да њу:

О гњи је здо ју нач ке сво бо де,
че сто ли те Бог нà(д)гледа оком:
мно го ли си му ке пре ни је ло,
мно ге ли те че ка ју поб’једе!
(ГВ 2018: 710–713).

У на ве де ном об ли ку два су сјед на екс пло зив на су гла сни ка има ју за јед-
ни ч ку екс пло зи ју па пр ви од њих, има ју ћи са мо оклу зи ју као пр ву фа зу 
ар ти ку ла ци је, у из го во ру сла би, али оста је по функ ци ји, као фо не ма. Ина че 
је гла гол над глé да ти по свје до чен и у 3671. сти ху Шће па на Ма лог, али у 
ње му ни је упро шће на су гла снич ка гру па:

òни ће два очи обра ти ти,
сво ју вјерну ̆ дје цу над гле да ти,
(ШМ 2018: 3670–3671).

У скла ду с тек сто ло шким по ступ ком из Гор ског ви јен ца, ми у 514. сти-
ху Шће па на Ма лог вас по ста вља мо „про гу та ни“ су глас ник у пре фик су уз- 
об ли ка у стреса се (а то је по тен ци јал ни об лич ки хо мо ним – мо гао би се 
чи та ти као 3.л. јед ни не пре зен та гла го ла не свр ше ног ви да ус трéса ти се, и 
као пер фе кат гла го ла свр ше ног ви да устрeс ти се с про гре сив ном кон тра-
к ци јом во кал ског сли је да -ао). И овај стих на во ди мо у ши рем кон тек  сту 
пре ма ос нов ном из да њу Ње го ше вих спје во ва:

Тек сан пр ви би јах до хва тио,
док за тру па не ко на вра ти ма,
кад али је мом че од хри стја на –
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у(с)треса се кàо прŷт над вòдом:
„Бјеж забо га пресвети пà три ка:
но ћас та тар стижĕ из Стам бо ла 
по га но ме па ши -Ка ра ма ну 
да ти жи вот узме на му ка ма,
на ко но пу ал на кле том ко цу –
и сад ће те ухва ти ти Тур ци!“
(ШМ 2018: 511–520).

До ду ше, фо нет ски усло ви у ко ји ма је „про гу тан“ фри ка тив ни су глас-
ник с у Шће па ну Ма лом не што су друк чи ји од при мје ра из Гор ског ви јен ца 
– су глас ник с сла би по сли је во ка ла у а ис пред екс пло зив ног су гла сни ка т 
чи ја се ар ти ку ла ци ја спа ја с ар ти ку ла ци јом со нан та р, а дје лу је и ди си ми-
ла ци ја два ју струј них су гла сни ка с.

Ор то гра фи ја и ин тер пунк ци ја из да ња при је пр вог свјет ског ра та је 
ис то вјет на: Утре са се као прут над во дом: (аС 1851: 29; ЈО Ва НО ВИ ћИ 1880: 27; 
КО СТИћ 1902: 34 (517)), а и оних по сли је дру гог свјет ског ра та, са мо што они 
стих от по чи њу ма лим сло вом (СТЕ Ва НО ВИћ 1952: 34 (I 517), исто у НЕ дИћ 1964: 
29; MИ ЛО ВИћ 1965: 40; MЛа  дЕ НО ВИћ 2007: 48 (517)). Ме ђу рат ни при ре ђи ва чи 
ми је ња ју ин тер пунк ци ју: утре са се као прут над во дом! – (РЕ ШЕ ТаР 1926: 204 
(I 520)) (Ми лан Ре ше тар је био од ре дио да му стих от по чи ње ма лим сло вом); 
Да ни ло Ву шо вић оста вља ве ли ко сло во на по чет ку сти ха ко јим не по чи ње 
ре че ни ца, а стих за вр ша ва уз вич ни ком без по вла ке (ВУ ШО ВИћ 1935: 168 (I 520)).

И лек си ко гра фи су јед но о бра зни. У пр вом, јед но том ном Рјеч ни ку (уз 
пје снич ка дје ла П. П. Ње го ша) на ве де ним сти хом илу стру је се од ред ни ца: 
„утрéсатисе, у тресам се не сврш. тре сти се, дрх та ти“ (СtЕ Ва НО ВИћ –БО ШКО
ВИћ 1954 / 1957: 238); у дру гом, дво том ном Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка све је то 
по но вље но, али је до да то да је ри јеч о ди ја лек ти зму: „утрéсатисе, у тресам 
се не сврш. ди јал. тре сти се, дрх та ти“ (СtЕВа НО  ВИћ и др. 1983 II: 454). Ри-
јеч је, ипак, о је зич ком фан то му, не по сто је ћој ри је чи.

У спје ву је по свје до чен по врат ни гла гол не свр ше ног ви да с пре фик сом 
по-: Óн де на је стра шна му ка, / пла ни не се по тре са ју (ШМ 2018: 2028 (32)) 
и гла гол ска име ни ца мо ти ви са на гла го лом с пре фик сом пре-: од врá ж’јега 
но са и пре тре са (ШМ 2018: 258).

У твор бе ном гни је зду ко је чи не на ве де ни гла го ли с уза јам ном мо ти ва-
ци јом и у њи хо вој при мар ној твор бе ној ба зи, гла го лу тре сти (се), ис кљу чује 
се пре фикс у-, и онај абла тив ни и онај аку за тив ни, док се пре фикс уз- ја сно 
ук љу чу је у твор бе но -се ман тич ки ла нац. То је јед но.

Дру го. Гла гол пре тре сти/пре тре са ти се ман тич ки се одво јио од гла-
 го ла тре сти, док гла гол по тре са ти се, у по свје до че ном зна че њу, има са мо 
овај вид. Друк чи ји је слу чај с гла го лом тре сти се/ус тре сти се: њи хо ва је 
твор бе но -се ман тич ка ве за жи ва, као и ка те го ри ја не свр ше ни/свр ше ни вид. 
Тре ћи об лик, ус тре са ти се, са мо је по тен ци јал ни (озна ча вао би рад њу која 
се по вре ме но, у ин тер ва ли ма вр ши). Као ин тер тек сту ал ну по твр ду ко ја 
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освје тља ва об лик из Ње го ше вог сти ха мо же мо на ве сти фор му лу из на род не 
по ези је: На ме ни је ус тре сло ти је ло – / би ће на ша ако Бог да ру ка! (у при-
мје ру је ели ди ра на по врат на рјеч ца се, што је чест слу чај у ста ром је зи ку). 
У при мје ру је упо три је бљен пер фе кат ко ји ука зу је на ре зул тат про шле рад ње 
у са да шњо сти. За то ми у 514. сти ху Шће па на Ма лог по ла зи мо, прак тич но без 
ал тер на ти ве, од гла го ла свр ше ног ви да ус трес ти се и од пер фек та у стреса 
се (= ус тре сао се је), док у тек сто ло шкој на по ме ни ука зу је мо да у при мје ру 
не тре ба по ла зи ти од об  ли ка 3.л. јед ни не пре зен та *у стреса се гла го ла не-
свр ше ног ви да ус трéса ти се. Ако би смо мо гли на ве сти па ра ле лу из сва ко-
днев ног жи во та, али с гла го ли ма мно го сла би јег ин тен зи те та, ре кли би смо 
да се мла дић (већ) уз ру јао, а не да се (сад) узру ја ва.

4.6. Ин тер тек сту ал ну ве зу ус по ста вља мо с Гор ским ви јен цем, али ово-
га пу та с пр вим ње го вим из да њем (а он да и са сва ким ка сни јим). У пр вом 
из да њу је ја сно од штам пан (а у пр ва два при мје ра и у ру ко пи су јас но на пи-
сан), с пре фик сом от -, гла гол от пра ви ти/от пра вља ти у зна че њу ‛по сла ти/
сла ти’. Пр ва по твр да (гла го ла свр ше ног ви да) је сте у ди да ска ли ји ис пред 
691. сти ха: От пра ви ше тричè ти ри дру га да по зо ву на скуп тур ске по гла
ви це (ГВ 2018: –691). Дру га по твр да (гла го ла не свр ше ног ви да) је сте у јед ној 
ау то ро вој фу сно ти: Нè др жи мо ове по кли сáре, / не го да се бр же òтрша ју* 
(ГВ 2018: 1125–1126), *от пра вља ју (ГВ нап. уз ст. 1126). Тре ћа по твр да (гла го-
ла свр ше ног ви да) је сте у 2689. сти ху, ко ји ће мо на ве сти у ши рем кон тек сту:

Ка ко чу смо за бој на Це ти њу
да на главу по ги бо ше Тур ци,
сер дар Јан ко одмаха от пра ви
два мом че та ри јеч ким Тур ци ма:
(ГВ 2018: 2687–2690).

У Шће па ну Ма лом, ме ђу тим, по свје до че ни су па ро ни ми (у овом слу -
ча ју то су ри је чи ко је се раз ли ку ју по пре фик си ма срод не пер цеп ци је). Гла-
гол оправитиI, с пре фик сом о-, има зна че ње ‛опо сли ти, на пра ви ти, учи   ни ти’, 
а по свје до чен је у сти хо ви ма: Чуд на по сла што сте òпра вили! (ШМ 2018: 934); 
штò ће Го ра Цр на òпра вити (ШМ 2018: 1591), с пре фик сом о- у пр вом из да-
њу. Гла гол от пра витиII, с пре фик сом от- а у зна че њу ‛по сла ти’ има де сет 
по твр да ко је су у пр вом из да њу пред став ље не с пре фик сом от-, у об ли ку 
ин фи ни ти ва: здра во ћу те ку ћи òтпра вити (ШМ 2018: 654), рад ног при дје ва 
у му шком ро ду јед ни не: оно ли ку си лу òтпра вио (ШМ 2018: 1940); патријaрх 
му бје ше òт пра вио (ШМ 2018: 2389) и мно жи не: ка ко да су три дест òтпра-
вили. (ШМ 2018: 965); Сто га су ме к те би òтпра вили (ШМ 2018: 2320), ао ри ста 
у 3.л. јед ни не: Цар от пра ви до три кaпи џи је (ШМ 2018: 661); отпра ви ме 
ве зир од Травника (ШМ 2018: 678); нас отпра ви у ва шем òко лу (ШМ 2018: 
916) и мно жи не: òт пра вишe Тур ке и Лà ти не (ШМ 2018: 2469) те у 2.л. мно-
жи не пре зен та: да нам и тај ко лач òт пра вите! (ШМ 2018: 912). Је да на е ста по-
твр да је у об ли ку му шког ро да јед ни не рад ног при дје ва, али у њој не до ста је 
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су гла сник т: За ко јим не Де влет опра вио (аС 1851: 174), па се у њој мо ра ре-
кон стру и са ти про пу ште ни су глас ник, што смо ми и учи ни ли већ у ос нов ном 
из да њу: за ко јим не дèв лет ò(т)пра вио (ШМ 2018: 3800).

На шу ре кон струк ци ју не до во ди у пи та ње ми је ша ње на ве де них па ро-
ни ма у пу бли ка ци ја ма Ње го ше вих тек сто ва, об ја вљи ва ним при је Гор ског 
ви јен ца и Шће па на Ма лог.

4.7. На осно ву три ју по твр да име ни це од су да с абла тив ним пре фик сом 
од- (све су из исте ре пли ке Шће па но ве): да нaда мном из ре че од су ду? (ШМ 
2018: 2889, от су ду (стр. 135)); од су ду ми пот пи сат не смје ше! (ШМ 2018: 2892, 
От су ду (стр. 135)); док би ме ни из ре кли одсу ду (ШМ 2018: 2895, отсу ду (стр. 
135)), ос но ва но је, по мо де лу гла го ла от пра ви ти у Гор ском ви јен цу и Шће
па ну Ма лом, ре кон стру и са ти ис пу ште ни су гла сник у че твр тој по твр ди без 
об зи ра на то што је у пр вом из да њу у њој име ни ца на пи са на на на чин ка ко 
гла си у са вре ме ном књи жев ном је зи ку (и што њу из го ва ра књаз Дол го ру ков): 
Те би иста о(д)су да сље ду је: (уп. ШМ 2018: 2882, осу да (стр. 134)). Ми у кри-
тич ком из да њу ко ри гу је мо основ но из да ње, с тим што у тек сто ло шкој на-
по ме ни ука зу је мо на гра фи ју пр вог из да ња.

У Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка са мо је овим по сљед њим при мје ром илу-
стро ва на име ни ца: „осу да ж од лу ка, ре ше ње су да ко јим се не ко осу ђу је; 
пре су да“ (СtЕВа НО  ВИћ и др. 1983 II: 597), док ва ри јан та: „одсу да ж в. осу да“ 
(СtЕВа НО  ВИћ и др. 1983 II: 568) има и по твр ду из пје сме (из 1839. го ди не) 
Че сти та ње но во га ље та го спо ди ну Га ги ћу. Из то га сли је ди за кљу чак да би 
и при мјер у ко ме смо ми вас по ста ви ли су гла сник д тре ба ло при кљу чи ти 
име ни ци с абла тив ним пре фик сом од-.

4.8. У је ди ној ре пли ци ко ју Шће пан, кроз плач, из го ва ра у про зи у пр вом 
из да њу сто ји: во лим сам од ва ше ру ке ум ри је ти, не го се с овим име ном по 
сви је ту ски та ти (аС 1851: 92).

До бро је учи нио при ре ђи вач дру гог из да ња што је об лик ис пра вио, и 
пра вил но га ре кон стру исао: во ли ји сам од ва ше ру ке ум ри је ти, не го се с 
овим име ном по сви је ту ски та ти. (ЈО Ва НО ВИ ћИ 1881: 77). Али ни је до б ро што 
је Дра гу тин Ко стић, у тре ћем из да њу спје ва, вра тио не сум њи ву гре  шку 
пр вог из да ња до дав ши и ак це нат: Во лим сaм (КО СТИћ 1902: 107 (–1947)).

Ми лан Ре ше тар се слу жио дру гим из да њем као про то гра фом, па је 
пре у зео и тек сто ло шко рје ше ње из ње га, али га мо ди фи ку је: „Во лиј1 сам од 
ва ше ру ке ум ри је ти, не го се с овим име ном по сви је ту ски та ти.“ (РЕ ШЕ ТаР 
1926: 255 (III –229)) и у фу сно ти ука зу је на гра фи ју пр вог из да ња: 1во лим 
(РЕ ШЕ ТаР 1926: 255 (нап.)). Али шта ври је ди кад је Да ни ло Ву шо вић вра тио 
об лик из пр вог из да ња: „Во лим сам од ва ше ру ке ум ри је ти, не го се с овим 
име ном по сви је ту ски та ти“ (ВУ ШО ВИћ 1935: 211)!

Тре ћи пут је, и на тре ћи на чин, вас по ста вио из вор ни об лик Ми ха и ло 
Сте ва но вић: „Воли сам од ва ше ру ке ум ри је ти не го се с овим име ном по сви-
је ту ски та ти“ (СТЕ Ва НО ВИћ 1952: 100 (ди да ска ли је су у том из да њу од штам-
па не сма ње ним вер за лом али та ко да се не из два ја ју уоп ште ве ли ка сло ва)). 



521

Ни овај, тре ћи по ку шај ни је уро дио пло дом јер га по то њи при ре ђи ва чи не 
при хва та ју не го се вра ћа ју на не сум њи ву гре шку пр вог из  да ња: „Во лим сам 
(НЕ дИћ 1964: 84); „ВО ЛИМ СаМ (MИ ЛО ВИћ 1965: 123); „Во лим сам (MЛа  дЕ НО ВИћ 
2007: 124 (–1948)).

Ра чу на ју ћи да че твр ти пут не сум њи во Бог по ма же, и ми смо у ос нов-
ном из да њу (стр. 364) умје сто пре зен та ре кон стру и са ли гла гол ски ком па-
ра тив: Вòл’ји сам од ва ше ру ке ум ри је ти не го се с овим име ном по сви јeту 
ски та ти! (ШМ 2018: –1913). У ау то гра фу гла гол ски ком па ра тив је мо гао 
би ти на пи сан у об ли ку volðй, па би му од го ва рао диф тон шки из го вор на шег 
ос нов ног из да ња, или vol ði, па би му у из го во ру од го ва рао дво сло жни за-
вр ше так (су фикс + на ста вак), ко ји и до но си мо у кри тич ком из да њу: Вò ли   ји, 
а диф тон шки пре мје шта мо у тек сто ло шку на по ме ну као ал тер на  тив ни.

За ову ре кон струк ци ју се мо гу на ве сти два ар гу мен та: 1º по сли је пре-
зент ског об ли ка *вòлим до шла би за мје ни ца *сaм, а то би би ло у кон тра-
дик ци ји с адвер би ја лом од ва ше ру ке; 2º ин тер тек сту ал не па ра ле ле ко  је 
ну ди Гор ски ви је нац по ка зу ју да се гла гол ски ком па ра тив нор мал но пра ти 
по моћ ним гла го лом у пре зен ту: вòл’ји су ти ко кош али ја је (ГВ 2018: 1678) 
или ао ри сту: Ја бих вòл’ји сад грив ну ора ха (ГВ 2018: 2236); а вòл’ји бих да 
над ја ча ма њи (ГВ 2018: 1205).

Оцје њу ју ћи, у по ре ђе њу с на шим из да њи ма, рје ше ња на ших прет ход-
ни ка, то јест при ре ђи вачa дру гог, че твр тог и ше стог из да ња спје ва, ко ји су 
тек сто ло шки про блем рје ша ва ли, и ри је ши ли (сва ко на свој на чин), тре ба 
ис та ћи да су сва та рје ше ња ко рект на. Ми ха и ло Сте ва но вић по ла зи од во-
кал ског сте пе на са жи ма ња, Ми лан Ре ше тар и ми у основ ном из да њу – од 
диф тон шког сте пе на са жи ма ња во ка ла (са мо што га раз ли чи то ор то граф ски 
пред ста вља мо), Ђор ђе По по вић -Да ни чар (вје ро ват ни при ре ђи вач дру гог 
из да ња) и ми у кри тич ком из да њу – од не са же тог об ли ка. Во кал ски сте пен 
са жи ма ња не на во ди мо као ал тер на тив ни јер да је у ру ко пи су ста ја ло vo li 
– об лик би Стој ко вић тач но тран сли те ри сао, а од два дру га рје ше ња пред-
ност да је мо не са же том за то што би ру ко пи сно vol ði (или евен ту ал но vo lii) 
при ре ђи вач пр вог из да ња мо гао по гре шно иден ти фи ко  ва ти – крај ње осме-
рич ко i мо гао је по гре шно про чи та ти, усљед слич но сти гра фи је, као m.

4.9. Че твр та по твр да гла гол ског ком па ра ти ва у Гор ском ви јен цу не  ма 
фор мал но из ра же ну гла гол ску ко пу лу: А ја вòл’ји да над ја ча ви ши: (ГВ 2018: 
1207) (ели ди ра но је упра во сам или бих). Под ра зу ми је ва се по ред бе на кон-
струк ци ја: нô (= не го) да над ја ча ма њи. Ову ин тер тек сту ал ну па ра ле лу на-
во ди мо као ар гу мент да у на шем 1114. сти ху Шће па на Ма лог, ко ји у пр вом 
из да њу гла си: Сва ко во ли се бе но дру го га (аС 1851: 57) а ко ји без из мје не 
за др жа ва ју кас ни ји при ре ђи ва чи са мо што стих за вр ша ва ју тач ком (ЈО Ва
НО ВИ ћИ 1880: 49), или с дви је тач ке (КО СТИћ 1902: 66 (1147); РЕ ШЕ ТаР 1926: 
227 (II 270), исто у ВУ ШО ВИћ 1935: 187) или с тач ком и за пе том (СТЕ Ва НО  ВИћ 
1952: 62, исто у НЕ дИћ 1964: 53; MИ ЛО ВИћ 1965: 77; MЛа  дЕ НО ВИћ 2007: 81 (1147)) 
– умје сто 3.л. јд. пре зен та (*во ли) ре кон стру ише мо гла гол ски ком па ра тив 
и ко пу лу: Свaко ј’ вòл’ји се бе нô дру го га: (MаРО ЈЕ ВИћ 2018: 333 (1114)).
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У по ред бе ној кон струк ци ји пре зент би за хти је вао ком па ра тив при ло га 
као оба ве зну ком по нен ту: *сва ко (ви ше) во ли се бе но дру го га. Ком па ра тив ни 
при лог ви ше не мо же се из о ста вља ти у кон струк ци ја ма ово га ти па, а то је већ 
крун ски до каз да је у на ве де ном сти ху об лик у пре зен ту гре ш ка. Гла гол ски 
ком па ра тив мо гао је би ти на пи сан с оби ч ним (осме рич ним) i (sva koe vo li), 
а при ре ђи вач пр вог из да ња је мо гао укло ни ти „су виш но“ e у прет ход ној фо-
нет ској ри је чи, па је и вук (Вук!) био сит и број во кал ских гра фе ма на бро ју!

4.10. По се бан су про блем слу ча је ви кад не ка ри јеч има са мо јед ну по-
твр ду у чи та вој пи сме но сти од ре ђе ног на ро да или гру пе срод них на ро да. 
У сла ви сти ци се ту ко ри сти тер мин ха пакс (ру ски: га пакс). И ми тај тер мин 
пре у зи ма мо, али у ма ло друк чи јем зна че њу – у зна че њу ри је чи ко ја не ма 
дру гих по твр да у Ње го ше вој сло ве сно сти. Пра ви ха пакс је ми то лош ко име 
из дру гог по лу сти ха 3550. сти ха (на род Џaн  бен Џaна), ко је је оста ло не раз-
ја шње но у до са даш њој еди ци оној и лек си ко граф ској про дук ци ји, па смо 
исто ри ју пи та ња о ње го вом ту ма че њу ми мо ра ли и да от поч не мо и да за вр-
ши мо (ви ди по дроб ни је у по гла вљу 1).

Ха пакс у овом дру гом, на шем ужем зна че њу (ри је чи ко ја не ма дру гих 
по твр да код Ње го ша) је сте име ни ца ко јом се за вр ша ва 2624. стих. Ми смо 
у основ ном из да њу ре кон стру и са ли име ни цу рè лик ви ја:

Ве ли ко је мо је пòслани је,
цар ска ри јеч – амá нет нај ви ши,
дра го цје ност нај ви ша на зè мљи –
р’јêч је цар ска цар ства рè ли[кв]иј а!
(ШМ 2018: 2622–2624).

У пр вом из да њу при ре ђи вач је про чи тао име ни цу *ре ли ги ја (или су 
гре ш ку на пра ви ли сло во сла га чи у За гре бу, ла ти нич ко q пре ве ли су у г). У 
Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка на ве де ни при мјер по слу жио је као је ди на по твр да 
за лек се му рèлигија (СtЕВа НО ВИћ и др. 1983 II: 229), ко ју са став ља чи до дат но 
се ман ти зу ју и као „све ти ња”.

Зна че ње је тач но, али не за штам пар ску гре шку пр вог из да ња не го за 
ри јеч ко ју ми ре кон стру ише мо и ко јом до пу њу је мо Ње го шев во ка бу лар но-
вом лек се мом (а ста ру ис кљу чу је мо).

4.11. Ха пакс у овом дру гом, на шем ужем зна че њу је сте и име ни ца (ин стр.) 
сaлвом, ко јом се за вр ша ва тре ћа ре че ни ца у про зној ди да ска ли ји на кра ју 
спје ва. Умје сто од име ни це (ин стр.) *сла вом, ко ју на ла зи мо у пр  вом (и свим 
ка сни јим из да њи ма осим на ших) ми смо, нај при је у основ ном из да њу, ре-
кон стру и са ли ин стру мен тал име ни це сaлва:

Дó ђе па љи кард а Стан ко Грк са сво јом дру жи ном спро во ђен ве ли ком сaлвом.
(ШМ 2018: +4019 (150)).
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У кри тич ком из да њу пер му то ва на сло ва ста вља мо у за гра ду: спро во ђен 
ве ли ком с(ал)вом.

Са ста вља чи Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка овим при мје ром ни су илу стро-
ва ли име ни цу слaва (СtЕВа НО ВИћ и др. 1983 II: 298–299) јер је ни су ни мо гли 
илу стро ва ти: он се ни је укла пао ни у јед но од шест зна че ња ко ја из два ја ју!

Ми и ов дје ре ко нстру и ше мо штам пар ску гре шку и до  пу  њу је мо Ње го шев 
во ка бу лар још јед ном лек се мом, ко ја по ка зу је ка ко је оп се жан био пје сни ков 
лек си чки ре пер то ар.

5. ИС хО дИ. Са бра ће мо, у ре тро спек тив ној пер спек ти ви, ре зул та те при ми-
је ње ног ме то да по ре ђе ња с ин тер тек сту ал ним па ра ле ла ма у ци љу от кла ња-
ња штам пар ских (и ре дак тор ских) гре ша ка у пр вом и по то њим из да њи ма 
по сљед њег Ње го ше вог спје ва. Пр во ће мо раз мо три ти ис ход Ри чард со но вог 
рјеч ни ка.

(1) На осно ву лек си ко граф ске па ра ле ле с Ри чард со но вим рјеч ни ком 
пр ви пут је не са мо об јаш ње но не го и пр ви пут об ја шња ва но јед но „там но 
мје сто“ спје ва, ми то ло шко име Џaн бен Џaн ‛Џан син Џа нов’ из тре ћег так та 
3550. сти ха. Ти ме је омо гу ће но да оно ко нач но уђе у ау тор ску (и сва ку дру-
гу) лек си ко гра фи ју на срп ском је зи ку – у лин гви стич ки Рјеч ник Ње го ше ва 
је зи ка (не ко но во из да ње или вер зи ју) и у про јек то ва ни ен ци кло пе диј ски 
рјеч ник (Лек си кон Ње го ше вих дје ла).

(2) Од го вор на пи та ње за што је у овом ори јен та ли зму упо три јеб ље но 
Ђ умје сто Џ оста је до не кле отво ре но. Сло во Џ упо три је бље но је у спје ву и 
у до ма ћој ри је чи свје доџ ба, и у тур ци зми ма (на при мјер у жен ском лич ном 
име ну Ха ти џа), па се и хун га ри зми из го ва ра ју с тур ском фо не ти ком (адјек-
то ним ма џар ски и пре зи ме Ма џар).

(3) Ни ру ски је зик ни је мо гао би ти по сред ник – у ње му би се пи са ло 
Джан а из го ва ра ло (џжан), с твр дим ж.

(4) Оста је као нај вје ро ват ни је об ја шње ње да је ми то ло шко име пјес ник 
пре узео ди рект но из ен гле ског је зи ка. Као по твр ду мо же мо на ве сти за ни-
мљи ву са вре ме ну ин тер тек сту ал ну по твр ду. У ау то би о граф ском ро ма ну 
Ча роб ни сје вер Љу бо мир Пе ру но вић ју на ки њу ро ма на је у ру ко пи су пи сао 
„Ђе си ка“, а ја сам му у лек ту ри ан тро по ним ис пра вио у Џе си ка.

5.1. На осно ву пр вом из да њу при ло же ног „Ли сти ћа од игу ма на Мр ко-
 је ви ћа” пот кре пљу је мо ре кон струк ци ју сло го твор ног р и ни за диф тон га, 
та у то во кал ских и хе те ро во кал ских, што ће мо ов дје, у ис хо ди ма, и об раз-
ло жи ти.

(1) У оби ље жа ва њу сло го твор ног р Ње гош је при мје њи вао но ву, Ву ко ву 
ор то гра фи ју, али на не ким мје сти ма у ње го вим ру ко пи си ма и у из да њи ма сло-
го твор но р на пи са но је на сла ве но срп ски на  чин, ди гра мом er, као траг ра ни је 
књи жев не прак се. Та ква два при мје ра има мо и у пр вом из да њу Шће па на 
Ма лог. Стих: кад бè смрт не ди гох спо ме ни ке – (ШМ 2018: 437) у пр вом из-
да њу гла си: Кад бе смерт не ди гох спо ме ни ке: (аС 1851: 26). Про зни фраг мент: 
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Цр нò гор ци ма не ста де фише ка[х] (ШМ 2018: –845) у пр вом из да њу гла си: 
Цер но гор ци ма не ста де фи ше ка (аС 1851: 45 (из о ста вље но је фи нал но х у ге-
ни ти ву мно жи не)). – „Ли стић од игу ма на Мр ко је ви ћа” до но си ди рект ну 
ин тер тек сту ал ну па ра ле лу за про зни при мјер (ви ди т. 2.(1)), али је мно го 
ва жни ји при мјер из сти ха јер је Дра гу тин Ко стић као при ре ђи вач оста вио 
се квен цу ер као ру си зам: Кад бе смерт не ди гох спо ме ни ке: (КО СТИћ 1902: 
30 (код ње га је то 440. стих)).

(2) То што је Те о до си ја Мр ко је вић у дру гом (фи нал ном) сло гу то по ни-
ма (дат.) Ази ји се квен цом Yй за пи сао та у то во кал ски диф тонг: azYй (ви ди т. 
2.2.(1)) по твр ђу је оправ да ност ре кон струк ци је диф тон га у то по ни му (дат.) 
Ру си ји у три сти ха Шће па на Ма лог: на шу љу бав Ру с’ји по се стри ми (ШМ 
2018: 318, Ру си ји (стр. 21)); по се стри ми Рус’ји те го ји те. (ШМ 2018: 2641, 
Ру си ји (стр. 125)); и прeдани Рус’ји по се стри ми (ШМ 2018: 2927, Ру сиј (стр. 
136)). Про зо диј ска ре кон струк ци ја у ак це нат ском из да њу гла си: Руси‹̯ј›и 
(со нант ј из ме ђу два и фо нет ски се гу би, али оста је у фо но ло шкој струк ту ри, 
па га за то остав ља мо у угла стој за гра ди).

Исти тип са жи ма ња ре кон стру иса ли смо у Гор ском ви јен цу у лич ном 
име ну (дат.) Ан дри ји: Блaго Aнд р’ји ђе је по ги нуо (ГВ 2018: 1305, an dr ði (л. 
14 об.), Аndrðй (стр. 51), у ак це нат ском из да њу: Àн дри‹̯ј›и). У при мје ри ма 
ово га ти па диф тон шки сте пен кон трак ци је не пре ла зи у во кал ски, што је 
ва жно на гла си ти.

У пр ва два при мје ра из Шће па на Ма лог у ру ко пи су је очи то био за вр ше-
так ði, као и у ау то гра фу Гор ског ви јен ца, а у тре ћем – за вр ше так ðй, као и у 
пр вом из да њу Гор ског ви јен ца (и у за пи су игу ма на Те о до си је, са мо што је 
Мр ко је вић ко ри стио де се те рич ко ї са дви је тач ке).

(3) То што је игу ман Те о до си ја Мр ко је вић у адјек то ни му (кте ти ку) (ген.) 
уру ме ли јин ска го се квен цу -ији- за пи сао во ка лом i (ви ди т. 2.2.(2)) по твр ђу-
је оправ да ност ре кон струк ци је та у то во кал ског диф тон га не са мо у об ли ку 
при дје ва ру ме ли јин ски, на при мјер: Бè глер-бeг ће ру мèл ’јински дô ћи (ШМ 
2018: 699) не го и у об ли ци ма при дје вa ру си јин ски, на при мјер: је ли ово гла-
вом цар рус’јински? (ШМ 2018: 165), све ру си јин ски: све ру с’јинска ве ли ка 
ца ри ца (ШМ 2018: 340) и пер си јин ски: Хaлеба, Ирá ка арап ско га и пèр-
с’јинскога (ШМ 2018: –1614). Про зо диј ска ре кон  струк ци ја у ак це нат ском 
из да њу гла си: ру мè ли‹̯ј›ински, ру си‹̯ј›ински, све ру си‹̯ј›инска, пèр си‹̯ј›инскога 
(со нант ј изме ђу два и фо нет ски се гу би, али оста је у фо но ло шкој струк ту-
ри, па га за то, са мо у ак це нат ском из да њу, остав ља мо у угла стој за гра ди).

(4) То што је Те о до си ја Мр ко је вић и у свом соп стве ном пре зи ме ну у дру-
гом сло гу јед ном гра фе мом o за пи сао хе те ро во кал ски диф тонг ое: már ko vi+7 
(ви ди т. 2.3.(2)) по твр ђу је оправ да ност ре кон струк ци је диф тон га у Ње го ше вом 
сти ху: Мркој ’вић је је дан чо вјек вр ли: (ШМ 2018: 1963), у ан тро по ни му који 
у не са же том об ли ку (у свим оста лим по твр да ма у спје ву) гла си Мрко је вић. 
У основ ном из да њу за ње го во оби ље жа ва ње ко  ри сти мо се квен цу ој’, а у кри-
тич ком – се квен цу ой: у фо нет ској тран скрип ци ји на мје сту апо стро фа ре кон-
стру и ше се не сло гов но е: Мр коев̯ић (а не *Мр ко вић и *Мр ко вић); со нант ј 
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се не из го ва ра, али оста је у фо нем ској струк ту ри ри је чи, па га у ак це нат ском 
из да њу на во ди мо у угла стој за гра ди: Мр ко‹ј›ев̯ић. У пр вом из да њу ан тро-
по ним је на пи сан са о на мје сту дру гог, диф тон шког сло га: Мр ко вић је је дан 
чо вјек вр ли (аС 1851: 94).

5.2. На осно ву ру ко пи са Ву ка Вр че ви ћа, ко ји је у ме ђу вре ме ну (пост хум-
но) и об ја вљен, до да ли смо у на по ме ни кри тич ког из да ња ва ри јан ту 2589. сти-
ха. Да је то из вор на Ње  го  ше ва ва ри јан та то га сти ха свје до чи чи ње ни ца да 
је прет ход ни, 2588. стих Вр че вић до слов но пре нио по Ње го ше вом тек сту, 
тј. ка ко он гла си у пр вом из да њу Шће па на Ма лог (је ди на је раз ли ка што је 
за пе ту на кра ју сти ха Ан дри ја Стој ко вић из о ста вио): Мно го ог ња под ма ли јем 
лон цем / Ал’ ће пр снут’ ал’ про лит’ мли је ко (аС 1851: 123), као и сти хо ве 
1821–1822 (са истом ор то гра фи јом и ин тер пунк ци јом): Ко вје чи то хо ће да 
жи ву је, / Му че ник је ово га сви је та. (аС 1851: 89).

Осно ва но се по ста вља ју два пи та ња: 1º ода кле Вр че ви ћу ти сти хо ви? 
2º за што их је при пи сао Гор ском ви јен цу?

(1) Од го вор на пр во пи та ње. По зна то је да је Вук Вр че вић пре пи си вао 
Ње го ше ву Сво бо ди ја ду, и то у два при мјер ка, од ко јих се је дан, ау то ри зо ван, 
и да нас чу ва у Ру ској на ци о нал ној би б ли оте ци у Пе тро гра ду. Ми прет по ста-
вља мо да је Вр че вић пре пи си вао на чи сто и Шће па на Ма лог, па је у сво ју 
би ље жни цу уно сио сти хо ве ко ји су му се по себ но до па да ли. Вје ро ват но је то 
пре пи си ва ње оства ре но то ком 1849. го ди не или по чет ком 1850, кад ни је на 
Це ти њу би ло Ми ло ра да Ме да ко ви ћа, Ње го ше вог се кре та ра. У чи сто пи су 
(ру ски: бе ло вик) пје сник је на кнад но за ми је нио 2589. стих, при је не го што 
је на Спа сов дан 1850. пре дао ру ко пис Ан дри ји Стој ко ви ћу да га овај об ја ви.

(2) Од го вор на дру го пи та ње. Обич но се сма тра да је ру ко пис Гор ског 
ви јен ца пре пи сао на чи сто Ми ло рад Ме да ко вић с об зи ром на то да је Ње го-
шев се кре тар у Бе чу пре пи сао за штам пу По све ту, ко ју је Ње гош у Бе чу и 
са ста вио на Но ву (пра во слав ну) го ди ну 1847. Ми са да чи ни мо и дру гу прет-
по став ку: Вр че вић је вр ло вје ро ват но пре пи сао и текст Гор ског ви јен ца при је 
не го што је Ње гош от пу то вао с Це ти ња у Беч ис пи су ју ћи у сво ју би ље жни цу 
из ње га Ње го ше ве мак си ме. Та ко су се у ис тој све сци на  шли ис пи си из оба 
спје ва. Већ као Ње го шев би о граф, Вр че вић је ла ко мо  гао ра ни је ис пи са не 
сти хо ве ци ти ра ти гри је ше ћи у њи хо вој атри бу ци ји.

(4) Не про ти вр је чи овој дру гог прет по став ци ни чи ње ни ца да је у Бе чу 
про на ђен Ње го шев ау то граф пр вог ди је ла Гор ског ви јен ца. Ње гош је беч кој 
це нзу ри очи то пре дао прет ход ну вер зи ју тек ста (ру ски: чер но вик), а чи сто-
пис је за др жао ка ко би на осно ву ње га штам па ри у јер мен ском ма на сти ру 
ме хи та ри ста мо гли оба ви ти сла га ње тек ста.

(4) Што се ти че Ње го ше вог во ка бу ла ра, ал тер на тив ни стих ну ди гла гол 
пребујати да бу де укљу чен у не ко но во из да ње Рјеч ни ка Ње го ше ва је зи ка 
с об зи ром на то да су оста ле ри је чи лек си ко граф ски по твр ђе не; и у са мом 
ка нон ском тек сту Шће па на Ма лог по свје до чен је ао рист (3.л. јд.) прште 
гла го ла прснути: док од си ле и умо ра пр ште (ШМ 2018: 296).
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5.3. На осно ву прет ход них из да ња Гор ског ви јен ца и на осно ву са мог 
тек ста Шће па на Ма лог, као и на осно ву укуп ног во ка бу ла ра Ње го ше вог, 
обра зла же на је ко рек ци ја два де се так об ли ка у тек сту пр вог из да ња по сљед-
њег Ње го ше вог спје ва.

(1) На осно ву ин тер тек сту ал не ве зе с пр вим ла ти нич ким из да њем Гор
ског ви јен ца Сте фа на Ми тро ва Љу би ше вас по ста ви ли смо из вор ну фо не ти ку 
гла го ла до жи вје ти (је дан при мјер), пред ло шко -па де шких ве за с њим (два 
при мје ра), с њи ме, с њи ма, име ни ца ар хи дја кон (је дан при мјер), дје ца (осам 
при мје ра) и тав ни ца (три при мје ра).

(2) На осно ву ин тер тек сту ал не ве зе с на шим кри тич ким из да њем Гор
 ског ви јен ца вас по ста ви ли смо „про гу та ни“ су глас ник у пре фик су уз- гла гол-
ског об ли ка у пер фек ту у[с]треса се (= ус тре сао се је) у 514. сти ху Шће па на 
Ма лог.

Исто та ко, на осно ву ин тер тек сту ал не ве зе, и с Гор ским ви јен цем и с 
дру гим по твр да ма у Шће па ну Ма лом, раз гра ни чи ли смо об лик ò[т]пра вио 
гла го ла отправитиII, с пре фик сом от-, у зна че њу ‛по сла ти’, у 3800. сти ху 
Шће па на Ма лог, од гла го ла -па ро ни ма оправитиI, с пре фик сом о-, у зна че њу 
‛опо сли ти, на пра ви ти, учи  ни ти’.

На осно ву ин тер тек сту ал не ве зе с три дру ге по твр де у Шће па ну Ма лом 
(и јед не по твр де из пје сме Че сти та ње но во га ље та го спо ди ну Га ги ћу) вас-
по ста ви ли смо из вор ни об лик у че твр тој по твр ди име ни це o[д]су да, у 2882. 
сти ху спје ва.

(3) На осно ву че ти ри по твр де гла гол ског ком па ра ти ва у Гор ском ви јен цу 
ре кон стру и сан је у 1114. сти ху Шће па на Ма лог тај спе ци фич ни об лик ком-
па ра ци је у ком би на ци ји с гла гол ском ко пу лом ј(е), ко ја се и вас по ста вља, а 
у про зној ре пли ци Шће па но вој ис пред 1913. сти ха – у ком би на ци ји с гла гол-
ском ен кли ти ком сам.

(4) На осно ву укуп ног Ње го ше вог во ка бу ла ра вас по ста ви ли смо као 
(ре ла тив не) ха пак се име ни це ре ли кви ја и сал ва. Ап со лут ни ха пакс је ми то-
ло шко име у ге ни ти ву (на род) Џaн  бен Џaна (ви ди т. 5.(1)).

ИЗ ВО РИ

аС 1851: Ла жни цар Шће пан Ма ли: Исто ри че ско Зби ти је Оса м на је сто га ви је ка. Пје-
смо твор је Ње го ве Сви је тло сти Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша, Вла ди ке и Го с по да-
ра Цр не го ре. (На 9. стра ни:) Шће пан Ма ли. По вјест но зби ти је, у пет дјеј стви јах. 
(На на слов ној стра ни:) Из дао 1851. го ди не Ан дри ја Стој ко вић у Тр сту.  (На 
ко ри ци:) У Ју го сла ви ји. (На по ле ђи ни на слов не стра не ис под мо та:) Пе чат ња 
бра ће Жу па на у За гре бу 1851.

ГВ 2018: Пе тар II Пе тро вић -Ње гош. Лучa микрoкoзмa. Гор ски ви је нац. Шће пан Ма ли. 
Основ но из да ње. Ор то гра фи ја и ор то е пи ја. Ре дак ци ја и ко мен тар Рад ми ло Ма-
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Rad mi lo N. Ma royevich 

RE CON STRUC TION OF THE MI SPRINTS
ON THE GRO UND OF IN TER TEX TU AL PA RAL LELS

(IN NYEGOSH`S EPIC “STEP HEN THE LIT TLE“)

S u m  m a r y

The aut hor of this pa per ex pla ins the pro blem of the iden ti fi ca tion of mi sprints on 
the gro und of in ter tex tu al pa ral lels in the epic “Step hen the Lit tle“ by Ser bian po et Pe tar 
II Pe tro vich Nyegosh from the epoch of ro man ti cism.

In the first chap ter ac cor ding to the le xi co grap hic ex pla na ti on of John Ric hard son: 
“JаnbiniJаn, The na me of an ima gi nary be ing, who ma kes a gre at fi gu re in Ea stern 
fa bu lo us tra di tion. He is sup po sed to ha ve been the mo narch of that ra ce of cre a tu res 
cal led by the Ara bi ans Ğаnn or Ğinn, (by the Per si ans Ğаn niаn or Ğinniаn)” (“A Dic ti-
o nary, Per sian, Ara bic and En glish“, Lon don, 1806, p. 333) a ’dark spot’ was lit up in the 
3550 li ne of the epic “Step hen the Lit tle“: кa невјĕрни на род Џaн бенЏaна.

In the se cond chap ter ac cor ding to the man ner of wri ting par ti cu lar forms in the 
script of pri or Te o do siya Mr koyevich at tac hed to the first edi tion of the epic, re con struc tion 
of the sylla bic R and the diphthong is ex pla i ned in the epic “Step hen the Lit tle“.

The third chap ter as well as the clo sing chap ter of the study pre sents ex pla na tion 
of the sup po si tion that Vuk Vrc he vich had co pied for the re a son of prin ting the text of 
the epic “Step hen the Lit tle” and that he had bor ro wed from Nyegosh’s au to graph be si des 
the li ne 2588 (Мно го ог ња под ма ли јем лон цем) al so the li ne 2589 (Ло нац пр ште ал 
чор ба пре бу ја) but the po et left the li ne 2588 un chan ged in his fi nal ver sion whi le chan-
ging the li ne 2589 with the new one (ал ће пр снут ал про лит мли је ко).

In the fo urth chap ter on the gro und of com pa ring the epic “The Mo un tain Wre ath” 
and cer tain Nyegosh’s po ems with the for mer edi ti ons as well as with the ove rall vo ca-
bu lary of the po et the mi sprints are re con struc ted in the first edi tion of the epic “Step hen 
the Lit tle”.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
rad mi lo @mail.ru
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Др Ве сна В. Елез

РЕМ БО О ВИ ЖИ ВО ТИ*

Ар тур Рем бо ни је са мо укле ти пе сник, већ и сим бол мо дер не 
по е зи је и по бу не. Иа ко су на пи са не мно ге сту ди је о ње го вом жи-
во ту, у овом есе ју же ли мо да са гле да мо по зна те чи ње ни це и но ве 
за кључ ке до ко јих су до шли нај са вре ме ни ји ау то ри. У пр вом ре ду 
из два ја мо Рем бо о ве би о гра фи је ко је су на пи са ли Гре јем Роб (2000) 
и Сет Ви ден (2018), иа ко ће мо се освр ну ти и на ва жне за кључ ке 
по зна те сту ди је Енид Стар ки из ше зде се тих го ди на про шлог ве ка.

На ша на ме ра је да из но ва упо ре ди мо Рем бо ов жи вот и ње го-
во дело да би смо оправ да ли ње го ву од лу ку да пре ста не да пи ше 
по е зи ју ка да је имао не што ви ше од два де сет го ди на. Же ли мо да 
по ка же мо за чу ђу ју ћу пре ког ни ци ју, од но сно слич ност пу та ко ји је 
тре ба ло да пре ђе „ви до ви ти“ пе сник из чу ве ног Рем бо о вог пи сма 
По лу Де ме ни ју, и Рем бо о вог жи вот ног пу та. Из ове пер спек ти ве, 
од нос по е зи је и жи во та до би ја но ву ди мен зи ју. 

Кључ не ре чи: Ар тур Рем бо, Пол Вер лен, би о гра фи ја, Илу ми
на ци је.

Ге ни јал ни пе сник, „чу до од де те та“, ве ли ки пут ник и аван ту ри ста, 
Ар тур Рем бо је ка но ни зо ван као укле ти пе сник чи ја је суд би на одав но по-
при ми ла мит ске про пор ци је. Рем бо је од нај ра ни је мла до сти осе ћао сна жан 
по рив за кон крет ним ис пи ти ва њем гра ни ца пе снич ке и лич не сло бо де. 

Мит о Рем боу не гу би на ак ту ел но сти јер је ње гов жи вот ни пут за и ста 
је дин ствен: до два де се те го ди не на пи сао је не ке од нај леп ших и нај хер ме-
тич ни јих пе са ма на фран цу ском је зи ку. Ње го ва из ван ред на пе снич ка за о-
став шти на у ве ли кој ме ри је ре зул тат од го вор ног од но са По ла Вер ле на и не ко-
ли ци не фран цу ских пе сни ка ко ји су по сва ку це ну же ле ли да са чу ва ју ба рем 
део Рем бо о вог опу са, зна ју ћи ње го ву вред ност и је дин стве ност ње го вог 

* Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност из 
Бе о гра да ON178008, Срп ска књи жев ност у европ ском кул тур ном кон тек сту, 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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ме те ор ског та лен та. Што се са мог Рем боа ти че, знао је да су му три пе сме 
об ја вље не у књи жев ним ча со пи си ма. По сле то га, пре пу стио се сти хи ји соп-
стве ног тем пе ра мен та и ха о тич ног жи во та у те шким или опа сним окол но-
сти ма и, по све му су де ћи, пре стао да пи ше по е зи ју.

Рем бо о во име оста је је дин стве но због ра не ар ти ку ла ци је ве ли ког та-
лен та и са вр ше ном по зна ва њу фран цу ске и европ ске по е зи је, с јед не, и не сва-
ки да шњег од но са из ме ђу ствар ног жи во та и пе снич ког де ла, с дру ге стране. 
Го то во ни ко у исто ри ји књи жев но сти ни је ус пео да и по е зи ју и соп стве ни 
жи вот схва ти и до жи ви ап со лут но. Од нај бо љег уче ни ка у Шар лви лу, пре ко 
бун тов ни ка и анар хи сте ко ји је у ви ше на вра та бе жао од ку ће, от пад ни ка и 
при ста ли це све то на зо ра па ри ских ко му на ра, скан да ло зне ве зе са Вер ле ном, 
Рем бо је до слов це пре шао огро ман пут до ис тра жи ва ча и пу сто ло ва у по тра-
зи за при стој ним по слом од ко јег је мо гао да жи ви или да се обо га ти да ле ко 
од до мо ви не. Ње гов жи вот је по пут ње го ве по е зи је: ве чи та те жња ка но вом 
и не по зна том. 

Рем бо о ви би о гра фи су на сто ја ли да обе ло да не све по је ди но сти до ко јих 
су до шли пре ко до ку ме на та, се ћа ња по ро ди це, при ја те ља и са вре ме ни ка, 
пре пи ске и свих мо гу ћих из во ра до ко јих су их во ди ла ис тра жи ва ња о ње-
го вим бо рав ци ма у Па ри зу, Лон до ну, Бе чу, Ми ла ну, Кел ну, Бре ме ну, Хам-
бур гу, Штут гар ту, Сток хол му, Ко пен ха ге ну, Алек сан дри ји, Аде ну, на Ја ви, 
на Ки пру, у Ха ра ру, Со ма лиј ској пу сти њи и у Евро пља ни ма не по зна тим 
пре де ли ма Аби си ни је.

Ње гов жи вот као ап со лут но ис ку ство и ње го ва пост хум но об ја вље на 
по е зи ја ин спи ри са ли су мно ге: од пред вод ни ка аван гард них по кре та ко ји 
су у Рем боу ви де ли пре те чу и ге ни јал ног ви зи о на ра, пре ко Хен ри ја Ми ле ра 
ко ји му је по све тио књи гу Вре ме уби ца, алу ди ра ју ћи на јед но од Рем бо о вих 
пи са ма, до пред вод ни ка бит ни ка, Џе ка Ке ру а ка, ау то ра култ ног ро ма на На 
пу ту, и ро кен рол прин це зе Па ти Смит ко ја је 2017. го ди не ку пи ла ре кон-
стру и са ну ку ћу на има њу Рем бо о вих у Ро шу.

Мно ге сту ди је пра те не схва тљи ву аван ту ри стич ку и ег зи стен ци јал ну 
кри ву љу ко ја се са ис то ка, се ве ра и ју га рит мич но, пе ри о дич но, кад год 
Рем боу по не ста не основ них сред ста ва за жи вот или га бо лест и по ли ци ја 
усло ве, вра ћа ла у Шар лвил и на по ро дич но има ње у Ро шу. 

По сле Рем бо о ве смр ти у мар сеј ској бо ли ци 10. но вем бра 1891, ка да га 
је фран цу ска књи жев на јав ност већ би ла усто ли чи ла као ути цај ног пе сни ка, 
ни је би ло ла ко ве ро до стој но са чу ва ти ње го ву књи жев ну и лич ну за о став-
шти ну. Но ви ји би о гра фи ука зу ју на ште ту ко ју је на нео Рем бо ов зет Па терн 
Бе ри шон, по др жа ва ју ћи же љу Рем бо о ве се стре Иза бе ле да се пе сник пред-
ста ви као хри шћа нин и по кај ник, „при ре див ши“ Рем бо о ва пи сма и соп стве-
на се ћа ња у ци љу ства ра ња ова кве сли ке о пе сни ку. Вр ло је ма ло ве ро ват но 
да се Рем бо на са мр ти, у те шким ха лу ци на ци ја ма и пат њи, ис по ве дио и 
сво је вољ но при мио по след њу при чест. По зна то је да су све ште ни ци и ка-
то ли ци зам јед на од глав них ме та гро те ске, кри ти ке, блас фе ми је и по бу не 
у ње го вом де лу.
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Дру га ва жна ета па у кри тич ком пре и спи ти ва њу Рем бо о ве за о став шти не 
от по че ла је озбиљ ном фи ло ло шком кри ти ком ко ја је ате те зом од стра ни ла 
не ке од пе са ма у про зи из Илу ми на ци ја ко је ни су би ле Рем бо о ве. Ан ри Бу јан 
де Ла кост је у док тор ској ди сер та ци ји из 1949. го ди не из нео и ар гу мен то вао 
јед ну од нај зна чај ни јих хи по те за о хр о но ло ги ји Рем бо о вог ствара ла штва. 
На и ме, ду го се ве ро ва ло, ка ко је и сам пе сник из ја вљи вао у пи сми ма, да је 
ње го ва „па ган ска књи га“ Бо ра вак у па клу ње гов пе снич ки те ста мент. Ка да је 
от кри вен го то во не так нут ти раж овог Рем бо о вог де ла, до шло се до за кључ-
ка да Рем бо ве ро ват но ни је имао нов ца да га от ку пи. Ра ни је се ве ро ва ло да су 
Илу ми на ци је на пи са не пре Бо рав ка у па клу, да би се ка сни је за кљу чи ло да 
су пе сме у про зи из ове збир ке на пи са не де лом ка да и Бо ра вак у па клу, а 
де лом ка сни је. У при лог овој прет по став ци иду ен гле ске ре чи у на сло ви ма, 
што упу ћу је на за кљу чак да су не ке од њих ве ро ват но на ста ле то ком Рем-
бо о вог бо рав ка у Ен гле ској са Вер ле ном и ка сни је са Жер ме ном Ну во ом. Иа ко 
је да ти ра ње Рем бо о вих пе са ма у про зи пред мет фи ло ло шких рас пра ва, да-
нас се углав ном сма тра да су Илу ми на ци је на пи са не у пе ри о ду из ме ђу 1872. 
и 1875. го ди не. Су зан Бер нар ну ди нај пла у зи бил ни ји од го вор на ово пи та ње: 
не ке су на ста ле пре Бо рав ка у па клу, а не ке по сле (ber nard 1987: LX).

Сту ди је о Рем бо о вом жи во ту и де лу не пре ста ју да се ни жу.2 Ме ђу 
нај ре ле вант ни је би о граф ске сту ди је тре ба увр сти ти књи гу Енид Стар ки, 
Ар тур Рем бо (Enid Star kie, Art hur Rim baud, New York, New Di rec ti ons Pu-
blis hing, 1968). Од но ви јих би о граф ских ана ли за из два ја мо уз бу дљи ву књи гу 
Гре је ма Ро ба, Рем бо: би о гра фи ја (Gra ham Robb, Rim baud: A Bi o graphy, Lon don, 
Pi ca dor, 2000), и сту ди ју Се та Ви де на, Ар тур Рем бо, из 2018. го ди не (Seth 
Whid den, Art hur Rim baud, Lon don, Re ak tion Bo oks, 2018).

По ку ша ће мо да по ка же мо да је сва ко од ва жних би о гра фа иза брао ко-
јој ће ета пи Рем бо о вог жи во та и ства ра ла штва по све ти ти нај ви ше па жње. 
Из свих сту ди ја из ра ња још увек не до вољ но по знат чо век и пе сник, бу ду ћи 
да по сто је пе ри о ди о ко ји ма не зна мо го то во ни шта или не зна мо до вољ но. 
И Сет Ви ден и Гре јем Роб сво је сту ди је де ле у не ко ли ко те мат ских по гла-
вља. Док код Ро ба пра ти мо хро но ло ги ју, код Ви де на на ла зи мо кри тич ки 
са гле да не и си сте ма ти зо ва не чи ње ни це, без Ро бо ве оп шир но сти, ли не ар ног 
вре мен ског сле да и укљу чи ва ња од ре ђе них сме лих хи по те за. Ви де но ва књи-
га има још јед ну зна чај ну вр ли ну: по гла вља о Рем бо о вом жи во ту исто вре-
ме но су по вод за ту ма че ње ње го ве по е зи је.

2 Ви ди Ed ward Ahe arn, Rim baud: Vi si ons and Ha bi ta ti ons, Ber kley, Uni ver sity of Ca li for nia 
Press, 1983; Yves Bon ne foy, Rim baud par luimême, Pa ris, Se uil, 1987 ; Pi er re Bru nel, Rim baud 
ou l’écla tant désa stre, Pa ris, Seyssel, 1983; An dré Guyaux, Poéti que du frag ment : es sai sur les 
‘Il lu mi na ti ons’, Neuchâtel, À la Ba con niè re, 1985; Mic hel Mu rat, L’Art de Rim baud, Pa ris, José Cor ti, 
2002; Ste ve Murphy, Le Pre mi er Rim baud ou l’ap pren tis sa ge de la sub ver sion, Pa ris, Lyon, Pres ses 
Uni ver si ta i res de Lyon, 1990; Yves Re boul, Rim baud dans son temps, Pa ris, Clas si qu es Gar ni er, 
2009; Ser gio Sac chi, Étu des sur les ‘Il lu mi na ti ons’ de Rim baud, Pa ris, PUPS, 2002; Jean-Luc 
Ste in metz, Art hur Rim baud : une qu e sti on de présen ce, Pa ris, Tal lan di er, 1991; Seth Whid den, 
Le a ving Par nas sus : The Lyric Su bject in Ver la i ne and Rim baud, Am ster dam, Ro do pi, 2007.



534

Наш циљ је да Рем бо о во ствар но „ја“, мно го стру ко по пут ра зних ли ца 
лир ског „ја“ у ње го вим пе сма ма и пе снич кој про зи, са гле да мо кроз не ко ли ко 
кључ них уло га ко је је од и грао у соп стве ном жи во ту. „ЈА, то је не ко дру ги“, 
чу ве на Рем бо о ва из ја ва из пи сма Жор жу Изам ба ру, ни је са мо по ла зи ште 
тзв. објек тив не по е зи је, већ и на пор да се от кри ју сва „ја“ у ње му са мом. Ро-
ђе ни но мад, Рем бо ни ка да ни је мо гао да во ди ми ран жи вот ни да се скра си 
на јед ном ме сту. Не мир ко ји га је го нио ни је био са мо по сле ди ца ње го вих 
мла да лач ких и лич них им пул са у нео бич но бур ној адо ле сцен ци ји, ни ње-
го ва по тре ба да спо зна нај мрач ни је стра не жи во та. Рем бо је пред о се тио и 
ве ли ке дру штве не по тре се и тра у ме. 

Ста ни слав Ви на вер је на слу тио ши ри оквир Рем бо о вог по вла че ња из 
по е зи је. Ви на вер кроз Рем бо о ву суд би ну са гле да ва суд би ну чи та ве мо дер не 
по е зи је. Лу цид но је об ја снио да „из за ча ра но га кру га Ар ту ра Рем боа не ма 
из ла за“. Рем бо је већ све ре као, и пред њим су ста ја ле три мо гућ но сти, сма-
тра Ви на вер: да се вра ти на траг, у већ ре че но, да оста не пред без да ном, или 
да иде „на пред, у вра то ло ми ју у по мор, у без да ну смрт“ (ВИ На ВЕР 1963: 80).

Из у зет но нам је ста ло да по ка же мо да је мла ди ау тор Пи ја ног бро да, 
ко ји у вре ме пи са ња пе сме ко ја га је про сла ви ла ни је био ви део мо ре, у ствар-
ном жи во ту пра тио пу та њу ис цр та ну 1871. го ди не, у чу ве ном пи сму По лу 
Де ме ни ју, та ко зва ном Пи сму Ви до ви тог:

Ка жем да тре ба би ти ви до вит, учи ни ти се бе ви до ви тим. 
Пе сник по ста је ви до вит при бе га ва ју ћи ду гом, огром ном и сми шље-

ном ра стро ја ва њу свих чу ла. Свим об ли ци ма љу ба ви, пат ње, лу ди ла; он 
ис тра жу је се бе, он кроз се бе це ди све отро ве, да би са чу вао са мо квин те-
сен ци је. Нео пи си во му че ње у ко ме му је по треб на сва ве ра, сва нат чо ве-
чан ска сна га, у ко ме он по ста је ви ше не го ико ве ли ки бо ле сник, ве ли ки 
зло чи нац, ве ли ки про клет ник, – и вр хов ни Уче њак!* (РЕМ БО 2004: 266)

Те о риј ска по тка и пе снич ка са мо свест мо ти ви шу овај Рем бо ов екс пе-
ри мент. Од да љег до слов ног ура ња ња у ис ку ство на овај на чин од у ста је пре 
Бо рав ка у па клу, чак кри ти ку је соп стве ну по е зи ју у сти ху. Оно од че га не 
од у ста је по сле опро ба них уло га из пи сма је сте пут у не по зна то. Па ра док-
сал но, ка да је Вер ле ну пре дао ру ко пис бу ду ћих Илу ми на ци ја 1875, Рем бо 
по чи ње истин ски жи вот ко ји је пред ви део у Пи сму Ви до ви тог. Ово је и 
глав ни ар гу мент на ше ана ли зе: Рем бо је у пе снич ком сми слу за и ста већ све 
ре као, и то је сам нај бо ље знао. Ни је о реч о ка при цу не зре лог мла ди ћа, ни 
о дик та ту жи вот них окол но сти. Ме ђу тим, пе сник ни је про фе си ја, већ по зив. 
Рем бо ов жи вот је на ста вио пу та њу ко ју је од ре дио Ви до ви том.

Пе сник
Ро ђен 20. ок то бра 1854. у Шар лви лу, Ар тур Рем бо је био син ка пе та на 

Фре де ри ка Рем боа и Ви та ли је Ку иф, ћер ке се о ских зе мљо по сед ни ка. Вр ло 

* Пре вод Ни ко ле Бер то ли на.
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ра но по ка зу је из у зет ну на да ре ност у шко ли. Од лич но вла да ла тин ским и 
из ван ред но по зна је фран цу ску по е зи ју за свој уз раст. Та ко ђе је ја сно да је 
био све стан соп стве них мо гућ но сти и до стиг ну ћа ка да је, у стро гој тај но сти, 
мла дом ца ре ви ћу пред пр ву при чест по слао пе сму на ла тин ском, 1868. го-
ди не. Иа ко пе сма ни је би ла бес пре кор на, овај гест све до чи о Рем бо о вој 
ре ше но сти да се, без за зо ра и по сред ни ка, уве рен у соп стве ну вред ност, 
обра ти нај ве ћим ау то ри те ти ма. 

У Шар лви лу, на се ве ру Фран цу ске, у про вин циј ском гра ди ћу бли зу 
бел гиј ске гра ни це, жи вот ни је био уз бу дљив: по бо жна и стро га мај ка, ко ју 
је Рем бо на звао Уста Та ме, од су ство оца, ко ји са мо до ла зи на до пу сте и по-
но во од ла зи, се стре су још ма ле, а ста ри ји брат Фре де рик не за ни мљив. 
Рем бо има са мо шест го ди на ка да отац на пу шта по ро ди цу. Рем бо о ва мај ка 
се бе сма тра удо ви цом и та ко се пот пи су је у пи смима. Рем бо о ви су у не ко-
ли ко на вра та ме ња ли пре би ва ли ште, што је ве ро ват но до при не ло да Рем бо 
још у де тињ ству са гле да раз не со ци јал не сло је ве и упо зна раз ли чи те жи вот-
не усло ве. Иа ко је са ма ва ро ши ца би ла не при влач на, окол ни пеј заж, на ро чи то 
ре ка Ме за и Ар де ни, про бу ди ли су ве ли ку скло ност ка при ро ди, шет њи и 
бо рав ку на отво ре ном код мла дог Рем боа. Ње гов при ја тељ и пра ти лац у овим 
шет ња ма био је Ер нест Де лае, чи је су успо ме не дра го цен из вор за био гра фе 
и ту ма че Рем бо о ве по е зи је.

Мај ка је од у век свим оба ве за ма при ла зи ла са пре те ра ним осе ћа јем ду-
жно сти и ре да, што је за да ро ви то де те по пут Рем боа пред ста вља ло не са мо 
не под но шљи ву сте гу, већ стал но ја ча ло ње го ву же љу да што пре про ме ни 
сре ди ну. Рем бо ов сан је био од ла зак у Па риз, али, као што Сет Ви ден уме-
сно при ме ћу је, и самo од ла зак, би ло ку да (WhId den 2018: 18).

У шко ли је бри љи рао из го то во свих пред ме та, сви про фе со ри су знали 
ко им је ви ше стру ко на гра ђи ва ни уче ник, на ро чи то из ла тин ског, исто ри је и 
фран цу ске књи жев но сти. Пр ву пе сму „Ver erat…” („Би ло је про ле ће...“) Рем бо 
је на пи сао 6. но вем бра 1868, тек што је на пу нио че тр на ест го ди на (ИСТО: 14). 

Че тр на е сто го ди шњи Рем бо је по брао осам глав них на гра да, и то из 
сле де ћих пред ме та: ла тин ске по е зи је, пре во да са ла тин ског на фран цу ски, 
ла тин ске про зе, пре во да са грч ког на фран цу ски, исто ри је, ге о гра фи је и 
ве ро на у ке. Сет Ви ден под се ћа на Рем бо о ву сна ла жљи вост и обе ше њач ку 
др скост ка да је по бе дио на школ ском так ми че њу из ла тин ског: по што је 
тре ба ло да пре ве де на фран цу ски део Лу кре ци је вог де ла О при ро ди ства ри, 
пет на е сто го ди шњи Рем бо се „осло нио“ на по сто је ћи пре вод па р на сов ског 
пе сни ка Си ли ја При до ма. Не са мо да је пре пи сао два де сет шест сти хо ва При-
до мо вог пре во да, већ их је и до пи сао, од но сно „ис пра вио“. Раз у ме се, ни ко 
од про фе со ра ни је при ме тио овај пла ги јат. Сет Ви ден на гла ша ва Рем бо о ву 
ра ну скло ност ка па сти шу и из вр та њу по сто је ћих де ла (ИСТО: 18). 

Већ у ра ној мла до сти про чи тао је за ви дан број књи га. Рем бо пр ву пе сму 
на фран цу ском, Но во го ди шњи по клон си ро чи ћи ма, об ја вљу је у ча со пи су La 
Re vue po ur to us, у ја ну а ру 1870, са ше сна ест го ди на. Ка сни је, Рем бо од нај бо љег 
уче ни ка по ста је бун тов ник, пу ши лу лу, за не ма ру је шко ло ва ње, при сто јан 
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из глед и хи ги је ну, дру жи се са мар ги нал ци ма и бо е ми ма. Пре зи ре ли це мер-
је ко је га окру жу је, и, по пут Фло бе ра, вр ло кон крет но же ли да за пре па сти 
бур жу ја. Пе сме За се ли и Ца ри ни ци са мо су не ке од мно гих ко је илу стру ју 
учма лост про вин ци је.

Ва жну уло гу у ње го вом жи во ту од и грао је Жорж Изам бар, Рем бо ов 
про фе сор ре то ри ке у гим на зи ји. Он му је био учи тељ, али и за штит ник, 
са вет ник, мен тор, јед на вр ста ста ри јег бра та и при ја те ља. От крио је Рем боу 
мно ге пе сни ке и мно ге књи ге ко је му је по зајм љи вао. Ње го ве да ље ро ђа ке, 
љу ба зне ста ри је го спо ђи це Жен др, спа сле су Рем боа по сле пр вог бек ства 
од ку ће. По што га је Изам бар из ба вио из за тво ра у Ма за су где је по слат кад 
је ухва ћен без кар те у во зу за Па риз кра јем ав гу ста 1870, пре не го што ће 
би ти вра ћен мај ци, про вео је код њих две не де ље. Овај бо ра вак у ме сту Дуе 
вр ло је зна ча јан за Рем бо ов опус, јер је упра во од љу ба зних до ма ћи ца, ка да 
се вра тио код њих у ок то бру, по сле бек ства од ку ће у Бел ги ју, Рем бо за тра-
жио по се бан па пир на ко ји је же лео да за пи ше, од но сно пре пи ше сво је пе сме. 
Ово је дру га чи ње ни ца ко ја го во ри о ње го вим ја сним пе снич ким ам би ци-
ја ма и пла но ви ма ве за ним за штам па ње до тич них пе са ма. Рем бо је пре пис 
ових пе са ма оста вио Изам ба ро вом по зна ни ку По лу Де ме ни ју, мла дом пе сни-
ку и из да ва чу, с ко јим се спри ја те љио. Ка сни је је од Де ме ни ја тра жио да 
уни шти сву ње го ву ра ни је на пи са ну ли ри ку ко ју му је по ве рио на чу ва ње. 
Сре ћом, Де ме ни га ни је по слу шао.

Уве рен у вред ност соп стве них пе са ма, ше сна е сто го ди шњи Рем бо сма-
тра да за слу жу је ме сто у дру гом то му Са вре ме ног Пар на са. Још у ма ју 1870. 
пи ше Те о до ру де Бан ви лу и ша ље му три пе сме за ко је је ве ро вао да су нај-
бо ље и да ће би ти об ја вље не: Пред о се ћај, Офе ли ја и Cre do in unam (по след њу 
пе сму Рем бо је ка сни је пре и ме но вао у „Сун це и пут“). Об ма њу је Бан ви ла 
да има се дам на ест го ди на. На ње го ву жа лост, Бан вил ни је при хва тио пе сме 
та ко мла дог пе сни ка за ан то ло ги ју ви со ких кри те ри ју ма у ко јој су об ја вљи-
ва ли већ при зна ти пе сни ци. Рем бо ни ка да ни је за бо ра вио овај уда рац. На-
ред не го ди не упу ћу је Бан ви лу ци нич ну ру га ли цу пар на сов ским мо ти ви ма 
и ма ни ри ма Пе сни ку по во дом цве ћа, и пот пи су је се као Ал сид Ба ва. Сар ка-
стич но пи та Бан ви ла да ли је на пре до вао у од но су на про шлу го ди ну.

Не ко ли ко окол но сти од ре ди ло је да љи ток Рем бо о вог жи во та и ства-
ра ла штва: бег у Па риз, Фран цу ско-пру ски рат и бом бар до ва ње Ме зје ра на-
до мак Шар лви ла. Гим на зи ја у Шар лви лу се за тва ра због ван ред ног ста ња, 
Рем бо пре ки да шко ло ва ње. Је дан од нај леп ших Рем бо о вих со не та, Спа вач 
у до лу, пред ста вља кон кре тан од јек при зо ра ко је је гле дао: усну ли вој ник у 
Рем бо о вој пе сми је за пра во мр тав. 

Пр ви успе шни бег до Па ри за Рем бо из во ди 25. фе бру а ра 1871, не по-
сред но пре уза вре ле по ли тич ке и со ци јал не ат мос фе ре Па ри ске ко му не: 
Фран цу ска је из гу би ла рат од Пру ске, На по ле он Тре ћи је са вој ском за ро-
бљен у би ци код Се да на, Фран цу ска је при мо ра на на ка пи ту ла ци ју. Мно ги 
уче сни ци ра та не по др жа ва ју ова кву од лу ку, на ро чи то по сле те шких и ис-
цр пљу ју ћих ме се ци гла ди и бор бе. Из овог от по ра на ста је Па ри ска ко му на, 
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18. мар та 1871, ка да по бу ње ни ци пре у зи ма ју власт, упра во по сле Рем бо о вог 
по врат ка у Шар лвил.

Бо ра вак у Па ри зу, „гра ду све тло сти“ и пе сни ка, пред ста вљао је су ро-
во отре жње ње за мла дог Рем боа. Ис цр пље ну ра том, фран цу ску пре сто ни цу 
мо ри не за пам ће на глад то ком oпсаде Па ри за ко ја је за по че ла у сеп тем бру 
1870. го ди не. Ра су ло је сву да, про ту ве, ло по ви, бес кућ ни ци и не вољ ни ци на 
сва ком ко ра ку. Глад је би ла то ли ка да су Па ри жа ни је ли жи во ти ње из зо о ло-
шког вр та (WhId den 2018: 61). 

Рем бо ов бо ра вак у Па ри зу не по сред но пре Ко му не пред ста вља јед но 
од нај ре ле вант ни јих ис ку ста ва за ње гов пе снич ки раз вој. Жи вео је го то во 
на ули ци и хра нио се от па ци ма. Ег зи стен ци јал на гор чи на и спо зна ја там не 
стра не де лу ју под сти цај но на Рем бо о ву ли ри ку. Вра ћа се пе ши це у Шар лвил 
10. мар та. Иа ко се шко ла по но во отво ри ла у апри лу, Рем бо се ви ше у њу 
ни је вра ћао. Из гле да да је по но во оти шао у Па риз кра јем апри ла и та мо био 
и по чет ком ма ја.

У Шар лви лу на ста вља да се дру жи са Шар лом Бре та њом, ко га је упо-
знао кад је от по чео са бо ем ским жи во том, ал ко хо лом и лу та њи ма. Бре тањ 
је био за ни мљи ва по ја ва, бив ши ца ри ник, ве ли ки кри ти чар све штен ства и 
љу би тељ окулт ног и ма ги је. Овај сре до веч ни чо век увек је зби јао оп сце не 
ша ле у ка феу Ди терм где је Рем бо био ре до ван гост. Енид Стар ки ис ти че 
да Бре тањ ни је био са мо ве дри ша љив џи ја и Рем бо ов друг у пи ћу, већ је на 
пра ви на чин под сти цао Рем бо ов та ле нат, у ко ји је искре но ве ро вао, а не 
са мо ње го ве по ро ке (star kIe 1968: 98). Под ути ца јем Шар ла Бре та ња Рем бо 
чи та књи ге о ма ги ји, Ка ба ли, ми сти ци зму ко је су ути ца ле на ње го ву есте-
тич ку те о ри ју о ви до ви том пе сни ку. Стар ки скре ће па жњу на по др шку коју 
му је пру жао Бре тањ као са го вор ник и ње гов при ста ли ца, али и на зна чај 
раз гра на те мре же Бре та ње вих по знан ста ва ме ђу књи жев ни ци ма. Бре тањ се 
по ста рао да не ки од њих чу ју за Рем боа (ИСТО: 99).

Та ко су при че о ве о ма мла дом пе сни ку из Шар лви ла сти гле до По ла 
Вер ле на. Рем бо је истин ски це нио Вер ле на, и у раз го во ри ма са Изам ба ром 
ис ти цао ква ли те те ње го ве збир ке Га лант не све ча но сти (Fêtes ga lan tes) из 
1866. го ди не. Бо длер је, као што зна мо из Пи сма Ви до ви тог, „пра ви Бог“, али 
му је фор ма, сма тра Рем бо, „за кр жа ља ла“, због ути ца ја од ви ше умет нич ке 
сре ди не у ко јој је жи вео. Вер лен је је дан од истин ских пе сни ка ко је Рем бо 
це ни и је дан од оних ко ји су за и ста ути ца ли на ње га. Спу тан за гу шљи вом 
и не под но шљи вом про вин ци јом, Рем бо се на да да ће је на пу сти ти. Уско ро 
сти же Вер ле нов по зив.

Рем бо о ва пе сма Пи ја ни брод је по след ња ко ју пи ше у Шар лви лу и 
спре ма се да је по ка же нај бо љим па ри ским пе сни ци ма. Као што зна мо, она 
пред ста вља илу стра ци ју екс пе ри мен та ви до ви то сти. Ап со лут на ме та фо ра 
бро да ко ји је лир ско „ја“у пе сми, но ве бо је, по крет, си ло ви тост и сто ти ну 
алек сан дри на ца рас по ре ђе них у два де сет пет ка тре на тре ба ло је да уве ре 
пар на сов це и афир ми са не пе сни ке у ње гов не сва ки да шњи та ле нат. Упра во 
се то де си ло у Па ри зу ка да га је Вер лен пред ста вио пе снич ком кру жо ку 
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Vi la ins Bon shom mes. Рем бо ов ге ни је је бље снуо, али је ње го во по на ша ње 
би ло не под но шљи во и по вре ме но опа сно. Пре зи ру ћи све кон вен ци је, пла во-
о ки про вин ци ја лац је све за пре па стио од су ством ма ни ра, екс цен трич но шћу 
и би зар ним по на ша њем. Нај пре је Вер ле ну на ру шио крх ки по ро дич ни склад 
ко ји је је два ус пео да ус по ста ви ка да му се ро дио син. Ње го ва су пру га Ма-
тил да Мо те ду го је по ку ша ва ла да спа се брак по сле Рем бо о вог до ла ска у 
Па риз. Два пе сни ка су за по че ла јед ну од нај скан да ло зни јих ве за у исто ри ји 
фран цу ске књи жев но сти. Жи ве ли су за јед но у Па ри зу, Лон до ну и Бри се лу.

Го то во ни је дан раз го вор са Рем бо ом ни је мо гао да те че као кон вер за-
ци ја, већ као мо но лог или оп струк ци ја са го вор ни ка. Из гле да да је Вер лен, 
ко ји ће му по ста ти љу бав ник, био ре дак из у зе так. Рем бо о во без об зир но 
по на ша ње ус кра ти ло му је мо гућ ност да ужи ва би ло чи је го сто прим ство. 
Чак је и Бан вил, ко га ни је би ло ла ко на љу ти ти, и ко ји му је по ну дио со бу на 
од лич ној ло ка ци ји у цен тру Па ри за, убр зо схва тио да не мо же да ра чу на ни на 
ка кву при стој ност ка да је Рем бо у пи та њу. То су по твр ди ли и су се ди, шо ки-
ра ни при зо ром ко ји су ви де ли на про зо ру где се Рем бо по ја вљи вао без одеће.

По вре ме но бо ра ве ћи у сли кар ским ате ље и ма по зна ни ка ко ји ма ње го во 
по на ша ње ни је сме та ло или су се вр ло рет ко сре та ли и срећ но ми мо и ла зи-
ли, Рем бо се ка сни је пре се лио у зда ње Hôtel des étran gers, у при бе жи ште за 
умет ни ке слич них ин те ре со ва ња. До шао је у до дир са гру пом пе сни ка ко ји 
су се на зи ва ли Zu ti stes (од фран цу ске реч це zut, ко ју мо же мо пре ве сти као 
до ђа во ла, или, још при клад ни је, цврц). У ду ху пра ве де ка ден ци је, њи хо ва 
по е зи ја је би ла бун тов нич ка, ци нич на, пу на ска ред них па сти ша. Мно ге 
Рем бо о ве пе сме пра те ову есте ти ку. Жи ве ћи бо ем ски у Па ри зу, оглу шу ју ћи 
се о кон вен ци је сва ке вр сте, Рем бо на ста вља сво ју ве зу са Вер ле ном, и, како 
је на ја вио у Пи сму Ви до ви тог, „ра ди на то ме да по ста не ви до вит“, екс пе ри-
мен ти ше са соп стве ном пер цеп ци јом и из др жљи во шћу. У ис тој згра ди, међу 
умет ни ци ма, ста ну је и Ер нест Ка ба нер, пи ја ни ста. Бо ле стан, оро нуо већ у 
три де се тим го ди на ма због ту бер ку ло зе, Ка ба нер је сви рао „за вој ни ке и 
про сти тут ке“ (robb 2001: 133). Ње гов са бла сни из глед ове ко ве чио је Ма не 
1880, док га је Вер лен опи сао као „Ису са Хри ста по сле пет на ест го ди на ап-
син та“ (ИСТО: 133). Ин спи ра ци ју за чу ве ни со нет Са мо гла сни ци, илу стра-
ци ју спо ја бо је и зву ка, Рем бо је ве ро ват но до био упра во од ње га.

По ред Бо рав ка у па клу ко ји је за по чео апри ла 1873. и за вр шио у ав гу сту 
исте го ди не, Рем бо је на пи сао и де ло Ду хов ни лов (La Chas se spi ri tu el le) које, 
на жа лост, ни је са чу ва но. Илу ми на ци је су об ја вље не у ча со пи су La Vo gue 
1886. го ди не, ка да се Рем бо уве ли ко ба вио тр го ви ном у Аби си ни ји и нај ве ро-
ват ни је ни је знао шта се де ша ва ло са ње го вом за о став шти ном у Фран цу ској. 

Би о гра фи пре но се се ћа ња са вре ме ни ка ко ји су зна ли ко је Рем бо, и 
чи ме се ба вио пре до ла ска у Афри ку. Та ко је Рем бо ов по сло да вац у Аде ну 
и Ха ра ру, Ал фред Бар де, на пу то ва њу па ро бро дом из Мар се ја срео из ве сног 
По ла Бур да, но ви на ра, ко ји је ишао у гим на зи ју у Шар лви лу са Рем бо ом. 
По што пре зи ме ни је че сто, Бурд је по ве зао пре зи ме Бар де о вог рад ни ка Фран-
цу за са чу ве ним школ ским дру гом, чи је је књи жев не по чет ке оце нио као 
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из ван ред не (robb 2001: 352). Ка да је Бар де упи тао Рем боа о ње го вим ли те рар-
ним ам би ци ја ма, овај се на љу тио и крат ко про ко мен та ри сао: „Бе сми сле но, 
сме шно, од врат но“ (ИСТО: 353). Уко ли ко пи са ње из ве шта ја за Фран цу ско 
ге о граф ско дру штво о та да још не по зна тим и не ис тра же ним де ло ви ма Аби-
си ни је пред ста вља ви ше од до ку мен та и фак то гра фи је, мо же мо ли сма тра ти 
да се бу дућ ност по е зи је пре се ли ла у про зу? 

Љу бав ник
Нео дво јив од Рем бо о ве пе снич ке суд би не, Вер лен је умно го ме за слу жан 

за Рем бо о во пе снич ко са зре ва ње и ка сни је за ње го во име и за о став шти ну. Рем-
бо је упра во ње му по ве рио ру ко пис Илу ми на ци ја у Штут гар ту, 1875. го ди не.

Рем бо о ва и Вер ле но ва ве за по че ла је дра ма тич но и уне ла раз дор у Вер-
ле но ву по ро ди цу. Тре ба ре ћи да је Вер лен и пре по ро дич ног жи во та био вр ло 
не ста би лан и де пре си ван. Ни ка да ни је пре бо лео пре ра ну смрт ро ђа ке Ели зе 
Мон комбл у ко ју је био за љу бљен. Ал ко хол, по го то во ап синт, за ње га је био 
лек про тив ду бо ке ме лан хо ли је. Вер лен је же лео гра ђан ски жи вот и по све-
ће ност по е зи ји, али је ње гов на ма хо ве агре сив ни тем пе ра мент иза звао ве-
ли ко по до зре ње код ро ди те ља ње го ве же не. Ма тил да, Вер ле но ва су пру га, 
ис трај но се бо ри ла да га по вра ти. Ме ђу тим, по сле од ла ска у Лон дон и Бел-
ги ју са Рем бо ом, ипак је мо рао да јој при зна да ње го ва ве за са Рем бо ом 
ни је са мо нео бич но бли ско при ја тељ ство и фа сци на ци ја мла дим пе сни ком, 
већ и хо мо сек су ал на ве за. Раз вод је био је ди но ре ше ње. Не тре ба за бо ра ви-
ти да су хо мо сек су ал не ве зе сма тра не пре сту пом, уко ли ко би се њи хо во 
по сто ја ње до ка за ло. 

Рем бо ов и Вер ле нов од нос био је тур бу лен тан од са мог по чет ка. Док 
је још био гост код Вер ле но вих, Рем бо је учи нио све да Ма тил да схва ти да 
је не ће по ште де ти. Скан да ли зо вао ју је сво јим по на ша њем, на ро чи то не ма-
ром, од су ством лич не хи ги је не и хо ти мич ном за пу ште но шћу: на Рем бо о вом 
ја сту ку је пр ви пут у жи во ту ви де ла ва ши, ве ро ват но исте оне ко је је за па-
тио у за тво ру у Ма за су. Вер лен се у ви ше на вра та ло мио и обе ћа вао да ће 
се вра ти ти. Чи нио је то са мо ка да му је био по тре бан но вац и увек у по след-
њем тре нут ку би рао да се при дру жи Рем боу, као ка да су од бе гли у Бел ги ју. 
Бо ра вак у Лон до ну ни је био иди ли чан ни ми ран. Оба пе сни ка су ре дов но 
да ва ла огла се у лон дон ским но ви на ма ну де ћи ча со ве фран цу ског је зи ка. 

Жи вот са Вер ле ном под ра зу ме вао је бур не епи зо де, због Вер ле но ве 
не ста бил но сти, ал ко хо ли зма, по се сив но сти, љу бо мо ре и стал не рас тр за но-
сти из ме ђу Лон до на и Па ри за. Вер лен у пи сми ма Рем боа че сто опи су је као 
фа тал ну си лу ко ја му ни је до зво ља ва ла да до не се ра ци о нал не од лу ке. Опи-
су ју ћи Рем бо о во по на ша ње, од ко јег је и сам за зи рао, с пра вом га на зи ва 
де мо ном. То је јед на од уло га ко ју је Рем бо од лич но од и грао. Муч на и не-
под но шљи ва си ту а ци ја кул ми ни ра ла је у Бри се лу, ка да је Вер лен же лео да 
спре чи Рем боа да се вра ти у Па риз. По се сив ни и рас тр за ни Вер лен је у 
ра строј ству ис па лио два хи ца из пи што ља на Рем боа 10. ју ла 1873. го ди не. 
Сре ћом, ме так је Рем боа окр знуо из над згло ба ле ве ру ке. У су сед ној со би била 
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је Вер ле но ва мај ка ко ја је Рем боу пре ви ла ра ну. По из ла ску из хо те ла, Рем бо 
је ви део да се Вер лен др жи за уну тра шњи џеп са коа. По што су за бо ра ви ли 
да га раз о ру жа ју, ми сле ћи да је ра стро је ни Вер лен још у афек ту, Рем бо је 
на ули ци за у ста вио по ли цај ца и при ја вио Вер ле на. По сле муч ног ис пи ти-
ва ња, Рем бо је од лу чио да од у ста не од да љег кри вич ног го ње ња, јер је и 
ње му цео слу чај мо гао до не ти број не не при јат но сти, на ро чи то због оп ту жби 
за не до зво ље ну хо мо сек су ал ну ве зу. 

Би ло ка ко би ло, Вер лен је због по ку ша ја уби ства осу ђен на две го ди не 
за тво ра. Ту се скру ше но и по кај нич ки вра тио Бо гу и на пи сао пе сме ко је су 
об ја вље не у збир ци Му дрост (Sa ges se). Из др жао је ка зну, иза шао из за тво-
ра и тру дио се да се вра ти нор мал ном жи во ту. То му ни је по шло за ру ком, 
пра ти ли су га но ви скан да ли и ве зе са мла ди ћи ма, ал ко хо ли зам и де мо ни. 
По след њи пут ви део је Рем боа у Штут гар ту 1875, ка да му је Рем бо пре дао 
ру ко пис бу ду ћих Илу ми на ци ја.

Иа ко не ма мо до вољ но по да та ка о Рем бо о вом ка сни јем љу бав ном жи-
во ту, из гле да да се опре де лио за же не, на ро чи то у Аби си ни ји. По све му 
су де ћи, чак је раз ми шљао и о же нид би. Глав на кан ди дат ки ња је, из гле да, 
би ла Ма ри јам, ви со ка и вит ка же на из Аби си ни је, ко ја је ве ро ва то жи ве ла 
са Рем бо ом у Аде ну од 1884. до 1886. го ди не. Би ла је ка тол ки ња, сла бо је 
говoрила фран цу ски, обла чи ла се као европ ске же не и во ле ла ци га ре те, по 
ре чи ма Бар де о ве спре ма чи це ко ја ју је упо зна ла ка да је до шла да је на у чи 
да ши је (robb 2001: 358). Са чу ва на фо то гра фи ја ита ли јан ског тр гов ца и Рем-
бо о вог по зна ни ка Ото ри на Ро зе при ка зу је ле пу и гра ци о зну же ну. Ме ђу тим, 
по зна то је да је она ка сни је на пу сти ла Аби си ни ју и от пу то ва ла у Евро пу 
ка да ви ше ни је жи ве ла са Рем бо ом. 

Би ло је ин си ну а ци ја да је Рем бо га јио по себ ну на кло ност пре ма мла дом 
слу ги ко га је за по слио у Ха ра ру, Ђа ми ју Ва да и ју. Мла дић је за и ста био по-
себ но драг Рем боу, али је то био по кро ви тељ ски од нос, без ика квих хо мо-
сек су ал них на зна ка. Мла ди Ђа ми је био оже њен и са сво јом по ро ди цом 
жи вео у одво је ном де лу Рем бо о ве ку ће. Ње го ва ин те ли ген ци ја и ода ност 
пред ста вља ле су пра ви бла го слов за Рем боа у зе мљи где ни је би ло ла ко 
на ћи са го во р ни ке, рад ни ке ни са рад ни ке. Рем бо му је на са мр ти оста вио 
три хи ља де фра на ка. 

Док је Вер лен очи глед но га јио хо мо сек су ал не скло но сти, за Рем боа је 
епи зо да са Вер ле ном, из гле да, би ла је ди на та ква сво је вољ но иза бра на ве за. 
Иа ко Гре јем Роб у сво јој би о гра фи ји не обра ћа на ро чи ту па жњу на мо гу ћа 
тра у ма тич на ис ку ства то ком Рем бо о вог пр вог бо рав ка у Па ри зу, не по сред-
но пре Ко му не, или то ком Ко му не, у књи зи Енид Стар ки ова на зна ка је 
јед на од кључ них не по зна ни ца у Рем бо о вом жи во ту.

Мо же мо се сло жи ти са ње ним за кључ ком да је пе сма Оте то ср це, пр во-
бит но на сло вље на Из му че но ср це, ко ју Рем бо ша ље у пи сму Жор жу Изам ба-
ру 13. ма ја 1871, ениг ма тич на ис по вест о мо гу ћем сек су ал ном зло ста вља њу 
и си ло ва њу ко је је до жи вео то ком бо рав ка у Па ри зу, у ка сар ни у Ва ви лон ској 
ули ци. Ово је одр жи ва хи по те за, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је Рем бо у 
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Па ри зу јео от пат ке, про сио на ули ци и спа вао где год би на шао уто чи ште. 
Мо гу ће је да је не ко ли ко но ћи про вео упра во у ка сар ни. Пе сма го во ри о 
ср цу ко је кр ва ри, с ја сним алу зи ја ма на гру бу му шку сек су ал ност ко ја је 
обеш ча сти ла ње го во ср це. Пе сма се мо же се схва ти ти и као але го ри ја, као 
сим бо лич ни гу би так илу зи ја. Ме ђу тим, уко ли ко се бар де ли мич но схва ти 
као ау то би о граф ска, ова пе сма го во ри о ње го вом пр вом сек су ал ном ис ку-
ству. Енид Стар ки ис прав но при ме ћу је не сра зме ру из ме ђу Рем бо о ве ра не 
пе снич ке зре ло сти и де ти њег не ис ку ства. Сма тра мо да ис прав но ту ма чи и 
Рем бо о во ду бо ко раз о ча ра ње Изам ба ро вом ре ак ци јом на пе сму ко ју је сма-
трао не у спе лом, го то во од врат ном. Изам бар ни је схва тио да му је уче ник 
по слао соп стве ну ис по вест и не му што тра жио са о се ћа ње и не жност: 

Ве ро ват но је Рем боа стра шно за бо ле ло то што га ни је раз у мео 
при ја тељ ко ме је од у век ве ро вао и ко ји је увек, све до та да, са о се ћао са 
њим. Са да, у од суд ном жи вот ном тре нут ку, са мо га исме ва. Оно што је 
си гур но је сте чи ње ни ца да се по сле ово га Рем бо уда љио од Изам ба ра и 
ни је му се ви ше по ве ра вао* (star kIe 1968: 83).

Та ко ђе, Стар ки вр ло лу цид но уо ча ва кључ ну слич ност из ме ђу ове пе-
сме и Бо рав ка у па клу: ова пе сма је „пр ва ду бо ка ра на, пр ва на пр сли на 
ко ја ће до ве сти до пот пу ног сло ма у Бо рав ку у па клу“ (ИСТО: 80).

Мо гу ће је да је Стар ки у пра ву, јер се по по врат ку у Шар лвил Рем бо 
понашаo упа дљи во друк чи је, очи глед но под деј ством мо гу ће тра у ме ко ју 
је до жи вео. Овај до га ђај до не кле мо же да об ја сни и ње гов од нос са Вер ле-
ном. По ми шље њу Гре је ма Ро ба, не ма до ка за да је Рем боа „ду бо ко по тре сло“ 
от кри ће соп стве не сек су ал но сти. Го во ре ћи о вре ме ну пре ве зе са Вер ле ном, 
а по сле по врат ка из Па ри за, та ко ђе ис ти че да не ма до ка за да је Рем бо имао 
хо мо сек су ал не пре тен зи је. „Ква ре ње“ ко јем се све сно под вр гао од ла ском у 
оку пи ра ни Па риз за Рем боа је, по Ро бо вом ми шље њу, пред ста вља ло не ку 
вр сту ини ци ја ци је за све ко ји су се бе сма тра ли по бу ње ни ци ма и анар хи сти-
ма. При ка зи ва ње вла сто др жа ца и над ре ђе них као хо мо сек су а ла ца и пе до фи-
ла ни је био са мо Рем бо ов ма нир, већ уо би ча је на со ци ја ли стич ка ру га ли ца 
(robb 2001: 100). За раз ли ку од Енид Стар ки, Роб сма тра да је Рем бо ше рет ски 
пре при ча вао ка ко су га де таљ но пре тре са ли ца ри ни ци и чу ва ри у за тво ру. 
Ме ђу тим, ми се сла же мо са ар гу мен ти ма ко је из но си Енид Стар ки. Рем бо 
је но сио не про бој ну ма ску не са мо због екс пе ри мен ти са ња са ра строј ством 
свих чу ла и са „ви до ви то шћу“, већ и због ду бо ке пре о се тљи во сти ко ју није 
мо гао да ар ти ку ли ше.

Бун тов ник и пре ступ ник
Иа ко се мла дост и адо ле сцен ци ја ве зу ју за по бу ну про тив свих ау то ри-

те та као са став ни део чо ве ко вог од ра ста ња, код Рем боа по бу ну и анар хи стичке 

* Пре ве ла Ве сна Елез. За по тре бе овог есе ја, уко ли ко друк чи је ни је на зна че но, на во де 
из ли те ра ту ре на стра ним је зи ци ма пре ве ла је Ве сна Елез.
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по ри ве тре ба схва ти ти у ши рем кон тек сту. Због бес ком про ми сног упу шта ња 
у све вр сте ис ку ства, под из го во ром екс пе ри мен та ви до ви тог пе сни ка или 
по дик та ту сло же ног и осе тљи вог ка рак те ра, Рем бо је за аван гард не пе снике 
био пре те ча и ап со лут ни узор.

Не ки ту ма чи с пра вом ин си сти ра ју на ду бљој ве зи ко ја по сто ји из ме ђу 
Рем бо о ве по тре бе за бес крај ним лу та њи ма и екс пан зи јом, с јед не стра не, и 
по тре бе за но вим по рет ком, за но вим дру штве ним про сто ром, за си ло ви тим 
пре о бра жа јем дру штве ног про сто ра за вре ме Па ри ске ко му не, с дру ге. 

У сту ди ји По ја ва дру штве ног про сто ра: Рем бо и Па ри ска ко му на (The 
Emer gen ce of So cial Spa ce: Rim baud and the Pa ris Com mu ne), Кри стин Рос 
ука зу је на про тест рад ни ка то ком Па ри ске ко му не као на по бу ну про тив 
ду бо ко уко ре ње них дру штве них по де ла. Ко му на је, по ње ном ми шље њу, 
пра ви „хо ри зон тал ни“ по крет, бунт про тив дру штве не хи је рар хи је, али и 
цен зу ре у кул ту ри за вре ме Дру гог цар ства. Ова „хо ри зон тал ност“ нај бо ље 
се огле да у ру ше њу сту ба, „вер ти кал ног“ по рет ка, по диг ну тог у сла ву На-
по ле о но ве вој ске, на Тр гу Вен дом (ross 1988: 5).

Рос под вла чи ва жне про стор не аспек те у Рем бо о вој по е зи ји ко ји од ра-
жа ва ју ду бљу по тре бу за пре о бра жа јем по сто је ћег дру штве ног и кул тур ног 
про сто ра. За тво ре ност при ви ле го ва ног гра ђан ског про сто ра су прот ста вља 
се ши ро ком про стран ству ко је Рем бо при зи ва. Она под се ћа да Па ри ска ко-
му на, на ста ла ка да су рад ни ци пре у зе ли власт 18. мар та 1871, пред ста вља 
јед ну од нај дра ма тич ни јих епи зо да у фран цу ској исто ри ји. Не тре ба за бо ра-
ви ти, под се ћа Рос, да је то ком Кр ва ве не де ље, два ме се ца ка сни је, на ули ца ма 
Па ри за по ги ну ло ви ше рад ни ка не го у би ло ко јој би ци у Фран цу ско-пру ском 
ра ту или би ло ко јем дру гом „по ко љу“ у фран цу ској исто ри ји (ИСТО: 4).

Рем бо о ве пе сме ко је по др жа ва ју иде о ло ги ју Ко му не, по пут Па ри ске 
рат не пе сме, Ру ке Жа не Ма ри је, Па ри ске ор ги је, ни су је ди ни ве сни ци ње-
го ве гор љи ве по др шке и ја сне же ље за ве ли ким дру штве ним и ду хов ним 
пре вра том. Рос ис ти че да ка сни ја Рем бо о ва по е зи ја вр ви од то по ни ма и 
ге о граф ских од ред ни ца: по ло ви и кли ма, др жа ве, кон ти нен ти и гра до ви 
пред ста вља ју сво је вр сну ма пу дру штве ног про те ста. Та ко ђе, по сто ји чвр ста 
ве за из ме ђу ерот ског и про стор ног у Рем бо о вом де лу (Исто: 76). Она сма тра 
да Рем бо о ва по е зи ја на ја вљу је дру штве ни пре о бра жај пре ко име ни ца као 
што су „до дир“, „отвор“, „це па ње“ (ИСТО: 35). Слич но раз ми шља и Ро берт 
Сен Клер у сту ди ји о Рем боу. Он сма тра да је ма те ри ја ли стич ка бу дућ ност 
по е зи је ко ју је нај вио у Пи сму Ви до ви тог упра во то: сво је вр сна вер зи ја Па-
ри ске ко му не при ме ње на на је зик. То је јед на вр ста пе снич ке по ли ти ке, 
на чин да се уче ству је у бор би (st. cLa Ir 2018: 183).

Зна мо да је Рем бо од у век же лео да уче ству је у бор би за бу дућ ност до-
мо ви не. Же лео је да се при кљу чи На род ној гар ди, али ни је же лео да се ода-
зо ве вој ној оба ве зи. Дух пре вра та и ве ли ког дру штве ног пре о кре та ко ји је 
осе ћао пра тио је ри там ње го вих пе снич ких ви зи ја и сли ка. Не зна мо по у зда-
но да ли је не по сред но уче ство вао у по бу ни ка да је, на вод но, био у Па ри зу 
по чет ком ма ја 1871. го ди не. Да ли је до га ђај опи сан у пе сми Оте то ср це 
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ства ран, и у ко јој ме ри је осло бо дио Рем боа иде а ли зо ва не сли ке па ри ских 
по бу ње ни ка, не мо же мо по у зда но зна ти.

Рем бо је по зна вао ис так ну те ко му на ре, на ро чи то екс трем не ле ви ча ре 
и анар хи сте. Гре јем Роб ла пи дар но пре но си ути сак ко ји је мла ди бун тов ник 
Рем бо оста вљао чак и на вр ло опа сне при пад ни ке па ри ског под зе мља или 
про го ње не пред вод ни ке по ра же них ко му на ра: „За ни мљи во је да је Рем бо 
ус пео да ‘за ди ви’ ове про фе си о нал не те ро ри сте. [...] Мо жда су ко му на ри пред 
мла ђа ним пе сни ком де ло ва ли кон зер ва тив но“ (robb 2001: 174). Рем бо ов 
анар хич ни по лет пре ва зи ла зио је до ме те и нај за гри же ни јих иде о ло га Ко-
му не. Због ова квих по знан ста ва, због про бле ма тич ног по на ша ња и ве зе са 
Вер ле ном, Рем боа је пра ти ла тај на по ли ци ја чак и у ино стран ству.

Рем бо је је је два че као да сво јим по на ша њем шо ки ра и са бла зни мно ге 
са го вор ни ке. Ње го ви из гре ди от кри ли су опа сну пла хо ви тост ко ју је по спе-
ши ло опи ја ње са Вер ле ном. Жр тва ова кве Рем бо о ве ре ак ци је био је фо то граф 
Етјен Кар жа, ау тор два нај по зна ти ја Рем бо о ва пор тре та, на ко га је Рем бо 
на ср нуо на ве че ри пе снич ког кру жо ка Vi la ins bon shom mes 1871. го ди не. Пре-
ма јед ној вер зи ји, по што му је Кар жа упу тио ко мен тар ко ји му се ни је до пао, 
Рем бо га је уда рио по ру ци Вер ле но вим шта пом са скри ве ним се чи вом, а 
по дру гој, са че као га у ход ни ку по сле ве че ре и убо но жем у сто мак (ИСТО 
2001: 152).

Још не ко ли ко ин ци де на та иза зва ла је Рем бо о ва не пред ви ди ва на рав. 
Де зер ти рао је из хо ланд ске пла ће нич ке вој ске на Ја ви, из бе гао вој ну оба ве-
зу у Фран цу ској. Гре јем Роб из но си по да так да је Рем бо по бе гао са Ки пра не 
због по сла ко ји ни је во лео, већ због ин ци ден та у ко јем је јед ног од рад ни ка 
не хо ти це ка ме ном по го дио у сле по оч ни цу и та ко га усмр тио (Исто: 306). У 
Ети о пи ји је уда рио јед ног ба ка ли на, а овај му је уз вра тио (bo rer 1984: 143). 
У Афри ци је два пу та пре ту чен. По чев од сит них пре сту па у де тињ ству, 
бе жа ња од ку ће, швер цо ва ња ду ва на у Бел ги ју, пу то ва њу во зом без кар те, 
Рем бо је це лог жи во та ис пи ти вао гра ни це сло бо де.

Пут ник
Пе сник и пут ник су два не рас ки ди во ве за на Рем бо о ва „ја“. Од де тињ-

ства, од шет њи са Де ла е ом у ра ној мла до сти, до пр вог бе га у Па риз, ка сније 
у Бел ги ју, Рем бо је не стр пљи во че као да се оти сне на пут, по мо гућ ству пе-
ши це, кроз при ро ду. Пе сме Мо је бо ем ство, Пред о се ћај, чак и ениг ма тич на 
Веч ност, као и мно ге пе сме из Илу ми на ци ја, го во ре о пу то ва њу, хо да њу, лу-
та њу, о при ро ди ко ја се до жи вља ва не по сред но, ужи во, иа ко је ње на сим бо-
ли ка у Рем бо о вом де лу ам би ва лент на: при ро да је сим бол и жи во та и смр ти. 

Ко ли ко год нам то из гле да ло ма ло ве ро ват но и не спо ји во са Рем бо о вим 
анар хи стич ким им пул си ма, ово ви ше го ди шње ис ку ство нај ви ше под се ћа 
на мон те њев ско на сле ђе, на ди на мич ко „ја“ ко је се кон сти ту и ше у по кре ту. 
По ред истин ског пан те и стич ког ужит ка у са мом фи зич ком, чул ном кон так-
ту са при ро дом (Пред о се ћај, Зо ра, Бар ја ци ма ја, на при мер), Рем бо о ва пер-
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цеп ци ја је би ва ла све из о штре ни ја и пре фи ње ни ја. У сли ка ма ко је су му се 
ука зи ва ле мо гао је да ви ди бо је, обри се и рав ни ка ко се гра ни че или се ку. 
Са уз ви ше ња, са осма трач ни це, још ја сни је је мо гао да са гле да про стор не 
од но се и пер спек ти ву. По сле ду гог и на пор ног хо да ња, у ста њу пот пу не или 
де ли мич не ис цр пље но сти, та ко ђе је мо гао да ви ди при ро ду у друк чи јем 
све тлу, као при ха лу ци на ци ји. Иа ко су му зи ка и сли кар ство ути ца ли на 
фор му Илу ми на ци ја, ко ла жи ви ђе них пеј за жа и до жи вље них сен за ци ја нај-
ви ше су до при не ли но вој фор ми ње го вих пе са ма у про зи.

Шет ње по Ар де ни ма, по об ра слим ста за ма пре ма бел гиј ској гра ни ци 
у зо ру или у су мрак, сме ни ли су бо рав ци у Па ри зу. Са Вер ле ном од ла зи у 
Ен гле ску, у Лон дон, и ка сни је у Остен ду пр ви пут у жи во ту ви ди мо ре (robb 
2001: 182). Иа ко је жи вот у Лон до ну био да ле ко од ла год ног и при јат ног, 
вик то ри јан ски Лон дон је оста вио ду бок и тра јан ути сак на Рем боа. На ро-
чи то су ва жни ур ба ни и про стор ни еле мен ти ко је Рем бо ни је мо гао ви де ти 
у Па ри зу. Под сти чу ћи ње го ву жеђ за но вим фор ма ма, за друк чи јим и нео бич-
ним од но си ма у про сто ру, бо ра вак у ин ду стриј ском Лон до ну му је по слу жио 
као ве ли ка ин спи ра ци ја за Илу ми на ци је. Упр кос шту рим по да ци ма о Рем-
бо о вим бо рав ци ма у Лон до ну, си гур но да је ова кав град био иде ал на по за-
ди на за ње го ве ви зи је. Сет Ви ден ука зу је на бо дле ров ско ур ба но на дах ну ће 
ко је у Лон до ну, на ро чи то пре ко фи гу ре мо ста, ства ра но ви по јам ме тро по-
ле. То је истин ска „објек тив на по е зи ја“, сма тра Ви ден, бу ду ћи да су не ке од 
ових пе са ма (Гра до ви, Мо сто ви), ли ше не људ ског при су ства (WhId den 2018: 
102). Исто та ко, Рем бо ства ра ути сак су ко ба и су да ра: 

Пе сме ства ра ју ути сак мо дер ног град ског пеј за жа где се спа ја ју 
ур ба но и бу ко лич ко кроз об ли ке ко ји се су че ља ва ју и су да ра ју. Ин ду-
стријски зра ци си ја ју кроз ме тро по лу под но вим оштрим угло ви ма, за-
пли ћу се и окре ћу си ло ви тим, арит мич ним тем пом, док мо дер ни реч ник 
ства ра но ви пе снич ки је зик: ови ек ста тич ни, су ге стив ни хе рој ски при-
зо ри за и ста на ја вљу ју дру га чи ју бу дућ ност (WhId den 2018: 108)

Упо ре до са пла но ви ма за да ља ис тра жи ва ња, Рем бо учи стра не је зи ке. 
Учи шпан ски, ру ски, али и не мач ки, ко ји га је од вео у Штут гарт где је да вао 
ча со ве фран цу ског. Ка сни је Рем бо учи арап ски, а у Аби си ни ји ам хар ски и 
је зи ке ло кал них пле ме на. Учи и ита ли јан ски, пу ту је у Ита ли ју. По што му 
је по не ста ло нов ца, про да је свој ко фер. Од ла зи во зом до гра ни це са Швај-
цар ском. Ода тле на ста вља пе ши це у Ита ли ју. Рем бо у Ал пи ма про ла зи кроз 
Го тар дов про лаз и сти же до Ми ла на. Ме ђу тим, хо да ју ћи та ко ду го, раз бо лео 
се и био при мо ран да се за у ста ви у Ми ла ну. Та мо га је та ко из не мо глог и 
ма лак са лог при хва ти ла љу ба зна удо ви ца ита ли јан ског тр гов ца ви ном, по пут 
го спо ђи ца Жен др у Ду е ју. Код ње је остао две не де ље, док се ни је опо ра вио. 
Чим је оздра вио, пе ши це је на ста вио ка Ли вор ну, на да ју ћи се да ће оти ћи 
на остр во у Егеј ском мо ру где је тре ба ло да се при дру жи пе сни ку Ан ри ју 
Мер си јеу ко ји му ну ди по сао у фа бри ци са пу на (WhId den 2018: 143). Ме ђу-
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тим, у То ска ни га је уда ри ла сун ча ни ца. Фран цу ски кон зул у Ита ли ји се 
за у зео да се без бед но вра ти ку ћи и по слао га по сле крат ко трај ног пре да ха 
у Мар сеј. Рем бо се опо ра вља у бол ни ци у Мар се ју. 

Био је и у Бе чу у про ле ће 1876. го ди не. Ова епи зо да се не слав но за вр ши-
ла, јер га је пре ту као и опљач као беч ки так си ста. По ли ци ја га је вра ти ла до 
фран цу ске гра ни це. Ода тле је Рем бо пе ша чио до Шар лви ла. На да ље, има 
ја сан циљ: же ли да из бег не вој ну оба ве зу у Фран цу ској и про на ђе по сао ко ји 
ни је ста ти чан, а уз то је и при стој но пла ћен. Сти же у Хо лан ди ју, где се при-
ја вио у пла ће нич ку вој ску ко ја је тре ба ло да бу де пре ба че на у та да шњу 
Ба та ви ју, да на шњу Ин до не зи ју. Рем бо пло ви на Ја ву хо ланд ским бро дом 
Prins van Ora nje. Већ ов де Рем бо по ка зу је све спо соб но сти ко је је сте као 
аван ту ри стич ким жи во том. Жи вот не лек ци је из па ри ског под зе мља и са 
дру штве не мар ги не упот пу ни ла је вој нич ка обу ка ле ги о на ра. Рем бо од лу-
чу је да де зер ти ра на Ја ви, и ин ког ни то бо ра ви у Са ма ран гу. Мно ге фан та-
стич не ле ген де на ста ле су услед не до стат ка фак то граф ских по да та ка о овом 
пе ри о ду Рем бо о вог жи во та. Не ки би о гра фи, не по у зда ни по пут Па тер на 
Бе ри шо на, иду та ко да ле ко да твр де да се Рем бо крио у ин до не жан ској џун гли 
и ус пео да пре жи ви ме ђу ег зо тич ним зве ри ма за хва љу ју ћи нат чо ве чан ским 
спо соб но сти ма. Јед на од књи га у ко јој се пре пли ћу фак то гра фи ја и прет по-
став ке је сте и сим па тич на мо но гра фи ја Џе ми ја Џем са Рем бо на Ја ви: из гу
бље но пу то ва ње (Rim baud in Ja va: The Lost Voyage) из 2011. го ди не.

Из гле да да је Рем бо ус пео до бро да се са кри је и жи ви од нов ца ко ји је 
уна пред до био у хо ланд ској вој сци. По све му су де ћи, он се укр цао под ла-
жним име ном на шкот ски брод The Wan de ring Chi ef (Лу та ју ћи по гла ви ца) 
и, по сле ве ли ког не вре ме на код Рта до бре на де, у де цем бру сти гао у Квин-
ста ун, у Ир ску. Ода тле од ла зи у Па риз, ве ро ват но у Шар лвил по том. Кад је 
зи ма про шла, оти снуо се у Не мач ку, у Келн и Бре мен, 1877, где је по ку шао 
да ре гру ту је вој ни ке за хо ланд ску пла ће нич ку вој ску из ко је је де зер ти рао. 
По што по сао ни је цве тао, Рем бо пу ту је у Швед ску и Дан ску, нај ве ро ват ни је 
као пре во ди лац у цир ку су Ло а се. У сеп тем бру се вра ћа у Шар лвил. За тим из 
Мар се ја на ме ра ва да пу ту је у Алек сан дри ју. На ње го ву жа лост, због бо ле сти, 
сто мач них про бле ма, Рем бо је бр зо вра ћен у Мар сеј. Те го ди не, по сле опо рав-
ка, по ма же мај ци на по ро дич ној фар ми у Ро шу и крат ко се за др жа ва у Па ри зу. 

Не од у ста је од пу та у Алек сан дри ју, али са да же ли да за о би ђе Мар сеј и 
пре ко Ђе но ве стиг не на оба ле Цр ве ног мо ра. У ок то бру, пре ко Швај цар ске, 
по но во сти же до Ми ла на и Ђе но ве пе ши це пре ко Готaрдовог про ла за у Ал-
пи ма. Сет Ви ден с пра вом из два ја овај дру ги пре лаз пре ко Ал па као не схва-
тљи во те жак по ду хват, у по зну је сен, кроз сне жне сме то ве. Још је ва жни ји 
ње гов за кљу чак о Рем бо о вој про ме ни пер спек ти ве и лу та лач ком ис ку ству. 
За раз ли ку од сло бод них лу та ња по Ар де ни ма и Фран цу ској у ра ној мла до-
сти, Рем бо је са да сву сво ју сна гу и из др жљи вост усме ра вао ка са вла да ва њу 
кон крет ног ци ља, сма тра Ви ден. То се ја сно ви ди из Рем бо о вог опи са ове 
аван ту ре из пи сма од 17. но вем бра 1878. го ди не. Сет Ви ден за кљу чу је:
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Из ве штај о му ко трп ном про ла ску кроз Го тар дов про лаз да ле ко је 
им пре сив ни ји по опи су су ро вих усло ва ко је је из др жао не го по по не ком 
на ро чи том спи са тељ ском да ру: сву сво ју сна гу усме рио је ка са вла да ва њу 
за сле пљу ју ће сне жне олу је и сме то ва ко ји су му се за ли до ре ба ра док се 
пе њао на две хи ља де ме та ра над мор ске ви си не. Овај под виг у Го тар до-
вом про ла зу јед на ко је за ди вљу ју ћи као и увид у то у ка квог се пут ни ка 
Рем бо пре тво рио. (WhId den 2018: 149)

О то ме ка кав је пут ник Рем бо по стао све до че и се ћа ња са вре ме ни ка у 
Ети о пи ји где је због сво је ве шти не са ка ра ва ни ма и ве ли ке уме шно сти у 
тр го ви ни по стао чу вен у це лом Ро гу Афри ке. Био је по знат по то ме што је 
ишао кроз пу сти њу са мо са фе сом на гла ви, а тамо ста нов ни ци Со ма ли је 
ни ка да ни су за ла зи ли, „јер мо зак кљу ча, ло ба ња пу ца и сви ко ји та мо оду 
ни кад се не вра те“ (robb 2001: 359). Ка ква огром на раз ли ка у од но су на 
Рем боа ко га је у То ска ни по го ди ла сун ча ни ца.

По сле Алек сан дри је од ла зи на Ки пар, у Лар на ку, у де цем бру 1878. го-
ди не. Бри та ни ја је пре у зе ла упра ву на Ки пру од Ото ман ског цар ства не ко-
ли ко ме се ци пре Рем бо о вог до ла ска (ИСТО: 299). Ту до би ја по сао не као 
пре во ди лац, ка ко је ис пр ва ми слио, већ као над зор ник обим них гра ђе вин-
ских ра до ва. Рем бо већ ов де по ка зу је спо соб ност да вр ло ефи ка сно из да је 
на ре ђе ња и над зи ре ра до ве. Оста вио је од ли чан ути сак, иа ко је био екс цен-
три чан и ре ла тив но за тво рен. Ти фу сна гро зни ца га је при мо ра ла да се вра ти 
ку ћи у Рош. Анег до та ка же да је Де ла еу на по ста вље но пи та ње о књи жев но-
сти као про фе си ји, од го во рио „да се ви ше не ба ви ти ме“ (ИСТО: 302). Рем бо 
се у про ле ће 1880. го ди не вра ћа на Ки пар и над зи ре ра до ве на гу вер не ро вом 
лет њи ков цу. Ка да су усло ви по ста ли те шки, Рем бо од ла зи без на ја ве, укр-
цав ши се на брод за Еги пат.

Тра же ћи по сао и оби ла зе ћи гра до ве на Цр ве ном мо ру, Рем бо се раз бо-
лео и ни је имао нов ца. Већ је пре ра но осе део, до дат но ис цр пљен због пре-
ле жа ног ти фу са. Имао је сре ће да се ту за те као је дан Фран цуз, из ве сни 
Тре би ше,5 ко ји га је од вео у бол ни цу. Ка сни је га је пре по ру чио мла дом 
фран цу ском пред у зет ни ку из Аде на, Ал фре ду Бар деу, ко ји се ба вио тр го-
ви ном ка фом и ко жом. Ка да је до шао у Аден, Рeмбо је од мах при ме тио 
хо тел пре тен ци о зног на зи ва Le Grand Hôtel de l’U ni vers, у вла сни штву Жи ла 
Си је ла.

У Аде ну и ка сни је у Ха ра ру, Рем бо упо зна је тр гов це, ис тра жи ва че, 
пу сто ло ве и аван ту ри сте: дво ји цу Гр ка, бра ћу Ри гас, и јед ног мла дог грч ког 
ис тра жи ва ча, Со ти ра, ко ји му је пра вио дру штво при екс пе ди ци ја ма у не-
по зна то. Ту је био и мла ди Фран цуз Ан ри Ли сро ко ји је же лео да ис тра жи 
пре де ле ко је су на се ља ва ла опа сна пле ме на око при то ке Бе лог Ни ла, ре ке 
Со бат (robb 2001: 312). При ја тељ му је и швај цар ски ин же њер Ал фред Илг 
ко ји је тре ба ло да уда ри мо дер не те ме ље гра да Ме не ли ку Дру гом, со ма лиј-

5 При ме ти мо иро ни ју Рем бо о ве суд би не: пре зи ме Тре би ше (Trébuc het) упу ћу је на фран-
цу ски гла гол trébuc her, по ср ну ти. 
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ском кра љу. Тре ба ис та ћи да су Аби си ни ја и Цр ве но мо ре у то вре ме по при-
ште ко ло ни јал них пре тен зи ја и су ко ба ин те ре са из ме ђу Ве ли ке Бри та ни је, 
Фран цу ске и Ита ли је. Аден је био бри тан ски про тек то рат, Џи бу ти фран цу-
ски, док је Ита ли ја пре тен до ва ла да се из бо ри за сво је ин те ре се. Жи вот у 
овим пре де ли ма био је пун не из ве сно сти и опа сно сти, али и ве ли ког по тен-
ци ја ла за тр го ви ну и за ра ду. 

Аден је био да ле ко од ег зо тич ног ел до ра да, вру ћи не су би ле па кле не, 
гра дом су се ши ри ли ја ки не при јат ни ми ри си. Рем бо се по ка зао као вр ло 
успе шан и це њен на по слу, рад ни ци ма је из да вао на ре ђе ња на арап ском. 
Је два је до че као при ли ку да из Аде на оде у но ву фи ли ја лу Бар де о ве ком па-
ни је ко ју је отво рио у Ха ра ру, „за бра ње ном гра ду“ у Ети о пи ји. На чин на 
ко ји је Рем бо до шао на но во од ре ди ште је фа сци нан тан. Гре јем Роб пре но си 
део ат мос фе ре, ис ти чу ћи опа сну ру ту ко јом тр гов ци ни су ишли: пло ви ли 
су до лу ке Зеј ла, а он да је Рем бо, као во ђа ка ра ва на, тре ба ло да опо ра ви 
не ко ли ко мр ша вих ка ми ла, уто ва ри ро бу уз по моћ ло кал них но са ча ко ји су 
пре те кли по сле епи де ми је ма лих бо ги ња. Обе ћа на је и по моћ оп скур ног 
па ше Абу Бе кри ја, вла да ра Зеј ле и Та ђу ре, не ке вр сте африч ког Ал Ка по неа, 
ко ји је кон тро ли сао све пу те ве тр го ва ца ро бљем и све тр го вач ке ру те уз 
по моћ је да на е сто ри це си но ва. Роб за кљу чу је: „Аби си ни ја ни је би ла до бро 
ме сто за тр гов це – чак ни за ми си о на ре – ако су хте ли да им са вест бу де 
чи ста и да се вра те жи ви“ (robb 2001: 316).

Го то во је не ве ро ват но у ко јој ме ри је Рем бо, за по слен код тр гов ца ка-
фом, сте као ве ли ка пре и мућ ства ко је је од ре дио за ви до ви тог пе сни ка у 
свом про грам ском пи сму. Сва Рем бо о ва „ја“, из па ри ског па кла, из Лон до на 
и Бри се ла, по сле ал ко хо ла, ха ши ша, хи ља де пре ђе них ки ло ме та ра по Евро-
пи, по пла ни на ма, рав ни ца ма, не про ход ним и пре глед ним те ре ни ма, при-
пре ми ла су га за бо ра вак у Аби си ни ји где је от крио Евро пља ни ма још увек 
не по зна те пре де ле. Као сим бо лич ни пан дан пи ја ном бро ду, Рем бо је кро чио 
у Со ма лиј ску пу сти њу и ка сни је ис тра жио не по зна ти Ога ден. Ње го ви из-
ве шта ји ко је је слао Фран цу ском ге о граф ском дру штву о овим ре ги ја ма од 
не про це њи ве су вред но сти. Стил је су во па ран, по не кад штур и фак то граф-
ски, али оп сер ва ци је ода ју ге ни јал ну ру ку ко ја је на пи са ла Илу ми на ци је. 
Ве ли ки зна чај има ју и фо то гра фи је ко је је Рем бо сни мио у Ха ра ру и око ли ни. 
Пла ни рао је да на пи ше књи гу о Аби си ни ји.

Ка да је до шао у Ха рар, град исла ма, пре пун про сја ка, за на тли ја, обо ле-
лих од ле пре, пре ру ше них ро бо ва, еги пат ских вој ни ка и шпи ју на, ка ко на во-
ди Роб, Рем бо пи ше мај ци да ова област ипак ни је пот пу но не ци ви ли зо ва на: 
по сто ји упра ва, као и еги пат ска вој ска и ко њи ца. Има ка фе, зла та и сло но-
ва че, али је мо ре уда ље но ви ше од две ста ми ља, а пре воз је скуп (ИСТО: 321). 

Рем бо је од мај ке по ру чио пре вод Ку ра на на фран цу ски, иа ко су му оче-
ве бе ле шке и ње го ви пре во ди би ли од ко ри сти. Ка пе тан Рем бо био је, као и 
син, ра до знао, и же лео је да на у чи што ви ше о арап ској кул ту ри и је зи ку ка да 
је као фран цу ски вој ник слу жбо вао у Ал жи ру. Ин те ре со ва ње за стра не је зи-
ке и скло ност ка не спу та ном, но мад ском жи во ту Рем бо је на сле дио од оца.
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У Ха ра ру Рем бо не гу је соп стве ни стил, знат но друк чи ји од европ ског. 
Да ле ко од фран цу ске еле ган ци је, Рем бо но си ла га не тка ни не ко је се не коп чају. 
За тр го вач ке екс пе ди ци је но си им про ви зо ван тур бан и умо та ва се у огр тач 
као ло кал но ста нов ни штво. Ово је би ла вр ло му дра ми ми кри ја ко ја је Рем-
боу омо гу ћи ла да пу ту је ре ла тив но спо кој но и не иза зи ва от пор ра то бор них 
пле ме на. Та ко по ста је не за о би ла зни по сред ник у тран спор ту ро бе сва ке 
вр сте. По се ду је соп стве ни ка ра ван, во ди че, ка ми ле, му ле, скла ди шта за 
ро бу. Во ди и ра чу но вод ство. 

Гре јем Роб сма тра да Рем бо у пи сми ма мај ци на мер но пре у ве ли ча ва 
не при влач ност усло ва у ко ји ма жи ви и да скри ва исти ну о ви си ни сво јих 
при хо да, од но сно из нос ко ји је за ра дио. Ка да Бар де ов по сао опа да, Рем бо 
се вра ћа у Аден. Си гур но је био знат но бо га ти ји не го што је био спре ман 
да при зна. Ка сни је, ра ди за нај ста ри ју тр го вач ку фир му у Аде ну, за Се за ра 
Ти ја на. По но во се вра ћа у Ха рар и упу шта се у ри зич ну тр го ви ну оруж јем. 
Ов де све ње го ве екс цен трич не вр ли не и спо соб но сти до ла зе до из ра жа ја. 
Рем бо оба ве шта ва по ро ди цу у пи сму из 1886. го ди не да на ме ра ва да кре не 
у област Шоа и ис по ру чи оруж је вла да ру Ме не ли ку. Роб ис ти че да је Рем бо 
је ди ни Евро пља нин ко ји је ус пео да са ка ра ва ном и ис по ру ком оруж ја пре ђе 
пре ко из у зет но опа сне те ри то ри је рат нич ких пле ме на Да на кил и Иса. Чак 
су и ис ку сни ис тра жи ва чи и за шти ће ни тр гов ци на ђе ни мр тви у пу сти њи. 
На о ру жа ни Ме не лик ће по бе ди ти ита ли јан ску вој ску у би ци код Адве 1896. 
го ди не и та ко од бра ни ти Ети оп ско цар ство, од но сно Аби си ни ју.

Роб под се ћа да је ен гле ско-фран цу ски спо ра зум из 1888. го ди не га ран-
то вао не за ви сност Ха ра ра, и да је, упр кос гла ди, епи де ми ји ма лих бо ги ња 
и стал ној опа сно сти од по бу не, још увек био нај бо ље ме сто за тр го ви ну у 
Ис точ ној Афри ци (robb 2001: 394). Роб, за раз ли ку од ра ни јих би о гра фа, 
сма тра да ис по ру ка оруж ја кра љу Ме не ли ку уоп ште ни је би ла фи нан сиј ски 
про ма шај ка квим се обич но сма тра. Зна се да је Ме не ли ков глав ни управ ник 
до че као Рем боа ве шћу да је Ла ба ти, Рем бо ов парт нер у про да ји оруж ја, на-
пра сно умро и ду го вао „огро ман но вац“. То је зна чи ло да је Ме не лик зна-
чај но ума њио Рем бо ов хо но рар због Ла ба ти је вог ду га. Рем бо се жа лио и фран-
цу ском кон зу лу ко ји је тре ба ло да по сре ду је у спо ру због по сла у ко јем је, 
на вод но, из гу био ви ше од ше зде сет про це на та до би ти. Роб сма тра да Рем бо 
ни је ре као исти ну и да се обо га тио по сле овог по ду хва та. Прет по ста вља да 
је тај но вац са крио или уло жио. Ње го ву до бит про це њу је на да на шњих сто 
хи ља да бри тан ских фун ти (ИСТО: 385). 

Рем бо је био из у зет но спо со бан, успе шни ји од дру гих, по у здан, вешт и 
лу кав, али ни је био зао. Ужи вао је по се бан углед и код Евро пља на у Ха ра ру 
и Аде ну, и код ло кал ног ста нов ни штва. Ва жио је за екс цен трич ног, осо бе-
ног, али у су шти ни по ште ног тр гов ца ко ји од лич но го во ри арап ски и ко га су 
ути цај ни љу ди сма тра ли при ја те љем. Ус пео је да до би је спор про тив Лаба-
ти је ве удо ви це, а 1887. го ди не пред Ме не ли ком је ту жио во ђу ка ра ва на ко га 
је бра нио озло гла ше ни Абу Бе кри (bo rer 1984: 143).



549

Јед на епи зо да, ме ђу тим, ба ца сен ку на ње го ве по сло ве. Због јед ног пи сма 
Ме не ли ко вог ин же ње ра Ал фре да Ил га, у ко јем он из ри чи то од би ја да ку пи 
и Рем боу по ша ље два ро ба, без об зи ра на Рем бо о ву до бру на ме ру у ко ју ни је 
сум њао, сма тра ло се да је Рем бо био уме шан у тр го ви ну ро бљем, ко ју су Бри-
тан ци за бра ни ли. Ален Бо рер од ба цу је ове на во де. Ве ру је да су нео сно ва ни. 
Kао ар гу мент ис ти че чи ње ни цу да је ло кал но ста нов ни штво при хва ти ло 
Рем боа због ње го вог ко рект ног од но са пре ма њи ма. У при лог овој тврд њи 
на во ди и ми шље ње Фран цу за ко ји је жи вео у Ети о пи ји. Он сма тра да је на 
би ло ко ји на чин Рем бо био уме шан у тр го ви ну ро бљем, Ети о пља ни би му 
си гур но ус кра ти ли по др шку (bo rer 1984: 236). С дру ге стра не, Гре јем Роб 
сма тра да је Ил гов тон у пи сму тон чо ве ка ко ји зна да ће по ли ци ја пре сре сти 
ње го ву пре пи ску са Рем бо ом, као и да је по зна то да је Илг имао ро бо ве. Роб 
ве ру је да је Рем бо схва тао шта су по сао и за ра да, али да је увек уро ђе ни ке 
и ло кал но ста нов ни штво по сма трао као људ ска би ћа (ИСТО: 411). Упо ре ди мо 
Рем боа во ђу ка ра ва на са фи гу ром тр гов ца из Пи сма Ви до ви тог: „Али ствар 
је у то ме да сво ју ду шу тре ба учи ни ти чу до ви шном: по пут тр го ва ца де цом, 
не го шта! За ми сли те чо ве ка ко ји се би по ли цу са ди и не гу је бра да ви це“ 
(РЕМ БО 2004: 266). Бе же ћи од ли це мер ја ци ви ли за ци је, Рем бо је ин стинк-
тив но те жио при мор ди јал ном и уро ђе нич ком: у Ети о пи ји је био бли зу сно-
ви ђе ња из Пи ја ног бро да. 

Ипак, си ту а ци ја у Ха ра ру је би ва ла све не ста бил ни ја. Рем бо је чак два 
пу та пре ту чен, јед ном због тро ва ња па са ко ји су на па да ли ње го ва скла ди-
шта са ро бом, хра ном и жи во ти ња ма, а дру ги пут, по све му су де ћи, због 
про по ве да ња соп стве не вер зи је де ло ва Ку ра на (robb 2001: 408).

Бо ле сник
Рем бо је био за чу ђу ју ће от по ран и из др жљив у од но су на усло ве у ко-

ји ма је про вео ве ћи део свог крат ког жи во та. У Па ри зу је у ви ше на вра та 
жи вео у ло шим и гро зним усло ви ма. Уко ли ко до да мо ал ко хол и ду ван, сва-
ко днев но опи ја ње са Вер ле ном, пра во је чу до да се че шће ни је раз бо ље вао. 
Ако по ми сли мо на сто ти не, чак хи ља де ки ло ме та ра ко је је пре ва лио пе шке, 
по не кад по нај су ро ви јим вре мен ским усло ви ма, би ланс од не ко ли ко бо ра-
ва ка у бол ни ци у Мар се ју је од ли чан ре зул тат. Сто ич ки је под но сио не сно-
шљи ве вру ћи не у Аде ну, штет не и ја ке не при јат не ми ри се у Ха ра ру, где је 
би ло ле пре, епи де ми је ма лих бо ги ња и од лич них при ли ка за за ра зу сва ке 
вр сте. Рем бо је већ био пре ле жао ти фус, гро зни цу и сто мач не те го бе у ви ше 
на вра та. Ме ђу тим, у Ха ра ру је до био си фи лис. Ка ко и где тач но, ни је по зна то. 
Ал фред Бар де је ја сно ви део пр ве симп то ме, аф те на Рем бо о вим усти ма, ко је 
се по ја вљу ју ме сец да на по сле ин фек ци је. 

Здра вље му је би ло озбиљ но на ру ше но, али га то ни је спре чи ло да и 
да ље ка ра ва ном пре во зи ро бу, тр гу је, пу ту је и ис тра жу је. Ка да је пла ни рао 
но ве по сло ве у ве зи с оруж јем, Рем бо је осе тио ин тен зи ван бол у ко ле ну де сне 
но ге. Вр ло бр зо, но га је оти ца ла и по ста ја ла кру та. Схва тио је да мо ра да по-
тра жи ле кар ску по моћ ка да ви ше ни је мо гао да хо да. Сам пут до бол ни це 
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у Аде ну био је те жак и бо лан, на но си ли ма је пу то вао до Зеј ле и пом но бе-
ле жио сво ју пат њу. Бри тан ски ле кар је по ста вио по гре шну ди јаг но зу: сма трао 
је да је реч о по од ма клом ста ди ју му си но ви ти са ко ле на (од ове бо ле сти је 
па ти ла Рем бо о ва се стра Ви та ли ја, ко ја је умр ла 1875. го ди не). Пре дло жио је 
ам пу та ци ју, али је од лу чио да са че ка не ко ли ко да на и ви ди да ли ће се оток 
по ву ћи (robb 2001: 422). По сле шест да на, ста ње се ни је по пра ви ло. Док тор 
му је са ве то вао да се вра ти у Фран цу ску. Рем бо па ро бро дом до ла зи у Мар сеј, 
где је сме штен у бол ни цу 22. ма ја 1891. го ди не. Ту су му ле ка ри ам пу ти ра-
ли но гу. Ис прав на ди јаг но за би ла је рак ко сти ју, од но сно осте о сар ком. Мај ка 
и се стра су од мах до пу то ва ле у Мар сеј. За Рем боа је ам пу та ци ја би ла стра-
шна вест. У Па ри зу но ви не пи шу да је от кри ве но да пе сник Ар тур Рем бо 
жи ви у Афри ци. 

Иа ко је ве ро вао да ће се опо ра ви ти и вра ти ти у Афри ку, ста ње се ни је 
по пра ви ло ни по сле бо рав ка у Ро шу. На про тив. По но во је био у бол ни ци, 
тр пео стра шне бо ло ве, имао ха лу ци на ци је. По след ње да не про вео је у бол-
ни ци у Мар се ју, где је умро 10. но вем бра 1891. го ди не. Имао је три де сет се дам 
го ди на.

Рем бо о ви по след њи ме се ци жи во та истин ски су ту жни и тра гич ни. Ве-
ро ват но се искре но на дао да ће, иа ко бо ле стан и из не мо гао, ипак мо ћи да 
хо да. Но ге су би ле је ди на спо на са сло бо дом. Мо жда је Рем бо ипак ве ро вао 
да пе сни ци, чак и ка да по ста ну тр гов ци, ни су обич ни смрт ни ци, или да их 
суд би на не ка жња ва ова ко су ро во. Да ли су му се у ха лу ци на ци ја ма вра ти-
ле ре чи из пи сма Ви до ви тог, по ко ји ма је пе сник, чак и ако по лу ди, по себ но 
би ће, јер је сти гао до не по зна тог, јер је, чак и ако га лу ди ло спре чи да их 
раз у ме, оне те сли ке ипак ви део? На жа лост, то ни ка да не ће мо са зна ти.
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RIM BA UD’S LI VES

S u m m a r y

The ico nic fi gu re of mo dern po e try, Art hur Rim baud led a truly uni que li fe. His 
bi o graphy is as me sme ri zing and adven tu ro us as his po e try. The young ge ni us from 
Char le vil le had writ ten so me of the most be a u ti ful ver ses in French po e try by the age of 
twenty, when he al le gedly stop ped wri ting. 

We will ar gue in sup port of his de ci sion to aban don his ca re er as a po et and to opt 
for a tu mul tu o us, un cer tain and no ma dic li fe that even tu ally led him to be co me a mer chant 
in Abyssi nia. We shall rely on most re cent ac co unts of Rim ba ud’s li fe, Gra ham Robb’s 
bo ok, writ ten in 2000, and Seth Whid den’s study, pu blis hed in 2018. We shall al so in clu de 
Enid Star ki e’s study of re fe ren ce. Our aim is to draw at ten tion to the pe cu li ar pre cog ni tion 
of his own li fe in the fa mo us let ter he wro te to Paul De meny in 1871, de scri bing the po-
et as a Se er, in si sting on all the ex pe ri en ces he had to un der go. His sig na tu re po em “The 
Drun ken Bo at” un can nily he ralds the path he wo uld ta ke in his qu est for the to tal ex pe-
ri en ce. As his li fe un fol ded, even tho ugh he had aban do ned his po e tic ex pe ri ment, he 
se ems to ha ve fol lo wed the path of his po e tic jo ur ney.
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НА ЧЕ ЛА ОБ ЛИ КО ВА ЊА ПРО ЗНОГ СВЕ ТА  
ВЕЉ КА МИ ЛИ ЋЕ ВИ ЋА

Рад ис тра жу је по е ти ку про зе Вељ ка Ми ли ће ви ћа кроз ус по-
ста вља ње на че ла про зног об ли ко ва ња овог пи сца и мо гућ но сти 
пре вред но ва ња ње го вог не до вољ но ис тра же ног књи жев ног опу са. 
Сам пи сац ни је оста вио пу то ка зе за ту ма че ње екс пли цит не по е ти ке, 
те се овај рад те ме љи на про у ча ва њу им пли цит не по е ти ке ау то ра, 
од но сно на про у ча ва њу ње го вих про зних де ла. Ис тра жи ва ње об-
у хва та ро ма не и при по вет ке Вељ ка Ми ли ће ви ћа, уз фо кус на ро ман 
Бес пу ће, ко ји пред ста вља цен трал но и нај ва жни је књи жев но де ло 
овог пи сца, ка ко у по е тич ком, та ко и у књи жев но и сто риј ском сми слу.

Кључ не ре чи: Вељ ко Ми ли ће вић, по е ти ка, про за, на че ла об ли-
ко ва ња, Бес пу ће. 

Вељ ко Ми ли ће вић се по ја вио на књи жев ној сце ни по чет ком два де се тог 
ве ка, при по вет ком Но ва крв, об ја вље ном у пет на ста ва ка у са ра јев ском ча со-
пи су На да 1903. го ди не, ка да му је би ло се дам на ест го ди на, а исте го ди не, 
у јед ном од нај зна чај ни јих књи жев них ча со пи са то га до ба (и исто ри ји срп-
ске књи жев но сти уоп ште), Срп ском књи жев ном гла сни ку, по ја вљу је се ње-
го ва при по вет ка Мр тви жи вот. Нео бич на зре лост мла дог пи сца, го то во 
из гра ђе ни стил и но ви дух ко ји је до нео у срп ску про зу до не ли су му по хва-
ле нај ве ћих кри ти чар ских ау то ри те та тог до ба, Јо ва на Скер ли ћа и Бог да на 
По по ви ћа, а уз то и епи тет јед не од нај ве ћих на да срп ске књи жев но сти 
то га вре ме на, уз Ћи пи ка, Ко чи ћа и Бо ру Стан ко ви ћа: „Код ње га има ана ли-
тич ких спо соб но сти, оштре ин те ли ген ци је, хлад не пре ци зно сти, си гур не 
ру ке у ра ду; при по вет ке су му пи са не са от ме ном про сто том, не у си ље но 
ре чи то, та ко да је све то би ло ви ше но сја јан по че так јед ног ори ги нал ног 
мла до га та лен та“ (СКЕР ЛИћ 1967: 465). Та ко и Па вле По по вић већ 1905. го-
ди не ис ти че да Ми ли ће вић има „мо жда нај ви ше бу дућ но сти“ ме ђу срп ским 
при по ве да чи ма. Већ сле де ће, 1906. го ди не, Срп ски књи жев ни гла сник у 
бро ју од 1. ја ну а ра по чи ње да об ја вљу је ро ман Бес пу ће у на став ци ма, у шест 
бро је ва до 16. ју на, и ово де ло не ве ро ват не зре ло сти и при по ве дач ке ве шти не 



554

мла дог пи сца, ко ји у том мо мен ту ула зи у два де се ту го ди ну жи во та, обе-
ле жи ће чи тав ње гов про зни опус и по ста ти ме ри ло ње го вог по то њег ства-
ра ња ко је је са мо на мо мен те до се за ло до за о кру же но сти и из гра ђе но сти 
Бес пу ћа. У Ми ли ће ви ће вом слу ча ју ће се по ка за ти да ова кво ра но до се за ње 
вр хо ва при по ве дач ког ства ра ња но си опа сност пре ра ног са го ре ва ња. 

Вре ме у ко јем се мла ди пи сац, ро ђен у Сла во ни ји (ча ГЛИћ 1886), по ја-
вио на књи жев ној сце ни, би ло је ве о ма сло же но јер је на сту па ла сме на ста-
ри јих, већ зна ме ни тих пи са ца, пре те жно ре а ли стич ког про се деа и мла дих, 
ко ји су на сту па ли са пот пу но дру га чи јим стил ским и по е тич ким ста во ви ма, 
че сто усво је ним шко ло ва њем по европ ским уни вер зи те ти ма, али и да ље 
ве за них за тра ди ци ју из ко је су по те кли. Из та квих укр шта ња ра зних ути-
ца ја, као и но вог сен зи би ли те та та да шње мла де ге не ра ци је, ко ји се нај ви ше 
огле дао у за о кре ту од со ци јал них и исто риј ских те ма ка ин ди ви ду ал ној 
људ ској суд би ни, пи та њи ма људ ске ду ше и уну тра шњим пре ви ра њи ма, 
ис кри ста ли сао се пра вац ко ји на зи ва мо мо дер на. На на шој књи жев ној сце-
ни у пе ри о ду мо дер не све ви ше ја ча иде ја ју го сло вен ства, срп ска и хр ват ска 
кул тур на сце на те сно са ра ђу ју, два во де ћа ча со пи са тог до ба Срп ски књи
жев ни гла сник и Са вре ме ник пред ста вља ју де ла из су сед не књи жев но сти, 
а Срп ска књи жев на за дру га и Ма ти ца хр ват ска по др жа ва ју рад на збли жа-
ва њу две ју кул ту ра. Као Ср бин из Хр ват ске, Вељ ко Ми ли ће вић, ко ји је 
на из ме нич но об ја вљи вао тек сто ве у Са вре ме ни ку и Срп ском књи жев ном 
гла сни ку, и жи вео и ства рао у обе сре ди не, За гре бу и Бе о гра ду, до од ла ска 
на сту ди је у ино стран ство (Же не ва, Лон дон, Па риз, Ту луз од 1904. до 1911. 
го ди не), био је ти пи чан пред став ник но вих, мла дих, мо дер них ства ра ла ца 
ко ји је по зна вао обе сре ди не, за ла гао се за са рад њу на ци о нал них ју жно сло-
вен ских кул ту ра, не са мо хр ват ске и срп ске, и но сио у се би као и у свом 
ства ра ла штву све те ути ца је и укр шта ња. У сту ди ји о де лу Вељ ка Ми ли-
ће ви ћа, Сло бо дан ка Пе ко вић на гла ша ва да је мла ди пи сац био на че лу на шег 
по кре та мо дер не, да је по јам мр твог жи во та про кла мо ван ње го вим де лом, 
те да је „мно го учи нио да се при хва ти но ви об лик лир ске пси хо ло шке про зе“ 
(ПЕ КО ВИћ 1989). По врх све га, ба вио се пре во ђе њем са фран цу ског, не мач ког 
и ен гле ског је зи ка, што го во ри да је до бро по зна вао те књи жев но сти.1 Чак 
и ле ти мич но чи та ње би о граф ских по да та ка о Вељ ку Ми ли ће ви ћу, да је сли ку 
на да ре ног, ра до зна лог, на чи та ног, обра зо ва ног и ра но са зре лог умет ни ка, 
ко ји је за свог жи во та про ме нио то ли ко ме ста и сре ди на (Ча глић, До њи 
Ла пац, Го спић, За греб, Бе о град, Же не ва, Лон дон, Па риз, Ту луз, Са ра је во, 
Це ти ње, Па риз, За греб, Бје ло вар, Бе о град), пре шао пут од де те та вас пи та ног 

1 Те мом мо гу ћих ути ца ја стра не ли те ра ту ре на ње го во де ло ба ви се Дра ги ша Ви то ше-
вић, ко ји уо ча ва ути цај Мо па са на, ко га је Ми ли ће вић пре во дио, за тим хр ват ских мо дер ни ста 
Ђал ског и Ле ско ва ра, а за Ива Ћи пи ка ис ти че да је „та ко ђе мо гао би ти драг Ми ли ће ви ћу: 
по чев од цр ти це Че жња из При мор ских ду ша (1899), те ис по ве сти отрг ну тог од за ви ча ја и 
при ро де, до ро ма на За кру хом (1904): ње гов Иво По лић и Ми ли ће ви ћев Га вре Ђа ко вић су 
да љи ро ђа ци, а њи хо ви оче ви – чак ро ђе на бра ћа!’“ (ВИ ТО ШЕ ВИћ 1981: 53).
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у све то сав ском ду ху уз на род не еп ске пе сме, до со ци ја ли сте у гим на зиј ским 
да ни ма и на ци о нал ног ро ман ти ча ра за вре ме Бал кан ских ра то ва и Пр вог 
свет ског ра та, у ко ји ма се бо рио као до бро во љац код сер да ра Јан ка Ву ко-
ти ћа. Био је и Ми ни стар прав де цр но гор ске вла де у из гнан ству до остав ке 
1917. го ди не, по сле че га по ста је по ли тич ки про го њен и без по сла, да би се 
ко нач но скра сио у бе о град ском днев ном ли сту По ли ти ка, где ре ди гу је ве сти 
из ино стран ства до пре ра не смр ти 5. но вем бра 1929. го ди не. Са вре ме ни ци су 
га опи си ва ли као уз др жа ног, по ву че ног, тач ног и уч ти вог го спо ди на, „ван свих 
гру па и стра на ка“2, у ко ме је исто вре ме но по сто јао и па три о ти зам ро ман-
ти ча ра и крај ње мо де ран сен зи би ли тет уни вер зал ног ти па, ко ји пре ци зно 
осе ћа дух до ла зе ћег вре ме на и чак га у не ким еле мен ти ма свог књи жев ног 
де ла и ан ти ци пи ра.

Осно ву Ми ли ће ви ће вог ства ра ња ко јим је из ра зио свој истин ски при-
по ве дач ки дар чи не про зна де ла ‒ крат ке про зне фор ме и ро ма ни. По ред 
то га, пи сац се спо ра дич но ба вио и књи жев ном кри ти ком ‒ не до вр ше на је 
оста ла ње го ва сту ди ја о До си те ју Об ра до ви ћу, али ау то по е тич ких за пи са 
по до са да шњим са зна њи ма не ма, па смо на че ла про зног об ли ко ва ња овог 
пи сца уста но ви ли про у ча ва њем ње го ве про зе. Ра ди сти ца ња це ло ви тог уви-
да у про зни свет Ми ли ће ви ће вих ју на ка, по ред фо ку са на „пр ви мо дер ни 
срсп ки ро ман“ Бес пу ће, у ра ду се да је увид у ро ман Оп се не и две књи ге 
при по ве да ка, об ја вље не по сле пи шче ве смр ти. 

Про зни опус Вељ ка Ми ли ће ви ћа функ ци о ни ше као си стем по ве зан 
од ре ђе ним за јед нич ким по е тич ким на че ли ма, али је ва жно ис та ћи да је 
раз вој ни пут Ми ли ће ви ћа као при по ве да ча био не у јед на чен и нео би чан – 
по че так је те као си ло ви то, уз ла зном ли ни јом за кључ но са по ја вом Бес пу ћа, 
ка да је пи сцу би ло са мо два де сет го ди на, а он да је за стао, по ја вљи вао се 
спо ра дич но и не ре дов но об ја вљу ју ћи при по вет ке. По след њи по ку шај по-
врат ка на књи жев ну сце ну био је ро ман Оп се не из 1922, ам би ци о но за ми-
шљен, али не спрет но ре а ли зо ван.3 По ред по ме ну те не у јед на че но сти из ме ђу 
за себ них еле ме на та (по је ди нач них на ра тив них тек сто ва) овог си сте ма, уз 
све по ду дар но сти и раз ли ке, они ипак функ ци о ни шу као це ли на ко ју по ве-
зу је не ко ли ко за јед нич ких еле ме на та. Те ме и мо ти ви ко ји ма се Ми ли ће вић 
ба ви по ја вљу ју се кроз цео ње гов про зни опус, а пр ва и до ми нант на ко ја 
функ ци о ни ше у сва ком од њих, је сте уну тра шњи свет чо ве ка, по ме ра ње 
при по ве да че ве па жње на сло же не и про тив реч не про це се ко ји се од ви ја ју 
у људ ској ду ши. На чин на ко ји се ба вио овом те мом је био ино ва ти ван – 

2 Жив ко Ми ли ће вић пи ше пр ву оп шир ни ју сту ди ју о про зи Вељ ка Ми ли ће ви ћа у 
пред го во ру за При по вет ке у из да њу СКГ, 1930, не по сред но по сле смр ти пи сца. По ред Бес пу ћа 
и Мр твог жи во та, Ми ли ће вић се де таљ ни је ба ви ро ма ном Оп се не, као и но ви јим при по-
вет ка ма, на ла зе ћи књи жев не вред но сти и у овим оспо ра ва ним де ли ма Вељ ка Ми ли ће ви ћа. 

3 У тек сту о ро ма ну Оп се не, Ми лан Бог да но вић чак ис ти че да се пи сац осла њао на 
„три ви јал ну фран цу ску ли те ра ту ру’“, и не кри ју ћи раз о ча ра ње пред но вим ро ма ном ау то ра 
Бес пу ћа, за ме ра му што је са „цр них ства ри’“ пре шао на „ру жне ства ри’“ (БОГ да НО ВИћ 1951).
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ко ри шће њем уну тра шњих мо но ло га, при по ве да њем у пр вом и те ћем ли цу, 
ком би но ва њем вре мен ских и про стор них пер спек ти ва и све де ним, елип-
тич ним ди ја ло зи ма у са мом тек сту, уз ко ри шће ње сим бо ла као лајт-мо ти ва. 

Услед та квог раз вој ног пу та ау то ра, и еле мен ти ње го вог књи жев ног 
опу са, при по вет ке и два ро ма на, ни су ујед на че ни по до ме ти ма и из гра ђе-
но сти. Ја сно је да је ње го во нај ва жни је де ло, зна ме ни то Бес пу ће, по ста ло 
ме ри ло оста лих про зних де ла овог пи сца, а сва ка на ра тив на це ли на ко ји се 
по на чи ну про зног об ли ко ва ња и по е тич ким на че ли ма при бли жа ва Бес пу ћу, 
или му је срод на, по пра ви лу до се же до ви ших до ме та и умет нич ке вред-
но сти, по пут при по ве да ка Мр тви жи вот и Мла ке ду ше ко је му прет хо де, 
као и оних ко је му сле де Цр не ри је ке, Мут на при ча, Љу бав Мар ка Ђу ри ћа, 
По греб, Две же не у цр ни ни, Не зна ни вој ник, Бад ње ве че. Сле де им при по-
вет ке ко је су срод не Бес пу ћу по из ве сним за јед нич ким еле мен ти ма, до ми-
нант ним те ма ма и мо ти ви ма, али по из гра ђе но сти и до ме ти ма за о ста ју за 
Ми ли ће ви ће вим нај бо љим ро ма ном, по пут Ви хо ра, Не знан ке или Мар го, 
а нај ма ње слич но сти са Бес пу ћем има упра во дру ги Ми ли ће ви ћев ро ман 
Оп се не и не ко ли ци на при по ве да ка по пут Анар хи сте. 

Осно ву Ми ли ће ви ће ве по е ти ке пред ста вља лик глав ног ју на ка и ње гов 
уну тра шњи свет као цен тар свих то ко ва при че, пре ко ког се све пре ла ма и 
од чи јег фо ку са за ви си уло га и ме сто оста лих ли ко ва у тек сту, а ње гов основ-
ни став пре ма све ту и дру гим љу ди ма је изо ло ва ност, оту ђе ност и од у ста-
ја ње од жи во та. У Бес пу ћу је то Га вре Ђа ко вић, умо ран, уса мљен, без во љан 
ин те лек ту а лац ко ји по ку ша ва да про на ђе из гу бље ни сми сао жи во та по врат ком 
у за ви чај и ро ди тељ ску ку ћу, али га не на ла зи ни у пре де ли ма де тињ ства, 
ни у до ди ру са дру ги ма. Ње га не бу ди ни на го ве штај љу ба ви са Че хи њом 
Ире ном, чи ји отац, ин же њер Па нек, ста ну је у ње го вој ку ћи. У ње му не ма 
сна ге ни ела на да при хва ти мо гућ ност ко ја би му вра ти ла из гу бље ну ра дост 
жи во та, ње го ве ми сли и уну тра шња бу ра за ма гљу ју и бо је си ви лом сва ки 
тра чак све тло сти ко ји му так не ду шу и он по но во кло не и то не у си ви ло и 
пу ко пре жи вља ва ње из да на у дан, без сна ге и во ље да се из бо ри са пе си-
ми змом у се би: „А он тра жи, има ли још ишта у ње му, и на ла зи пе пео и 
сатр те, пра шне осје ћа је и умор не, мла ке ми сли, док жи вот ху ји око ње га и 
ши ри ми рис про ље ћа и ме ку то пли ну мла до сти; он осје ћа ње гов здрав, бу јан 
ми рис и још ви ше опа жа ка ко је он за све то туђ, пре ста рио; ка ко је за ка снио 
и да то све до ла зи са мо да убр за ње гов пад и да по ка же ње го ву ма љу шност, 
ус ко ту и ни шта ви ло“ (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1982: 70). У Мр твом жи во ту, Да мјан 
Да мја но вић је обес хра брен, без во љан, пре ра но оста ре ли се о ски учи тељ, 
ко ме су све мла да лач ке на де и сно ви по то ну ли пред ствар но шћу жи во та у 
си ро ма шном лич ком се лу, где слу жбу је. Ње го ва же на Бо ја на ле жи те шко 
бо ле сна, али он је вре ме ном из гу био бли скост са њом, за тва ра ју ћи се у свој 
су мор ни уну тра шњи свет, и тек пред њен не у мит ни крај, из осе ћа ја кри ви-
це и са жа ље ња при ла зи том дру гом људ ском би ћу, не на да но се бли скост 
по но во бу ди, али она убр зо уми ре и он оста је пот пу но кло нуо и вра ћа се у 
свој су мор ни круг би ти са ња. До жи вљај жи во та као мут не сти хи је, ко јој се 
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чо век уза луд су прот ста вља и као по сле ди цу гу би сва ку во љу и мо тив за 
бор бу, за јед нич ки је свим глав ним ју на ци ма Ми ли ће ви ће ве про зе. Спе ци-
фич но је да Ми ли ће ви ће ви ју на ци не успе ва ју да ус по ста ве истин ску ве зу 
са све том ко ји их окру жу је као ни са дру гим људ ским би ћи ма (Га вре, Да-
мјан, Сми ља, Или ја, Ма ра, Је ле на, Мар ко) а као од го вор на та кву си ту а ци-
ју, по вла че се у свој уну тра шњи свет до кри зног мо мен та – тач ни је док 
ствар ност не сру ши и тај свет илу зи ја.4 У том пре лом ном мо мен ту они не 
успе ва ју да ус по ста ве но ви од нос пре ма жи во ту, све по ста је бе сми сле но и 
они од у ста ју од жи вот не бор бе, пре пу шта ју ћи се ма ти ци да их но си у би ло 
ком прав цу. Ми ли ће ви ће ви ју на ци не за вр ша ва ју тра гич но, они и ни су кла-
сич ни хе ро ји, из у зет ни по је дин ци. На и ме, њи хов жи вот се по пра ви лу на-
ста вља, али као бе сми сле но и пра зно тра ја ње без на де на про ме ну. И у 
ро ма ни ма и у при по вет ка ма, Ми ли ће вић се ба ви са мо јед ном из дво је ном 
лич но шћу и од ре ђе ним пре лом ним тре ну ци ма у ње ном жи во ту, а сви дру-
ги ли ко ви су у функ ци ји глав ног ли ка и сво је ме сто, уло гу и из гра ђе ност 
до би ја ју у сра зме ри ко ли ко је зна чај на њи хо ва уло га у жи во ту глав ног ју-
на ка у мо мен ту при по ве да ња. У Бес пу ћу је та кав на чин при ка зи ва ња ли ко-
ва до след но спро ве ден – цео ро ман је из гра ђен као до след но осве тља ва ње 
уну тра шњих пре ви ра ња Га вре Ђа ко ви ћа, чо ве ка ко ји по сте пе но, ко рак по 
ко рак, али све убр за ни јим рит мом од у ста је од жи во та, док исто вре ме но 
без у спе шно тра жи мо тив да не од у ста не. За ти че мо га у јед ној за гу шљи вој 
град ској ка ва ни у ко јој је про во дио до ста вре ме на и ко ја је за ње га из гу би ла 
сва ку при влач ност, чак га и гу ши све што ви ди и чу је око се бе ‒ љу ди, жа гор, 
смех, звец ка ње, дим, га ла ма, жен ски ки кот, све се ста па у јед ну не под но-
шљи ву сме шу. Ко ли ко год де лу је па сив но и успа ва но, он се кроз цео ро ман 
бо ри да на ђе из гу бље ни сми сао жи во та – ме ња про сто ре, су сре ће љу де, 
по ме ра се од тач ке до тач ке, тра га и не на ла зи – у ње му је не што одав но 
сло мље но и ни је дан спо ља шњи им пулс не успе ва то да за це ли. 

Кре та ње кроз про стор и вре ме Га вре Ђо ко ви ћа, ау тор до след но спро-
во ди у јед ном пре ци зном рит му ко ји се по сте пе но убр за ва, ка ко се сте же 
обруч бе сми сла у ду ши глав ног ју на ка – из ка ва не на ста ни цу, по том у воз, 
у ко чи је, у пу сту ро ди тељ ску ку ћу, у про шлост и тра гич ну смрт оца, са мо-
у би ство бра та и смрт мај ке, а па ра лел но те ку су сре ти са не ким но вим љу-
ди ма – се о ска де вој ка Је ка, ин же њер Чех и ње го ва ћер ка Ире на ко ји до ла зе 
да ста ну ју код ње га. Све се пре ла ма кроз ње го ву мир ну спо ља шност и уз-
бур ка ну уну тра шњост. Га вре стал но тра жи тач ку ослон ца, ме сто где ће 
про на ћи из гу бље ни сми сао жи во та – кроз цео ро ман он се по ме ра кроз 
про стор и тра га, али уза луд, он се не про на ла зи ниг де и ни у че му. Крат ка 
ре че ни ца, епи лог це лог ро ма на, о од ла ску Га вра Ђа ко ви ћа не где у Аме ри ку, 
упра во за о кру жу је це лу по вест ње го вог тра га ња за со бом. Аме ри ка је ов де 
да та као сим бол ута па ња у ма су љу ди без до ма.

4 Та кво ру ше ње илу зи ја на ста је, ка ко уо ча ва Алек сан дар Па јо вић, у рас ко ра ку из ме ђу 
„ли ца и на лич ја ње го вих ју на ка“ (Па ЈО ВИћ 1963: 3).
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Те ме ко ји ма се Ми ли ће вић ба вио у сво јим про зним де ли ма су ра зно-
ли ке ‒ град ске и се о ске, ов да шње или из па ри ског пе ри о да, со ци јал не и 
на ци о нал не, али ова тра ди ци о нал на кла си фи ка ци ја те ма не го во ри пу но о 
ње го вом де лу. Окру же ње и суд бин ске да то сти у ко ји ма за ти че мо ње го ве 
ју на ке у тре нут ку при по ве дач ке са да шњо сти пред ста вља ју са мо спо ља шњи 
оквир за њи хо ве уну тра шње дра ме, и ни ка да не пред ста вља ју пре суд ни 
чи ни лац ко ји до во ди до сло ма глав ног ју на ка. Град ска сре ди на, за гре бач ка 
или бе о град ска, лич ко се ло, не и ме но ва на па лан ка, Па риз, ка ва не, во зо ви, 
се о ске ку ће, при ро да – све су то по зор ни це на ко ји ма се од ви ја истин ска 
дра ма из дво је ног и без на де жно уса мље ног људ ског би ћа, за тво ре ног у свој 
уну тра шњи свет. Та кав на чин гра ђе ња про зног све та зна чио је и ра ди ка лан 
рас кид са та да вла да ју ћим реа ли стич ким про се де ом, где је удес ју на ка по 
пра ви лу био де тер ми ни сан не са вла ди вим спо ља шњим огра ни че њи ма и 
со ци јал ним и исто риј ским да то сти ма, а по је ди нац био жр тва по ро ди це, 
дру штва и(ли) исто риј ских окол но сти. Ова кав при ступ уо би ча је ним при-
по вед ним те ма ма у вре ме об ја вљи ва ња Ми ли ће ви ће вих де ла био је не са мо 
ино ва ти ван, не го и аван гар дан, па ни је нео бич но да се по сле де це ни ја у 
ко ји ма је био го то во за бо ра вљен, по след њих го ди на два де се тог ве ка на гло 
по че ло бу ди ти ин те ре со ва ње књи жев не и на уч не сце не за де ло овог пи сца. 
Ње гов Да мјан Да мја но вић или Га вре Ђа ко вић бо ље ко му ни ци ра ју са са вре ме-
ним чи та лач ким сен зи би ли те том, не го у вре ме ка да су се по ја ви ли, јер се 
у њи хо вим суд би на ма на го ве шта ва он то ло шка уса мље ност чо ве ка као до-
ми нант на умет нич ка и људ ска те ма вре ме на ко је је усле ди ло и тра је и да нас.

Ли ко ви у Ми ли ће ви ће вој про зи су че сто опи си ва ни као „умор ни ин-
те лек ту ал ци“ , „ис ко ре ње ни по је дин ци“5 из ме ђу се ла и гра да, али ова кво 
со ци о ло шко од ре ђе ње за хва та са мо по вр шин ске сло је ве. Ису ви ше је уоп ште-
но и мо же се од но си ти на ли ко ве мно гих дру гих ау то ра из пе ри о да мо дер-
не, па и по то ње. По ред то га, не ма ње ва жно је и да у не ко ли ко нај ва жни јих 
при по ве да ка овог пи сца, по пут Ви хо ра, Цр них ри је ка и Мут не при че глав ни 
ли ко ви на ко ји ма се за сни ва це ло куп на струк ту ра, је су же не. Две су чак 
обич не се о ске де вој ке (Сми ља из Ви хо ра и Ма ра из Мут не при че), а јед на 
све ште нич ка кћи (Је ле на из Цр них ри је ка), што се не мо же до ве сти у ве зу 
са „умор ним, ис ко ре ње ним ин те лек ту ал цем из ме ђу се ла и гра да“, али је 
њи хов уну тра шњи свет исто та ко бо гат и про тив ре чан, суд би на муч на, а 
од у ста ја ње од жи во та као ис хо ди ште, за јед нич ка од ред ни ца са оста лим 

5 Дра ги ша Ви то ше вић ис ти че да Га вре Ђа ко вић „има не што од осо бе ња ка, и не што 
од бо ле сни ка; али, бар од би ја њем да се по ви ја и слу жи, и не чег од – по бу ње ни ка“, а око 
ње га „на све стра не бру ји жи вот, та кав ка кав је: у гра ду са гу жвом и по на вља њем јед ног 
истог, у се лу уз гла до ва ње и исе ља ва ње, а ње га то је два да окр за ва. Он пре би ва на свом 
чуд ном, пу стом, мр твом остр ву, из ван све га што се до га ђа“. Он је за Ви то ше ви ћа про то тип 
но вог књи жев ног ју на ка на ше про зе, оту ђе ног, „ис ко ре ње ног по је дин ца“ , а ино ва тив ност 
ро ма на уо ча ва и у дру га чи јем са гле да ва њу мо ти ва се ло-град, ту ђи на-за ви чај, као и од су ству 
из ра же них со ци јал них мо ти ва (ВИ ТО ШЕ ВИћ 1982).
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Ми ли ће ви ће вим ју на ци ма. У све ту ње го вих ју на ка, не по сто ји раз ли ка у 
уну тра шњим дра ма ма из ме ђу кло ну лог ин те лек ту ал ца и на ив не се о ске де-
вој ке, јер ка да људ ско би ће до ђе у си ту а ци ју да се ње гов уну тра шњи свет 
пре и спи ту је, су ко бља ва и уру ша ва, та да је на сце ни уни вер зал на људ ска 
дра ма ко ја тра је од вај ка да и со ци о ло шке и кул ту ро ло шке раз ли ке та да ви-
ше не зна че ни шта. Ка да ду ша сте ње, сви љу ди су исти, што је сво јом ства-
ра лач ком ин ту и ци јом ау тор од лич но осе тио и из гра дио је дан умет нич ки 
за сно ван ми кро ко смос раз ли чи тих ка рак те ра у ра зно ли ким окол но сти ма, 
али са уни вер зал ним људ ским пи та њи ма у цен тру зби ва ња. Те жи ште пи шче-
вог ин те ре со ва ња је сте уну тра шњи свет лич но сти; та кав ју нак је био не што 
пот пу но но во у на шој про зи тог до ба; но вим ти пом „ан ти ју на ка“, све сно 
или не, Ми ли ће вић је увео на шу књи жев ност у мо дер не то ко ве европ ске 
књи жев но сти; чак је у из ве сним еле мен ти ма и ишао ис пред свог вре ме на; 
на ро чи то у до след ној из гра ђе но сти јед ног осо бе ног и ко хе рент ног уну тра шњег 
све та ње го вих ју на ка, стра на ца у овом све ту, мно го пре Ка ми је вог Стран ца. 

По ред ино ва тив но сти у при сту пу те ма ма и мо ти ви ма ко је до ми ни ра ју 
у ње го вој про зи, Ми ли ће вић на спе ци фи чан на чин гра ди фа бу лу. На ра ци ја 
увек кре ће из вре ме на при по ве да ња, крат ким про ло гом, а за тим се у не ко-
ли ко ре тро спек ци ја об ја шња ва ток до га ђа ја ко ји је до вео до тог мо мен та, 
док не до ђе до тач ке сло ма, од ко је при ча иде убр за ним и згу сну тим рит мом 
ка крат ком епи ло гу. Ком по зи ци ја је под ре ђе на глав ном ју на ку и ње го вим 
уну тра шњим про ме на ма, па је и гра ђа ор га ни зо ва на у асо ци ја тив ним ни-
зо ви ма, кра ћим или ду жим ре тро спек ци ја ма, а сам ток при че у вре ме ну 
при по ве да ња је све ден, до га ђа ји из о ста ју, а ди на мич ност и дра ма тич ност 
су пр вен стве но у ми са о ним и емо тив ним то ко ви ма ју на ка. Иа ко је фа бу ла 
у Ми ли ће ви ће вим тек сто ви ма крај ње ре ду ко ва на, у ре тро спек тив ним сег-
мен ти ма при че код ду жих про зних фор ми, ја вља ју се умет ну те фа бу ле, 
под ре ђе не глав ној у функ ци ји це ло ви тог при ка зи ва ња до га ђа ја и узро ка 
ко ји су до ве ли до тач ке при по вед не са да шњо сти.

Нај ве ћа дра ма у Ми ли ће ви ће вом књи жев ном све ту де ша ва се у људ-
ским ду ша ма. Та ква до след ност у по ни ра њу у нај у збу дљи ви ји од свих све-
то ва ‒ ви си не, ду би не и по но ре људ ске ду ше, огле да се на свим ни во и ма 
ау то ро вих про зних тек сто ва. Цео књи жев ни по сту пак овог пи сца је под ре-
ђен тој глав ној те ми – мо ти ва ци ја, ком по зи ци ја, на ра тив ни по сту пак, ор га-
ни за ци ја про сто ра и вре ме на. Ни у јед ном тек сту не по сто ји чи ста раз вој на 
или кри зна фор ма вре ме на; увек су ком би но ва не; нај че шће је кри зна фор ма 
у ре тро спек тив ним де ло ви ма ко ји об ја шња ва ју узро ке до га ђа ја, а раз вој на 
у глав ној фа бу ли, про ло гу и епи ло гу, уз че сте елип се ко је убр за ва ју ри там. 
Та квим по ступ ком ау тор по ја ча ва ути сак не за у ста вљи вог сло ма глав ног 
ју на ка ко ји га убр за но во ди ка сло му свих илу зи ја и без вољ ном пре пу шта њу 
то ку жи во та ко ји је из гу био сми сао. Раз мак из ме ђу при по вед ног вре ме на и 
вре ме на при по ве да ња об у хва та раз ли чи те вре мен ске сег мен те, не ду же од 
пар де се ти на го ди на, а нај ве ћи је у тек сто ви ма где се глав ни ју нак у ре тро-
спек тив ном ни зу, вра ћа у соп стве но де тињ ство (Бес пу ће, Мр тви жи вот, 



560

Цр не ри је ке, По греб) до раз ма ка ко ји об у хва та све га не ко ли ко ме се ци, не-
де ља или да на (Љу бав Мар ка Ђу ри ћа, Грех, Две же не у цр ни ни). У крат ком 
вре ме ну из ког се при по ве да, са др жан је ду жи или кра ћи пе ри од вре ме на о 
ко ме се при по ве да, вре мен ски сег мен ти су ис пре ту ра ни, а вре ме је усло-
вље но асо ци ја тив ним при ка зи ва њем. Ти ме се та ко ђе по ја ча ва фо кус при-
по ве да ча на лич ну, из дво је ну суд би ну по је дин ца ко ји је глав ни ју нак и у 
њен ток не ула зи ни шта што ни је не по сред но ве за но за основ ну те му Ми-
ли ће ви ће вог књи жев ног све та, уну тра шњу људ ску исто ри ју. Ми ли ће вић 
до след но ор га ни зу је вре ме у сво јој про зи на овај на чин, од нај ра ни јих де ла 
до ро ма на Оп се не што ука зу је на чи ње ми цу да је ње го ва ства ра лач ка има-
ги на ци ја у ве ли кој ме ри фук ци о ни са ла на асо ци ја тив ни на чин. Оту да је 
упра во крат ка, згу сну та, асо ци ја тив на фор ма би ла нај бо љи оквир за ре а ли-
за ци ју ње го вог при по ве дач ког да ра, што је ви дљи во из ње го вог це ло куп ног 
про зног опу са, та ко да ду же, сло же ни је фор ме, као ро ман Оп се не, знат но 
за о ста ју за умет нич ком за о кру же но шћу јед ног Бес пу ћа.

Уло га про сто ра у про зи Вељ ка Ми ли ће ви ћа та ко ђе има од ре ђе не спе-
ци фич но сти, а пр ва од њих је да је уо би ча је ну раз ли ку у сли ка њу град ске 
и се о ске сре ди не ре ла ти ви зо вао до крај ње тач ке. На и ме, иа ко је у град ској 
сре ди ни све оче ки ва но хлад но, оту ђе но, обез ли че но, за чу ђу ју ће је да је иста 
та ква сре ди на и се ло, без ијед ног по ку ша ја иде а ли за ци је или ка ри ки ра ња 
‒ су ро вост, хлад но ћа и оту ђе ност ко ји вла да ју у си ро ма шним лич ким се о-
ским ку ћа ма иду до крај њих гра ни ца људ ског по и ма ња, а о сми сле но сти 
жи во та ко ји про ла зи у то ли ко пу та хва ље ном ра ду у при ро ди и са зе мљом, 
не ма ни го во ра – бе сми сао ка ван ског жа го ра и вре ве у за гре бач кој град ској 
ка ва ни с по чет ка Бес пу ћа, рав на је бе сми слу Сми љи ног жи во та, се о ске де-
вој ке из Ви хо ра. Код Ми ли ће ви ћа не ма ни тра га иде а ли зо ва њу се о ског жи-
во та ‒ бе сми сао жи во та јед на ко је при сутан у лич ком се лу као и у би ло ко јој 
град ској или ва ро шкој сре ди ни ко је су по зор ни ца људ ских дра ма ње го вих 
ју на ка. Иа ко ње го ви умор ни ју на ци, по пут Га вре Ђа ко ви ћа, по ку ша ва ју да 
про на ђу сво је ме сто у све ту и из гу бље ни сми сао жи во та по врат ком у за ви-
чај, на се ло, или са ња ју да сво јим ра дом и на по ри ма по бољ ша ју те жак жи вот 
се ља ка, по пут учи те ља Да мја на, па кло ну кад ви де да је то са мо сан, њи хов 
слом и осе ћај обес ко ре ње но сти је упра во ту, у се о ској сре ди ни, још ја чи. 
Упра во је и то јед на од ино ва ци ја ко је до но си у та да шњу срп ску про зу Вељ ко 
Ми ли ће вић – код ње га из о ста ју до та да до ми нант ни кон траст ни па ро ви: 
се ло-град, за ви чај-ту ђи на, на ши-ту ђин ци, а упе ча тљи во осли ка ни пре ле пи 
и су ро ви пеј за жи лич ких се ла, ре ке Уне и се о ског окру же ња, још ја че оцр-
та ва ју оту ђе ни свет глав них ју на ка ње го ве про зе. Ро ман ти чар ски по глед на 
се о ску за јед ни цу као јед ног од по след њих чу ва ра искон ских вред но сти, у 
Ми ли ће ви ће вој про зи је до след но де мон ти ран пре ци зном, не при стра сном 
и хлад ном сли ком све та ко ји је свој бе сми сао ра ши рио из си ви ла град ских 
пред гра ђа до нај за ба че ни јих се ла, сме ште них у пре де ле не ствар но ле пе 
при ро де. Кон траст из ме ђу не так ну те при ро де и љу ди ко ји ту жи ве, још 
бол ни је од зва ња у пу стим ду ша ма Ми ли ће ви ће вих ју на ка. 
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Про сто ри у ко ји ма се од и гра ва ју жи вот не дра ме Ми ли ће ви ће вих ју на ка 
су раз ли чи ти – кан це ла ри ја, ку ћа, ка ва на, ули це, при ро да, во зо ви, пан си о-
ни, учи о ни це; ме ста су За греб, Бе о град, Па риз, лич ко се ло, не и ме но ва не 
па лан ке, али оно што им од ре ђу је уло гу у тек сту је на чин на ко ји их до жи-
вља ва глав ни ју нак у мо мен ту при по ве да ња. Уло га про сто ра је крај ње су-
бјек ти ви зо ва на, па је учи о ни ца у ко јој де сет го ди на слу жбу је Да мјан Да мја-
но вић у Мр твом жи во ту су мор на и си ро тињ ска у мо мен ту при по ве да ња, 
док је у вре ме ка да је сти гао у се ло пун ела на и мла да лач ких сно ва, иста та 
учи о ни ца би ла чи ста, све тла и ве ли ка, ка квим му се чи ни ла и ње го ва бу дућ-
ност. По ред то га, по ку ша ји ју на ка да на ђу уто чи ште и сво је ме сто у све ту, 
по ме ра их кроз раз ли чи те про сто ре, али сви њи хо ви по ку ша ји оста ју уза-
луд ни – ово је на ро чи то ви дљи во у Бес пу ћу, ко је се мо же по сма тра ти и као 
пре те ча roаd mo vie-ја , по пу лар ног жан ра филм ске умет но сти, где се по ред 
при вид не па сив но сти глав ног ју на ка, он кроз цео ро ман по ме ра кроз про-
стор у по тра зи за ме стом у ко ме ће на ћи из гу бље ни сми сао жи во та и осе ћај 
по ве за но сти и при пад но сти. Ка рак те ри стич но је да се он вра ћа на ме ста и 
пре де ле из про шло сти, у на ди да ће се ста ри осе ћај сми сле но сти жи во та 
вра ти ти на од ре ђе ним ме сти ма ‒ пре де ли ма за ви ча ја, ро ди тељ ској ку ћи, 
се о ској цр кви, ре ци Уни, је ди ној не по му ће ној бли ста вој тач ци це ло куп не 
Ми ли ће ви ће ве про зе, али сви по ку ша ји про па да ју, ни је дан пре део не мо же 
да про бу ди оно што је у ње му сло мље но и не ста ло. Про стор ни је са мо по-
зор ни ца или оквир у ко јем се де ша ва ју људ ске дра ме, не го по врат но ути че 
на ју на ко ву пер цеп ци ју све та. За тво ре ни про сто ри у ко ји ма се на ла зе ју на-
ци, по пра ви лу по ја ча ва ју њи хов осе ћај те ско бе. Уло га отво ре ног про сто ра 
се та ко ђе за сни ва на до жи вља ју ју на ка, од го ва ра њи хо вом уну тра шњем 
ста њу и као у слу ча ју за тво ре них про сто ра по врат но ути че на њих. Та ко је 
ре ка Уна за Ми ли ће ви ћа при по ве да ча очи глед но ви ше од јед не ле пе, ди вље 
ре ке из за ви ча ја, она пре ра ста у је ди ни све тли сим бол ње го ве про зе. На и ме, 
у су мо р ном све ту љу ди без ме ста и ослон ца у жи во ту, све је пре кри ве но 
си ви лом ко је из ви ре из њи хо ве ду ше, и тој про ме ни је под ло жно све на шта 
на и ла зе, као и љу ди у њи хо вој бли зи ни, а њи хов свет је без ра до сти, из бле-
де лих бо ја. Уто ли ко су из ра зи ти ји бли ста ви опи си Уне, а она је очи глед но 
сим бол све га оно га што же ле да на ђу Ми ли ће ви ће ви ју на ци, али не успе ва ју 
‒ ви тал но сти, ра до сти, спон та но сти, жи вот не си ли не, чи сто ће, трај но сти, 
об на вља ња. Ње ном бли ста ви лу, ле по ти и сна зи, не мо же ни шта да на у ди, 
али је ме ња су мор ни по глед из мо ре ног и сло мље ног Га вре Ђа ко ви ћа, ко ме 
на кра ју ни Уна не пру жа уте ху:

„Обла ци за мра чи ше не бо и за стр ше пла ни не; про су ше се је сен ске 
ки ше, и Уна се за му ти, на бу ја и пре ли се пре ко сво јих оба ла, на пу ни ше 
се ја ру ге во дом, а брд ски по то ци, но се ћи ли шће, зе мљу и ка ме ње из 
пла ни не, ва ља ху се низ во до ја же и сли је ва ху се с ху ком у Уну. 

Дан про би ја ше, а у да љи ни се ма гла ута па ла у Уни“ (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 
1982: 85).
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Ми ли ће вић не да је објек тив ну сли ку све та у сво јој про зи, сви љу ди, про-
сто ри и до га ђа ји су она кви ка квим их ви де и до жи вља ва ју ње го ви ју на ци. 
Упра во је и то јед на од ино ва ци ја ко ју он до но си у срп ску про зу с по чет ка 
XX ве ка ‒ по ме ра ње фо ку са са објек тив ног сли ка ња све та на крај ње су бјек-
тив ну тач ку по сма тра ња тог све та кроз лич ни до жи вљај по је дин ца. Та ко је 
свет у Ми ли ће ви ће вој про зи за пра во сли ка у огле да лу ње го вих ју на ка и у 
ди рект ној за ви сно сти од њи хо вог уну тра шњег ста ња. Он је оту ђе на по зор-
ни ца људ ске дра ме, а у та квом све ту не по сто ји мо гућ ност ре а ли за ци је 
љу ба ви. Љу бав као мо тив у ње го вој про зи по ја вљу је се са мо као мо гућ ност 
из ла ска из за тво ре ног уну тра шњег све та, али се по пра ви лу не ре а ли зу је. 
То је свет без ве ре, на де и љу ба ви. Све људ ске исто ри је при сут не у ње го вим 
при ча ма и ро ма ни ма пред ста вља ју без у спе шну по тра гу за све том ко ји по-
сто ји са мо у њи хо вим илу зи ја ма. 

Мо дер ни сен зи би лет Ми ли ће ви ћа при по ве да ча огле да се и у сим бо ли-
ци на сло ва ње го вих ро ма на и при по ве да ка. По чев од Мр твог жи во та, сле-
ди низ го то во про грам ских на сло ва, ко ји да ју ду бљу сли ку и основ ни мо тив 
око ко јег пи сац гра ди при чу; Ви хор, сим бол мо рал не и фи зич ке про па сти 
јед не лич ке се о ске по ро ди це у до га ђа ји ма ко ји су се по пут вре мен ске не по-
го де сру чи ли на њи хо ве жи во те; Мла ке ду ше ‒ исто ри ја јед ног чо ве ка, али 
ти пич на и сим бо лич на за низ сла бих, без вољ них и обес ко ре ње них љу ди, 
чи је су ду ше као у на сло ву при че; Бес пу ће – сим бол це ле јед не ге не ра ци је 
из ме ђу се ла и гра да ко ја је из гу би ла сва ки циљ и сми сао у жи во ту, за њих 
не ма пу та, сва ки по ку шај за вр ша ва сло мом; Мут на при ча – сим бол мо рал-
не про па сти па три јар хал ног устрој ства жи во та, уну тра шњи слом же не и 
освет нич ки бес ко ји за вр ша ва ва тром ко ја гу та све пред со бом; Цр не ри је ке, 
– сим бол тра гич ног на став ка жи во та же не по сле са мо у би ства му жа и уда је 
за при ја те ља са ко јим га је из да ла; По греб, – сим бол жи во та ко ји се на ста вља 
као пу ко фи зич ко тра ја ње; Оп се не – на лов ко ји сим бо лич но за о кру жу је 
чи тав низ прет ход них и да је сли ку људ ских сно ва и на да ња као оп се на које 
се рас тва ра ју и не ста ју у жи вот ној ре ци. Са сим бо лич ке рав ни гле да но, Ми-
ли ће вић је на сло ви ма сво ја два ро ма на, Бес пу ће и Оп се не, за о кру жио чи тав 
по ет ски свет ко ји је из гра дио око сво јих ју на ка. 

Јед на од зна чај них ино ва ци ја Ми ли ће ви ће вог про зног по ступ ка, и је дан 
од еле ме на та ко ји по твр ђу је те зу да је Бес пу ће пр ви срп ски мо дер ни ро ман 
је сте по ме ра ње фо ку са са објек тив не на су бјек тив ну тач ку по сма тра ња, 
кроз ви ђе ње и до жи вљај кон крет ног ју на ка где на ла зи мо ве ли ку слич ност 
са на чи ном сли ка ња све та ко ју да је филм ска умет ност. Кра так про лог пре-
пун сли ка уво ди чи та о ца ди рект но у при чу; крат ки ре зо ви; пре ла зак са 
сли ке на сли ку; на гли ула зак у за плет; ре тро спек тив ни де ло ви ко ји осве-
тља ва ју кључ не де та ље из про шло сти ју на ка; до га ђа ји ко ји ко нач но ру ше 
уну тра шњи свет Га вра Ђо ко ви ћа и кра так епи лог – све су то при по ве дач ки 
по ступ ци ко ји ан ти ци пи ра ју јед ну од нај зна чај ни јих умет но сти ве ка ко ји 
сле ди ‒ филм ску. Да је Ми ли ће вић био наш са вре ме ник, сва ки кри ти чар 
ње го вог де ла би уо чио фил мич ност ро ма на Бес пу ће, али и ње го ве про зе у 
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це ли ни, ко ја у сег мен ти ма по је ди них при по ве да ка под се ћа на про ши ре ни 
си ноп сис не ког фил ма. Струк ту ра ве ћег де ла Ми ли ће ви ће ве про зе је исто-
вет на – по сле крат ког уво да, на лик про ло гу, у ко јем нај че шће у пр вој ре че-
ни ци упо зна је мо глав ног ју на ка, сле ди до га ђај, или не ко ли ко њих ко ји на о ко 
уре ђен жи вот ју на ка ру ше из те ме ља, за тим не ко ли ко ре тро спек ци ја где се 
ју нак вра ћа у де та ље из сво је про шло сти ко ји су ко рен са да шњег сло ма, сле-
ди их ко нач ни слом и кра так епи лог. При то ме, Ми ли ће вић је све ден у из разу, 
ди ја ло зи су крат ки, не рет ко елип тич ни, де скрип ци је крат ке и у функ ци ји 
цен трал не уну тра шње дра ме глав ног ју на ка, вре мен ски то ко ви асо ци ја тив-
ни, под ре ђе ни опет уну тра шњем све ту ју на ка. Ми ли ће вић у јед ном де лу 
сво јих при по ве да ка ко ри сти из не на ђу ју ће, филм ске обр те, у ко ји ма се раз-
от кри ва ју ла жи и ру ше илу зи је, где се от кри ва там на људ ска стра на и ње не 
ра зор не по сле ди це. У при чи По греб из не над на смрт ле ка ра, кућ ног при ја те ља 
г. Ми ла на Јан ко ви ћа, па ла нач ког ве ле трж ца, у му ње ви том сле ду на о ко сит-
них до га ђа ја от кри ва стра шну исти ну – да је ње го ва же на Јел ка би ла у љу-
бав ној ве зи са по кој ни ком и ње гов це ли бри жљи во из гра ђен жи вот ни пут 
од си ро ма шног се ља че та до бо га тог гра ђа ни на, ру ши се у па рам пар чад. Де-
та љи ко ји от кри ва ју стра шну исти ну су на лик на крат ке филм ске сце не – 
же на Јел ка ври сне и ис пу сти чи ни ју су пе на вест о ле ка ре вој смр ти, пла че 
без пре стан ка, у цве ћа ри му љу ба зна про да ва чи ца ка же да је го спо ђа Јел ка 
већ на ру чи ла нај леп ши бу кет за са хра ну, и цео мо за ик се скла па у ње го вој 
све сти: „Та зво на што зво не, ње му зво не. Ње га са хра њу ју, а не оног мр тва ца 
та мо у ме тал ном ле су са злат ним сло ви ма“ (МИ ЛИ ћЕ ВИћ 1930: 24).

Сли чан мо тив из не ве ре не љу ба ви на ла зи мо и у при чи Две же не у цр
ни ни, где мла да же на опла ку је из не над ну смрт свог му жа и је ди на ра дост 
су јој сва ко днев ни од ла сци на гро бље, док јед но га да на не при ме ти цвет 
оста вљен на гро бу. Црв сум ње ула зи у ње ну ду шу и она по ла ко от кри ва да 
је њен муж имао љу бав ни цу и де те, а љу бо мо ра и гор чи на по ла ко ру ше цео 
њен свет илу зи ја у ко јем је до та да жи ве ла. На чин на ко ји она са зна је по ра-
жа ва ју ћу исти ну под се ћа на филм ске сце не – пр во угле да свеж цвет на гро-
бу, за тим дру ги дан опет, као по твр ду сум ње ко ја се по че ла ра ђа ти, док 
јед ног да на не угле да скром но оде ве ну мла ду же ну у цр ни ни са де те том 
ка ко се упла ка на уда ља ва са гро ба ње ног му жа. Ни јед не ре чи, ни јед ног 
ди ја ло га, осим уну тра шњих мо но ло га уз др ма не же не, сли ке по пут филм-
ских сце на при ка зу ју и опи су ју све што се де ша ва у на о ко мир ном све ту 
Ми ли ће ви ће ве ју на ки ње. 

Ути сак филм ског по чет ка у при чи Грех по ја ча ва пр ва сце на ко јом до-
ми ни ра звуќ ‒ из не над ни пад и туп уда рац о под те ла љу бав ни ка го спо ђе 
Жар ко вић у со би не и ме но ва ног срем ског хо те ла, а за њим сле де сце не и 
до га ђа ји ко ји па ра лел но сли ка ју му чан по ло жај у ко јем се сво јом кри ви цом 
на шла и уну тра шња пре жи вља ва ње и ло мо ве ко ји је у тих не ко ли ко са ти у 
пот пу но сти ме ња ју. У ефект ном епи ло гу, ка рак те ри стич ном за Ми ли ће ви ћев 
књи жев ни по сту пак, ка да се она и муж ћу те ћи вра ћа ју ко ли ма за Бе о град, 
на пра шња вом срем ском пу ту се ми мо и ла зе са по греб ним ко ли ма.
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Иа ко не ве ли ко оби мом и не у јед на че но по до ме ти ма, про зно де ло Вељ ка 
Ми ли ће ви ћа пред ста вља зна чај ну чи ње ни цу срп ске књи жев не тра ди ци је, 
не са мо књи жев но и сто риј ску, већ у пр вом ре ду по е тич ку. Ори ги нал ност 
из ра за, ино ва тив ност у при сту пу те ма ма и ли ко ви ма, из бор по сту па ка у 
из град њи осо бе ног про зног све та, ука зу ју на пи сца из ра зи то мо дер ног сен-
зи би ли те та, ко ји је у по је ди ним сег мен ти ма сво га опу са ан ти ци пи рао ва жне 
то ко ве ко ји ма ће се кре та ти књи жев ност у ве ку ко ји је усле дио. Ње гов Га вре 
Ђо ко вић пред ста вља за си гур но јед ног од пр вих стра на ца европ ске књи жев-
но сти, као и низ ли ко ва из ње го вих при по ве да ка, фил мич ност ње го ве про зе 
ви дљи ва је и на пла ну из ра за, струк ту ре и на ра тив ног по ступ ка, а до след но 
по ме ра ње те жи шта са фа бу ле на уну тра шњи свет ју на ка, као нај ва жни ји 
про стор људ ске дра ме у ко ме све по чи ње и за вр ша ва, чи не Ми ли ће ви ће ву 
про зу са вре ме ном и бли ском да на шњем чи та о цу, у ве ћој ме ри не го у вре ме 
ка да је на ста ја ла. Овај рад ука зу је на на че ла по ко ји ма је об ли ко ван овај 
осо бе ни про зни свет, као по ла зну тач ку за но ва и ви ше смер на про у ча ва ња 
про зног све та Вељ ка Ми ли ће ви ћа. 
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МИ ЛАН ЋУР ЧИН КАО ПРЕ ВО ДИ ЛАЦ*

У ра ду се ана ли зи ра ју по ле ми ке во ђе не у књи жев ној пе ри о-
ди ци из ме ђу Ми ла на Ћур чи на, до цен та за не мач ки је зик и књи-
жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду и дру гих пре во-
ди ла ца с не мач ког је зи ка (Ри ста Ода вић, Јо ван Кан гр га, Пе тар 
Та ле тов, Да вид Пи ја де,,,). Ћур чин је кри ти ко вао њи хов рад као 
ла ич ки и не зна лач ки, а они су ње га пред ста вља ли као ква зи струч-
ња ка и ква зи ин те лек ту ал ца, оспо ра ва ју ћи ква ли тет Ћур чи но вог 
пре во да де ла Фри дри ха Ни чеа Та ко је го во рио За ра ту стра. У ме-
ђу соб ним пре ба ци ва њи ма иза шле су на ви де ло сла бе стра не гер-
ма ни сти ке у Ср би ји, па и не до ста ци са мог Ми ла на Ћур чи на.

Кључ не ре чи: Ми лан Ћур чин, гер ма ни сти ка, Фри дрих Ни че, 
пре во ди ла штво, лек си ко гра фи ја

О Ми ла ну Ћур чи ну, пе сни ку, пре во ди о цу, на уч ни ку, про фе со ру уни-
вер зи те та, пу бли ци сти, за пам ће ном пре све га по уре ђи ва њу за гре бач ког 
ча со пи са Но ва Евро па (1920–1941), пи са ли смо до са да не ко ли ко пу та (БО ЖИћ 
2010а; 2010б).1 Раз ма тра ли смо ре цеп ци ју ње го ве по е зи је код са вре ме ни ка и 
у по то њем вре ме ну и ње го ве ста во ве о на ци о нал ној про бле ма ти ци, у на ме-
ри да се при бли жи мо од го во ру на пи та ње где тре ба тра жи ти пра ве раз ло ге 
(мо жда и пси хо ло шке) Ћур чи но ве скло но сти да не одо бра ва ве ћи део оно га 
што је у ју го сло вен ској кра ље ви ни до ла зи ло са срп ске стра не, од но сно да 
кри ви цу за на пе то сти у срп ско-хр ват ским од но си ма, за отва ра ње тзв. хр ват-
ског пи та ња тра жи у гре шка ма Бе о гра да, срп ских по ли тич ких стра на ка и 
срп ских ин те лек ту а ла ца. За пи та ли смо се да ли се раз ло зи за та кве ста во ве 
мо жда на ла зе у лич ном ис ку ству ко је је сте као ка да је на ње го ву по е зи ју 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Ср би и Ср би ја у ју го сло вен ском и ме ђу на род ном 
кон тек сту: уну тра шњи раз ви так и по ло жај у европ ској/свет ској за јед ни ци (бр. 47027), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.

1 Об ја ви ли смо и не ко ли ко пи са ма ко ја је књи жев ник Бо жи дар Ко ва че вић упу тио Ми-
ла ну Ћур чи ну, а ко ја до при но се све о бу хват ни јем са гле да ва њу лич но сти не са мо по ши ља о ца 
већ и при ма о ца, ње го вог жи во та и на уч ног ра да (БО ЖИћ 2012). 
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срп ска књи жев на кри ти ка ре а го ва ла не га тив ним ко мен та ри ма или ка да је 
ње гов пре вод Ни че о вог де ла Та ко је го во рио За ра ту стра оце њен сла бом 
оце ном. За пи та ли смо се, та ко ђе, да ли су Ћур чи но ви ста во ви би ли из раз 
ње го вог не за до вољ ства це лом сре ди ном због по је ди на ца из те сре ди не ко ји 
га ни су сма тра ли ни до вољ но да ро ви тим умет ни ком ни ти до вољ но ком пе-
тент ним по зна ва о цем је зи ка (БО ЖИћ 2010а: 133). Иду ћи овим тра гом, са да 
ће мо се за у ста ви ти на Ћур чи но вом пре во ди лач ком ра ду, од но сно на по ле-
ми ка ма ко је су у јав но сти во ђе не око ње го вих спо соб но сти на том по љу, с 
јед не стра не, и уме шно сти Ћур чи но вих кри ти ча ра у обла сти пре во ђе ња, с 
дру ге стра не.

У вре ме ка да је у Лај пци гу об ја вље на (1905) Ћур чи но ва док тор ска ди-
сер та ци ја Срп ска на род на по е зи ја у не мач кој ли те ра ту ри (Das ser bische 
Vol kslied in der de utschen Li te ra tur), у Бе о гра ду се по ја вио пре вод дра ме 
Гер хар та Ха уп тма на Ver sun ke ne Gloc ke, из пе ра књи жев ни ка Ри сте Ј. Ода-
ви ћа. Мла ди гер ма ни ста, тек пре тен дент на ме сто до цен та Бе о град ског 
уни вер зи те та, Ми лан Ћур чин ни је био ни ма ло за до во љан пре во дом и о 
то ме је на пи сао кри тич ки осврт у Срп ском књи жев ном гла сни ку. Иа ко је 
на гла сио да је реч о спе ци фич ном де лу ко је ожи вља ва свет не мач ких бај ки 
и ко је је, због нео бич них и не сва ки да шњих из ра за, ве о ма те шко за пре во-
ђе ње (отва ра ју ћи пи та ње да ли та ква оства ре ња уоп ште и тре ба пре во ди ти), 
Ћур чин је ипак оспо рио вред ност Ода ви ће вих на по ра да срп ској чи та лач кој 
пу бли ци пру жи мо гућ ност да ужи ва у Ха уп тма но вој дра ми. За сме тао му је, 
пре све га, сам на слов ко ји, пре ма кри ти ча ру, ни је мо гао гла си ти Уто пље но 
зво но, већ Уто ну ло зво но. Осим на Ода ви ће во зна ње је зи ка, имао је при го-
во ре и на ње го ву пре во ди лач ку ве шти ну: „он је из о ста вљао, до ме тао, че сто 
не па жљи во и по нај че шће не ве што пре во дио“, на во де ћи не ко ли ко при ме ра 
ка ко би до ка зао на осно ву че га то твр ди (ћУР чИН 1905а: 549–552). 

Већ у сле де ћем бро ју Срп ског књи жев ног гла сни ка Ода вић је од го во рио 
Ћур чи ну, ар гу мен то ва но по би ја ју ћи ње го ве при мед бе. Сма тра ју ћи да му је 
„ису ви ше ола ко пре ба че но“ ка ко је на пра вио чи тав низ гре ша ка, пре во ди-
лац је, из ме ђу оста лог, об ја снио да се све сно опре де лио за на слов Уто пље но 
зво но за то што гла гол „̓ уто ну тиʼ по ка зу је рад њу у ко јој је под мет у исти мах 
и пред мет, а ̓ уто пи тиʼ по ка зу је рад њу ко ја тра жи за се бан под мет и за се бан 
пред мет“. Дру гим  ре чи ма, по што зво но ни је уто ну ло са мо од се бе, већ га 
је по то пио је дан лик из дра ме, Ода вић је сма трао да је при ли ком да ва ња 
на сло ва по сту пио ис прав но. Бра не ћи се од кри ти ке, пре во ди лац је ис та као 
да се ње гов рад ни је до пао са мо Ми ла ну Ћур чи ну, док га је не ко ли ко дру гих 
при ка зи ва ча оце ни ло афир ма тив но. Не по ри чу ћи да је на пра вио из ве сне 
гре шке и из ра жа ва ју ћи спрем ност да их у да љем ра ду ис пра ви, али оче ку-
ју ћи да му се на про пу сте ука зу је са же љом да пре вод бу де што бо љи, Ода вић 
је ис та као да не тра жи ми лост, већ са мо ви ше пред у сре тљи во сти, уто ли ко 
пре што се ухва тио у ко штац са сло же ним де лом, из у зет но те шким за пре-
во ђе ње, као што је сам кри ти чар на по ме нуо. Из ње го вог од го во ра, сти че се 
ути сак да је Ода вић био ого р чен не то ли ко због са мих при мед би већ због 
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то на ко јим је оди сао Ћур чи нов осврт, а у ко ме пре во ди лац ни је пре по зна вао 
до бро на мер ност већ из ве сну над ме ност и охо лост (Ода ВИћ 1905: 617–621).

Ода ви ћев од го вор ни је по ко ле бао Ми ла на Ћур чи на у на сто ја њи ма да 
рас крин ка све пре во ди о це с не мач ког је зи ка ко ји, по ње го вом ми шље њу, 
ни су до вољ но ком пе тент ни да се ба ве тим по слом. Та ко је у пр вом на ред ном 
бро ју Срп ског књи жев ног гла сни ка не га тив но оце нио пре вод Ка пу ци но ве бе-
се де из Ши ле ро вог Ва лен штај но вог та бо ра, об ја вљен у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске као рад про фе со ра срп ског и не мач ког је зи ка у Срп ској пра во слав ној 
ве ли кој гим на зи ји у Но вом Са ду, Јо ва на Жи вој но ви ћа (ћУР чИН 1905б: 709–713).

Али, Ћур чин не са мо што је кри ти ко вао, већ је и сам имао кри ти ча ре. 
Је дан од њих, та ко ђе гер ма ни ста и сла ви ста по обра зо ва њу, др Ми лан Ше-
вић, по знат као струч њак у обла сти пе да го ги је, у то вре ме сред њо школ ски, 
ка сни је уни вер зи тет ски про фе сор, на шао је да је он, као и дру ги пре во ди-
о ци Ге теа (по пут Алек се Шан ти ћа на чи ји је пре во ди лач ки рад имао низ 
озбиљ них за мер ки), пре пе ва ва ју ћи Ми њо ну ве ли ког не мач ког пе сни ка, мно-
го гре шио, знат но се уда ља ва ју ћи од сми сла ори ги на ла (Ше вић 1909: 56–60). 
На то да у ње го вом пре во ду Ге теа не ма ни по е зи је ни ве ли ког пе сни ка 
под се тио је и Јо ван Скер лић, иза зван Ћур чи но вим на па дом у ли сту Но во 
вре ме на пре вод јед ног од лом ка из Ро ста но вог Си ра на де Бер же ра ка, об ја-
вљен у Срп ском књи жев ном гла сни ку (У. 1910: 556–558).2

Не освр ћу ћи се на на пи се ко ји су до во ди ли у пи та ње ње гов пре во ди лач-
ки та ле нат, па и са му струч ност, Ми лан Ћур чин је на ста вио да пра ти по ја ве 
у обла сти гер ма ни сти ке и да их вр ло стро го оце њу је.3 По во дом из ла ска 

2 Скер ли ћу је за сме та ло што се Ћур чин на не ке пре во ди о це и њи хо ве гре шке оба ра, 
а дру ге про пу шта. Упо зо ра ва ју ћи на ње го ве дво стру ке кри те ри ју ме, у ства ри је алу ди рао 
на Ћур чи нов пре вод јед ног од лом ка из Си ра на де Бер же ра ка, ко ји је та ко ђе об ја вљен у Гла
сни ку и ко ји Скер лић ни је по зи тив но оце њи вао. Ве ли ки срп ски књи жев ни кри ти чар сма трао 
је да је тај пре вод ло ши ји од пре во да дру гог од лом ка, из пе ра Ђу ре Ди мо ви ћа, ко ји је Ћур-
чин на пао. Скер лић је тим по во дом на сту пио као ау то ри тет, под у ча ва ју ћи мла ђег ко ле гу 
исто ри ји књи жев но сти, очи глед но уве рен да су му по треб не до дат не лек ци је. Скре нув ши 
му па жњу на то да је Ро стан тек дру го ра зред ни пе сник, упу тио га је на Хај неа и Ге теа као 
на не у по ре ди во та лен то ва ни је ства ра о це. Осим то га, Скер лић је ука зао на то да Ди мо ви ћев 
пре вод јед ног фраг мен та ни је књи га већ је реч о тек сту у ча со пи су, ко ји има свр ху да за до-
во љи тре нут ну по тре бу и ко ји је, са мим тим, ефе ме ран. Због све га то га, ни је би ло раз ло га 
да Ћур чин на сту пи жуч но, пре на гљу је и од мах на па да, већ је тре ба ло да ре дак ци ји Гла сни ка 
при ја тељ ски са оп шти сво ја за па жа ња. Мо же мо до да ти ка ко је Скер лић ве ро ват но био огор-
чен на мла ђег ко ле гу за то што кри ти ку је Гла сни ко ве тек сто ве и, са мим тим, рад ње го ве 
ре дак ци је, иа ко му је упра во тај ча со пис, као мла дом пе сни ку, без пред ра су да ста вио на 
рас по ла га ње сво је стра ни це и при хва тио га као са рад ни ка и по ред то га што су ње го ви сти-
хо ви би ли же сто ко оспо ра ва ни у јав но сти. Тре ба скре ну ти па жњу на јед но за па жа ње са вре-
ме ни ка пре ма ко ме је, у вре ме ка да је Скер лић пи сао текст у од бра ну Ди мо ви ће вог пре во да, 
Ћур чин био у су ко бу с Гла сни ком, чи је уред ни штво му је от ка за ло са рад њу и об у ста ви ло 
об ја вљи ва ње ње го вих ра до ва. Тим су ко бом ту ма че ни су Ћур чи но ви на па ди у Но вом вре
ме ну: као ње гов лич ни об ра чун с кру гом око Гла сни ка (КаН ГР Га 1912г: 301).

3 Већ је при ме ће но ка ко при то ме ни је био ни ма ло уз др жан. „Ње го ву оштри ну на ро-
чи то су осе ти ли пре во ди о ци са не мач ког“ (ђОР ђЕ ВИћ 1960: 371).
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не мач ко-срп ског реч ни ка гим на зиј ског про фе со ра Јо ва на Кан гр ге Ћур чин 
је, 10. де цем бра 1911, одр жао пре да ва ње у Дру штву за срп ски је зик и књи-
жев ност у Бе о гра ду, ко је је за тим пре то чио у чла нак штам пан у Ле то пи су 
Ма ти це срп ске. По ја ву но вог реч ни ка он је ис ко ри стио да упо зо ри на ста ње 
у срп ској лек си ко гра фи ји, на ма нир да се из ра ди реч ни ка при сту па ола ко 
и по вр шно, без те мељ ног зна ња стра них је зи ка, ис ку ства, струч них ква ли-
фи ка ци ја и спрем но сти на ду го тра јан, ис цр пљу ју ћи, мар љив и при ље жан 
рад. Ћур чин је, очи глед но, све ау то ре лек си ко граф ских де ла ко ја су до та да 
би ла у оп ти ца ју сма трао ла и ци ма, пле ди ра ју ћи за озби љан, на уч ни при ступ 
тој вр сти оства ре ња. Пре ма ње го вом уве ре њу, по тре ба за њи ма, ко ја је за-
и ста по сто ја ла, ни је ни ка кво оправ да ње за об ја вљи ва ње ло ших реч ни ка. 
Упра во у по тре би, од но сно у ко мер ци јал ним ефек ти ма, Ћур чин је и ви део 
раз лог због ко га се тог по сла при хва та ју они ко ји му ни су до ра сли. Исту-
па ју ћи вр ло оштро, ау тор Срп ске на род не по е зи је у не мач кој књи жев но сти 
је у свом пре да ва њу/на пи су по ста вио за циљ да до ка же ка ко је и реч ник 
Јо ва на Кан гр ге пот пу но про ма шен по ду хват јер ње гов са ста вљач не по зна је 
до вољ но не мач ки је зик, не сна ла зи се при ко ри шће њу рас по ло жи вих из во ра, 
не ра ди до вољ но па жљи во и за не ма ру је прин ци пе ко јих је нео п ход но при-
др жа ва ти се при ли ком уоб ли ча ва ња јед ног та квог оства ре ња. При го во рио 
му је, на при мер, да је унео ре чи ко је се рет ко ко ри сте и ко ји ма ни је ме сто у 
реч ни ку та квог оби ма већ са мо у ве ли ким реч ни ци ма док је, с дру ге стра не, 
про пу стио мно ге ре чи ко је ни су сме ле да му про мак ну. Пре ма кри ти ча ру, 
то је знак да Кан гр га не раз ли ку је бит но од ма ње ва жног. Исто се по ка за ло 
и ка да је да вао зна че ња ре чи, јер је че сто спо ред на зна че ња ста вљао ис пред 
глав них и сл. Све у све му, ана ли зи ра ју ћи реч ник, Ћур чин је от крио чи тав 
низ не тач но сти и не пре ци зно сти; уста но вио је да је Кан гр га за др жао све 
ло ше стра не прет ход них реч ни ка ко је је ко ри стио као срп ске из во ре, да се 
због не до вољ ног зна ња је зи ка на нео д го ва ра ју ћи на чин слу жио не мач ким 
реч ни ци ма, али да је нај ло ши је ре зул та те по сти зао та мо где се ни је осла њао 
на прет ход не пре га о це већ по сту пао по соп стве ном на хо ђе њу, на га ђа ју ћи и 
опре де љу ју ћи се пот пу но про из вољ но. Због све га то га, Ћур чи нов ко нач ни 
за кљу чак био је да реч ник Јо ва на Кан гр ге пред ста вља ко рак на зад у од но-
су на све до та да по сто је ће реч ни ке не мач ког је зи ка код Ср ба (ћУР чИН 1912а: 
83–94).

Очи глед но не же ле ћи да се бра ни од круп них оп ту жби из ре че них по-
во дом реч ни ка, Кан гр га је кре нуо у кон тра на пад. Оба ра ју ћи се на, у то вре ме 
об ја вљен, Ћур чи нов пре вод Ни че о вог де ла Та ко је го во рио За ра ту стра, он 
је вра тио свом кри ти ча ру „ми ло за дра го“. На гла сив ши ка ко је имао на ме ру 
да уз по моћ пре во да Ни чеа ко ри гу је зна че ња ре чи у свом реч ни ку, Ћур чи на 
је нај пре бла го пец нуо ти ме што га је на звао јед ним од нај ком пе тент ни јих 
ли ца за тај по сао, про фе со ром не мач ког је зи ка на Бе о град ском уни вер зи-
те ту и срп ским књи жев ни ком, што је све тре ба ло да ре зул ту је са вр ше ним 
пре во дом; уто ли ко пре јер је то ње гов пр ви рад та кве вр сте от ка ко пре да је, 
па се оче ки ва ло ка ко ће га оба ви ти с по себ ном па жњом и по све ће но шћу. 
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Кан гр га је, без сум ње, алу ди рао на ве о ма оштре Ћур чи но ве кон ста та ци је 
о реч ни ку. Та ко ђе је под ву као ње го ве ре чи из по го во ра ка ко је на сто јао да 
пре вод бу де што вер ни ји ори ги на лу, уме сто да „до те ру је“ Ни чеа ра ди бо љег 
ефек та.4 Пом но про у чив ши сва ку по је ди ност у Ћур чи но вом ра ду, Кан гр га 
је био убе ђен да је на шао без број про пу ста, по чев ши од штам пар ских гре-
ша ка, пре ко ло ше и не тач но пре ве де них ре чи, це лих не тач но пре ве де них 
ме ста, из о ста вље них де ло ва и не до пу сти вих гре ша ка у срп ском је зи ку, пре-
ци зно их по пи су ју ћи (КаН ГР Га 1912а: 227–231).

Ни ма ло бо ље ми шље ње о Ћур чи но вом пре во ду ни је имао ни пу бли ци-
ста Пе тар Та ле тов, ко ји се и сам ба вио пре во ђе њем с не мач ког. За чи та о ца 
За ра ту стре про блем су, твр дио је он, гер ма ни зми, про вин ци ја ли зми и нео-
ло ги зми ко ји су по сле ди ца Ћур чи но вог не по зна ва ња срп ског књи жев ног 
је зи ка. „[...] он ни је дао Ни чеа“, твр дио је Та ле тов, „ни је дао ње гов му шки, 
опо ри, ср ча ни, иро нич ни, умет нич ки итд. стил; он, реч ју, ни је пру жио јед но 

4 Све стан из ве сних про пу ста, а мо жда и оче ку ју ћи лош при јем свог ра да, Ћур чин је 
не ко ли ко стра ни ца по го во ра по све тио оправ да ва њу пре во да. У том освр ту, за ко ји се не 
мо же ре ћи да спа да ме ђу уо би ча је не тек сто ве ко ји пра те пре ве де на де ла, он је на пи сао, из-
ме ђу оста лог, сле де ће: 

„Она по зна та исти на, да пре во ди уоп ште, а на ро чи то пре во ди пе снич ких де ла, не мо гу 
за ме ни ти ори ги нал, ва жи још у ве ћој ме ри за пре во де Ни че о вих спи са; и још у ве ћој, за 
ње го ва ʼЗа ра ту стру .̓ Све и кад би се да ле до кра ја на слу ти ти – јер код Ни чеа не мо же увек 
би ти реч са мо о про стом раз у ме ва њу тек ста – па срећ но ре про ду ко ва ти све ни јан се сми сла, 
оста ју још јед на ко стил, и је зик, пре пу ни сли ка, и обр та, и ига ра реч ма, и ко ва ни ца, и по-
ду да ра ња у зву ку и по из го во ру, и, реч ју, сва ко ја ких бра ву ра, ко је се у ве ћи ни слу ча је ва не 
да ју пре ве сти. [...] У та ким при ли ка ма, на рав но, мо же би ти го во ра са мо о ре ла тив но до бром 
пре во ду, то јест о бо љем или ло ши јем пре во ду ‚За ра ту стре‘.

Не са мо да, да кле, не ми слим да је овај мој пре вод уоп ште до бар, не го не ми слим ни 
да је нај бо љи ко ји сам ја мо гао да ти. И ово из истих гор њих раз ло га: ̓ За ра ту страʼ ни је де ло 
ко је се де фи ни тив но пре во ди у јед ном по те зу, и та ко ре ћи пре ко ноћ. Да сам га мо гао држа-
ти бар де вет го ди на у фи јо ци, па увек сно ва про чи та ва ти, јам чим да би био бо љи. Ова ко, 
бу ду ћи да је по стао на бр зу ру ку, је два с две до три ко рек ту ре, у ње му има за це ло и до ста 
не тач но сти, и мно го не рав но сти и не при клад но сти, ко је бих мо гао и сам за па зи ти, и укло-
ни ти. Ако ми још и дру ги, ко ји зна ју, у то ме по мог ну, и ако бу де при ли ка, ʼЗа ра ту страʼ у 
дру гом из да њу да ће срп ским чи та о ци ма Ни че о во глав но де ло у бо љем пре во ду не го што 
је овај.

Ина че, од оба на чи на пре во ђе ња: др жа ти се вер но ори ги на ла па сва ку ми сао до слов но 
пре но си ти, или по ку ша ти ући у дух пи шчев па пре во ди ти сло бод ни је у ду ху сво га је зи ка, 
при др жа вао сам се с по чет ка пр вог, али сам се, у то ку по сла, и на са вет ис ку сних при ја те-
ља, од лу чио за дру ги, бу ду ћи да је, нај зад, пе снич ка вред ност ‚За ра ту стре‘ ипак ве ћа не го 
фи ло зоф ска. Ипак сам се при том тру дио да не по вред ним вр хов но пра ви ло при сва ком 
пре во ђе њу: да се у пре во ду не ка зу је друк че не го у ори ги на лу оно што је и ау тор, на свом 
је зи ку, мо гао исто та ко, и с истим ефек том, друк че ре ћи, да је хтео. И ово ов де ис ти че на-
ро чи то, јер се мо же мно го ме учи ни ти да је у овој књи зи по не што тре ба ло друк че, бо ље, 
ре ћи; не ка се срав ни до тич но ме сто с ори ги на лом, па ће се че сто на ћи да је и Ни че, да је хтео, 
мо гао исто та ко ‚бо ље‘ ре ћи, – а ја ни сам др жао да ми је до пу ште но да до те ру јем Ни чеа. [...]“ 
(ћ[УРчИН] 1912ђ: 241–245). 
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не жно и умет нич ко де ло, већ је тре снуо пред нас је дан груб и гло ма зан рад, 
из де љан се ки ром“ (Та ЛЕ ТОВ 1912: 183–185).

Го то во исто што и Кан гр га и Та ле тов твр дио је и Да вид С. Пи ја де, 
учи тељ не мач ког је зи ка из Ва ље ва: Ћур чин „вр ло рђа во зна свој ма тер њи 
је зик“, „има ру жан и ро го ба тан стил, ко ји је не ја сан, че сто дво сми слен и 
сме шан“ и „вр ло рђа во зна не мач ки је зик“, на во де ћи  број не при ме ре ка ко 
би пот кре пио сво је те зе. Пи ја де је, ме ђу тим, био мно го оштри ји од Јо ва на 
Кан гр ге, па и од Та ле то ва. От ку да Ћур чи ну др ско сти да се по ја ви с та ко 
ло шим пре во дом, пи тао се учи тељ. Из вр га ва ју ћи до цен та ру глу, за бе ле жио 
је сле де ће: „Ни че је сво га За ра ту стру ис те сао од мер ме ра а г. Ћур чин га је 
на чи нио од бла та, и то од оног цр ног, бе о град ског бла та. Ме сто оних не жних 
ни јан са и фи них пре ла за код Ни чеа, на и ла зи мо код Ћур чи на сва ки час на 
руп ча ге и чво ру ге ко је очи бо ду. Све је код ње га уна ка же но, ка ри ки ра но“. 
По што пре во ди лац „не ма сми сла за по сло ве та кве вр сте“ ни ти „трун ке тво-
рач ко га да ра“, бу ду ћи да је, дру гим ре чи ма, не спо со бан, Да вид Пи ја де је 
оти шао то ли ко да ле ко да је отво рио пи та ње ње го вог да љег остан ка на Уни-
вер зи те ту. Отво ре но пле ди ра ју ћи за то да се Ћур чин укло ни с нај ви ше бео-
град ске и срп ске обра зов не уста но ве, упо зо рио је на то (ве ро ват но тен ден-
ци о зно, за то што је Ни че ов пре во ди лац осло нац и уз о ре тра жио у за пад ном 
све ту) да ће За пад с пра вом по сум ња ти у спо соб но сти це лог „ко ле ги ју ма“ 
ко ји у сво јим ре до ви ма има та квог до цен та, са мо ако ко нач но от кри је ње-
го ве пра ве ка па ци те те (ПИ Ја дЕ 1912а: 122–124; 1912б: 156–157).

О Ћур чи но вом ра ду на чу ве ном Ни че о вом де лу крај ње не по вољ но се 
из ја снио и мла ди фи ло зоф, при род њак и лек си ко граф др Све то мир Ри стић 
с док то ра том Лај пци шког уни вер зи те та, у то вре ме су плент Тре ће бе о град-
ске гим на зи је а ка сни је про фе сор Ви ше пе да го шке шко ле и Фи ло зоф ског 
фа кул те та у Ско пљу, ни ма ло не ште де ћи бе о град ског до цен та: „Пре во ди лац 
по ка зу је ис точ њач ко не зна ње, ори јен тал ску не мар ност и ле вант ско на уч но 
не по ште ње“ (РИ СТИћ 1912: 163–167).5

Мно го од ме ре ни ји био је исто ри чар Вла ди мир Ћо ро вић, по хва лив ши 
Ћур чи на и као пе сни ка и као на уч ни ка, као од лич ног по зна ва о ца не мач ког 
је зи ка, про це њу ју ћи да је он „свој по сао вр шио па жљи во и са пу ним ра зу-
ми је ва њем иде ја пи шче вих“, те да је, за хва љу ју ћи ње го вом прег ну ћу, срп ска 
књи жев ност до би ла јед но од нај за ни мљи ви јих де ла са вре ме не ли те ра ту ре. 
Ћо ро вић, ко ји је још пре об ја вљи ва ња За ра ту стре на срп ском је зи ку већ и 
сам го то во у це ли ни пре вео то де ло, твр дио је да је Ћур чин у пот пу но сти 
раз у мео Ни че о ве иде је и тач но их пре нео. Али, на из не на ђе ње чи та о ца, 
по зна ти исто ри чар у да љем тек сту пот пу но опо вр га ва све што је по зи тив но 
ре као о бе о град ском до цен ту. За у зи ма ју ћи, бар де кла ра тив но, гле ди ште 
су прот но од оног ко је су за сту па ли Ћур чи но ви про тив ни ци, он на ла зи, на 

5 Ри стић је био по знат по сво јој исти но љу би во сти и ин те ре со ва њу за етич ка пи та ња 
(РИ СТИћ 1928). Као та кав, ни је се устру ча вао да кри ти ку је чак ни та кве ау то ри те те ка кав 
је, на при мер, био Бра ни слав Пе тро ни је вић.
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при мер, да пре во ди лац ни је во дио до вољ но ра чу на о сти лу ко ри сте ћи пер-
фе кат где је тре ба ло да упо тре би ао рист, мно го при ме ре ни ји Ни че о вом 
би блиј ском сти лу. И у мно гим дру гим ства ри ма Ћур чин ни је ус пео да са чу-
ва осо би не сти ла ве ли ког фи ло зо фа: „Г. Ћур чи ну у из вје сним слу ча је ви ма 
не до ста је пот пу на пре ци зност, аде кват ност из ра за; че ста је оску ди ца на шег, 
срп ског из ра за“, по но вио је Ћо ро вић, у бла жој фор ми, оно што су пре во ди цу 
за ме ри ли мно го ма ње на кло ње ни кри ти ча ри. Исто ри чар је та ко ђе утвр дио 
и до ка зао кон крет ним при ме ри ма да је Ћур чин по свом на хо ђе њу до да вао 
ре чи, па чак и ма ње ре че ни це, ко јих у ори ги на лу не ма, као и то да је, с дру ге 
стра не, по је ди не ре чи и ре че ни це из ори ги нал ног тек ста у пре во ду из о ста-
вљао. Ћо ро вић је био за чу ђен и не ким Ћур чи но вим ко мен та ри ма уз пре вод, 
по пут до цен то вог при зна ња да не ми сли ка ко је пре вод до бар ни ти да је 
нај бо љи ко ји је мо гао да пру жи, ка ко је на стао на бр зи ну, на под сти цај из-
да ва ча, а не на соп стве ну ини ци ја ти ву (ћО РО ВИћ 1912б: 98–104).

Ми лан Ћур чин од мах је по ку шао да се од бра ни од Ћо ро ви ћа, али не 
са мо та ко што ће га ар гу мен то ва но по би ти већ и ти ме што ће, на из ве стан 
на чин, дис кре ди то ва ти оце њи ва ча. На и ме, Ћо ро ви ће во при зна ње ка ко је и 
сам пре вео За ра ту стру под ста кло је Ћур чи на да на пи ше сле де ће: „И до сад 
сам већ имао сре ћу – да ли сре ћу? – да ра дим на по слу ко ји у исти мах и дру-
ги ра де, али да га, слу чај но, пр ви об ја вим. Сад ми се опет то де си ло. Шта 
он да оста је тим дру ги ма не го да по ста ну мо ји, на рав но нај ком пе тент ни ји, 
кри ти ча ри?“ (кур зив – С. Б.) Иа ко му је при знао струч ност, чи ни се ка ко 
из овог на во да про из ла зи да је Ћур чин хтео да исто ри ча ра пред ста ви као 
чо ве ка ко ји се на ње га об ру шио из за ви сти што га је пред у хи трио у по слу 
ко јим се и сам ба вио. Ћо ро ви ће ве при мед бе, ко је је по де лио на че ти ри гру-
пе: ома шке у пре во ду, стил ски не до ста ци, до пу ња ва ње тек ста и не до вољ но 
по зна ва ње срп ског је зи ка, Ћур чин ни је при хва тио ис ти чу ћи, на при мер, 
ка ко је Ни чеа до пу ња вао рет ко, и то за то да би ре че ни цу учи нио ја сни јом 
за срп ског чи та о ца. Нај ви ше га је по го ди ла по след ња гру па при мед би и од 
њих се прав дао под се ћа ју ћи на спе ци фич но сти у је зи ку ко јим се го во ри у 
раз ли чи тим обла сти ма, што ути че на чи та о ца ако ни је из истог кра ја из ког 
је ау тор, као и на то да је За ра ту стра пре пун нео бич них фра за, обр та у 
из ра зу и ига ра ре чи ма, због че га тре ба би ти вр ло оба зрив при ста вља њу 
за мер ки. Ипак, Ћур чин ни је твр дио да је не по гре шив, јер „чо век се учи док 
је жив, и ко се бо ји гре ша ка, не ка и не по чи ње ра ди ти“. Све стан про пу ста, 
по ста вио је пи та ње за што Ћо ро вић ни је на њих ука зао на во де ћи ви ше при-
ме ра, јер му се на осно ву ма ло број них до ка за ко је је при ло жио уоп ште не 
мо же ве ро ва ти. Ћур чин је по ну дио исто ри ча ру и дру га об ја шње ња: да не 
ми сли ка ко је пре вод Ни че о вог де ла нај бо љи ко ји је мо гао да ти за то што 
За ра ту стра не мо же да се пре ве де „у јед ном по те зу“, за то што има мно го 
по сло ва ко је не мо же да на пу сти, а ко ји му не до зво ља ва ју да се у пот пу но-
сти по све ти пре во ђе њу, за то што За ра ту стра ни је ње го во нај о ми ље ни је 
Ни че о во де ло (али је „нај по пу лар ни ји и за из да ва ње нај по де сни ји спис Ни-
че ов; те шко је чак за ми сли ти, да би се мо гло не што пре ве сти и из да ти на 
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срп ском пре ње га“), али по што му је из да вач већ не ко ли ко пу та да вао на 
пре глед пре во де ко ји су му ну ђе ни за об ја вљи ва ње, а он га са ве то вао да их 
не из да је, нај зад је при стао, под ње го вим при ти ском, да сам пре ве де За ра
ту стру, и то у нај кра ћем ро ку (ћУР чИН 1912д: 155–159).

Вла ди мир Ћо ро вић је ипак остао при сво ме. И да ље так ти чан, ува жа-
ва ју ћи Ћур чи но ву струч ност, од био је ње гов при го вор о ма лом бро ју до ка за 
ко је је под нео да пот кре пи сво ја за па жа ња; по што ни је хтео да оп те ре ћу је 
чи та о це мно штвом по је ди но сти, ни је ни унео све што је при ме тио. У сва ком 
слу ча ју, за Ћо ро ви ћа ни је би ло спо ра о то ме да се Ћур чин ту и та мо по ка зао 
не вешт, као ка да је, при ме ра ра ди, пре во дио „пре пад не ме сан“, уме сто „спо-
па не ме, са вла да ме“ сан, што је исто ри чар с пра вом ис ти цао као ис пра ван 
об лик. Та ко ђе, Ћур чи на је на љу ти ло што је Ћо ро вић на по ме нуо да он не ма 
раз ло га да ра ди за но вац, али је исто ри чар то по но во на гла сио: Та ко је го во рио 
За ра ту стра је ве о ма ва жно де ло да би се жу ри ло с пре во ђе њем, а до цент 
озби љан на уч ник и уз то бо гат чо век ко ји не мо ра да пи ше „ра ди ко ре хље ба“, 
од но сно ра ди обез бе ђи ва ња сред ста ва за ре ша ва ње ег зи стен ци јал них про-
бле ма (ћО РО ВИћ 1912а: 160–162).

Ми ла ну Ћур чи ну ни је би ло свој стве но да се уз др жа ва од по ле ми ка та ко 
да ни је остао ду жан од го во ра не са мо Вла ди ми ру Ћо ро ви ћу, већ ни дру ги ма 
ко ји су ни по да шта ва ли ње го ва прег ну ћа. Ве ру ју ћи да ти ме до ка зу је ка ко 
се ра ди о „по ди вља лим књи жев ним на ра ви ма“ обич них ме ди о кри те та чија 
се очај нич ка бор ба за оп ста нак – ко ју во де јер се осе ћа ју угро же ни од бо љих 
од се бе – пре тво ри ла у „пра ву ди вљач ку хај ку“, а не о објек тив ним ста во-
ви ма до бро на мер них ко ле га, он је под се тио на то да је Иси до ра Се ку лић 
по ја ву За ра ту стре на срп ском је зи ку обе ле жи ла тек стом на сло вље ним: 
„Је дан да тум у на шој пре вод ној књи жев но сти“, а за тим је исти ча со пис 
ко ји је до нео њен при каз, об ја вио и дру ги у ко ме се Ћур чин оп ту жу је, ни 
ма ње ни ви ше, не го за „зло чин“ (Д. Пи ја де) (ћУР чИН 1912б: 611).

У ства ри, ако се бо ље по гле да осврт по зна те књи жев ни це у ко ме је она, 
не ма сум ње, по здра ви ла Ћур чи но во оства ре ње, ис ти чу ћи ње го ве ква ли те-
те про ис те кле из пре во ди о че вог зна ња, ве шти не и пе дант но сти, при ме ти ће 
се и у ње му из ве сне кри тич ке опа ске. Без уна пред по ста вље ног ци ља да 
ре ги стру је сва ку сит ни цу ко ја до во ди у пи та ње Ћур чи но ву уме шност, уоп-
ште но вред ну ју ћи ре зул та те ко је је по сти гао ка да се ухва тио у ко штац са 
Ни че ом, Иси до ра Се ку лић на шла је ка ко „у одељ ку О нео ка ља ном са зна њу 
и Пе сма у но ћи ни је ус пе ла те жња пре во ди о че ва да у скло пу тек ста ре флек-
ту је све ни јан се осе ћа ња Ни че о вих ми сли. Оде љак О нео ка ља ном са зна њу 
да је тек си лу е ту оне им пре си је о хра бро сти и во ље њу жи во та ко ју цр пи мо 
из ори ги на ла; а у одељ ку Пе сма у но ћи са ма лом је умет но шћу пре ве де но 
оно ве ли ко фи ло зоф ско ра сма тра ње ко је гу ши ве ли ку пе снич ку ек ста зу“. 
Још је дан уо че ни не до ста так од но си се на ри там ко ји је „стра дао, мо жда и 
про пао“, ма да је књи жев ни ца то оправ да ва ла чи ње ни цом да је За ра ту стра 
де ло ко је мо же има ти пра ви ри там са мо на је зи ку на ко ме је на пи са но (СЕ
КУ ЛИћ 1911: 641–642).
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По во дом Ни че о вог За ра ту стре огла си ло се још јед но зна чај но име из 
срп ске про шло сти: вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић. Да ју ћи сво је ту ма че ње 
тог де ла, он се са мо уз гред освр нуо на пре вод. По ње го вом ми шље њу, са ма 
иде ја о пре во ђе њу За ра ту стре ве о ма је сме ла, а Ћур чи нов по ду хват ус пео 
је „без ма ло оно ли ко, ко ли ко се у оп ште с пре во дом ова кве јед не ства ри мо же 
ус пе ти“. Епи скоп охрид ски и жич ки за ме рио је пре во ди о цу са мо то „што је 
био до скру пу ло зно сти ‘гра ма ти чан’“. Ни че је био ру ши тељ свих све ти ња, 
па и оних ко је се од но се на гра ма ти ку и син так су, а Ћур чин је, по сре ду ју ћи 
из ме ђу два је зи ка, убла жио ње го ву де струк тив ност (ВЕ ЛИ МИ РО ВИћ 1911: 308).

За раз ли ку од Иси до ре Се ку лић и вла ди ке Ни ко ла ја, ко ји ни су има ли 
ни ка кве лич не раз ло ге да ис ту пе про тив Ћур чи на, са Кан гр гом је би ло 
упра во су прот но и пре во ди лац је био све стан те чи ње ни це. Ка да су у пи-
та њу Пи ја де и Та ле тов, ни је му би ло са свим ја сно о че му се ра ди, осим што 
је учи тељ и сам пре во дио За ра ту стру, па су се у то ме што га је Ћур чин 
пред у хи трио у об ја вљи ва њу мо гли тра жи ти мо ти ви ње го ве остра шће но сти. 
Би ло ка ко би ло, Ћур чин је под ву као да ни ко од њих ни је тре ба ло да на сту-
пи у уло зи ње го вог кри ти ча ра, јер ни ко од њих то, јед но став но, не мо же 
би ти (ћУР чИН 1912б: 612–613). Пре во ди лац се за тим упу стио у од бра ну свог 
ра да, по би ја ју ћи, ко ли ко је мо гао, јед ну по јед ну при мед бу. Јед на од глав них 
та ча ка ње го ве од бра не те ме љи ла се на на че ли ма ко ја је из нео у по го во ру, 
ко ји ма се опре де лио за сло бо дан пре вод у ду ху срп ског је зи ка, уме сто за 
до слов но пре но ше ње сва ке Ни че о ве ми сли (ћУР чИН 1912в: 678). Иа ко је у 
по ле ми ци са Вла ди ми ром Ћо ро ви ћем при знао ка ко је пре во дио бр же не го 
што је по жељ но и не до вољ но усред сре ђе но због дру гих оба ве за, Ћур чин је 
са да при знао са мо не ко ли ко гре ша ка, и то не оних ко је се од но се на зна ње 
не мач ког је зи ка, већ на пра вил ну упо тре бу срп ских ре чи и из ра за: да тре ба 
го во ри ти ра ди је, уме сто, што је ње му би ло свој стве но, не књи жев но ра ђе, 
по след њи пут уме сто зад њи пут и слич но (ћУР чИН 1912г: 783).

На Кан гр гу је Ћур чи но ва од бра на оста ви ла крај ње не по во љан ути сак. Он 
ју је до жи вео као „од го вор ко ји кип ти на ду то шћу, пот це њи ва њем сво јих кри-
ти ча ра, из вр та њем, не до ту пав ним до сет ка ма и сва ко вр сним увре да ма“. Ре ги-
стру ју ћи Ћур чи нов над мен став и скло ност ома ло ва жа ва ња дру гих, Кангрга 
је схва тио ка ко му пре ти опа сност да упад не у зам ку, по ве де се за емо ци ја ма и 
сво је не го до ва ње ис ка же на не до ли чан на чин. Од би ја ју ћи, као про фе сор и вас-
пи тач мла дих на ра шта ја, оп ште ње ко је пре ко ра чу је гра ни це при стој но сти, ни 
он се ипак ни је ус пео уз др жа ти од по ви ше ног то на (КаН ГР Га 1912б: 464 и даље).

Овог пу та Кан гр га је при хва тио рас пра ву о реч ни ку. Чин осве те, ко ји 
је Ћур чин пре по знао као по кре тач ки мо тив ру га ња пре во ду За ра ту стре, 
он је до ста не у бе дљи во по би јао чи ње ни цом ка ко је као на став ник не мач ког 
је зи ка ду жан да пра ти пре ве де ну ли те ра ту ру и ка ко ње гов при каз не би био 
дру га чи ји чак и да се Ћур чин из ја снио по зи тив но о реч ни ку. Сво је де ло Кан-
гр га је бра нио ау то ри те том „тро ји це истин ских струч ња ка за не мач ки је зик“ 
– чи ји иден ти тет ни смо ус пе ли да утвр ди мо – ко ји су, по сле пре да ва ња у 
Дру штву за срп ски је зик и књи жев ност, по во дом реч ни ка, Ћур чи ну одр жа ли 
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лек ци ју, или је бар та ко твр ди ла ње го ва жр тва. Бра нио га је и скре та њем па-
жње на бе сми сао пре во ди о че ве ар гу мен та ци је по ко јој реч ник не ва ља јер 
је на стао про стим пре пи си ва њем не мач ких ре чи из дру гих реч ни ка, ка да је 
то уо би ча јен по сту пак при ли ком са ста вља ња та квих де ла, бу ду ћи да се ре чи 
не мо гу из ми шља ти. И као што је пре во ди лац За ра ту стре ње му пре ба ци вао 
због осве то љу би во сти, исти тај мо тив је и Кан гр га от крио иза Ћур чи но вог 
ни по да шта ва ња реч ни ка: пре во ди о цу је за сме та ло што га је пред у хи трио, па 
ни је ус пео (због ба вље ња ра зним дру гим по сло ви ма, из ван до ме на стру ке, 
по пут из да ва ња Срп скохр ват ског ал ма на ха, при ме ћи вао је лек си ко граф) пре 
Кан гр ге да иза ђе у јав ност са соп стве ним реч ни ком и уџ бе ни ком за не мач ки 
је зик (КаН ГР Га 1912б: 466–467).

Јо ван Кан гр га пре до чио је Ћур чи ну још мно го то га. На при мер, да није 
ни шта нео бич но то што је у јед ном истом ча со пи су пре вод За ра ту стре про-
шао пут од „да ту ма“ до „зло чи на“, јер је и о Кан гр ги ном реч ни ку, у Срп ском 
књи жев ном гла сни ку, пр во пи са но у су пер ла ти ви ма, а за тим као о пот пу ном 
про ма ша ју. За што Ћур чин ни је осу дио и тај по сту пак – уто ли ко пре што се 
уред ник Бран ко вог ко ла про ме нио од тре нут ка ка да се у ње му ја ви ла Иси до-
ра Се ку лић до на пи са Да ви да Пи ја де, док је Гла сник во ди ла стал но иста ре-
дак ци ја – пи тао се лек си ко граф, очи глед но пра ве ћи алу зи ју на дво стру ке 
кри те ри ју ме пре во ди о ца. За тим, Ћур чи но ву кон ста та ци ју да је Кан гр га у 
За ра ту стри на шао са мо шест штам пар ских гре ша ка, лек си ко граф је не ги рао 
опо ми њу ћи пре во ди о ца, ко ји је то про пу стио да по ме не, ка ко је на во ђе ње тих 
не ко ли ко слов них ома шки за вр шио ре чи ма „и та ко да ље“, јер их има на хи ља-
де. То су чак, твр дио је сад Кан гр га, то ли ко гру бе гре шке да је имао пу но пра-
во да га због њих оштро на пад не, али он то ипак ни је учи нио, већ је по сту пио 
ка ва љер ски, свр став ши их ме ђу er ra ta. По ред то га, Ћур чи на је пред ста вио 
као пот пу ну не зна ли цу, бу ду ћи да је све Кан гр ги не на во де не мач ких ре чи 
пре ма но вом пра во пи су, ко ји је у Не мач кој био у упо тре би већ де сет го ди на, 
увр стио у слов не гре шке, тра же ћи да их ци ти ра по ста ром пра во пи су. Кан-
гр га га је, за тим, про гла сио за пла ги ја то ра, раз от крив ши, у на у ци уи сти ну 
не до пу стив, на чин на ко ји је са ста вио пред го вор За ра ту стри: ко ри шће њем 
не мач ких ау то ра ко ји су пи са ли о Ни че о вом де лу та ко што је њи хо ве тек сто-
ве пре во дио од ре чи до ре чи, али без зна ко ва на во да ко ји би упу ћи ва ли на то 
да се ра ди о ци та ти ма и без ука зи ва ња на то ко сто ји иза њих, пот пи су ју ћи 
се, уме сто то га, сво јим име ном и пре зи ме ном! По ме ни мо још и то да је Кан-
гр га од ба цио Ћур чи но во оправ да ва ње као не у ме сно, јер сло бо дан пре вод, на 
ко ји се по зи вао као на сво је по ла зи ште, не под ра зу ме ва рђа во ре про ду ко ва ње 
ори ги на ла (КаН ГР Га 1912в: 139–144). За сво ју те зу о Ћур чи ну као не до вољ но 
обра зо ва ном и не ком пе тент ном чо ве ку Кан гр га је по тра жио по твр ду и код 
дру гих исто ми шље ни ка, под се ћа ју ћи на то ка ко су ње го ве ра до ве оце ни ли 
Ма ти ја Мур ко, Јо ван Скер лић и Ми лан Ше вић (КаН ГР Га 1912г: 301–302).6

6 Има ју ћи у ви ду све ово што је Кан гр га из ре као на ра чун Ћур чи но вог пре во да За ра
ту стре, не де лу је нам тач но ла кон ска кон ста та ци ја Да ни ла Ба сте – ко ји у тај про блем, по 
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Ма ла, пред рат на Ср би ја још увек је оску де ва ла у шко ло ва ним и обра-
зо ва ним љу ди ма, па та ко и у ва ља ним пре во ди о ци ма са свет ских је зи ка. 
Тим по слом ба ви ли су се и љу ди ко ји се не мо гу убро ја ти у вр хун ске струч-
ња ке, али за хва љу ју ћи њи ма срп ска чи та лач ка пу бли ка ко ја ни је има ла при-
ли ке да на у чи стра не је зи ке до би ја ла је мо гућ ност да се упо зна с не ким од 
нај зна чај ни јих де ла европ ске књи жев но сти, фи ло зо фи је и на у ке. У скла ду 
са сво јим спо соб но сти ма и зна њи ма они су уче ство ва ли у еду ко ва њу ђач ке 
омла ди не и свих оста лих пи сме них и за књи гу за ин те ре со ва них по је ди на-
ца, па, ма ка ко њи хо ви пре во ди по не кад би ли не ве шти, мо жда чак и ве о ма 
ло ши, до при нос тих љу ди про све ћи ва њу или, бар, оба ве шта ва њу Ср ба о до-
стиг ну ћи ма дру гих на ро да, ипак не би ва ља ло пот це ни ти, ни ти њи хов рад 
са свим обез вре ди ти. Ми ла ну Ћур чи ну, као док то ру Беч ког уни вер зи те та и 
чо ве ку ко ме, ка ко је сам ви ше пу та на гла сио, скром ност ни је би ла ја ча стра-
на, сме та ло је што се у ње гов те жак и од го во ран по зив ме ша ју они чи је ака-
дем ско зна ње ни је увек би ло на ни воу ње го вог. Мно ге Ћур чи но ве при мед бе, 
њи ма упу ће не, са свим су на ме сту али он их, из гле да, ни је из но сио до вољ но 
оба зри во, не во де ћи ра чу на о људ ским емо ци ја ма, о то ме да ће се они ко ји 
не за у зи ма ју та ко ви сок по ло жај у дру штву као он, ла ко увре ди ти, а ње го ве 
при го во ре до жи ве ти лич но. Пре во ди о ци ко је је Ћур чин кри ти ко вао ви де ли 
су га као чо ве ка хи пер тро фи са ног ега ко ји, осим соп стве них, не ви ди и не 
при зна је ви ше ни чи је ква ли те те. А ка да је тре ба ло да се по ка же на де лу, он 
је и сам, ка ко за кљу чу је мо из све га што је о то ме у Ћур чи но во до ба пи са но 
у пе ри о ди ци, пра вио нео бич не и нео че ки ва не гре шке и упа дао у кон тра дик-
тор но сти при ли ком об ја шња ва ња са сво јим опо нен ти ма. Ко ли ко ње го ве 
за мер ке њи ма, то ли ко су и мно га њи хо ва за па жа ња о ње го вим про пу сти ма 
тач на. Уме сто да до ка же ка ко је су пер и о ран он је, чи ни се, пру жио до ста 
мате ри ја ла они ма ко ји ма се за ме рио да га пред ста ве као ла жну ве ли чи ну, 
као ква зи струч ња ка и ква зи ин те лек ту ал ца чи је ви со ко ми шље ње о са мом 
се би ни је уте ме ље но ни на ка квим спо соб но сти ма и ко га за то тре ба „де тро-
ни зо ва ти“ и све сти на пра ву ме ру. У сва ком слу ча ју, ме ђу соб ним пре ба ци-
ва њем иза шло је на ви де ло мно го то га што је би ло ло ше на по љу стру ке и 
код Ћур чи на и код оста лих пре во ди ла ца, а по ка за ли су се и сви њи хо ви људ-
ски не до ста ци ко ји су их во ди ли у не по треб не  су ко бе и об ра чу не чи ји је 
ин тен зи тет на ру ша вао до сто јан ство тих ин те лек ту а ла ца и у пр ви план ис ти-
цао њи хо ву не тр пе љи вост, сит ни ча вост и осве то љу би вост.

све му су де ћи, ни је ду бље ула зио – да је Ћур чин у три бро ја Срп ског књи жев ног гла сни ка 
„са свим увер љи во“ од го во рио на за мер ке сво јих кри ти ча ра (ba sta 1980: 160). „Још ко ја реч 
о срп ском пре во ду“ од у зи ма сна гу Ћур чи но вим оправ да њи ма, ко ју она има ју ка да се не 
зна ка ко их је опо вр га вао Јо ван Кан гр га.
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УЗ СО НЕ ТЕ МИ ЛУ ТИ НА БО ЈИ ЋА

Че тр де сет се дам со не та – а то ли ко их је ис пје вао Ми лу тин 
Бо јић за сво га крат ког ви је ка – чи не ре спек та би лан со нет ни опус 
за јед ног два де сет пе то го ди шња ка. Ти со не ти су на ста ли „у кла сич-
ном раз до бљу со не та у срп ској по е зи ји“. Три де сет два со не та чи не 
Бо ји ћев „кан цо ни јер“ са те мом љу ба ви у сво ме сре ди шту, а то је 
љу бав под ма ска ма, или са ма ском, али и љу бав по сли је па да ма ски 
и љу бав ног идо ла. Бо јић пје ва о про ти вур јеч но сти и сло же но сти 
љу бав ног осје ћа ња, о дра ма тич ном од но су љу ба ви и мр жње, али 
има и со нет као про грам ску пје сму, као и пје сму са на гла ше ним 
ро до љу би вим осје ћа њем и те мом на ци о нал ног стра да ња. Бо јић се 
и у со не ти ма по ка зу је као вјешт вер си фи ка тор ко ји по себ ну па жњу 
по кла ња „со нет ном ко лен цу“, од но сно пре ла ску из ка тре на у тер це те. 

Кључ не ри је чи: Со нет, „кан цо ни јер“, ци клус, те ма ти ка, „ко-
ленцe“, дра га, ма ска, жен ско ти је ло – ва се ље на, пад идо ла. 

Бо јић за жи во та ни је ва жио за со не ти сту, не ба рем за зна чај ни јег ко ји 
је дао пе чат раз во ју со не та код Ср ба. Тек 1922. го ди не – пет го ди на по сли је 
пје сни ко ве смр ти – по ја ви ла се ње го ва збир ка со не та са укуп но три де сет 
дви је пје сме. То, ме ђу тим, ни је би ло све: у Са бра ним де ли ма, у пе том ди је-
лу пр ве књи ге (По е зи ја), у одјељ ку Со не ти, штам па но их је још је да на ест 
што ће ре ћи – укуп но че тр де сет три пје сме. Али по не ки со нет је штам пан 
из ван „збир ке“. Со нет ну фор му има ју и пје сме: Они ма што пла чу и Ме ћа ва 
– јед на од нај бо љих Бо ји ће вих пје са ма – па Хим на и Је зе ра, што би зна чи ло 
да је до са да по зна то че тр де сет се дам Бо ји ће вих со не та. А то ни по што није 
ма ло; то је ре спек та би лан со нет ни опус, по го то во за јед ног два де сет пе то-
го ди шња ка.

Га ври ло Ко ви ја нић под сје ћа у сво јој док тор ској ди сер та ци ји о Бо ји ћу 
да је со нет „у пе ри о ду из гнан ства“ био ње го ван об лик и на во ди Цар ске со
не те Јо ва на Ду чи ћа, Ко сов ске со не те Бо жи да ра Пу ри ћа, Ал бан ске со не те 
Јан ка Ла ври на и Со не те стра да ња Све ти сла ва Сте фа но ви ћа – пет са свим 
ре пре зен та тив них збир ки, укљу чу ју ћи и Бо ји ће ву. 
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У ра ду о Бо ји ће вим со не ти ма, ра ђе ном за збор ник о Бо ји ћу и Ин сти-
ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду, др Са ња Па ри по вић Крч мар 
под вла чи да Бо ји ће ви со не ти па да ју „у вре ме ну из ра зи те со нет не про ши-
ре но сти на по чет ку 20. ве ка“, ко је се узи ма као „кла сич но раз до бље со не та 
у срп ској по е зи ји“, ка да су со не те пи са ли Јо ван Ду чић, Ми лан Ра кић, Вла-
ди слав Пет ко вић Dis, Си ма Пан ду ро вић, Алек са Шан тић, Ми лу тин Бо јић, 
Мир ко Ко ро ли ја, Ми лан Ћур чин, Све ти слав Сте фа но вић, Ди ми три је Ми-
три но вић, Ве ли мир Ра јић... и упу ћу је на Ан то ло ги ју срп ског со не та Дра-
гу ти на Ву ја но ви ћа (1995).

По сли је ана ли тич ког уви да у струк ту ру Бо ји ће вог со не та, Па ри по вић 
Крч мар ре ха би ли ту је и ре ак ту а ли зу је за кљу чак Вла де те Ву ко ви ћа као „нај-
суп тил ни је ре ше ње ко јим се не за не ма ру је траг, од но сно од зву ци лек ти ре, 
а ујед но се пе сни ку при да је ди мен зи ја са мо свој но сти“. А Ву ко ви ћев за кљу-
чак је да „и по ред свих ути ца ја и ме сти мич них по зај ми ца, Бо јић не сум њи-
во пред ста вља мост од пе снич ких оства ре ња Ра ки ћа и Ду чи ћа ка дру гим 
мо дер ним то ко ви ма у срп ској по е зи ји“. Пре ма на шим уви ди ма, али и пре ма 
уви ди ма ко ле ги ни ца и ко ле га ко ји су уче ство ва ли на на уч ном ску пу о Бо-
ји ћу, сли чан суд би се мо гао про ши ри ти на цје ло куп но Бо ји ће во пје сни штво.

Ка ко чи та ти и ту ма чи ти Бо ји ће ве со не те, њих че тр де сет се дам?
Вје ро ват но она ко ка ко су и об ја вљи ва ни – у кон тек сту по је ди нач них 

збир ки, или по је дин ча но, а три де сет два со не та об ја вље на у збир ци Со не ти 
– као ци клус, од но сно као ма ли кан цо ни јер. Из ме ђу че тр де сет три за себ но 
штам па на со не та у Са бра ним де ли ма из два ја се три де сет пе ти (XXXV) 
сво јом те мат ском усмје ре но шћу и про грам ском при ро дом, а ни ка ко не при-
па да оста ли ма као цје ли ни. Он је, у те мат ском по гле ду, ви ше ва ри ја ци ја 
увод не пје сме за књи гу Пе сме бо ла и по но са и у том по гле ду је уни ка тан. 
То је је ди ни па те ти чан „отаџ бин ски“, па три от ски у збир ци од че тр де сет три 
со не та у Са бра ним де ли ма, а и у свих че тр де сет се дам со не та, ко ли ко их је 
Бо јић са ста вио. Са мо му се по те ма ти ци дје ли мич но при бли жа ва не у по ре-
ди во бо љи со нет Ме ћа ва; јед на од нај бо љих Бо ји ће вих пје са ма уоп ште.

Оба ка тре на и пр ви тер цет XXXV со не та по чи њу пи та њем: Гу сла ри, 
где сте? – ко је по ста је ре френ и ис пу ња ва пр ви чла нак јам пског је да на е-
стер ца (5+6) у ко јем је пје сма ис пје ва на. Пје снич ки су бје кат за зи ва гу сла ре 
да опје ва ју по бје ду ко ја се слу ти (1917), им пе ра тив но им на ла жу ћи: Устај те 
све тле да сла ви те да не!

За што ре френ-пи та ње из о ста је у по сљед њем тер це ту?
Због со нет ног обр та ко ји не по чи ње с пр вим тер це том, већ тек са ње говим 

тре ћим сти хом, па се он да на ста вља у за вр шном тер це ту, да би се сла вље-
нич ко гу слар ско еп ско пје ва ње за ми је ни ло људ ским ћу та њем и пла чем вје-
ко ва над стра да њем, по ги би ја ма и под ви зи ма. Пје снич ком гла су од го ва ра 
глас из гро бља, па је со нет дво гла сан. Том дру гом гла су при па да ју за вр шна 
че ти ри сти ха. То је глас вје ков ног ис ку ства, глас мр твих:
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Ве ћи сте од нас! Из гро бља се за чу.

Из сва ког ср ца ве ћа пе сма те че
Но што је мо гло гу да ло да ре че,
Јер љу ди ћу те кад ве ко ви пла чу.

Ћу та ње љу ди и плач вје ко ва су рје чи ти ји од гу слар ског, пје вач ког, еп-
ског сла вље ња под ви га и по бје да. Иза свих по бје да оста ју го ми ле мр твих и 
на род но стра да ње.

Оно на че му ин си сти ра мо је сте дво гла сност со не та. Гла су пје снич ког 
су бјек та од го ва ра глас гро бља, глас вје ко ва и мр твих, и то ва ља ис та ћи и 
за пам ти ти.

Пр во ће мо се освр ну ти на Бо ји ће ву збир ку од три де сет два со не та као 
на со нет ни ци клус – пје сни ков кан цо ни јер – а по том ће мо ви дје ти у ка квом 
је од но су пре о ста лих де сет со не та пре ма том кан цо ни је ру, по што смо три-
де сет пе ти већ про ко мен та ри са ли. Та ко ће мо по што ва ти пје сни ко ву ау то-
но ми ју – ње го ву ау тор ску на мје ру и ње го ву је ди ну со нет ну збир ку, али и 
цје ло куп ност ње го вог со нет ног опу са –а опет сте ћи увид у цје ли ну со нет-
ног опу са.

Бо ји ће ви со не ти су љу бав ни, ка ко и при ли чи тра ди ци ји ита ли јан ског 
со не та, на ко ју се овај со не ти ста, све су при ли ке, на сла ња. Сва ки од њих 
три де сет два адре со ван је на дра гу, здра ву и жи ву, че сто иде а ли зо ва ну, али 
је она – иде а ли за ци ји упр кос – да ле ко од иде ал не дра ге. Та ко кан цо ни јер 
по ста је сво је вр сна љу бав на дра ма под ма ска ма о сру ше ном љу бав ном иде-
а лу. Пје ва ње о дра гој пре о бра жа ва се у пје ва ње о ма ска ма, чи ме се пра ви 
сна жан от клон од ита ли јан ске тра ди ци је и хва та при кљу чак с иде ја ма аван-
гар де. То на пр ви по глед из гле да нео бич но, али та ко по ка зу је ана ли за тек ста.

Од мах тре ба ре ћи да се Бо ји ће ва со нет на по е зи ја из ра зи то раз ли ку је 
од оста ле ње го ве љу бав не по е зи је: тон је мек ши, при сни ји, ин тим ни ји, стра-
сти су сти ша не и сти ли зо ва не, а по го то во тје ле сност. Ка да те ма ти зу је ти-
је ло и тје ле сно, то је, по пра ви лу, у функ ци ји до ча ра ва ња фи зич ке ље по те. 
Да ли је ту пре суд на кон вен ци ја, од но сно сна жна со нет на, пре вас ход но 
ита ли јан ска тра ди ци ја? Вје ро ват но. Али пје сник је при је све га свој, ако је 
пра ви.

А Бо јић је, из гле да, и свој и пра ви и у со не ти ма. Ње гов кан цо ни јер је 
пре по зна тљив. У че твр том со не ту ље по та во ље не же не по ни шта ва ва се ље-
ну и до би ја ва се љен ске раз мје ре. Жен ско ти је ло је про јек ци ја ко смич ких 
ври јед но сти. То је нај ве ћи из раз тје ле сно сти у Бо ји ће вим со не ти ма. У том 
зна ку су оба ка тре на че твр тог со не та:

За ме не но ћас ва се ље не ни је,
Очи су тво је сун ца, зве зда, ду ге,
Усне скуп сла сти, осме ха и ту ге,
Ко се дах мо ра и шу шта ње шу ма.
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Ср це звук пе сме што по жуд но би је,
Реч час за по вест, час по ни зност слу ге,
Циљ си ком во де сви пу ти, све пру ге,
Пред ким се ни шти гор дост људ ског ума.

И пр ви тер цет при па да том вре ме ну ства ра ња но вих све то ва ко ји ће 
би ти и сво ји – свје то ви љу бав ни ка; при па да вре ме ну љу бав ног за но са у ко јем 
се ства ра иде ал на дра га про јек то ва њем ва се ље не у ње ну иде ал ну ма ску:

Ства рај мо со бом ви ди ке и бо је,
Све то ве но ве, но све то ве сво је!
Но ћас са мо за те бе же лим зна ти.

Ово но ћас, упр кос гра ма тич ком пре зен ту, при па да, ипак, про шло сти. 
То је не ка да шње но ћас, упр кос основ ном зна че њу ове лек се ме. И то по ста је 
за ко ни тост у Бо ји ћа: ври је ме љу бав них иде а ла је про шло; ма ске су па ле. 
Про шлост при па да љу бав ном сну, без об зи ра на же ље лир ског су бјек та да 
сво јој дра гој дад не це лог се бе. То се ни је де си ло и не ће се, ни ти се мо же 
де си ти. Пра ви пре о крет до ла зи са за вр шним тер це том:

Те но ћи то сам са мо ре ћи знао.
Па ипак са мо ја сам сан ти дао,
А ми слио сам це лог се бе да ти.

Увод ни со нет, ко ји по пра ви лу има ме та по ет ску функ ци ју, те ма ти зу је 
ма ске и укла па се у иде је пр ве че твр ти не два де се то га сто ље ћа у срп ској 
књи жев но сти. Ис пје ван је у тро хеј ском си ме трич ном два на е стер цу са си-
сте мом ри мо ва ња ab ba, ab ba, cde, cde. Ри ме су пра вил не, жен ске, а ме ђу 
њи ма пре по зна је мо Ра ки ће ве ри мо ва не лек се ме (пра ске, ла ске).

У пра вом ка тре ну се пје ва о „ста рој при чи“ да но си мо ма ске и да смо 
глум ци у ла жним уло га ма у жи вот ној аре ни ла жи. Спа зив ши бин ске да ске 
но ве јед не по зор ни це, лир ски су бје кат, у дру гом ка тре ну, сма тра да је от крио 
про стор и сви јет исти не у ко јем се пре зи ру свјет ска ла ска ња и ла жи.

Пре о крет до но си већ пр ви стих пр во га тер це та – пад идо ла и гу би так 
ла жног сја ја; пре тва ра ње бље ска у труо ко стур, па се лир ски су бје кат, умје-
сто сред вр та, на ла зи пред гро бом, ода кле на ње га с пре зре њем па да ју зми је. 
Од јед ном се отва ра до њи, под зем ни сви јет про клет ства, опа сно сти и мра ка. 
Стра хо ви ти тре сак па да до во ди лир ског су бјек та до гор ког са зна ња да је и 
пред са мим со бом био глу мац, од но сно да му је жи вот не а у тен ти чан и ла жан. 
Тек се па дом от кри ва исти на:

Да нас па де идол и сав сјај се отре,
У ко стур се труо пре тво ри сав бле сак.
Ме сто усред вр та на ђох се пред гро бом.
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Ода кле с пре зре њем на ме зми је мо тре.
О, раз у мем па да стра хо ви ти тре сак:
Ја сам био глу мац и пред са мим со бом.

Ово је је ди ни со нет у ко јем не ма дру гог ли ца (ти); со нет из ко јег је 
од сут на дра га же на. Она се ја вља већ од дру гог со не та.

Од дру гог, па за кључ но са три на е стим со не том Бо јић ми је ња стих и 
ри там – на ред них два на ест со не та ис пје ва но је у јам пском је да на е стер цу 
(5+6). Још јед на про мје на је из ра зи то уоч љи ва, па се, мо жда, мо же го во ри ти 
о Бо ји ће вој ино ва ци ји у со не ту. По чев ши од дру гог, па за кључ но са XXI II 
со не том Бо јић у ка тре не уво ди тре ћу ри му – с ри му – па си стем ри мо ва ња 
у ка тре ни ма је по пра ви лу abbc, abbc.

Бо ји ће ви со не ти на ста ју из гор чи не са зна ња – да дра га о ко јој пје ва 
ни је та(она) же на пра ва. Они на ста ју по сли је па да идо ла ка да се опје ва ју 
два вре ме на – ври је ме илу зи ја и ин тен зив не љу ба ви (та да) и ври је ме са зна ња 
о па ду и пра вој при ро ди не кад иде а ли зо ва не же не (да нас), што је нај и зра-
зи ти је у тре ћем со не ту. Лир ски су бје кат је не кад у дра гој ви дио све:

Јер ви део сам све у те би та да:
Сун ца и се стре, ма те ре и се не,
Зву ке и бо је, реч и дрх тај пе не.
У мо зак мој је дах твој био уткан.

Љу бав ни ци су се ме ђу соб но про же ли: њен дах је био уткан у ње гов 
мо зак, а она по сто ји као иде а ли за ци ја, као су бјек тив на иде ал на про јек ци ја 
лир ског су бјек та; као ма ска иде ал не дра ге.

Бо ји ће ви со не ти жи ве од то га на по на из ме ђу сли ке иде ал не, ство ре не, 
из ми шље не дра ге ко ја при па да вре ме ну про шлом (та да), и сру ше ног идо ла, 
про фа не дра ге, са зна ња да она ни је та(она) же на пра ва; још не пре бо ље не, 
али бив ше дра ге, ко ја при па да вре ме ну са да и да нас.

За то лир ски су бје кат од би ја да нас ча се ја да, иа ко су стра сти уми ре не, 
јер је не ка да шња дра га још ли је па, пу на ма гле сне не, и он би же лио да је 
са чу ва и за пам ти као ико ну од зла што спа са ва. За то би же лио да је вра ти 
ва се ље ни, од ко је ју је ство рио са ња ре њем – о че му, ви дје ли смо, пје ва IV 
со нет – али му се, као по ен та, вра ћа пи та ње о ма ски и вар ци, о не а у тен тич-
но сти во ље не же не:

И за то да нас не ћу ча се ја да
И бол ни уз дах цве та ко ји ве не,
Јер још си ле па, пу на ма гле сне не,
Ма да у ме ни крик стра сти је сћут кан.

Стог бе жи та ква, ма гле на, про зир на,
Да за пам тим те увек та кву исту,
Као ико ну од зла што спа са ва.
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Ра спи се у прах ко зве зда све мир на
И да те са њам бле шта ву и чи сту
Што ти не бе ше она же на пра ва.

Ра спи се у прах ко зве зда све мир на, пре по ру чу је лир ски су бје кат астрал-
ни крај дра га ни, ка ко не би до жи вје ла про фа ни, зе маљ ски пад. Ство ре на 
сно ви ма од ко смич ких еле ме на та – Сно ви су мо ји те би вред ност да ли (VI) 
– oна се, та ко ђе сно ви ма, вра ћа у астрал ни прах, као зви је зда па да ли ца; као 
што се ра си па бог Пан ко ји И смр ћу пе сму о ле по ти дад не: / Ка ме ни Пан се у 
рој зве зда ра су (XVI II). Лир ски су бје кат уза луд но по ку ша ва да спа се ико ну 
од зла што спа са ва, јер – умје сто спа се ња од зла – ње го вој ду ши пред сто ји 
про кле то лу та ње и вјеч на са мо ћа, ка ко ка зу је по ен та II со не та, у чи јем се 
пра вом сти ху по ста вља пи та ње: О за што ни си ти та же на пра ва, а у тер-
це ти ма се са гле да ва нов пут лир ског су бјек та:

И ме сто ми ра нов пут ми пред сто ји,
Да ла жем се бе у ком но вом хра му
Ду ша се мо ја са ма се бе бо ји,

Јер ви ди се бе пу сту, веч но са му,
Као Ахас фер да бес циљ но блу ди,
Кле та од оних за ко јим се жу ди.

При род но је он да што у Бо ји ће вим со не ти ма не ма за Бо ји ћа ка рак те-
ри стич не по е зи је стра сти: страст је сћут ка на па дом ма ски, ру ше њем идо ла, 
гу бит ком иде ал не дра ге и ње ним пре о бра жа јем у „не пра ву“ же ну. Умје сто 
екс пло зи ји стра сти при су ству је мо не пре ста ној, ти хој љу бав ној дра ми и при-
гу ше ној пат њи, што ну жно сли је ди из уну тар ње „ло ги ке“ Бо ји ће вог кан цо-
ни је ра.

Остао је, ме ђу тим, ус клик жу ди ко ја веч но тра је и из раз те жу ди са 
ерот ским па то сом под сје ћа у XXXII со не ту на Бо ји ће ве пје сме стра сти – 
крај по љуп ца је знак смр ти:

О, нек ти рек не тај по љу бац што се
Свр ша ва но вим по љуп ци ма, да је
То ус клик жу ди ко ја веч но тра је,
Пе сма уса на што се кр вљу ро се.

И пре ко во да че жњу стра сти но се,
Ку пе ћи сун ца и цве ће и кра је,
Жуд лу дих но ћи ка да ра зум ста је
Да спу сте те би на усне и ко се

И да уса де у зе ни це тво је
Ми ри се, зву ке и зве зде и бо је;
И ко по бед ник што ги не на ме ти
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Уз шум ни пље сак крај у ње му сте чем
И да ти њи ме пе сму сун ца ре чем
Кад ра ста ви ти усне зна чи: мре ти.

У тра же њу, слут њи и от кри ћу љу ба ви љу бав ни ци до ла зе до са зна ња о 
по чет ку сво је ве зе ко ја је ду бља и ста ри ја од пр во га су сре та, ка ко от кри ва ју 
тер це ти и по ен та XIV со не та:

Обо је за истом жу ди ли смо сли ком,
Во ђе ни не ја сним лу та ли смо ду го,
Ко да на зи ра смо мра ком јед но дру го,

И ре ко смо реч, што не ре ко смо ни ком
На су сре ту пр вом, ма да ни смо хте ли,
Ми смо се во ле ли, пре но смо се сре ли.

Љу бав, да кле, зна би ти ста ри ја и ду бља од пр вог су сре та љу бав ни ка и 
мо же се ја ви ти као па ра док сал но ста ро от кри ће. Сли чан до жи вљај љу ба ви 
на ћи ће мо знат но ка сни је – у Ма ти је Бећ ко ви ћа. 

Јед но ти у Бо ји ће вим со не ти ма ни је дра га, већ сун ча ни зрак, и тај со нет 
о сун ча ном зра ку (VI II) јед на је од нај љеп ших Бо ји ће вих љу бав них пје са ма 
уоп ште.

Зрак до ла зи од ње – дра га не – лир ском су бјек ту, не вин и не свје стан 
шта му зна чи и до но си. Он је – зрак – ми ло вао ње не ко се, дао сјај ње ном 
оку, по нио у свом дрх та ју ње не осмје хе, дах и ми рис, па лир ски су бје кат 
же ли да се око ње га тај зрак сви је као за мје на за дра га ну и да у ње го вој ду ши 
ду бок ду би ко рен:

Ти идеш од ње, ти, сун ча ни зра че,
Ти си јој ко се ми ло вао, ма да
Сам ни си знао на шта сјај твој па да.
И ње ном оку ти си дао сја ја.

У твој се дрх тај не над но увла че
Осме си ње ни фи ни, ко тон ја да.
Тих осме ха је мо ја ду ша ра да.
Зра че, же љен сам тво га за гр ља ја.

Јер др шћеш пре пун пур пур но га пра ха,
Ми ри са ње ног осме ха и да ха,
Сав око ме не хо ћу да се сви јеш.

Не ра спи жи вот свој слу ча јем ство рен,
У ду шу мо ју ду бок ду би ко рен;
Ста ни, јер не знаш шта у се би кри јеш.

Љу бав је по сре до ва на сун ча ним зра ком, као што ће дру ги пут лир ски 
су бје кат по сла ти но ћу по здрав дра гој по олу ју (XXII):
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По олу ју ти но ћас по здрав ша љем.
(...)
И нек твој ле пи лик му ту тањ сми ри,
Да ста не, да те по ми лу је ме ко
И да от ху ји да ле ко, да ле ко.

И док се тво је око ти хо ши ри
И око те бе низ ми ри са пле те,
Да чу јеш мо ју ду шу пу ну се те.

Ко смич ко и жен ско су код Бо ји ћа у че стој ве зи: сун чев зрак је ка дар да 
при не се пур пур ни прах же ни ног ми ри са, осми је ха и да ха, сјај ње но га ока 
и ње жност ко се, као што је ле пи лик же не спо со бан да сми ри ту тањ олу је и 
кроз тај ту тањ осје ти ду шу пу ну се те сво га дра га на.

Бо јић про ни че у про ти вур јеч но сти љу бав ног осје ћа ња пре по зна ју ћи 
еле мен те са ди зма у дра га ни ном од но су (XXVII):

Ти си ми ср це узе ла што пла ма
Да па ко сно се сла диш но вом ра ном.

Још је дра ма тич ни ји од нос љу ба ви и мр жње у XXXIX со не ту у ко јем 
је до ча ран нај сло же ни ји и нај про ти вур јеч ни ји од нос емо ци ја не срећ но за-
љу бље ног чо вје ка. Дра ги же ли сво ју дра га ну и кад га ње на ри јеч за бо ли; 
во ли је и ка да је мр зи; же ли је и кад га бол због ње об у зи ма. По не ра зум ним 
по ступ ци ма за љу бље ни чо вјек је бли зак лу да ку: ја да се због бо ла оној ко ја 
му је тај бол на ни је ла. Та кви сти хо ви су као ма ла ан тро по ло шка от кри ћа 
до ста ри јет ки у на шој љу бав ној по е зи ји, па би овај XXXIX Бо ји ћев со нет 
ва ља ло за пам ти ти:

За што кад ме тво ја реч гор ко за бо ли
И ка да кроз те бе све у ме ни пла че,
При вла че ме те би све ви ше и ја че
Не ки не по јам ни та ла си и тмо ли?

И ка да те мр зим, тад мој бол те во ли
И док мо ју ду шу тво ји гре си тла че,
Ко очај ник с чи јег че ла сјај се сма че,
Же лим те тад, кад ме бол због те бе ско ли.

И ни ком не мо гу бол у ср це скри вен,
Бол, у те шки те рет ко од ту ге сли вен,
Ре ћи та ко то пло, сав пат ња ма смо рен.

И ја као лу дак у бу ни ло па дам 
И хтео бих да се са мо те би ја дам
За тај бол ко ји је баш од те бе ство рен.
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По тој про ти вур јеч но сти и сло же но сти опје ва не љу ба ви, Бо ји ћу при-
па да ли је по мје сто ме ђу на шим со не ти сти ма; љеп ше не го што га са да има. 
Те пје сме су бо ље од оних у ко ји ма се љу бав на дра ма рас пли ће, а дра га са 
им пе ра ти вом ша ље да то не у ка лу (XXXIV):

Од ла зи од ме не и то ни у ка лу.

Или ка да јој се про ри че да ће би ти пре зре на од сви ју, уз ре френ на кра ју 
ка тре на: Ти си та ко хте ла (XXXVII). 

Бо јић нам је ма ње убје дљив у сво јим „гре шним со не ти ма“ (Се дам смрт
них гре хо ва и Гре шни со не ти). Ту је ма ње ау тен ти чан, а не до вољ но спре ман 
да се по не се с те ма ма ко је су свјет ски пје сни ци про сла ви ли, па у том кон-
тек сту ови со не ти дје лу ју бли је до и књи шки. 

Бо ји ћу при па да ју сви ком пли мен ти што је спо јио тра ди ци ју љу бав ног 
со не та с аван гард ном иде јом ма ске као и што је у со не ту Ме ћа ва та ко ђе 
бри љант но спо јио та ко ре ћи не по сред но, при је сно, су ро во жи вот но из бје-
глич ко ис ку ство чо вје ка у по вла че њу кроз зим ски пеј заж са пот пу но ин верз-
ном сли ком ко смо са и од но са го ре-до ље, по ре ди вом са Раст ком Пе тро ви ћем. 
Со нет Је зе ра та ко ђе је јед на од не пра вед но за бо ра вље них и скрај ну тих Бо-
ји ће вих пје са ма, а за ци је ло је ри јеч о из у зет ном спо ју сли ке жен ских очи ју 
и ди је ла при ро де – ва се ље не, ре као би пје сник – што је у со не ти ма јед на од 
ње го вих спе ци фич но сти. То је та ко ђе пје сма ко ју смо ви со ко оци је ни ли и о 
ко јој, као и о Ме ћа ви, пи ше мо на дру гом мје сту.

Бо ји ће ви со не ти за слу жу ју пу ну чи та лач ку и кри тич ку па жњу. У њима 
пје сник до сти же мо жда нај та на ни је сво је лир ске ви бра ци је, па и ан тро по-
ло шка от кри ћа ка да је о чо вје ко вим сло же ним и про ти вур јеч ним емо ци ја ма 
ри јеч. Са со не ти ма је Ми лу тин Бо јић мно го ком плет ни ји ли ри чар срп ске 
мо дер не ко ји и со не ти ма на го вје шта ва до ла зак аван гра де, по ка зу ју ћи у по-
је ди ним иде ја ма и сли ка ма – ма ске и ко смич ка ин вер зи ја – бли скост Ми-
ло шу Цр њан ском и Раст ку Пе тро ви ћу. Овом кон тек сту при па да та ко ђе у 
со не ту ис пје ва на Бо ји ће ва Хим на, пје сма ко ја се мо же са гле да ва ти на ли ни ји 
Дис – Бо јић – Цр њан ски. О том је већ би ло ра ни је ри је чи. Ов дје је у сре ди-
шту па жње Бо ји ћев со нет ни љу бав ни ци клус, ма ли кан цо ни јер.

Ства ри не сто је са свим она ко ка ко их је ви дио Ви на вер. 

Jovan M. Delić

ACCOMPANYING THE SONNETS OF MILUTIN BOJIĆ

S u m  m a r y

Bo jić’s two bo oks of po e try are usu ally men ti o ned: Pe sme (Po ems) and Uto plje ne 
du še (Drow ned So uls), and much less fre qu ently – the post hu mo usly pu blis hed So ne ti 
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(Son nets) with a to tal of thi rty-two  po ems. Bo jic wro te a to tal of forty-se ven son nets; 
among them so me of his best po ems ( „Me ća va“ /Bliz zard/, „Je ze ra“ /La kes/).

We see thirty-two po ems in the col lec tion So ne ti as Bo jić’s „can co ni er“, i.e. a col-
lec tion of son nets ad dres sed to a con cre te, li ving dar ling, first ide a li zed, and then „wit ho ut 
a mask“ ‒ as the em bo di ment of bro ken lo ve ide als. Thus, the „can zo ni er“ be co mes a 
lyri cal lo ve dra ma un der the gu i se of a bro ken lo ve ideal. Hen ce the dis tinctly emp ha si zed 
pre sen ce of the se cond per son sin gu lar in Bo jić’s son nets. Wri ting abo ut the dar ling is 
tran sfor med in to wri ting abo ut masks, which esta blis hes a de par tu re from the Ita lian 
tra di tion of the lo ve son net and cap tu res the con nec tion with the ide as of the avant-gar de. 
Bo jić’s son nets dif fer from his ot her lo ve po e try: the to ne is sof ter, clo ser, and mo re in-
ti ma te; pas si ons are si len ced and styli zed; cor po re a lity is in the fun ction of evo king 
physi cal be a uty. 

Bo jić evo kes a com plex re la ti on ship bet we en the lo ve and ha te of an un hap pily in 
lo ve man; an in ter nal emo ti o nal con tra dic tion, so such ver ses are small an thro po lo gi cal 
re ve la ti ons. 

Not all of Bo jić’s son nets are col lec ted in this bo ok: he wro te – ac cor ding to our 
in sight – a to tal of forty-se ven, the ma ti cally di ver se and mostly suc cessful ones. He 
com bi ned the tra di tion of a lo ve son net with the avant-gar de idea of   a mask, and in the 
son net „Me ća va“ (Bliz zard) – a cruel re fu gee ex pe ri en ce of a man re tre a ting thro ugh a 
win ter lan dsca pe with an in ver se ima ge of the co smos, com pa ra ble to Rast ko Pe tro vić. 
The son net „Him na“ (Hymn) al so be longs to the pre-avant-gar de con text and the shift 
of the gen re that is vi si ble on the li ne Dis ‒ Bo jić ‒ Cr njan ski. 

Mi lu tin Bo jić is an im por tant son ne tist „in the clas si cal pe riod of son nets in Ser bian 
po e try“; a po et of a dis tin cti ve and re cog ni za ble vo i ce. He ma de a se ri o us con tri bu tion 
to the hi story of the Ser bian son net.

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
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Др Ксе ни ја Н. Шу ло вић

НАСИЉE У ДЕ ЛИ МА КАР ЛО СА ФУ ЕН ТЕ СА*

Пред мет ра да је насиљe у че ти ри де ла мек сич ког пи сца Кар-
ло са Фу ен те са Срећ не по ро ди це (2008), Адам у ра ју (2010), Во ља и 
суд би на (2013) и За ко па но огле да ло (2017). По ла зе ћи од чи ње ни це 
да је на си ље об лик ин тер ак тив ног со ци јал ног од но са, у ра ду ће мо 
на сто ја ти да ука же мо на ви до ве ди рект ног, струк тур ног и кул тур ног 
на си ља про у зро ко ва них ис по ља ва њем мо ћи дру штва, до ми нант не 
кла се и по је ди на ца, до во де ћи ти ме до со ци јал не ис кљу че но сти и 
ег зи стен ци јал не угро же но сти ка ко по је ди на ца та ко и гру па у мек-
сич ком дру штву.

Кључ не ре чи: Фу ен тес, Мек си ко, на си ље, моћ, со ци јал на ис кљу-
че ност.

1. УВОд. На си ље је је дан од нај ком плек сни јих фе но ме на има нент них 
људ ском дру штву и људ ској при ро ди и пред мет је из у ча ва ња број них на у ка 
(фи ло зо фи ја, со ци о ло ги ја, со ци јал на па то ло ги ја, кри ми но ло ги ја, ме ди ци на, 
пси хо ло ги ја, ан тро по ло ги ја) ко је уо ча ва ју и ту ма че узро ке и фак то ре раз-
ли чи тих ис по ља ва ња на сил нич ког по на ша ња чо ве ка, сла жу ћи се да је оно 
етич ки не при хва тљи во де ла ње.

Ми ће мо се у овом ра ду ба ви ти на си љем у че ти ри ро ма на мек сич ког 
пи сца Кар ло са Фу ен те са Срећ не по ро ди це (2008), Адам у ра ју (2010), Во ља 
и суд би на (2013) и За ко па но огле да ло (2017). Ин те гри шу ћи по ли тич ку и 
еко ном ску, дру штве ну и кул тур ну ствар ност, Фу ен тес се у сво јим де ли ма 
ба ви про бле ми ма са ко ји ма се су о ча ва мек сич ко дру штво – на си љем, ко-
руп ци јом, си ро ма штвом, не за по сле но шћу, еми гра ци јом, тр го ви ном дро гом. 
О на си љу као о иза зо ву да се пре и спи та мек сич ка ствар ност, Фу ен тес пи ше 
из пер спек ти ве дру штве них ак те ра (на сил ни ка и жр тве) у на сто ја њу да про-
ник не у узро ке, ме ха ни зме и по сле ди це ко ји их до во де у ста ње ег зи стен ци-
јал не угро же но сти. Те же ћи све о бу хват но сти Фу ен тес на сто ји да ње го ва умет-
ност за до во ља ва ка ко мо рал ни та ко и естет ски аспект.

* Рад је на стао у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (178002) ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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Дру штве но нај ан га жо ва ни ји у де ли ма где по ли ти ку ма ски ра ми то ло-
ги јом и фан та сти ком, а нај ли те рар ни ји та мо где је при сут на кри ти ка ко-
руп ци је, на си ља или дру гих об ли ка дру штве них за ла, Фу ен тес да је ду бо ку 
ана ли зу ка ко Мек си ка та ко и чи та ве Хи спан ске Аме ри ке. Фу ен тес че сто 
кри ти ку усме ра ва и пре ма Мек си ку, али је та кри ти ка не рет ко оба ви је на 
иро ни јом и си жеј ским ка лам бу ри ма. Он фик ци о нал но ре ин тер пре ти ра фак-
то граф ске еле мен те у на ра ци ји, мо ди фи ку је их и при ла го ђа ва за ко ни то сти ма 
умет нич ког при по ве да ња.

2. На СИ љЕ. Нај све о бу хват ни ју де фи ни ци ју на си ља да је Свет ска здрав-
стве на ор га ни за ци ја ко ја под овим пој мом под ра зу ме ва „на мер ну упо тре бу 
фи зич ке си ле или мо ћи, про тив се бе, дру ге осо бе, гру пе или за јед ни це која 
нај че шће ре зул ти ра по вре дом, смр ћу, пси хо ло шким по ре ме ћа јем, те шко ћа ма 
у раз во ју или ли ша ва њем” (Who 2002) иден ти фи ку ју ћи не ко ли ко ка те го ри-
ја на сил нич ких ака та пре ма њи хо вом су бјек ту, од но сно објек ту из вр ше ња: 
1) на си ље усме ре но ка се би у ко јем је из вр ши лац жр тва (са мо у би ство), 2) 
ин тер пер со нал но на си ље ко је под ра зу ме ва на си ље су бјек та (дру гог по је-
дин ца или ма ле гру пе по је ди на ца) над објек том и 3) ко лек тив но на си ље или 
на си ље ко је вр ши ве ћа гру па (на при мер др жа ва, ор га ни зо ва на по ли тич ка 
гру па, ми ли тант на гру па) (dahLberg – krug 2002).

По сма тра ју ћи уоп ште но, на си ље је обич но про у зро ко ва но ку му ла тив-
ним де ло ва њем сле де ћих фак то ра (Ig nja to vIć 2011; sPa sIć – ra do va no vIć 2010; 
sPa sIć – ra do va no vIć 2012; ke še to vIć et al. 2012; sPa sIć 2012): 1) ин ди ви ду ал ни 
фак то ри под ра зу ме ва ју ка рак те ри сти ке по је дин ца, об у хва та ју ћи би о ло шке 
фак то ре и ње го ву окол ност (нпр. тем пе ра мент, обра зо ва ње, за ви сно сти, 
агре сив ност), 2) ре ла ци о ни фак то ри упу ћу ју на од но се ко је по је ди нац ус по-
ста вља са парт не ром, по ро ди цом, вр шња ци ма и ко ји мо гу да про у зро ку ју 
ње го во на сил но по на ша ње или вик ти ми за ци ју, 3) фак то ри за јед ни це под ра-
зу ме ва ју ка рак те ри сти ке за јед ни це (шко ле или на се ља) у ко ји ма се ства ра-
ју од но си ме ђу по је дин ци ма са ве ћом мо гућ но шћу на сил не вик ти ми за ци је 
(нпр. хе те ро ге ност за јед ни це, ми гра ци је и мо бил ност ста нов ни штва, не за-
по сле ност, си ро ма штво, со ци јал на изо ла ци ја) и 4) дру штве ни фак то ри ука-
зу ју на окол но сти у ко ји ма по сто ји стал ни јаз из ме ђу по је ди них сег ме на та 
дру штва ко је до пу шта да се на си ље по чи ни или иг но ри ше. На ве де ним фак-
то ри ма при дру жу ју се и кул тур не нор ме ко је то ле ри шу на си ље као на чин 
ре ша ва ња про бле ма и со ци јал не по ли ти ке ко ји ма се ства ра или одр жа ва 
не јед на кост из ме ђу дру штве них гру па. 

На си ље, као об лик ин тер ак тив ног со ци јал ног од но са две или ви ше 
осо ба, мо же би ти ди рект но, струк тур но и кул тур но (gaL tung 1969). Док 
ди рект но на си ље пред ста вља фи зич ко, сек су ал но, еко ном ско или пси хо ло-
шко зло ста вља ње, струк тур но на си ље је угра ђе но у дру штве ни си стем и 
те ме љи се на по ли тич кој, еко ном ској и/или дру штве ној не јед на ко сти. Кул-
тур но на си ље је у те сној ве зи са чо ве ко вом сим бо лич ком сфе ром по сто ја ња 
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– ре ли ги јом, иде о ло ги јом, је зи ком, умет но шћу, ем пи риј ском и фор мал ном 
на у ком – и њи ме се оправ да ва ди рект но или струк тур но на си ље.

На си ље се че сто по и сто ве ћу је или пре кла па са пој мом мо ћи. Док Макс 
Ве бер дру штве ну моћ де фи ни ше као „из гле де да се у окви ру јед ног дру штве-
ног од но са спро ве де соп стве на во ља упр кос от по ру, без об зи ра на то на 
че му се ти из гле ди за сни ва ју” (ve ber 1976: 37), по је ди не де фи ни ци је по ред 
основ ног од но са из ме ђу ак те ра пре до ча ва ју да моћ под ра зу ме ва и об ли ко-
ва ње кон тек ста у ко јем се тај од нос од ви ја (bac hrach – ba ratz 1962). Док је, 
с јед не стра не, моћ пред у слов на си ља (arendt 1972: 143, нав. пре ма Pe e ters 
2008: 175), на си ље се, с дру ге стра не, ис по ља ва ка да је моћ угро же на или 
не до вољ на (arendt 1972, нав. пре ма Pe e ters 2008: 184).

Осим то га, на си ље је у те сној ве зи и са со ци јал ном ис кљу че но шћу коју 
Са вет Европ ске Уни је де фи ни ше 

„као про цес ко јим су од ре ђе ни по је дин ци гур ну ти на иви цу дру штва 
и спре че ни да пот пу но уче ству ју у дру штву због свог си ро ма штва или 
не до стат ка основ них зна ња и мо гућ но сти за до жи вот но уче ње, или као 
ре зул тат дис кри ми на ци је. Ово их уда ља ва од мо гућ но сти да се за по сле 
и оства ре при хо де, да се обра зу ју, као и од дру штве них мре жа, окви ра и 
ак тив но сти за јед ни це. Ова кви по је дин ци има ју ма ло при сту па вла сти и 
ор га ни ма до но ше ња од лу ка и на тај на чин се че сто осе ћа ју не моћ ним и 
не спо соб ним да кон тро ли шу од лу ке ко је ути чу на њи хов сва ко днев ни 
жи вот” (co un cIL oF the eu 2004: 8). 

Пре ма то ме, со ци јал на ис кљу че ност је сло жен, мул ти ди мен зи о нал ни 
про цес и мо же би ти еко ном ска (огра ни чен при ступ за по сле но сти и ма те ри-
јал ним ре сур си ма), по ли тич ка (не у че ство ва ње у до но ше њу од лу ка и по ли-
тич ким про це си ма) и дру штве на (ли ми ти ра не мо гућ но сти по је дин ца или 
гру па за ин те гра ци ју у сва ко днев не кул тур не про це се). 

Со ци јал на ис кљу че ност као вид струк тур ног на си ља има и про стор ну 
ди мен зи ју по што чи та ва на се ља, за јед ни це и ре ги о ни мо гу би ти мар ги на ли-
зо ва ни из дру штва, по пут де по пу ли са них ру рал них обла сти на кон ур ба ни-
за ци је или ге то пред гра ђа у ко ји ма жи ви ими грант ска по пу ла ци ја у ме тро-
по ла ма (ba bIć 2015: 340).

2.1. Сво јом про ниц љи во шћу и спо соб но шћу да опи ше са да шњи тре ну-
так, Фу ен тес оба ве зу је чи та о ца на раз ми шља ње о со ци јал ној ис кљу че но сти 
си ро ма шних на се ља, за јед ни ца, чак и ре ги о на у Мек си ку и ова кво струк тур-
но на си ље угро жа ва чо ве ков жи вот и до сто јан ство, спре ча ва за до во ље ње 
по тре ба и пред ста вља прет њу људ ској без бед но сти, што до во ди до осе ћа ња 
не мо ћи, без на ђа, фру стра ци је, али и агре сив ног по на ша ња ка ко пре ма се би 
та ко и пре ма дру ги ма. Све ово чи та лац пре по зна је у опи су си ро ма шног 
на се ља пре сто ни це, Го ро спе ви ља са, ко је пред ста вља жа ри ште кри ми на ла. 
Ту жи ви „го ми ла над ни ча ра и се зон ских рад ни ка ко ји не ма ју дру гог из ла за. 
По што је се вер на гра ни ца за пе ча ће на, мо ра ју да оста ну ов де, без по сла а 
на да све без зва нич ног про гра ма за за по шља ва ње” (Fu en tes 2008: 75). 
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У Го ро спе ви ља су су и при пад ни ци сред ње кла се „ко ја је из гу би ла по-
сао, уште ђе ви ну, ста но ве, ни је има ла дру гог из ла за до да до ђе да жи ви у 
из гу бље ном гра ду у ко јем жи ве оси ро ма ше ни љу ди” (Fu en tes 2010: 75). „Пре 
су ова мо до ла зи ле са мо лу та ли це. Са да ту до ла зе да жи ве и они ко ји су не-
ка да ле то ва ли у Ака пул ку” (Fu en tes 2010: 40).

Ука зу ју ћи на не спо соб ност мек сич ке вла де да обез бе ди по сао сво јим 
гра ђа ни ма, као и на за тво ре ну гра ни цу са Сје ди ње ним Др жа ва ма, Фу ен тес 
под се ћа на жр тве струк тур ног на си ља ко је су се на шле на дру штве ној мар-
ги ни услед де при ва ци је. Та ко су у Го ро спе ви ља су „дру жи не нар ко ма на, 
мен тал них пре ступ ни ка, бед ни ка, пи ја ни ца, кур ви и пе де ра, обе ле же ни као 
д̓ру штве ни шљам’” (Fu en tes 2008: 76).

На си ље на ули ца ма је сва ко дне ви ца у мек сич ким гра до ви ма: „Пи ја ни 
Мек си кан ци, у за ви сно сти где их за де си ноћ, на ди ру у град Та па ћу лу, пре-
ла зе ре ку Ко а тан, пљач ка ју ју ве лир ни це, кра ду ми ри шља ве на ран џа сте 
сто ли це” (Fu en tes 2008: 284), „ху ли га ни си ла зе са план та жа ба на на, хо да ју 
по пут че те па у ко ва, ва де крат ке пу шке и бо де же, они су го спо да ри во зо ва 
на ре ла ци ји из ме ђу Ћа па са и Та ба ска, ве зу ју сво је жр тве за же ле знич ку 
пру гу, воз им пре се ца но ге” (Fu en tes 2008: 285). У Ис та пал пи ху ли га ни 
до слов но „на па да ју, уби ја ју, оти ма ју, си лу ју, оста вља ју оса ка ће не ле ше ве 
на ули ца ма” (Fu en tes 2008: 286).

Жр тве струк тур ног на си ља су и на пу ште на де ца и омла ди на, пре пу ште-
ни ули ци, при мо ра ни да про сја че или пре про да ју дро гу: „Ста ви сто ке си ца 
дро ге у твој рук сак, про да ћеш их на из ла ску из шко ле, да ће мо ти сто пе зо са 
за сва ких сто ке си ца ко је про даш“ (Fu en tes 2008: 62). Опа сност и фи зич ко 
на си ље као део жи во та на ули ци ко јом вла да ју кри ми нал ци осли ка ва и 
при ча без и ме не де вој чи це: „већ су ме пре ту кли, по гле дај те мо дри це”, и на-
ста вља „на школ ском из ла зу џе па ро ши су ми укра ли рук сак... и мо јих три 
хи ља де пе зо са ко је ду гу јем... ако им не пла тим, уби ће ме” (Fu en tes 2008: 
63). Кри ми нал ци та ко ђе вр бу ју омла ди ну, ко ри сте ћи њен не по во љан по ло-
жај у по ро ди ци: „иза ђи на ули цу, у ку ћи те ту ку, це де, на зи ва ју те па цо вом 
[...], тво ја ма ми ца је абор ти ра ла на сред ули це, на сред ули це су је шу ти ра ли 
док ни је из ба ци ла плод” (Fu en tes 2008: 192‒193).

Др жа ва и/или до ми нант на кла са те жи да оства ри соп стве не по ли тич ке 
ин те ре се и ти ме до дат но узро ку ју не да ће у мек сич кој пре сто ни ци и ње ним 
пред гра ђи ма. Не прав да и на си ље др жав ног апа ра та оли че ни су кроз ше фа 
др жав не без бед но сти Ада ма Гон го ре ко ји је „име но ван да у Ре пу бли ци до-
ве де у при вид ни ред рас ту ћи ха ос” (Fu en tes 2010: 72). Он „на па да про тив ни-
ке, мо ра да по ка же сво ју моћ, а то зна чи да на па да не моћ не, а не кри ми нал це” 
(Fu en tes 2010: 76). „Чи ње ни ца је да пра ви зло чин ци ше та ју сло бод но [...], 
док Гон го ра успа вљу је јав но мње ње и њи хо ву соп стве ну са вест за тва ра ју ћи 
сва ку не ви ну скит ни цу” (Fu en tes 2010: 105).

Гон го ра на не моћ не у си ро ма шном на се љу Го ро спе ви љас ша ље псе 
уби це и од ре де ко ји отва ра ју ва тру и уда ра ју сва ко га ко им се на ђе под ру ком 
(Fu en tes 2010: 75). Гон го ра је мо ћан са не моћ ни ма, али „ка да ће се усу ди ти 
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да на па да моћ ни ке?” (Fu en tes 2010: 76). Он „про на ла зи крив це је ди но ме ђу 
жр тва ма, али не при ста је на ка жња ва ње бо га тих, што ће му до не ти ви ше 
сла ве не го да је у за твор сме стио Ал Ка по неа” (Fu en tes 2010: 76).

У по сма тра ним ро ма ни ма Фу ен тес пре пли та њем ствар но сти и фик ци је 
ис ти че и кон траст из ме ђу бо га тих и моћ них по је ди на ца и ве ћин ског си ро ма-
шног ста нов ни штва у Мек си ку као од раз гло бал не кри зе. Та ко док бо га ти 
Адам Го ро спе за до вољ но из ја вљу је: „Ви ди те, ја имам све што ми је по треб но 
у овом тре нут ку. А Мек си ко?” (Fu en tes 2010: 25), бес по моћ на Лу ћа Са па та 
ја ди ку је: „Вре ђа ме то што по ло ви на мог на ро да жи ви у си ро ма штву, што 
про си, кра де, што не ма на де, што га ис ко ри шћа ва ју моћ ни ци, што га по ли-
ти ча ри ва ра ју, што је пре пу штен суд би ни да за у век бу де [...] си ро ма шан” 
(Fu en tes 2013: 113).

Струк тур но на си ље за сно ва но на аси ме трич ном од но су мо ћи ис по ља ва 
и бо га ти пред у зет ник Адам Го ро спе, то ли ко све стан сво је мо ћи и си гу ран 
у њу „као да ни је ро ђен наг већ с кру ном на гла ви, у бо га том по во ју” пи та-
ју ћи се „да ли сам ја Сун це, од но сно је сам ли ја сâм?” (Fu en tes 2010: 11). Он 
во ди хлад ни, пси хо ло шки рат са сво јим „ве о ма пот чи ње ним по слу шни ци-
ма”, ма ни фе сту ју ћи без об зир но сво ју моћ ко ју њи ма ус кра ћу је: „Ка да бу дем 
пред се да вао Управ ним од бо ром, [...] до зво ли ћу се би лук суз – од луч но и 
са мо вољ но – да бу дем је ди ни ко ји ка чи но гу о ру ко хват сто ли це и не мар но 
је кла ти. Да ви дим да ли се још не ко то усу ђу је?” (Fu en tes 2010: 11). 

Исто вет но по на ша ње моћ ни ка пре ма под ре ђе ни ма по ка зу је и же на 
бо га та ша дон На са ри ја Еспар се ко ја от пу шта слу ге га ђа ју ћи их пред ме ти ма 
и ви чу ћи за њи ма да су бес ко ри сни и да „се вра те у пла ни ну”. 

„Исто вре ме но је шу та ла и јед ног и дру гог слу гу, ко ји су сво јим 
твр до гла вим ћу та њем, ска ме ње ним по гле дом и не по мич ним ста вом пред-
ста вља ли до каз па сив ног от по ра и на го ве штај на го ми ла ног бе са ко ји би 
мо гли, за си гур но, да окон ча ју јед ном ко лек тив ном екс пло зи јом ко ју 
брач ни пар Еспар са мо жда не би мо гао ни да за ми сли што због њи хо вог 
убе ђе ња да по сто је пра ви ла о по слу шно сти и по кор но сти што због жеље 
да емо ци о нал ним чи шће њем уче ству ју у за ве ри про тив нео д луч но сти, 
тај не кри ви це, про пу ста и гре ша ка оних ко ји др же моћ над не моћ ни ма” 
(Fu en tes 2013: 41).

2.1.1. Ра зно вр сни су пу те ви ко ји ма се до ла зи до мо ћи. На не ке од њих 
Фу ен тес ука зу је у по сма тра ним де ли ма. Та ко моћ ни ци као сво је вр сни ма-
ни пу ла тив ни пси хо ло шки при ти сак ко ри сте са вре ме на сред ства ко му ни-
ка ци је за ства ра ње јав ног мње ња са ци љем да ши ре об ли ко ва не ин фор ма-
ци је ко јом по сти жу скри ве ну моћ и за др жа ва ју по сто је ћи по ло жај. Но ве 
тех но ло ги је ин тен зи ви ра ју до мет и моћ ин фор ма ци ја, ко је на гло бал ном 
ни воу ути чу на дру штве не, еко ном ске и кул тур не про ме не бу ду ћи да се 
„вре ме убр за ло” и да је у све ту тех ни ке и ин фор ма ци ја на ста ла „гло бал на 
тр ка, без гра ни ца, без за ста ва, без на ци ја” (Fu en tes 2013: 162) и „онај ко не 
уђе у воз на вре ме хо да ће бос и сти ћи ће ка сно до ци ља” (Fu en tes 2013: 162). 
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Та ко, при вред ни маг нат Макс Мон рој, је дан од кључ них ли ко ва ко ји је по-
ли тич ким и тр го вин ским ма хи на ци ја ма сте као моћ, у раз го во ру са пред-
сед ни ком Мек си ка ка же: 

„Ја верујем у информацију и покушавам да је саопштим већини. 
Ти верујеш у заверу која је резервисана за мањину. Због тога мислим да, 
на дужи период, ја могу без тебе, али ти не можеш без мене“ (Fu en tes 2013: 
244) и додаје: „Гледај, председниче: оно што ти и ја имамо заједничко 
јесте могућност да данас владамо средствима комуникације“ (Fu en tes 
2013: 245).

Же нид бом та ко ђе мо же да се по стиг не ви ши ранг у дру штву и оства ри 
ма те ри јал на ко рист. То по твр ђу је и Адам Го ро спе при се ћа ју ћи се свог про-
фе си о нал ног и дру штве ног успо на: „За што сам се њо ме оже нио? Ста ви те 
се у мој по ло жај. За по чи њао сам ка ри је ру. Био сам аси стент на пра ви ма. 
Тре ба ло је са мо да од бра ним те зу, да до би јем зва ње. Искре но го во ре ћи, ни сам 
био ни ко” (Fu en tes 2010: 13). Ме ђу тим, без об зи ра на то што је му ње ви ти 
успон на дру штве ној ле стви ци по сти гао „же нид бом из ра чу на, од но сно 
бек ством од бе де (си ро ма штва)” (Fu en tes 2010: 22), он при зна је да је „жи вот 
са При си лом ма ска ко ју ко ри сти да би у јав ном жи во ту био оно што ни је [...] 
у при ват ном” (Fu en tes 2010: 50).

2.2. Ди рект но и ко лек тив но на си ље се нај че шће пре пли ћу. У ди рект ном 
на си љу углав ном уче ству ју две осо бе или ма ли број њих, као код парт нер-
ских од но са (нпр. по ро дич но на си ље, парт нер ско на си ље, на си ље над де цом), 
од но са из ме ђу при ја те ља и по зна ни ка (нпр. вр шњач ко на си ље, си ло ва ње, 
сек су ал но зло ста вља ње ко је по чи не при ја те љи или по зна ни ци) или зло чи-
на над по је дин цем не по зна тог по чи ни о ца (нпр. си ло ва ње, пљач ка) (ba bo vIć 
2015). Ди рект но на си ље под ра зу ме ва упо тре бу мо ћи и кон тро ле над дру гом 
осо бом кроз фи зич ку, сек су ал ну, пси хо ло шку прет њу, по вре ђу ју ћу ак ци ју, 
еко ном ску кон тро лу, изо ла ци ју или дру ге об ли ке при нуд ног по на ша ња 
(ba bo vIć 2015).

Фу ен тес ука зу је да дру штве ни по ре дак си сте ма тич но и на свим ни во-
и ма (дру штве ном, еко ном ском, по ли тич ком и кул тур ном) ус по ста вља хи-
је рар хи ју ме ђу по ло ви ма, пре тва ра ју ћи би о ло шке раз ли ке у вред но сне, за-
сно ва не на прин ци пу до ми на ци је и суб ор ди на ци је. Же на нај че шће ни је 
све сна свог под ре ђе ног по ло жа ја и са мо вољ но на ње га при ста је. То осли ка ва 
мла да Ел ви ра Мо ра лес ко ја при хва та на мет ну то по жељ но ми шље ње да је 
уда та же на иде ал на са мо под усло вом да „слу ша му жа“ (Fu en tes 2008: 100). 
Пол на хи је рар хи ја у мек сич ком дру штву огле да се и у ли ку Ал ме Па ган за 
ко ју је „гим на зи ја вр ху нац, због то га што су се од по ро дич них при хо да (тако 
оскуд них) пла ћа ле сту ди је ње ног бра та“ (Fu en tes 2008: 9).

О под ре ђе но сти све до чи и же на ко ја се по ко ра ва му же вље вој во љи: 
„за то што је мој муж хтео му шког на след ни ка, на те рао ме је да абор ти рам 
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ка да му је док тор ре као да но сим жен ско”, јер је „де вој чи ца не по жељ на” 
(Fu en tes 2008: 152).

Си ло ва ње као ди рект но на си ље че сто се вр ши над не моћ ним де вој чи-
ца ма. Де вој чи ца Еки си та се по ро ди ла на ули ци и у сво јој ис по ве сти ка же: 

„По ло ви на де вој чи ца са ули це су труд не, оне има ју из ме ђу два на ест 
и пет на ест го ди на, њи хо ва де ца из ме ђу ну ла и шест го ди на. Мно ге има ју 
сре ћу да абор ти ра ју [...], мр зим се бе. Вре дим са мо ко ли ко ми ша ке ис про-
се, ша ке у ту чи, ша ке у кра ђи, ша ка на др шци од но жа” (Fu en tes 2008: 32). 

Дру га, не у те шна, без и ме на де вој чи ца тр пи со ци јал ну ис кљу че ност 
због по ро дич ног на си ља (фи зич ког и сек су ал ног): „за то што је мој отац ту-
као за јед но мо ју ма му и ме не [...], за то што ме та та при мо ра ва да са њим 
гле дам пор но фил мо ве” (Fu en tes 2008: 32).

По је ди не де вој чи це је ди ни спас из ова квог на си ља ви де у са мо у би ству 
ко је је исто вре ме но и на си ље над са мим со бом. Због без из ла зног по ло жа ја 
„нас че ти ри сто де це уби је мо се сва ке го ди не у Реп Мек су” (Fu en tes 2008: 
223). „Де вој чи ца је оти шла на гро бље с пи што љем оца ко ји ју је сек су ал но 
зло ста вљао” (Fu en tes 2008: 223). Дру га де вој чи ца је та ко ђе у без на де жном 
по ло жа ју по што отац мал тре ти ра њу и ње ну мај ку и пре ти: „не мој те се више 
сва ђа ти, јер, ку нем вам се, обе си ћу се о ко но пац” (Fu en tes 2008: 223).

2.2.1. На су прот мно штву по тла че них же на ко је тр пе раз не ви до ве на си-
ља, из ним но су рет ке же не ко је бес кру пу ло зно осва ја ју моћ и вр ше ви ше стру-
ко на си ље. Ан ти гуа Кон сеп си он Мар ти нес де Мон рој, „ма то ра на ка за ма три-
јар ха та, за љу бље на у соп стве ну во љу, у спо соб ност да по ка же соп стве ну 
сна гу” (Fu en tes 2011: 252), мај ка вла да ра из по за ди не, Мак са Мон ро ја, уда-
ла се за ге не ра ла Мак си ми ли ја на Мон ро ја у два де се тој го ди ни „и сте кла 
веч но об лич је” (Fu en tes 2013: 98). „Око ри сти ла сам се о ње го ве зло чи не 
ка ко бих по ста ла ја ча, не за ви сна и без по тре бе за њим. Упо зна ла сам га тек 
то ли ко да зач нем са њим де те” (Fu en tes 2013: 100). По сти гав ши же ље но, 
„уби ла сам га, јер је био глуп. Нек се но си... за слу жио је” (Fu en tes 2013: 100).

Ан ти гуа је вр ши ла ди рект но на си ље и над сво јом сна хом ко ја је „по-
ста ла мај ка у че тр на е стој го ди ни. У пет на е стој су јој од у зе ли де те” (Fu en tes 
2011: 252), јер ју је Ан ти гуа про гла си ла лу дом и за тво ри ла у ку ћу, у Фрај 
Бер нар ди ну, да „та мо умре и ис тру не”, по што ни ко не мо же „про тив во ље, 
мо ћи и хи ра же не ко ја се осло ба ђа би ло ко је су ви шне оба ве зе” (Fu en tes 2011: 
252).

Она је, та ко ђе, све док и ак тив ни уче сник у Мек сич кој ре во лу ци ји, која 
је из по ли тич ког по кре та за сло бод не из бо ре пре ра сла у дру штве ни по крет 
за ви ше прав де и сна жан раз вој Мек си ка. Сим бо лич но, Кон сеп си он је си-
но ним за моћ и на си ље над на ро дом и по је дин ци ма, за рад ис пу ња ва ња 
соп стве них ци ље ва.

У ис по ве сти уну ку (из гроб ни це) о про шлом, на та ло же ном ис ку ству 
то ком два де се то го ди шњег гра ђан ског ра та ко ји је од нео ми ли о не жи во та, 
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Кон сеп си он раз от кри ва ка ко је сти ца ла моћ и ути цај то ком ре во лу ци о нар-
ног по кре та. Од по чет ка је зна ла 

„да ће ре во лу ци ја по ста ти ин сти ту ци ја, да ће ге рил ци сја ха ти с 
ко ња и ући у ка ди лак, да ви ше не ће би ти аграр не ре фор ме осим про да је 
пар це ла за стам бе не ку ће у Лас Ло ма су, да ће се сло бо да ра да све сти на 
син ди кал не рад ни ке под упра вом ли де ра ко ји не ма ју ни сти да ни сра ма” 
(Fu en tes 2013: 99). 

У пи та њу је ис по вест же не са мно го са гре ше ња. Лу кав ством и сна ла-
жљи во шћу ус пе ла је да по ста не чи ни лац дру штве них и по ли тич ких про-
ме на у зе мљи ко ји вр ши струк тур но на си ље над љу ди ма ко ји ни су на шли 
на чи на да се при ла го де по жељ ним мо де ли ма де ла ња. Ан ти гуа је вр ши ла 
ка ко со ци јал но та ко и еко ном ско на си ље у дру штву ко је „шти те кри ми нал-
ци” (Fu en tes 2013: 303) кр ше ћи аграр ни за кон и ку пу ју ћи јеф ти но се љач ку 
зе мљу „ра ди из град ње хо те ла на пла жа ма” (Fu en tes 2013: 202).

2.3. Иа ко се струк тур но на си ље вр ши по сред ством дру штве не струк-
ту ре и увек је ко лек тив но, ова два на си ља ни су исто вет на, бу ду ћи да пре ма 
Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји ко лек тив но на си ље пред ста вља 

„ин стру мен тал ну упо тре бу си ле од стра не љу ди ко ји се бе иден ти-
фи ку ју као при пад ни ке гру пе – без об зи ра на то да ли је та гру па при-
вре ме на или је трај ног ка рак те ра – про тив дру ге гру пе или ску па по је-
ди на ца, ра ди оства ри ва ња по ли тич ких, еко ном ских или со ци јал них 
ци ље ва” (пре ма ba bo vIć 2015: 343). 

Ко лек тив но на си ље мо же да бу де ма ни фест но и ла тент но, од но сно само 
као прет ња или као на ме ра да се из ве де на сил ни чин при че му не мо ра доћи 
до на но ше ња фи зич ке по вре де трај не при ро де (oL zak 1992: 54–57, нав. пре ма 
de La roc he 1996: 97). Кључ ни узро ци ко лек тив ног на си ља су со ци јал на и 
кул тур на дис тан ца, функ ци о нал на ме ђу за ви сност и не јед на кост (de La roc he 
1996: 106). Пре ма овом ау то ру, до ко лек тив ног на си ља че шће до ла зи из ме ђу 
со ци јал но уда ље ни јих гру па, по пут ими гра на та и ло кал ног ста нов ни штва, 
бу ду ћи да је на гла ше на кул тур на дис тан ца у екс пре сив ним аспек ти ма њи-
хо вог со ци јал ног жи во та (је зик, оде ћа, ве ра, умет ност, нор ме и вред но сти).

„Ими грант је са вр ше на жр тва. На ла зи се у стра ној зе мљи, не го во-
ри ен гле ски, спа ва под ве дрим не бом, но си са со бом све што има, пла ши 
се при пад ни ка вла сти, по сло да ва ца и бес кру пу ло зних адво ка та у чи јим 
је ру ка ма ње гов жи вот и ње го ва сло бо да. По не кад га бру тал но пре ту ку, 
а по не кад уби ју” (Fu en tes 2017: 339). 

По ред на си ља над ими гран ти ма, Фу ен тес се ба ви и ко лек тив ним на-
си љем над хо мо сек су ал ци ма. У ро ма ну Срећ не по ро ди це он пред ста вља 
љу бав ну ве зу из ме ђу два му шкар ца „ко ји има ју хра бро сти да бу ду срећ ни” 
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(Fu en tes 2008: 157), али се због то га осе ћа ју уса мље но. Бу ду ћи да стра ху ју 
од хо мо фо бич не ре ак ци је око ли не, не го во ре јав но о сво јој ве зи и на сто је да 
не ре ме те уста ље не од но се у сре ди ни у ко јој жи ве, али им „не до ста ју при ја-
те љи ко ји ма се мо же при ча ти оно што се не ка же љу бав ни ку” (Fu en tes 2008: 
160), те осе ћа ју со ци јал ни при ти сак ко ји сва ко днев ни жи вот чи ни те шко 
из др жљи вим.

Пи сац про ду бљу је ову те му ба ве ћи се од но сом дру штва пре ма исто-
пол но ори јен ти са ним осо ба ма: „ОММ (Ор га ни за ци ја Мек сич ког Мо ра ла) 
по ја ча ла је кам па њу про тив хо мо сек су а ла ца. По ро ди це се ор га ни зу ју про тив 
ге је ва, ма кар да је реч о њи хо вој де ци” (Fu en tes 2010: 78).

„Је дан отац је љу ти то ре као да је њи хов син геј од лу чио да се зо ве 
А̓н хе ла’ уме сто ̓ Ан хел’ и да је за по чео про цес ме ња ња кр ште ни це, школ-
ске ди пло ме и па со ша, ства ра ју ћи бес крај ну за бу ну због ко је гу би са те 
и са те у на ци о нал ној би ро кра ти ји. ʼШта ће се де си ти ако сви пе де ри од-
лу че да ме ња ју име и до ку мен та ци ју?’, упи тао је бе сно отац по ро ди це. 
Не мој те за бо ра ви ти да је Мек си ко ре ли ги о зна зе мља, кон зер ва тив на, и 
на сил на, вр ло ма чи стич ка... ’.̓ Не ка их ка стри ра ју’, до дао је љу ти то кр ште-
ни вер ник” (Fu en tes 2010: 81).

2.4. По себ но је упе ча тљив Ми гел Апа ре си до ко ји се до бро вољ но од-
ри че пра ва на сло бо ду од лу чив ши се на за то че ни штво у јед ном од нај о зло-
гла ше ни јих за тво ра у Мек си ку у ко јем ће ли је „има ју два ква драт на ме тра 
и да би сео или ле гао мо раш да са ви јеш ко ле на” (Fu en tes 2010: 90). Он ти ме 
при вид но вр ши на си ље над са мим со бом, са мо вољ но се ис кљу чу ју ћи из 
дру штва у ко је сва ка ко не би ни мо гао да се укло пи, тра га ју ћи за сре ди ном 
у ко јој он сам за пра во мо же да вр ши на си ље над дру ги ма. 

„Ов де сам за то што то же лим. [...] У за тво ру Сан Ху ан де Ара гон 
по сто ји уну тра шња им пе ри ја а ја сам у њој глав ни. [...] Ов де из би ју озбиљ-
ни не ми ри, на ста не ха ос од по ло мље них сто ли ца ко је ба ца ју о зид, смр вље-
них сто ло ва, ра ње них по ли ца ја ца, чак и мр твих. Си ло ва ња, зло ста вља ња, 
сек су ал них за до во ља ва ња под из го во ром да су вид ка зне. Ов де гри зе мо 
лан це” (Fu en tes 2013: 142). 

Истог да на ка да би ва пу штен, Ми гел чи ни но ви зло чин, не же ле ћи да 
на пу сти за твор ко ји је ње го во је ди но уто чи ште у ко јем „има сло бо ду да не 
при па да би ло ко јој, а на ро чи то не сред њој кла си ко јој то ли ко те жи мо” (Fu
en tes 2013: 123). У за тво ру се он „осло ба ђа при ви да. Ов де не мо ра да глу ми 
нешто што ни је или да се по на ша она ко ка ко дру ги оче ку ју” (Fu en tes 2013: 
123). 

3. за КљУ чаК. У по сма тра ним де ли ма уо ча ва мо све ви до ве на си ља, ка ко 
ди рект но та ко струк тур но и кул тур но и ти ме Фу ен тес по твр ђу је ста но ви ште 
да је на си ље има нент но људ ском дру штву и људ ској при ро ди. 
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Фу ен тес ука зу је на по ве зан (узроч но-по сле дич ни) од нос мо ћи, ин те-
ре са и со ци јал ног ис кљу чи ва ња при че му со ци јал на по ли ти ка у Мек си ку 
не са мо да не по ма же ре ша ва њу про бле ма, не го до при но си ства ра њу не јед-
на ко сти из ме ђу дру штве них гру па, упу ћу ју ћи на за кљу чак да је дру штве ни 
по ре дак у Мек си ку за сно ван на прин ци пу до ми на ци је и суб ор ди на ци је ко-
ји до во ди до ства ра ња ја за из ме ђу бо га тих и моћ них по је ди на ца и ве ћин ског 
бес по моћ ног си ро ма шног ста нов ни штва. У та квим окол но сти ма, бо га ти су 
на сил ни за то што има ју моћ, док су си ро ма шни на сил ни за то што су не моћ-
ни. У том лан цу на си ља из мо ћи про ис ти че на си ље, а из на си ља моћ, ства-
ра ју ћи за ча ра ни круг из ко јег се те шко из ла зи. И у Фу ен те со вим де ли ма 
уоч љи во је да је на си ље про у зро ко ва но ку му ла тив ним де ло ва њем ин ди ви-
ду ал них, ре ла ци о них, дру штве них фак то ра, као и фак то ра за јед ни це. 

Уме сто епи ло га, по след ња жа ло пој на по е ма у Срећ ним по ро ди ца ма 
за вр ша ва се ре чи ма „на си ље, на си ље” (Fu en tes 2008: 314) под вла че ћи да је 
оно у мек сич ком дру штву све при сут но.
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Kse ni ja N. Šu lo vić

VI O LEN CE IN CAR LOS FU EN TES’S WORKS

S u m  m a r y

Gi ven that vi o len ce is a form of in ter ac ti ve so cial re la ti on ship, the aim of this pa per 
is to po int out the forms of di rect, struc tu ral and cul tu ral vi o len ce in fo ur works by 
Me xi can wri ter Car los Fu en tes – Happy Fa mi li es, Adam in Eden, De stiny and De si re and 
The Bu ried Mir ror. Fol lo wing the analysis, we find that Fu en tes con firms the vi ew that 
vi o len ce is im ma nent to hu man so ci ety and hu man na tu re. In his works, the wri ter po ints 
to the ca u se-an d -ef fect re la ti on ship of po wer, in te rest and so cial ex clu si on, whi le so cial 
po licy in Me xi co con tri bu tes to cre a ting ine qu a lity bet we en so cial gro ups, in stead of 
hel ping to sol ve pro blems. This furt her sug gests that the so cial or der in Me xi co is ba sed 
on the prin ci ple of do mi na tion and sub or di na tion, which cre a tes a gap bet we en rich and 
po wer ful in di vi du als and the ma jo rity of the hel pless po or po pu la tion. In the se cir cum-
stan ces, the rich are vi o lent be ca u se they ha ve po wer, whi le the po or are vi o lent be ca u se 
they are po wer less. The re is a chain of vi o len ce in which vi o len ce ari ses from po wer, and 
po wer from vi o len ce, thus cre a ting a vi ci o us cir cle from which it is dif fi cult to esca pe. In 
Fu en tes’s works, it is evi dent that vi o len ce is ca u sed by the cu mu la ti ve ef fect of in di vi dual, 
re la ti o nal, so cial fac tors as well as com mu nity fac tors.
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Др Стра хи ња Р. Сте па нов

КО ЛО КВИ ЈАЛ НО-ЖАР ГОН СКА ЛЕК СИ КА У РО МА НУ  
АЛЕКСАНДРА РАШИЋА ОД 13 ДО 18*

Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду је ко ло кви јал но-жар гон ска 
лек си ка у ро ма ну Алек сан дра Ра ши ћа Од 13 до 18. Има ју ћи у ви ду 
те мат ско-са др жај ну осно ви цу, у ро ма ну је из ра зи то ко ри шће на 
омла дин ска суп кул тур на дис курс на жар го ни за ци ја (оства ре на не 
са мо у ди ја ло шким не го и у не ди ја ло шким се квен ца ма). Оту да ће 
рад са др жа ти сле де ће де ло ве: у пр во ме ће би ти украт ко пре до че не 
на ра тив не од ли ке ро ма на, у дру го ме ће се кла си фи ко ва ти и ана-
ли зи ра ти ко ло кви јал но-жар гон ска лек си ка, у тре ћем ће се пре до-
чи ти за кључ ци у ве зи с ана ли зи ра ном лек си ком.

Кључ не ре чи: ко ло кви јал но-жар гон ска лек си ка, сти ли за ци ја, 
„про за у тра пе ри ца ма”, жар гон ска (ко ло кви ја ли зи ра на) про за.

1. УВОд. Пред мет ово га ра да је суп стан дард ни, тј. ко ло кви јал но-жар-
гон ски1 лек сич ки слој у ди ја ло зи ма про та го ни ста ро ма на Од 13 до 18 Алек-
сан дра Ра ши ћа, што је на ста вак прет ход ног ис тра жи ва ња (СТЕ Па НОВ 2019), 
у ко ме је об ра ђен фо нет ски/фо но ло шки по сту пак жар го ни за ци је (умет нич ке) 
раз го вор не сти ли за ци је дис кур са ли ко ва у по ме ну том ро ма ну. За па же но је, 

* Овај рад пред ста вља део ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик 
(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 Ова ква се по лу сло же нич ка де тер ми на ци ја ко ри сти ка ко би се у ана ли зи ра ни кор пус 
увр сти ле и лек се ме ко је су за до би ле ши ру раз го вор ну ре цеп ци ју и про дук ци ју (нпр. ке ва, 
ћа ле, кец, фи зи чар ка, фран цу ски ња, бус, скејт, ор так...) у од но су на уско схва ће не жар гон ске. 
Уо ста лом, да гра ни ца из ме ђу ко ло кви јал них и жар гон ских лексема ни ка ко ни је ја сно по-
ву чена, илуструје лепо квалификација ре чи ке ва и ћа ле – та ко се у Реч ни ку срп ског је зи ка 
(2007) уз ове лек се ме на ла зи ква ли фи ка тор жарг., док Р. Дра ги ће вић (2018: 191) у сво јој 
књи зи кон ста ту је ка ко је „за ни мљи во да су се ко ло кви ја ли зми ћа ле и ке ва ко ри сти ли, из гле-
да, и пре Дру гог свет ског ра та, али је и ути цај не мач ког је зи ка јак, па су по твр ђе не лек се ме 
му тер ка и фа тер”.
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што је би ло и оче ки ва но, ка ко Ра ши ћев про се де на ли ку је дру гим књи жев-
ни ци ма, ње го вим прет ход ни ци ма, ко ји узи ма ју за глав не ју на ке сво јих ли-
те рар них де ла ма ло лет не про та го ни сте, да кле, оне ко ји се на ла зе у осе тљи-
вом, (пре)лом ном ти неј џер ском до бу, што је на је зич ком пла ну од сли ка но 
спе ци фич ним во ка бу ла ром (у окви ру омла дин ског со ци јал ног ди ја лек та) 
и, уоп ште, уоч љи вим кон вер за ци о ним мо ду сом, као и ли ми ти ра ном те мат-
ском дис пер зив но шћу. Сто га се – у по гле ду те ма ти ке и, на ро чи то, је зи ка 
код А. Ра ши ћа – по ка за ло оправ да ним ре фе ри ра ње на „про зу у тра пе ри ца ма” 
(„je ans про зу”),2 ко ју као ли те рар но-стил ску од ред ни цу 70-их го ди на XX 
сто ле ћа у ју го сло вен ску књи жев ну те о ри ју и кри ти ку уво ди Алек сан дар 
Фла кер у сво јој исто и ме ној књи зи (фЛа КЕР3 1983), а под чи ме озна ча ва, у 
пр во ме ре ду, про зу у ко јој се по ја вљу је мла ди, ре зиг ни ра ни, ан ти си стем ски 
и кон тра кул тур ни, „кол фил дов ски” ју нак-при по ве дач, ко ји кон стру и ше и 
ре пре зен ту је, по мо ћу по себ ног – (раз)го вор ног, не стан дард ног, ко ло кви јал-
но-жар гон ског – је зи ка, од ре ђе ни свет, гра де ћи у ње му свој иден ти тет и 
пре до ча ва ју ћи сво ја осе ћа ња, уну тра шња ко ле ба ња и те ско бе, и ста во ве 
спрам дру гих осо ба и фе но ме на ко ји ег зи сти ра ју (и окру жу ју га) у том све ту. 
Дру га чи је ре че но, та кав пи кар ски ју нак „из гра ђу је свој осе буј ни стил на 
те ме љу го во ре ног је зи ка град ске омла ди не и оспо ра ва тра ди ци о нал не и 
по сто је ће дру штве не и кул тур не струк ту ре” (фЛа КЕР 31983: 36).3 Фла кер у 
сво јој сту ди ји, по ла зе ћи од Се лин џе ро вог Лов ца у жи ту, кроз би нар не од-
но се пре до ча ва од ли ке та да ак ту ел не ју го сло вен ске џинс про зе: (а) опо ни-
ра ње све та мла дих и све та од ра слих, ко је се, по пра ви лу, ре а ли зу је (б) кроз 
су прот ста вља ње/су ко бља ва ње два је зи ка (стан дард vs. суп стан дард / ди ја-
ле кат / вер на ку лар) (уп. Фла ке ров ди ја грам 31983: 47):4

2 У на став ку тач ке 1 би ће де ли мич но пре у зе ти (из ме ње ни или не из ме ње ни) по је ди ни 
сег мен ти из увод ног де ла по ме ну тог ра да (СТЕ Па НОВ 2019).

3 Сјај но ода бра ну син таг му „про за у тра пе ри ца ма” Фла кер при ме њу је као ети ке ту за 
ону вр сте про зе где мла ди ју нак или ње го ва „кла па” опо ни ра до ми нант ном/на мет ну том/
би ро кра ти зо ва ном по гле ду на свет, пре све га, је зи ком ко јим се ко ри сти, тј. ње го вом „озна чи-
тељ ском ра зи ном”. Ка ко Ко ла но вић (2014: 130) ис ти че, Фла кер тај от пор са гле да ва „пр вен-
стве но у је зич ном сми слу”, али се „у по но вље но ме про ми шља њу спо ме ну те кон цеп ци је 
от по ра из су вре ме не пер спек ти ве ва ља на гла си ти да је је зич но опо ни ра ње нео дво ји во од 
по пу лар но кул тур ног опо ни ра ња”, јер се сим бо лич ки ка пи тал до ми нант но цр пе из „тек сто-
ва и прак си по пу лар не кул ту ре”. На по слет ку, тра пе ри це, тј. џинс ни су тек оби чан одев ни 
пред мет не го пред ста вља ју ро бу с из ра зи тим дру штве ним по тен ци ја лом, одн. ко но та ци јом 
(упра во по пу лар но кул тур ном), због че га су и по слу жи ле Фла ке ру ка да је лан си рао да ти 
тер мин у књи жев ној те о ри ји.

4 Фла кер ис ти че ка ко ау тор те жи сво је вр сној ми то ло ги за ци ји омла дин ског не кон фор-
ми зма: „на ла зит ће мо исте или срод не су ста ве ври јед но сти ко је мла ди при по вје да чи про-
на ла зе у су вре ме ној кул ту ри и пр вен стве но ње зи ним ма сов ним ме ди ји ма: фил му, гла зби, 
на чи ну оди је ва ња и књи га ма. Оспо ра ва ју ћи сво јим сти лом (нај че шће на ци о нал не) тра ди-
ци је и вер ти кал ни кон ти ну и тет њи хов, мла ди при по вје да чи не пре ста но на во де име на и 
по ја ве су вре ме но сти” (фЛа КЕР 1983: 45).
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недорасли одрасли
ja /лик мла ди ћа/
насдвоје /мла дић и дје вој ка/
ми /ja и мо ји дру го ви – кла па/

они /сви јет од ра слих, струк ту ри ра ни сви јет тзв. 
трај них ври јед но сти/
њиховеинституције /про фе си је, школ ство,  
кул тур не уста но ве, по ли ци ја, оби тељ/

нашакултура /мас-ме ди ји, филм,  
за бав на гла зба, на ше књи ге, на ше 
оди је ва ње, тра пе ри це/

њиховакултурa /му зе ји, га ле ри је, ка но ни зи ра на 
умјет ност и књи жев ност/

нашјезик /го во ре ни је зик, жар гон, 
сланг/

њиховјезик /стан дард ни је зик, је зик ка но ни зи ра не 
књи жев но сти, ре ги о нал ни ди ја лект/

У из ме ње ним дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма, ка да је џинс из-
гу био од сво га дру штве но-сим бо лич ког по тен ци ја ла, мо гућ но је да да нас 
„про за у тра пе ри ца ма” де лу је ана хро но или ба рем не при клад но као ви ње та 
за про зни пред ло жак ко ји ће ов де би ти ана ли зи ран, тј. да би при ме ре ни је 
би ло упо тре би ти син таг му „жар гон ска про за” или нпр. „ур ба на ко ло кви-
јал(изи ра)на про за”, што би од го ва ра ло са вре ме но сти, тј. ак ту ел ној си ту а-
ци ји. Али ако се пре вас ход но има у ви ду те о риј ско-ме то до ло шко упо ри ште, 
он да се Фла ке ров по јам (и при ступ) на ме ће ба рем као по ла зи шна тач ка (ако 
већ не и као пу то каз у ис тра жи ва њу). Пре ма то ме, упра во на тра гу по ме ну-
тих раз ма тра ња, ко ја се нај ви ше фо ку си ра ју на план озна ча ва ју ћег, да кле 
дру га чи јег је зи ка ко ји кон сти ту и ше иден ти тет по је дин ца и/ли чи та ве (омла-
дин ске) гру пе, у овом ће се ра ду ана ли зи ра ти лек сич ка ра зи на тог (раз)го-
вор ног, „кон тра кул тур ног” је зи ка ко ји се, ако не екс пли цит но он да не сум-
њи во им пли цит но, су прот ста вља стан да рд ном иди о му, тј. је зи ку од ра слих.5 
У кон тек сту књи жев но те о риј ске тра ди ци је, Фла ке ро ва се ди хо то ми ја на до-
ве зу је на фор ма ли стич ку (Ти ња но вље ву) раз ли ку две ју функ ци ја: син функ-
ци је и ау то функ ци је, где син функ ци ја пред ста вља уза јам ни од нос не ког 
еле мен та с оста лим еле мен ти ма у истом си сте му, а ау то функ ци ја пак од нос 
истог еле мен та пре ма соп стве ном уче шћу у раз ли чи тим си сте ми ма. Оту да 
син функ ци ја има тер ми на тив ну а ау то функ ци ја ин хо а тив ну уло гу омо гу-
ћу ју ћи ме ђу си стем ско функ ци о нал но по ве зи ва ње. Та ко се син функ циј ски 
по сма тра но кон фрон ти ра, у ро ма ну не у по ре ди во до ми нант ни ји, ко ло кви-
јал но-жар гон ски раз го вор ни стил омла ди не („ми/наш”) ви ше-ма ње стан дард-
ном го во ру од ра слих („туђ/њи хов”). Тај го вор омла ди не, ау то функ циј ски 

5 Уз гред но, о овом фе но ме ну мо гло би се го во ри ти и не ну жно из кон фликт не пер спек-
ти ве не го и са по зи ци ја ли бе ра ли за ци је/де мо кра ти за ци је нор ме, упра во ка ко то Р. Дра ги-
ће вић ис ти че пи шу ћи о нео ло ги зми ма: „упо ре до са ин те лек ту а ли за ци јом и тер ми но ло ги-
за ци јом, де ша ва се је дан, до не кле су прот став ље ни про цес, а то је уве ћа ње бро ја лек се ма у 
раз го вор ном је зи ку. Сва ко днев но на ста ју и ме ња ју се лек се ме ко је при па да ју омла дин ском 
жар го ну и раз ли чи тим со ци о лек ти ма. Ко ло кви ја ли за ци ја и жар го ни за ци ја лек сич ког фон да 
пред ста вља ју ма ни фе ста ци је екс пре си ви за ци је, а пре ма не ким ау то ри ма, екс пре си ви за ци ја 
се тре ти ра као по себ на тен ден ци ја у на ста ја њу но вих ре чи” (дРа ГИ ћЕ ВИћ 2018: 243).
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са гле дан, не га тив но се вред ну је, али се у ро ма ну, за хва љу ју ћи на ра то ро вој 
пер спек ти ви и син функ циј ској по зи ци ји, ре ва ло ри зу је, за до би ја ју ћи дру-
штве но-сим бо лич ку кон сти ту тив ну/кон сти ту и шу ћу уло гу.

1.1. Да би се овај аспект у Ра ши ће вом де лу мо гао си сте мат ски ар ти ку ли-
са ти, ва ља ло би ре ћи не што о на ра тив ним по став ка ма ро ма на Од 13 до 18. 
У пој мо ви ма са вре ме не на ра то ло ги је, ко ја из два ја три пла на ис пи ти ва ња 
на ра тив ног тек ста – вре ме, на чин и ли це (тј. глас)6, ро ман Алек сан дра Ра-
ши ћа мо гао би се, сход но тре ћем кри те ри ју (ли цу), де фи ни са ти као хо мо-
ди је гет ско при по ве да ње (при по ве дач уче ству је у при чи као је дан од ли ко ва). 
Од 13 до 18 при мер је, шта ви ше, на ра тив ног ти па у ко ме је при по ве дач не 
са мо је дан од ју на ка при че не го њен глав ни ју нак (тзв. ау то ди је гет ски на-
ра тор). Ово је ре ле вант но због суп стан дард не је зич ке суп стан це: ка ко у 
ви ду ко ло кви јал но-жар гон ске лек си ке та ко и у број ним при ме ри ма гла сов-
них мо ди фи ка ци ја и му та ци ја ре чи, тј. фо нет ских ме та пла зми (в. о то ме у 
СТЕ Па НОВ 2019). Шмид (schMId 2010: 118) у сво јој На ра то ло ги ји под се ћа 
ка ко је још Пла тон раз ли ко вао два ба зич на мо де ла пред ста вља ња го во ра 
– ми ме тич ки (у дра ми) и ди је гет ски (свој ствен по ет ским ди ти рам би ма) – док 
је на ра тив ни (тзв. еп ски) текст од ли ко ва ло ком би но ва ње ова два основ на 
на чи на го вор не ре пре зен та ци је. И у Ра ши ће вом се ро ма ну, да ка ко, мо гу 
раз лу чи ти ди ја ло шки и не ди ја ло шки сег мен ти, што зна чи да су, на јед ној 
стра ни, они де ло ви ко ји ми ме тич ко-драм ски пред ста вља ју раз го во ре у ко-
ји ма уче ству је глав ни ју нак, а на дру гој, „цир кум стан ци јал ни” сег мен ти, 
тј. они ко ји опи су ју спо ља шње и/или уну тра шње окол но сти у ко ји ма се 
од ви ја рад ња (и про ми шља ње ју на ка ро ма на) и ко ји окру жу ју и „ме ан дри-
ра ју” кроз ди ја ло шке сег мен те. Оту да је – на пла ну је зич ког/сти ли за циј ског 
ис тра жи ва ња – оправ да но ба ви ти се овим два ма сег мен ти ма оде ли то (као 
што, сва ка ко, би би ло оправ да но и скуп но пред ста вља ти је зич ка и стил ска 
обе леж ја ових де ло ва,7 већ и пре ма спо ља шњем, се ми о тич ком окви ру [роман 
као целина] али и за хва љу ју ћи уну тра шњем/ко хе зив ном, је зич ком ме ха ни-
зму – жар го ну, ко ји про жи ма и је дан и дру ги сег мент, зна чи и не ди ја ло шку 
де о ни цу и де о ни це ли ко ва). Усло вље ни при мар ним ин те ре сом за го вор ну 
ка рак те ри за ци ју ли ко ва, тј. ко ло кви јал но-жар гон ску лек си ку, у фо ку су овог 

6 Же нет ис ти че ка ко се на ра тив ни тект ис пи ту је на три пла на – на пла ну вре ме на, 
на чи на и ли ца. Мар че тић ка же (2003: 65): „Тер ми ном глас (vo ix) Же нет озна ча ва је дан по се бан 
аспект на ра тив ног тек ста: онај ко ји се од но си на функ ци је су бјек та ис ка зи ва ња, од но сно 
при по ве да ча. (...) За раз ли ку од тра ди ци о нал ног тер ми на ли це, Же не тов глас не од но си се 
са мо на гра ма тич ко ли це при по ве да ња (при по ве да ње у пр вом или при по ве да ње у тре ћем 
ли цу), већ на сва пи та ња ко ја се ти чу од но са из ме ђу су бјек та ис ка зи ва ња (при по ве да ча) и 
са мог ис ка за (при по вед ног тек ста)”. У скла ду с овим кри те ри јем Же нет раз ли ку је хе те ро-
ди је гет ско при по ве да ње (при по ве дач од су тан из при че ко ју при по ве да) и хо мо ди је гет ско 
при по ве да ње (при по ве дач уче ству је у при чи као је дан од ли ко ва).

7 У ли те ра ту ри се нпр. го во ри о јед но гла сној (ди ја ло шкој) и дво гла сној (ди ја ло шко-
-мо но ло шкој) сти ли за ци ји (уп. ТО ШО ВИћ 2002: 251).
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ис тра жи ва ња би ће са мо ди ја ло шки сег мен ти, пре ци зни је ре че но, циљ је 
ра да де таљ ни је из ло жи ти и опи са ти суп стан дард ни лек сич ки слој го во ра 
про та го ни ста ро ма на, уз оба зри вост ко ја је ну жна, јер су нај по сле и го вор 
ли ко ва и го вор на ра то ра „ује ди ње ни на ра то ром пле ту ћи та ко на ра тив ни 
текст. (...) Ау то но ми ја го во ра ли ко ва је вар љи ва; у ствар но сти, го вор ни ен-
ти тет у дис кур су ли ко ва је и да ље пе сник, тач ни је на ра тор” (schMId 2010: 
118), па упра во сто га што је на ра тор тво рац на ра тив ног тек ста он је „у мо гућ-
но сти мо ди фи ко ва ти и го вор ли ко ва” (Ibid.).

1.2. Глав ни про та го нист ро ма на Од 13 до 18 оста је до кра ја не и ме но ван 
(на по след њим стра ни ца ма ро ма на са зна је мо тек ње гов на ди мак). Ти по ло-
шки је већ ре че но ка ква је ње го ва на ра тив на по зи ци ја, а ка да је реч о те мат-
ско-са др жај ним од ли ка ма ро ма на, мо же се ис та ћи сле де ће: ау то ди је гет ски 
ју нак је у осе тљи вим, ти неј џер ским го ди на ма (упра во као у на сло ву) – чи-
та лац пра ти шта му се [том јунаку] де ша ва и кроз шта про ла зи од 13. до 18. 
го ди не жи во та. За тај тран зи тор ни адо ле сцент ски пе ри од, ре кло би се, уо би-
ча је ни иден ти тет ски ло мо ви: пре и спи ти ва ња, по ку ша ји со ци ја ли за ци је с 
раз ли чи тим (мар ги нал ним и, у ка сни јој фа зи, с оне стра не за ко на) мла дић-
ким груп(иц)ама, тра же ње сво га ја и ње го во пре о бли ко ва ње/ако мо ди ра ње 
пре ма по на ша њу (и „све то на зо ру”) „еки пе из квар та”, пр ве љу ба ви и раз о-
ча ра ња, не уз вра ће на осе ћа ња, сек су ал на ис ку ства, скли зну ће у (по лу)кри-
ми нал ни ми ље, уз по че так кон зу ми ра ња пр во тзв. лак ших а по том и те жих 
опи ја та и опи о и да, под ба чај а за тим и то тал но „по то ну ће” у шко ло ва њу 
(што се за вр ша ва ис пи си ва њем из ре дов не и упи си ва њем на ван ред ну на-
ста ву) итд. – пред мет су ли те рар не об ра де Алек сан дра Ра ши ћа. За пра во 
при по вест ко ја сли ка су мор ну суд би ну јед не из гу бље не ге не ра ци је, у teen-
го ди на ма, с кра ја осам де се тих и по чет ка де ве де се тих го ди на XX ве ка, чи ји 
се gran de fi na le мо ра окон ча ти – јер уи сти ну не ма ни ка кве на де (сāм А. 
Ра шић ће гор ко уз вик ну ти: Же лим у се би ви ше Не ба!) – са мо на дну, си ту-
и ра на је у вре ме пот пу не дру штве не де ге не ра ци је и ано ми је, ка да се вред-
но сни си стем, до тад по мо ћу ре пре сив них и иде о ло шких др жав них апа ра та 
не го ван, по ка зу је као са свим из ну тра труо и цр во то чан, кул ми ни ра ју ћи 
рас па дом др жа ве и кр ва вим пи ром на ње ном про сто ру. Та ко се ин ди ви ду-
ал ни и ко лек тив ни ни во де струк ци је и рас па да пре пли ћу и сје ди њу ју кроз 
при чу о од ра ста њу глав но га про та го ни сте, где се за пра во ин ди ви ду ал на 
при по вест гл. ју на ка мо же схва ти ти као ме та фо ра ко лек тив ног (со ци јал ног) 
ра са па и де ка ден ци је.

1.3. Ра ди што ау тен тич ни јег при ка за ко му ни ка тив ног до га ђа ја и кон-
вер за ци о ног сти ла уче сни ка, као и ка рак те ри за ци је са мих ли ко ва ау тор се 
ко ри сти, на рав но сти ли зо ва ним,8 (не стан дард ним) раз го вор ним функ ци о-

8 Као што је по зна то сти ли за ци ја је ме та кре а тив ни по сту пак, ко јем је свој стве но 
„опо на ша ње је зич них сред ста ва ка рак те ри стич них за не ки тип је зич не ре а ли за ци је у свр ху 
оства ри ва ња од ре ђе не умјет нич ке функ ци је” (КаТ НИћ Ба КаР ШИћ 2007: 113). То шо вић (2002: 
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нал ним сти лом. Јер, раз го вор ном сти лу је сте свој ствен „не зва нич ни, не у си-
ље ни, спон та ни (...) ди ја ло шки на чин из ра жа ва ња, за ко ји не по сто је мо гућ-
но сти ве ће при пре ме, ко ји се ре а ли зу је у ди рект ном (...) кон так ту, у бли зи-
ни (...) и у ко ме са го вор ни ци исто вре ме но или сук це сив но ша љу и при ма ју 
по ру ке“ (ТО ШО ВИћ 2002: 381),9 као и ком плек сност (ка ко је раз го вор ре зул тат 

384) на по ми ње да раз го вор ни функ ци о нал ни стил „до ла зи као при род ни (’си ро ви’) и као 
сти ли зо ва ни (ре флек то ва ни, од сли ка ни, об ра ђе ни) на чин из ра жа ва ња”, где се онај пр ви 
ве зу је за об лик не за ви сног усме ног ко му ни ци ра ња, а дру ги као сег мент дру гих сти ло ва – 
књи жев ног, пу бли ци стич ког, ад ми ни стра тив ног, на уч но-по пу лар ног. Упра во овом дру гом 
– ре флек то ва ном – раз го вор ном сти лу по све ћу је се па жња у ра ду. Са мо уз гред но, у ве зи са 
ши рим са гле да ва њем ов де на зна че не про бле ма ти ке, тре ба ло би ис та ћи да да нас у лин гви-
сти ци по сто је сле де ћа ми шље ња: го во ре ћи о филм ским ди ја ло зи ма, и фил му (сце на ри ју) у 
на че лу као кор пу сном пред ло шку, нпр. Ше глоф (sche gLoFF 1988) или Еми сон (eM MI son 1993) 
ука зу ју на то да је зик филм ског сце на ри ја ни је спон тан, да је ве штач ки (тј. ни је ем пи риј ски 
– што је ваљ да очи то) и сто га упи тан у по гле ду ле ги тим но сти за кон вер за ци о но ис тра жи-
ва ње, док на дру гој стра ни Бок се ро ва (bo xer 2002: 18) на ла зи да су филм ски ди ја ло зи 
„нај при бли жни ји мо гу ћи пан дан спон та ном по на ша њу љу ди у сва ко днев ној го вор ној ин тер-
ак ци ји”, и сва ка ко ва ли дан ма те ри јал за из у ча ва ње.

9 То шо вић (2002: 382) ин си сти ра на то ме да се тер мин „раз го вор ни стил” раз ли ку је 
од од дру гих на зи ва за усме не фор ме је зи ка, ка кви су „го вор”, „усме ни го вор”, „сва ко днев-
ни го вор”, „жи ви го вор”, „усме ни је зик”, „раз го вор ни је зик”, „ко ло кви јал ни је зик/го вор”, 
„го вор ни је зик”, „усме ни/го вор ни на чин из ра жа ва ња”, „го вор на ко му ни ка ци ја”, „стил из-
ра жа ва ња у го во ру/го вор ној ко му ни ка ци ји”, „суп стан дард”, „суп стан дард ни је зич ки из раз”. 
Оправ да ње за то он на ла зи у то ме (а) што раз го вор ни стил озна ча ва јед ну од пет вр ста 
функ ци о нал но стил ске ди фе рен ци ја ци је и (б) што се ве же за сти ли сти ку. У струч ној се 
ли те ра ту ри оно што код То шо вић об у хва та са др жај пој ма „раз го вор ни стил” на зи ва и „раз-
го вор ни је зик” (уп. Са ВИћ, ПО ЛО ВИ На 1989). Јер, ин тер ак ци ју, спон та ност, не у си ље ност, 
не зва нич ност, ау то ма ти зо ва ност (сте ре о тип ност, фор му ла ич ност, кли ше и зи ра ност), ег зо-
фо рич ки ути цај узи ма ју и То шо вић (2002) али и Са вић/По ло ви на (1989) као зна чај ке раз-
го вор ног сти ла, од но сно раз го вор ног је зи ка. Ипак, ов де је бит но ис та ћи, по себ но кад је реч 
о тер ми но ло шкој (не)ја сно ћи, да То шо вић ко ри сти и по јам „раз го вор ни је зик” (=усме ни 
го вор) ди стин гви ра ју ћи га од „раз го вор ног сти ла” и за кљу чу је ка ко се под раз го вор ним 
је зи ком под ра зу ме ва „би ло ко ји об лик усме ног из ра жа ва ња” (ТО ШО ВИћ 2002: 382) по кри ва-
ју ћи го вор не фор ме оста лих Ф-сти ло ва (из у зев раз го вор ног Ф-сти ла). Ма ло дру га чи јег је 
ста ва Ста на Ри стић (2006: 54, 55), ко ја осла ња ју ћи се на Лу ба ше ва (и Дел Хај мзо ва) раз ма-
тра ња, под у пи ре за кљу чак, за сно ван на кри те ри ју рас про стра ње но сти (ма сов но сти упо-
тре бе), да је раз го вор ни је зик вр ста је зи ка а не Ф-стил, те се та ко раз ли ку ју, на јед ној 
стра ни, два оп шта је зи ка (стан дард ни и раз го вор ни), а на дру гој, нео п шти је зи ци (не стан-
дард ни, не раз го вор ни, жар гон ски итд.). /В. и на ред ну под бе ле шку./ Kат када се упо тре бља ва 
и ор то граф ска ва ри јан та „(раз)го вор ни је зик” – што је по сле ди ца же ље да се ис так не јед на 
цр та – (ди ја ло шка) усме ност, орал ност – зна чи да је реч о го во ре ном ме ди ју му. Д. Кли ко вац 
(2008: 159) при ме ћу је ка ко „од свих ма ни фе ста ци ја је зи ка у го во ру, по сто ји јед на ко ја је 
ти пич на (при мар на и у он то ге не зи и у фи ло ге не зи, а и нај че шћа у чо ве ко вом жи во ту): у 
пи та њу је раз го вор (ди ја лог или, ре ђе, по ли лог), ко ји се оства ру је у не фор мал ним си ту а-
ци ја ма, спон тан је, не при пре мљен и во ди се на те ме из сва ки да шњег жи во та. Та ко би го-
вор ни и раз го вор ни је зик би ли ти пич ни пред став ни ци го во ре ног / усме ног је зи ка. Упра во 
за то је та два пој ма по не кад те шко те о риј ски раз дво ји ти, а из истог раз ло га се у ла ич ком 



609

уче шћа ви ше са го вор ни ка), ди на мич ност (ство ре на у са мом мо мен ту раз-
го во ра), си ту а ци о на уси дре ност (сто га је под ути ца јем ег зо фо рич ких фак-
то ра), ра зно вр сност (Са ВИћ, ПО ЛО ВИ На 1989: 2), те „ве ли ка ва ри ја бил ност” 
(ibid., 3). Бу ду ћи да је „при род на сфе ра ово га сти ла сва ко днев но ко му ни ци-
ра ње, при ват ни раз го вор, не у си ље но ћа ска ње” (ТО ШО ВИћ 2002: 381), ње го ва 
је упо тре ба по све ло гич на и оправ да на у ди ја ло шким се квен ца ма ро ма на. 
Во ка бу лар глав ног ју на ка као и ње го вих дру го ва (из шко ле и из квар та) 
по чи ва у зна чај ној ме ри на раз го вор но-жар гон ској10 лек си ци, са свим у скла-
ду с оним ка ко се они са мо о дре ђу ју – као „де ца с ули це”, и то пе ри фе ри је 
(па ма кар то био и град Зе мун), што на по се, по То шо ви ћу (2002: 393), и је сте 
од ли ка раз го вор ног Ф-сти ла, где „до ла зи до ве ли ког ми је ша ња два ју ком-
плек са – стан дар да и суп стан дар да”.11 Сто га би нај пре ци зни је би ло ре ћи 
ка ко чи та лац ро ма на Од 13 до 18 у ди ја ло зи ма су сре ће „жар гон ско-ко ло-
кви јал ни (раз)го вор ни иди ом омла дин ског со ци о лек та” или „омла дин ски 
(ур ба ни/град ски) вер на ку лар”, чи ме би би ле сиг на ли зи ра не две кључ не 
осо би не сти ли зо ва ног је зи ка мла дих у ро ма ну: пр во, мно штво жар го ни за-
ма/ко ло кви ја ли за ма, ко ји ипак нај ви дљи ви је обе ле жа ва ју тај го вор; и дру го, 
да се од но си на тзв. обич ни го вор ко јим се слу жи мла ђа по пу ла ци ја у сва-
ко днев ним си ту а ци ја ма.12 

2. аНа ЛИ за И дИ СКУ СИ Ја. У увод ном је де лу ис так ну то – што је очи то и 
из на сло ва – да је у фо ку су ове при по ве сти од ра ста ње глав ног ју на ка у адо-
ле сцен ци ји. У уче њи ма пси хо ло га ово се жи вот но до ба од ре ђу је као пре ла-
зан, тран зи циј ски пе ри од, јер се чи ни со цио-пси хо ло шки зна ча јан од ступ 
у од но су на прет хо де ће, пре да до ле сцент ско до ба, ко јем је свој стве на пот-
пу на за ви сност спрам ро ди те ља/ста ра те ља, док на дру гој стра ни још ни је 

осе ћа њу и не раз два ја ју”. На то двој ство (спон та ност/не при пре мље ност и усме ни ме диј) – 
ука зу је се, да кле, ко ри шће ним ор то граф ским ма ни ром – „(раз)го вор ни”.

10 Ов де тер мин «раз го вор ни»/«ко ло кви јал ни» у знат ној ме ри од го ва ра оно ме о че му 
пи ше Ста на Ри стић (2006: 55–56) у сво јој књи зи име ну ју ћи то «раз го вор на лек си ка». Она 
ис ти че ка ко се „осо бе ност раз го вор ног је зи ка ис по ља ва, по ред оста лог, и у лек си ци”, па се 
на осно ву не ких спе ци фич но сти „од ре ђе не лек сич ке је ди ни це из два ја ју у по се бан слој 
«раз го вор не лек си ке»”, (...) те се „ка те го ри ја раз го вор не лек си ке ја вља у ве зи са раз го вор-
ним је зи ком, али не об у хва та це ло ку пан лек сич ки ин вен тар овог је зич ког си сте ма (...)”. Ти 
кри те ри ји спе ци фич но сти би би ли: упо тре ба и мо гућ ност из бо ра.

11 Због то га се раз го вор ни стил пре по сма тра као гра ду ел ни а не стро го оме ђе ни иди-
ом: ко ји се на јед ном кра ју у нај ве ћем по ду да ра с нор мом, док на дру гом кра ју у знат ној 
ме ри од сту па и опи ре се тој нор ми, или, дру гим ре чи ма, „нор ма тив ност РФС је ре ла тив на 
и ва ри ја бил на осо би на” (ТО ШО ВИћ 2002: 393).

12 Уп. Бу гар ски (1996: 172): Град ски је зик се „од но си, пре све га, на обич ни го вор ко јим 
се град ско ста нов ни штво слу жи у оба вља њу сва ко днев них по тре ба и по сло ва дру штве ног 
са о бра ћа ја, за тим на го вор ни и пи са ни је зик ко ји се при ме њу је у си ту а ци ја ма ко је зах те ва ју 
при бли жа ва ње стан дард ној књи жев но је зич кој нор ми, и на кра ју, на оне ра зно ли ке еле мен те 
ко ји ути чу на ства ра ње и пре ства ра ње оба ју ових глав них то ко ва је зич ке ак тив но сти град ског 
чо ве ка (...)”.
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оства ре на (пот пу на) не за ви сност што до ла зи у ка сни јем жи вот ном до бу. 
Да кле, то ком адо ле сцен ци је мла ди уче, усва ја ју и раз ви ја ју но ве со ци јал не 
уло ге уз по ла ко осло ба ђа ње пр во бит них „око ва”, тј. те же ка што ве ћој ау то-
но ми ји лич но сти и не за ви сно сти. Та кве про ме не пра те два ан та го ни стич ка 
про це са: сла бље ње (по ку шај ми ни ма ли зо ва ња) ро ди тељ ског ути ца ја и ин-
тен зи фи ка ци ја ути ца ја при ја те ља и вр шња ка, одн. ге не ра циј ских дру го ва. 
Хи ја тус спрам прет ход ног пе ри о да мо же се очи то ва ти на раз ли чи те на чи не: 
у по на ша њу; из гле ду, др жа њу и обла ча њу; и, ов де ре ле вант но, ко му ни цира-
њу. У со ци о лин гви стич ким ра до ви ма већ је при ме ће но ка ко је „адо ле сцен-
ци ја мо жда нај и стра жи ва ни ја жи вот на фа за. Сма тра се да вр шњач ке гру пе 
вр ше ве ли ки нор ма тив ни при ти сак у овој фа зи жи во та, а то је ком би но ва но 
са сма ње ном осе тљи во шћу на ути цај дру штве них нор ми ко је пред ста вља ју 
ин сти ту ци је од ра слог и вањ ског све та. Мо жда је као ре зул тат то га ши ро ко 
рас про стра ње но ми шље ње да је адо ле сцен ци ја жа ри шни пе ри од је зич ке 
ино ва ци је и про ме не” (Lla mas 2007: 71).

Ова ау тор ка (ibid.) под се ћа и на ре чи Екер та (1998), пре ма ко ме „адо-
ле сцен ти до ми ни ра ју у од но су на сва оста ла жи вот на до ба ка да је реч о 
гла сов ним мо ди фи ка ци ја ма и уоп ште упо тре би вер на ку лар них ва ри јан ти, 
што се при пи су је ан га жма ну адо ле сце на та у из град њи иден ти те та ко ји је 
у су прот но сти – или ба рем не за ви сан – од њи хо вих ста ри јих”. Пре ма то ме, 
циљ та кве је зич ке пер фор ман се је ко ли ко дис тан ци ра ње од је зи ка од ра слих 
то ли ко и по тре ба за ге не ра циј ском со ци ја ли за ци јом, тј. же љом да бу ду 
при хва ће ни од сво јих вр шња ка.13 Со ци о лек ти упра во од сли ка ва ју „раз ли ке 
из ме ђу по је ди них дру штве них це ли на у окви ри ма го вор не за јед ни це, ме ђу 
дру штве ним сло је ви ма, струк ту ра ма, гру па ма” (Ра дО Ва НО ВИћ 2003: 175), 
при че му је сва ка ко јед но од нај у па дљи ви јих обе леж ја је зи ка адо ле сце на та 
ко ло кви јал но-жар гон ска лек си ка, чи јом упо тре бом се на мер но на сто ји ис та-
ћи по себ ност, раз ли чи тост.

Ра до ва но вић (2003: 176) ис ти че жар гон као „ка рак те ри сти чан при мер 
со ци јал но мо ти ви са ног је зич ког ра сло ја ва ња, тј. из два ја ња дру штве них 

13 За то Р. Бу гар ски (2006: 13) на гла ша ва два основ на – лин гви стич ки и со ци оп си хо-
ло шки – аспек та жар го на: „са со ци оп си хо ло шке стра не, су шти на жар го на и те мељ ни раз-
лог ње го вог по сто ја ња пред ста вља по тре ба чла но ва не ке дру штве не гру пе да и на ро чи тим 
вер бал ним сред стви ма афир ми шу свој иден ти тет и по твр де сво ју при пад ност гру пи”, док 
лин гви сти чи по сма тра но, жар гон под ра зу ме ва „спе ци фич не лек сич ке и фра зе о ло шке је-
ди ни це (...)”. Го во ре ћи да ље о омла дин ском ти пу жар го на, као и суп кул тур ном, Бу гар ски 
(2006: 14) скре ће па жњу да они оби лу ју ма што ви тим и жи во пи сним кре а ци ја ма, а ре чи 
че сто из ла зе из окви ра по је ди них гру па „ула зе ћи у ши ри оп ти цај као не ка вр ста оп штег 
жар го на”. Да кле, тзв. омла дин ски жар гон се мо же на ћи у сва ко днев ној упо тре би и у го во-
ру ста ри јих, а ка да се уста ли, жар гон мо же пре ко раз го вор ног је зи ка по сте пе но да уђе и у 
стан дард ни је зик. Бу гар ски (2006) на во ди сле де ће ка рак те ри сти ке жар го на: лек сич ка про-
дук тив ност, ино ва тив ност, гра ма тич ка флек си бил ност, ме та фо рич ност, по и гра ва ње зву ком 
и зна че њем чи ме на ста је не што нео че ки ва но али вр ло ефект но.
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гру па у овом по гле ду”, док Бу гар ски (2006: 12) од ре ђу је жар гон као „сва ки 
не фор мал ни и пре те жно го вор ни ва ри је тет не ког је зи ка ко ји слу жи за иден-
ти фи ка ци ју и ко му ни ка ци ју уну тар не ке дру штве но од ре ђе не гру пе – по 
про фе си ји, со ци јал ном ста ту су, уз ра сту и слич но – чи је чла но ве по ве зу је 
за јед нич ки ин те рес или на чин жи во та”, ко је од ли ку је упо тре ба спе ци фич них 
је зич ких сред ста ва, на ро чи то лек сич ких и фра зе о ло шких (ibid.), чи не ћи га 
сла бо/сла би је ра зу мљи вим дру гим го вор ни ци ма истог је зи ка ко ји га пак 
не га тив но вред ну ју у од но су на књи жев ни је зик (БУ ГаР СКИ 2006: 12). Да кле, 
од ре ђе не со ци јал не гру пе ко ри сте жар гон ка ко би се (и) је зич ки дис тан ци-
ра ле од остат ка дру штва, ина у гу ри шу ћи га у вр сту сим бо лич ког мар ке ра.14 

2.1. Кон вер за ци ја је, са чи та вим ин вен та ром, се лек ци јом и про дук ци-
јом ко ри шће них је зич ких сред ста ва, бит на за из ра жа ва ње и ре гу ли са ње 
раз ли чи тих ди мен зи ја дру штве ног иден ти те та као што су со ци о кул тур на, 
ге не ра циј ска и груп на при пад ност. Ка ко се је зич ким де ло ва њем де фи ни шу, 
по твр ђу ју или оспо ра ва ју ме ђу људ ски од но си, пу тем је зи ка по је ди нац ве ри-
фи ку је свој ста тус уну тар дру штве не гру пе (при пад ни ци не ке дру штве не 
гру пе у ко му ни ка ци ји ко ри сте иста или слич на је зич ка сред ства).

2.2. У на ред ном сег мен ту би ће при ка за ни при ме ри упо тре бе ко ло кви-
јал но-жар гон ске лек си ке у го во ру омла ди не у ро ма ну Од 13 до 18. Лек се ме у 
го во ру мла дих нај ви ше се ве зу ју за до мен но ми на ци је (дру гих осо ба) и кон-
зу ма ци је/ужи ва ња у дро ги (и пи ћу), уз на рав но нај фре квент ни ју оп сце ну лек-
си ку. Ана ли за је из вр ше на кла си фи ко ва њем лек се ма у те мат ске ка те го ри је.15

	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми за но ми на ци ју 
а) осо ба у род бин ском од но су 
– Јел те то ке ва учи ла ко ји сла до лед да је деш? Ха ха ха ха ха... (10) 

– Фо ра је са ку пиш ма ло кин те и он да одеш код ма то рог и ку пиш ја чи 
бу здо ван, бо љи оклоп, ви ше енер ги је....(10) А мо ја ке ва је на ве ћа од свих. 
(15) – Ка ко мо жеш та ко да при чаш о ро ђе ној ке ви? (15) – Ка ко ми слиш, 
оста ви ла те?/ – Раз ве ла се од ћа ле та и оти шла да жи ви у Аран ђе ло вац. 
(15) Шта ти је с ћа ле том? (15) – Ле пи је жи вео са ке вом, ћа ле том и 

14 Бу гар ски (2006) на во ди да су жар го ни кри ми но ге них суп кул ту ра, тј. суп кул ту ра 
ко је су на уда ру за ко на, на мер но не ра зу мљи ви из ван те гру пе у ци љу за шти те од ,,про ва леˮ 
спољ ног све та.

15 Па скал Гeте (ga I tet 1992), ис пи ту ју ћи суб вер зив ни по тен ци јал упо тре бе не стан-
дард ног сти ла у ли те ра ту ри, уз ну жно осла ња ње на Бах ти но ве иде је (о је зич ком ра сло ја-
ва њу у ро ма ну), пи ше у сво јој По ли тич кој сти ли сти ци о тзв. мар ке ри ма суп ста ндар да/
вер на ку ла ра [po pu lar mar kers] на три ма ни во и ма: фо нет ском, лек сич ком и син так сич ком. 
Ка да је реч о оно ме чи ме се ба ви и овај рад, да кле лек сич ким обе леж ји ма, ау тор ка сма тра 
да се тре ба по ста ви ти пи та ње: ко ли ко су те ре чи да ле ко од нор ма тив ног (про пи са ног) во-
ка бу ла ра, у ко јој су ме ри (ве ћој или ма њој) ко ло кви ја ли зи ра не, за ко је мо ти ве/те ме се ве-
зу ју итд. Док пр во пи та ње, у на шој ана ли зи, оста вља мо по стра ни, а дру го „ре ша ва мо” не 
раз ли ку ју ћи (стро го) ко ло кви јал ну од жар гон ске лек си ке, тре ће пи та ње се раз ма тра кроз 
кла си фи ка ци ју лек си ке пре ма те мат ској при пад но сти.
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мла ђим бу ра зе ром у пре у ре ђе ном ва го ну, не где пре Сај ма. (24) – Жи вео 
је не ко ли ко згра да од мо је ку ће, са ке вом ку ва ри цом у Га ле ни ци и шве цом 
сту дент ки њом у јед но соб ном ста ну. (26) Ка же, ћа ле му оти шо у Ка
на ду. То је би ло у уто рак. У че твр так ро ди тељ ски, ње гов ћа ле ту. Ми га 
пи та мо, па јел ти ћа ле ни је у Ка на ди... (33) 

б) му шких осо ба у дру гар ском / при ја тељ ском / ко ле ги јал ном и не-
при ја тељ ском / не ко ле ги јал ном од но су и дру гих

(...) да бих из бе гао мал тре ти ра ње не ког од ло кал них бле ја ча. (7) 
Па где си ти, ча му го, уже лео си се да до би јеш по пич ци... (9) Ша си ти, 
дер пе?! (10) Ало кли њо, па зи ка ко се по на шаш! (11) Оста ви ла ме због не
ког ђу бре та ра, ста ри јег смра да. (15) Ис три по ва ће се да сам ба ла ван дер 
и би ће га блам од ме не. (16) Ај де сад на по ље, смра де ма то ри! (18) Ко ји 
си ти бо лид, ко њи но! (25) И шта, ду вао си ко кло шар на ули ци!? (27) По
ло ми ћу те ко пич ку што ду ваш ле пак, мај му не (...). (32) У, Му та ви, бре 
ш’о си фра јер, дај по ла ке ве ти (...). (61) (...) педерчинo jедна ма ла, ма му 
ти је бем сли...сли на ву! (65) Сму ва ла се са не ким ша не ром из кра ја. (68) 
Пар мо јих ор та ка кре ну ли пре не ки дан на Кор чу лу и вра ти ла их хр ват
ска му ри ја (...) пре тре са ли их као кри мо се (...). (75) Остао сам с она два 
бил ме за. (78) Иде мо у КСТ, сви ра ју ови мен то ли, оће те с на ма? (88) И он 
је бу да ла, са мо што је он ви ше кри мос и то... (89) (...) јао шта сте ми 
ура ди ли, пич ке јед не (...). (107) Идем ку ћи, тре ба да се чу јем са ор та ком. 
(109) Е, јак си ми ти фра јер. (122) –Ај де Де бе ли, што си си са (...). (155)

в) жен ских осо ба
Али шта ако од лу че да за па ле на кеј да ју ре не ке ри бе. (7) – Је су 

не ке ри бе с ва ма? – Па да, на рав но, увек су ту не ке ри би це. (12) Кад сам 
рас ки нуо с ри бом. (14) Ко је та ри ба? (15) Кур ве ти на! Али још во лим ту 
куч ку. Све же не су кур ве. (15) Он да га ја и та пич ка тра жи мо по гра ду 
(...). (15) Жи ви с не ком Ру ски њом, же шће мла дом ри бом. (15) Шта је с 
то бом, имаш ли ти не ку ри бу? (15) Ма да има до брих ри ба, али не др же 
до се бе. (33) Фран цу ски ња је опа сна пич ка, пла ву ша. (36) Ку...кур ве ти на 
не ка, а? (36) Ма јок, имам две до бре пич ке у раз ре ду, али ни шта ни сам 
ура дио. (68) Ле пи је од де бе ле ба басе ре па за рио две па кле Са ра јев ске 
Дри не. (70) Ка пи рам да има го ми ла клин ки за љу бље них у те бе. (84) (...) 
тип из вла чи лајн, а две не ви ђе не пич ке му ли жу ка ру... (131) Па шта, па 
и ја да сам не ки кри мос са мо бих бле јао по хо те ли ма, ка рао кур ве, ра дио 
кокс (...). (135) -Опа сно ду пе! (156)

Уо ча ва се да омла ди на, у ро ма ну, у кон вер за ци ји не упо тре бља ва дру ге 
но ми на ци о не из ра зе за ро ди те ље осим ко ло кви јал них ке ва и ћа ле, док мај ка, 
ма ма, отац, та та и сл. не фи гу ри ра ју у њи хо вим раз го во ри ма. Ин ди ка ти-
ван је у том по гле ду раз го вор ко ји глав ни ју нак во ди, пр во, с тет ком свог 
друга, ко ја га под у ча ва ма те ма ти ку, одн. „ма тиш”, а по том и (пре ко те ле-
фо на) са сво јом мај ком (тач ни је, он се пре тва ра да во ди тај ди ја лог с мај ком 
ка ко би се осло бо дио на ва лент не тет ке): 

Ствар но мо рам, ма ма ми је ре кла да оба ве зно до ђем ра ни је. (...) 
Ха ло, ма ма, ја сам (...). Али ма ма, ствар но учи мо, не игра мо игри це... (74)
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Да кле, је ди но у овој си ту а ци ји глав ни про та го ни ста ко рист реч ма ма, 
у свим оста лим он и ње го во дру штво упо тре бља ва ју ко ло кви ја ли зам ке ва. 
Још упа дљи ви ја је упо тре ба ре чи ри ба за де вој ке. Де вој ка као лек се ма у овом 
со ци о лек ту прак тич но не по сто ји, а по ред ри бе још се ја вља ју и пе јо ра тив-
не куч ка и кур ва/кур ве ти на, док је с по зи тив ном ко но та ци јом – у да том 
дру штве ном ми љеу – упо тре бље на оп сце на лек се ма пич ка, у зна че њу „атрак-
тив на/згод на де вој ка”. Уоч љи во је да, кад је реч о но ми на ци ја ма жен ских 
осо ба, до ми ни ра не га тив но ин то ни ра на екс пре сив ност лек сем ских је ди ни-
ца. Слич на је си ту а ци ја и с но ми на ци јом му шких осо ба, где се ре ги стру ју 
вр ло че сто из ра зи то увре дљи ве лек се ме (смрад, ђу бре тар, ко њи на, бо лид и 
сл.), а из у зе так (од ових не га тив но ко но то ра них лек се ма) у овој гру пи би 
пред ста вља ле са мо две ре чи: фра јер и ор так.

	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми из обла сти школ ства 
Фран цу ски ња је опа сна пич ка, пла ву ша. (36) По но во смо слу ша ли 

дис ко хи то ве. Еки па је по че ла да се оси па, штре бе ри су мо ра ли ку ћи 
од мах по сле по но ћи. (51) Сле де ћи час био је ма тиш. (56) Имао је два 
ке ца ко ја је мо рао да по пра ви, па ни је смео на по ље. (59) Јао, мо рам да 
по пра вим јед ног ке ца. За ми сли, фи зи чар ка ми да ке ца пред сам крај го
ди не (...). (71) Био је нај ста ри ји про фа у шко ли, де ли ло га је го ди ну да на 
до пен зи је и ни је га ви ше би ло бри га ни за шта. (120)

Од ко ло кви ја ли за ма ве за них за шко лу ве ћи на би се та ко ђе мо гла свр-
ста ти и у прет ход ну гру пу јер слу же за но ми на ци ју би ло на став ни ка по је ди-
них пред ме та (фран цу ски ња, фи зи чар ка) би ло од лич них уче ни ка (штре бер). 
Ов де су кла си фи ко ва ни јер при па да ју не то ли ко број ној гру пи лек се ма у 
ве зи са школ ским ам би јен том. Пре о ста ле лек се ме су та ко ђе одав но по твр ђе-
не (ма тиш, кец). Њи ма као да про та го ни сти ро ма на ис ка зу ју свој рав но ду шан 
(пре не го не га ти ван) став пре ма шко ли, на став ни ци ма и оним вр шња ци ма 
ко ји не ма ју исти по глед на свет или школ ске оба ве зе као они (нпр. упо тре бом 
ре чи штре бер глав ни ју нак као да се под сме ва вр шња ци ма ко ји се тру де да 
бу ду до бри у шко ли и ко ји се, за раз ли ку од ње га, ни су ода ли по ро ци ма). 
Уз то, мно ги би се при ме ри нај пре мо гли ту ма чи ти као слу ча је ви је зич ке 
еко но ми је, где се ду же ре чи скра ћу ју (про фе сор → про фа) или син таг ме уни-
вер би зу ју (про фе сор ка фи зи ке → фи зи чар ка).

	Жар го ни зми и ко ло кви ја лиз ми ве за ни за дро гу, ци га ре или пи ће и ужи-
ва ње у њи ма

Га сио сам пљу ге по це лом те лу. (14) – Ма ни шта, ма то ри ми стал но 
пра ви цир кус. Пре не ки дан смо Ле пи и ја ду ва ли па кле ов де кад је он упао... 
/ – Шта сте ра ди ли? / – Пир ка ли. Ни кад ни си пир као? – Ни сам. / – Мо
ра ћеш ти још мно го што шта да на у чиш у жи во ту. Не ма ве зе, ма то ри 
је полу део кад нас је ви део, хтео да зо ве му ри ју. У ства ри, нај ви ше га је 
из нер ви ра ло што је Ле пи по пи шо да ску кад је био у кло њи. Та кав је он, 
ма то ри бак суз, уми ре већ два ес’ го ди на. (19) И ко све пир ка? / – Сви, це ла 
еки па сем Му та вог. Он се не што ис три по вао да не ће да про ба. (19) 
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Стал но се драо кад при ча. Ду вао је ле пак. Иде мо да ва мо ду па кле, не 
мо жеш са на ма. (21) Иде мо да ва мо ду па кле, не мо жеш с на ма. – А како 
Му та ви мо же кад и он не ду ва? (21) Пир ка ће нас че тво ро, тре ба нам 
два нест сек со на, ре као је Ћо па ви. – Пир ка ћу и ја, оћу да про бам. (21) Ево 
ја ду вам већ две го ди не и ни је ми ни шта! (22) А ка ко знам да сам по ду вао? 
(23) Ко те бе пи та, ти ни си пир као (...). (26) И шта, ду вао си ко кло шар 
на ули ци?! (27) Где ћеш бре, ту је он, пир ка па нас не чу је. (29) Био сам ја 
код Ма ре, али ни сам ду вао, са мо сам се део... Ма не мој! Они ду ва ју, ти 
се диш?! По ло ми ћу те ко пич ку што ду ваш ле пак, мај му не! (...) Ни сам 
ду вао, жи во та ми. Пи тај Му та вог, пи тај дал сам ду вао. (32) Или су 
уду ван па ни шта не раз у меш?! (34) Ма јок, та ман да ис пу шум пљу гу. 
(35) Мо жда ако се упи је, мо же да бу де сва шта... (36) Био је у ко зна ко јим 
ха лу џа ма. (67) Гле дао сам са стра не и на ла зио сам се у ек ста зи. (89) 
Ње гов ор так са Це ра ка и он цир ка ли су до ма ћу ра џу и већ су би ли по при
лич но цир ке. (98) Имам кон стант ни трип као да сам од ле пио, али пој ма 
ни сам имао да и ви то про ва љу је те. Мо ра да је од ган џе. Сад кад одем 
у Ско пље гле да ћу да та мо не ва рим уоп ште. (105) Мо гли би смо да за
ви је мо још јед ну џо ру. (106) Ува ља ћу га би ло ком џан ки ју на де ми ју. (110) 
Имам кон стант ни трип да сам од ле пио, али пој ма ни сам имао да и ви 
то про ва љу је те. Мо ра да је од ган џе. Из ви ни те, бра ћо, че ка ла се ро ба, 
ни сам мо гао ра ни је. (110) -Ка кав је пај до? (110) -Шта ка кав је пај до? (...) 
ви диш на шта ли чим! – Бра те, ту не ма ни бли зу кво те ра. (110) Ува ља ћу 
га би ло ком џан ки ју на де ми ји. (110) Доп је био при лич но лош, и у ме ни 
се ме шао осе ћај муч ни не и за во дљи ве ома мље но сти. (111) Ни је ми би ло 
пр ви пут да шмр чем, осе ћај ми је био по знат, али још увек нов. (111) Бра
те, уоп ште не мо гу да за кљу цам од ње, та ман не ухва ти стонд а она 
поч не да ме ље. (113) Где ти сто ји ва ре ње? – Па ли бра те! Спа вам. – Само 
ми ка жи где је ву тра, не мо раш да уста јеш. (115) Го рак ти је зик, опет 
си се не чим ура дио! (122) Има све да по тро шиш на гу дру. (123) Ио на ко 
ће те да ду ва те. (129) Па не мо гу да идем стрејт на ши ша ње. (129) Слу
шај, згу там ја ово, па па ли мо (...). (129) Па ни шта, ај не где да сро ла мо, 
па мо же мо до гра да. (131) Оћеш да ско чи мо до Сту дент ског пар ка и 
та мо сро ла мо (...)? (131) Ка пи рам да са да у Ју ги тип из вла чи лајн, а две 
не ви ђе не пич ке му ли жу ка ру... (131) Па шта, и ја да сам не ки кри мос са мо 
бих бле јао по хо те ли ма, ка рао кур ве, ра дио кокс (...). (131) – А био сам у 
фа зо ну да згу там не ке тро дон чи ће (...). (134) –Не знам за вас, али ја више 
не мо гу да ва рим. (134) Они су при о ну ли на пи во, а ја на ко цу. (136) (...) 
да бих мо рао да одем код пси хи ја тра и од мах пре ки нем са гу дри ра њем. 
(139) Имаш ли не ки дон тро ви шка? (141) По зо ви Ком ши ју, чу јем да је пун 
џи џе. (141) Ђо но ви су ми тре ба ли са мо да би се до ра дио и да га су тра 
не би сти гла зи кра, јер је остао без пај да. (143) Бра до ња, пр во ће мо да 
сро ла мо тво је ва ре ње, да бам про то о че му при чаш. Оћу да ове рим то 
есид ва ре ње, ај де бра те, смо тај од ма џо ру. (146) Да бра те (...), ни је кла
сич на ове ра, из гле да да му је не ко на мер но ува лио отров. (150) На те ра ли 
смо га да по пи је пил се ва, згу тао је це лу та блу бен се ди на. (150) – Ај де 
Де бе ли, што си си са, из ву ци још ко ји лајн да се ура дим ко чо век. (...) – Ма 
у ре ду је то, али са мо још ма ли лајн, да не бу дем на по ла. (155) Зи кра ми је, 
не ћу за кун та ти. (157) Обу ку се и на шмр чу ко ко њи. (158) – Је си у фа зо ну 
да се ис ци ма мо ма ло до дуј гре? (161)
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Жаргонизми и колоквијализми из овог поља убедљиво су најбројнији 
(уз оне који припадају опсценом вокабулару) у дијалозима у роману. Употре-
бом речи попут варење, вутра, доп, заролати, зикра, овера, пиркати, џанки, 
џора, шмркати и др. ликови овог романа се идентификују као блиски нарко-
ман ском миљеу, а познато је како наркоманима жаргон представља неку 
врсту арканског вербалног заштитног знака по коме се разликују од осталих. 
Лек  семе из овог по ља од но се се на ро бу/ма те ри ју (гу дра, пај до, џи џа, ву тра), 
рад ње (сро ла ти, пир ка ти, шмр ка ти) или ста ње/ефе кат (зи кра, трип) ве зан 
за нар ко ти ке. До ми на ци ја лек се ма из овог по ља го во ри о сва ко дне ви ци ју на-
ка ро ма на, ко ја се нај че шће сво ди на по ку ша је да се до ђе до не ког опи ја та/
опи о да ра ди кон зу ма ци је, јер ка ко глав ни ју нак ка же де вој ци, ко ја упор но 
од би ја да узме тро до не: Ај дее, по пиј са мо пар ко ма да да ми пра виш дру штво. 
Не ће ти би ти ни шта. / Али ме ни то не тре ба. / Ма ви де ћеш, би ће ти до 
ја ја, ај де због ме не, мо лим те. 

По ред по је ди нач них лек се ма, ре ги стру ју се и ко ло ка ци је: из ву ћи лајн, 
за ви ја ти џо ру, ра ди ти кокс. 

За хва љу ју ћи број но сти при ме ра у овој гру пи мо гу се уо чи ти раз ли чи ти 
ме ха ни зми на стан ка жар го ни за ма: нпр. жар гон ска се ман ти за ци ја по сто је-
ћих стан дард них ре чи (ва ри ти – „пу ши ти тра ву, ма ри ху а ну”), мор фо-фо-
нет ски адап ти ра на по зајм ље ни ца (лај на – „ли ни ја пра ха нар ко ти ка ко ји се 
у том об ли ку ушмр ка ва”; трип – „до жи вља ва ње ви зу ел них и звуч них ха лу-
ци на ци ја”), пер му та ци ја сло го ва и гла со ва (зи кра – „кри за”; гу дра – „дро га”; 
ва мо ду – „ду ва мо”) итд.

	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми ве за ни за од ре ђе не пре во зна сред ства 
и го ри во

Већ не ко ли ко ме се ци ту сам че као бус кад па лим у град, да бих 
из бе гао мал тре ти ра ње не ког од ло кал них бле ја ча. (7) Во зио је скејт у 
че ти ри ди сци пли не. (7) Не маш ви ше днев них пет на ја. (19) Он сам у зла
та ри ко у са мо по слу зи. На ку пи се, уђе у ау то. Не ће да упа ли. Осто без 
чор бе. (52) Це ле про шле го ди не про пу штао сам и по де сет пет на ја са 
Зе ле ња ка кад сам се вра ћао из гра да, са мо да је ви дим ка ко из ла зи из 
не ке пе дес’трој ке. (68)

	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми за озна ча ва ње ен те ри је ра и екс те ри је-
ра (ми кро то по ни ми ја)

Че као сам пет на ју на ста ни ци код Тр жња ка. (7) (...) во зио се две 
ста ни це пре ма Ка ли шу. (7) Сти гао сам на Зе ле њак у по ноћ и ко ји ми нут. 
(19) (...) и док смо про ла зи ли по ред Об да је, об да ни шта ко је је би ло код 
на ше основ не (...). (33) Иде мо у Ми ју џа (...) (21). Сју ри ли смо се пар ком до 
штај ге. (24) Био је у кло њи кад су по че ли и кад је чуо да сви ра ју, за тр чао 
се, по пео се на би ну и пр ви ско чио на стејџ. (...) По сле су се у бек стеј џу 
упо зна ли с бен дом. (89) Ма не ма шан си, мо рам сад да се дим гај би. (119) 
Би ло ми до сад но на ло се ту. (134) Мо же мо да иза ђе мо не ко ве че да се 
про ше та мо, у не ки фић ка (...). (155) Ево ме гај би, гле дам теве, без ве зе. 
(160) – Да се ува ли мо у не ки фић ка (...). (161)
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	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми ве за ни за нов ча на сред ства 
Фо ра је да са ку пиш до вољ но кин те и он да одеш код ма то рог... (10) 

Ода кле ти тол ка кин та? (11) Јел ћеш има ти око две ста дин џи да утр чиш 
за ви њак, ми сли ли смо да сва ко да не ку кин ту? (99) Мо жда си у фа зо ну 
за пет на ест кер ма. (110) Јел имаш не ку ђен гу? (156)

Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зми из прет ход на три по ља, слич но они ма 
ве за ним за школ ство, нај пре се мо гу об ја сни ти је зич ком еко но ми јом: уо ча ва 
се скра ћи ва ње ре чи (бус, скејт, пет на ја, об да ја) и уни вер би за ци ја (зе ле њак). 
На рав но, при мет но је и ша тро вач ко по и гра ва ње пер му ти ра њем сло го ва 
(Ми ју џа←Џа ми ја; на ло се ту ← на се лу; фић ка ← ка фић; кер ма ← ма ра ка), 
као и упо тре ба по зајм ље ни ца (ђен га).

	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми ве за ни за ис ка зи ва ње оце не, ста ва, осе-
ћа ња 

Фо ра је да са ку пиш до вољ но кин те и он да одеш код ма то рог... (10) 
Би ло ме је блам да при знам да ни сам ви део та ко ле ген дар ну игру (...). (10) 

	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми ве за ни за по на ша ње и људ ске ак тив но сти
Али шта ако од лу че да за па ле на Кеј да ју ре не ке ри бе? (7) Бра до

ња, сад ће јед но пе гла ње... (9) Имаш сре ће да сам то ја, не ко би те већ 
уга зио. (11) На ста вио је да ме сма ра. (12) Па ни шта, на шао бих не ко га 
да бле ји у на се љу, па би бле ја ли за јед но. (12) Бле јим на ком пу. (17) Да ли 
сам ја нор ма лан?! Ко зна где се сму цам! (20) Па ли мо не где, ви ди мо се 
су тра, бу ди у Ру пи. (20) А ме ни зву чи сле пач ки да по цео дан бле јим у на
се љу. (27) Не, бра те, ште ко ва ли смо се, пр во у не кој џа ми ји... (27) До бро, 
ај сад па ли! (28) Про ва ли те, Ко ко шка се лад но пот пи сао као Ри ри... (65) 
Не мам где да је стар ту јем. (68) Су тра, кад сам је ви део на пла жи, у ку
па ћем ко сти му пот пу но сам од ле пио. (69) Го ти ви он те бе, ре ко ми је. 
(93) Шлих та ти се. Не ве руј му ни шта. (93) Па су пер, та ман да из бле ји мо 
на три би на ма. (133) Па бра те, јел мо жеш да ми утр чиш пар ко ма да? 
(134) Знаш, бра те, ов де је увек би ло ме сто за на ба да ње. Кад се за ка че 
два на се ља, за ка жу фајт ов де. (...) –Ти си се као на ба дао? (142) На рав но, 
бра те! Али сам углав ном пио ба ти не! (...) На ба дао ме он још пар пу та... 
– Је си ти на ба дао не ког? (143) Мо же мо да да мо гле не ки филм. (149) 

На осно ву број но сти при ме ра мо же се за кљу чи ти ка ко је и по ље ве за-
но за по на ша ње и људ ске ак тив но сти бит но у омла дин ском со ци о лек ту, те 
су ко ло кви јал но-жар гон ске лек се ме фреквент ни је у од но су на дру га по ља 
(осим оног ве за ног за дро гу и кон зу ми ра ње та квих суп стан ци). Те лек се ме 
се од но се на кон крет не ак тив но сти ко је ју на ци из во де (или то пла ни ра ју), 
да кле на не што што са ми чи не, у си ту а ци ја ма у ко ји ма се сва ко днев но на-
ла зе, па не чу ди њи хо ва број ност. Од екс цер пи ра них лек сич ких је ди ни ца 
ис ти чу се оне ве за не за до ко ли цу, одн. пот пу но од су ство би ло ка кве (фи зич-
ке или ин те лек ту ал не) рад ње (бле ја ти/из бле ја ти – пре ма оно ма то пе ји зву ка 
ов це) и фи зич ког су ко ба/агре си је (фајт, на ба да ти, по пи ти ба ти не).
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	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли з ми за но ми но ва ње раз ли чи тих пред ме та, 
апа ра та 

Ма не мој, а где си је играо?– На ком пу... (10) Био је бла го мен тал но 
ре тар ди ран и но сио је цви ке ре с огром ном ди оп три јом. (134)

	Жар го ни зми и ко ло кви ја ли зи ми ве за ни за ква ли фи ка ци ју пред ме та или 
не чи јег ста ња

Знао сам да се ра ди ло о не кој лу дој ар кад ној аван ту ри. (10) Ни сам 
био луд да му то при знам. (16) Му зи ка је би ла шит. (79) Ма јок, ми слиш на 
оне зел ди спла во ве?! Знаш бра те, овај кеј је нај го тив ни ји део гра да. (131)

У по след њим две ма гру па ма на ла зе се ма ло број ни при ме ри ко ји се 
од но се на пред ме те, уре ђа је или слу же за ква ли фи ка ци ју: ко ло кви ја ли зми 
и жар го ни зми су на ста ли као по сле ди ца гла сов не ре дук ци је (комп ← ком пју
тер) или пер му то ва ња сло го ва (зел ди ← ди зел), по ме ра ња зна че ња (луд).

	Не при стој на, сра мот на (оп сце на) лек си ка 
Оп сце на лек си ка се од но си на но ми на ци ју не ких де ло ва те ла/ор га на, 

као и рад њи по ве за них са сек су ал ним и/или екс кре ци о ним про бав ним ак тив-
но сти ма (уп. ШИП Ка 1999: 15). Ма ри на Ви ца но вић (2017: 173) на во ди да је 
„на ро чи то код Ср ба, и на на шим про сто ри ма, ко ри шће ње оп сце не лек си ке 
и лин гви стич ки, и пси хо ло шки, и со ци о ло шки, и кул ту ро ло шки, па и ет-
но ло шки фе но мен”, ука зу ју ћи на то да је псов ка са мо део ши рег пој ма – оп-
сце них ре чи (Ibid., 178). По пут Д. Шип ке, и она ис ти че да „са др жај оп сце них 
ре чи и из ра за под ра зу ме ва пр вен стве но сек су ал не рад ње и ор га не, [као] и 
екс кре ци о не рад ње и са др жа је” (ВИ ца НО ВИћ 2017: 178). Као функ ци је оп сце-
них ре чи ау тор ка на во ди да се њи ма ис ка зу ју емо ци је, да се њи ма осло ба ђа 
на пе тост, да се пре ци зни је пре но се же ље не по ру ке (Ibid., 187). Не ма сум ње 
да све оно што при па да по љу оп сце не лек си ке ни је ау то мат ски и ко ло кви јал-
но/жар гон ско,16 али су ов де из дво је не оне лек се ме ко је то сва ка ко је су.

а) Оп сце ни са др жај је име но ван не у трал ним лек се ма ма, нпр.:

Бо ла ме је си са ма док ме љу би ла. Пат ка ми се мо мен тал но укру
ти ла. (49)

У непристојну тј. опсцену лексику спадају називи за делове тела који 
су по правилу покривени/скривени (од погледа других људи). Такви изрази 
могу настати метафоризацијом (примарно) неопсецних речи односно моди-
фи кацијом постојећих речи. Та ко нпр. у ро ма ну Од 13 до 18 гл. ју нак за 
му шки пол ни ор ган ко ри сти реч пат ка.

б) У по гле ду број но сти до ми ни ра ју не при стој не ре чи ко је су упо тре-
бље не та ко да не де но ти ра ју кон крет ну оп сце ну (сек су ал ну/екс кре ци о ну) 
ак тив ност, не го се ре а ли зу ју у окви ру псо вач ког дис кур са: 

16 В. рад Ј. Мар ко вић (2017).
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Е ДО КУР ЦА! – про драо се Ћо па ви. (11) Не озбиљ но, ко ји ће ти 
ку рац ре шет ке на тре ћем спра ту? (14) Не се ри... (14) Ко је је бе! (14) Кој 
ће ку рац у Аран ђе лов цу? (15) Не се ри, био сам убе ђен. (16) У је бо те, ал 
си кли нац. (16) Шта се др каш, зе за мо се ма ло. (16) Е сад баш не ћу, ко 
те је бе, ако ти баш сме та иди на се ло па та мо др кај ку рац на ми ру! 
(18) Кад ћеш ви ше да умреш, ма му ти је бем, да не мо рам ви ше да тр пим 
ова тво ја сра ња! Бе жи бре смра де му та ви, го ни се у три кур ца, марш 
у пи зду ма те ри ну. (22) Ма не ее, кој ти је ку рац. (22) Си саш ми ка ру, Му
та ви! Ко ји си ти бо лид, ко њи но! Пу ши ку рац! Је ди гов на ке ви на, Му та ви! 
(25) Слу шај, бо ли ме ку рац, имаш де сет ми ну та да ми ство риш три же
то на. (28) Ко ји вам је ку рац, шта се де ре те. (29) ЦРК НИ ТЕ БРЕ, МА МУ 
ВАМ ЈЕ БЕМ, УГУ ШИ ТЕ СЕ У КЕ СИ, ПИ ЗДА ЛИ ВАМ МА ТЕ РИ НА! (30) 
Ма по пу ши ки ту... дру гу Ти ту! (31) По ло ми ћу те ко пич ку што ду ваш 
ле пак, мај му не! (32) Ди си нар ко ма не, не мам ле пак, али мо жеш ма ло да 
ми по ду ваш ку рац! (34) ПИЧ КЕ ТИ НО СМР ДЉИ ВА (...) (34) Пу сти те ме 
бре ви ше, кој вам је ку рац, шта хо ће те од ме не? (34) (...) Ма му ти је бем... 
(38) ДЕ СТЕ ЗЕ МУН ЦИ БРЕ, ЈЕ БО ВАС КУ РАЦ! (38) Ћу ти ке...ке њај! 
(37) Је бем ти но ву го ди ну и све то сра ње! (37) Па ај де бре, ма му ти је
бем, шта је бре ово ни шта не ра ди, руч ка је жив ку рац. () Ко га је бе, 
гов но ма ло! (57) У је бо те! И шта сад (...)? (57) ЈЕ БО..БО ТЕ ДВА БИГ 
МЕ КА! (60) Цр ни, је...је беш ми ма..ма..тер (...). (61) То је не ки Рус ваљ да, 
је бем ли га... (66) Је ди гов на бре мен то лу, где се по ме рио! (67) Го то во, 
ко нач но ви ше у пич ку ма те ри ну. Ти? – (...) је би га, али ћу у ав гу сту, бо ли 
ме ку рац. (72) Је би га, ис по кла ња ли ми оце не. (73) Па до бро, бо ли те бе 
ку рац (...). (73) Где си бре чо ве че, иди у ку рац! (91) Је бем вам мај ку сви ма, 
мај ку вам је бем уста шку... ма му вам је бем (...) јао шта сте ми ура ди ли, 
пич ке јед не, мај ку ли вам је бем да вам је бем... (107) Е, не мој да ми ке њаш 
(...). (129) Не се ри ви ше, ши шаш се та мо по ла да на (...). (130) Не се ри 
ба ти це, не го шта ће мо ми? (131) Не мој да ми се реш! (141) Е, не мој још 
и ти да ме др каш, до вољ но су ме смо ри ли на гај би. (142) 

в) вр ло че сто је оп сце на лек си ка упо тре бље на ка ко би се де но ти ра ла 
не ка ква нео п сце на рад ња или по на ша ње и рас по ло же ње по је дин ца: 

Ле ни? Шта си ти, дер пе?! Ау у уу, не да си нај е бо! (...) Је ба ће ти ма
тер. (57) (...) али јед ном ме усра ло (...). (61) Баш же шће сра ње у Спли ту, 
а? (65) На рав но, ни јед ном је ни сам до че као, па сам ишао ку ћи сав сје бан. 
(68) Пр во ми је ишла на ку рац с ње ним бе о град ским пре не ма га њем. (69) 
А ја сам се сје бо (...). (72) Ја ви ше во лим Ха Це бен до ве ко ји на ги њу ме
та лу, ко ји ти је бу ке ву по сле пр вог ри фа. (90) Увек се не што усе рем кад 
сам у при ли ци. Не ви ђе на је ри ба! (96) Ни су ми пу но ке ња ли. (...) Ка пи рам 
да сам су тра нај е бо, кад ствар но ска пи ра ју да сам из ба чен. (119) 

г) оп сце на лек си ка упо тре бље на је и да де но ти ра сек су ал не и екс кре-
ци о не рад ње и (пол не) ор га не: 

Је си ка рао не кад? (...) Је си се жва ла вио са ри бом? (12) Нар ко ма ни, 
ка ра ју се у бу љу за дро гу (32). Кад би се скоц ка ла, кад би ма ло на др ка ла 
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си се, по ка за ла но ге, би ла би су пер за ка ра ње. (33) Јел знаш ко ји је но ви 
из раз за др ка ње ки те? (36) Др ко је ку рац на ча су фран цу ског. Не се...се ри. 
(36) Сео у зад њу клу пу и др ко. Фран цу ски ња је опа сна пич ка, пла ву ша. 
И ја сам га ре дов но др ко на њу. (36) (...) од ва лио би је од кур ца! (36) Сео 
је у пр ву клу пу, ста вио огле да ло на па ти ку и гле дао јој у пич ку. (36) 

Ти....ти би је од ва лио од ку...кур ца!? Пи...пич ку ни си ви...ви до ни на 
фил му, ба ла ви. (37) Мо жда по је беш не што. (40) Ма где ћеш ти не што 
да по је беш, још ти ви се сли не. (41) (...) Цр ни, бу..бу љу би ти дао сам је 
је...је дан гриз. (61) До бро бре, је беш ли ти не што у тој тво јој шко ли? 
(68) И јел си је ка рао? (...) Ва та ла ме за ки ту, а ја сам јој гра био си се. (69) 
И бо ље што је ни си ка рао. Је ба ње по ква ри од нос са ри бом, ако је во лиш. 
(...) По сле ка ра ња, то ви ше ни је би ло то. (69) Ја Ца ну од ма је бем у бу љу. 
Пр во је не што кењ ка ла, а сад сва ки пут кад се ка ра мо па да чмар. (94) 
– Јел ти пу ши, ова мо ја си са ко бле са ва. (...) Не го, јел јој пу шиш ду пе? 
(94) Јел про ва љу је те да је нај ве ћи бе дак кад не ис ке њаш од ма све, не го 
исе реш је дан део, па он да че каш на шо љи, на пи њеш се ко коњ да иза ђу 
не ки бра боњ ци... (99) Би ћу за до вољ ни ји кад ми га по пу шиш! (122) – Оћеш 
да ме је беш, оћеш да ме је беш! (122) (...) тип из вла чи лајн, а две не ви ђе
не пич ке му ли жу ка ру... (131) Па шта, па и ја да сам не ки кри мос са мо 
бих бле јао по хо те ли ма, ка рао кур ве, ра дио кокс (...). (135) Опет ни сам 
мо гао да шо рам. (151)

д) оп сце на лек си ка упо тре бље на је и за квалификoвање и ин тен зи фи-
ко ва ње: 

Уђе мо ми у ди ско те ку, а му зи ка сра ње. (84) То су сра ње бен до ви. 
(90) – Па ка ко је би ло? – Би ло је до ја ја. (92) Ма ви де ћеш, би ће ти до 
ја ја (...). (138) Уме ло је да бу де за је ба но до ја ја. (142)

По ка зу је се да су нај број ни је ко ло кви јал но-жар гон ска лек сич ке је дин-
це у ро ма ну оне оп сце ног ка рак те ра. Из бо ром ова кве лек си ке пре до ча ва се 
гру бост/огру бе лост ти неј џе ра у по на ша њу и ин тер ак ци ји, као и иди ом ска 
уни форм ност. Ово пр во је ви дљи во у окви ру при ме ра (б) ску пи не, ко ји илу-
стру ју псо вач ки дис курс, где се нај че шће ја вља ју ре чи и син таг ме по пут 
је ба ти, ку рац, пич ка ма те ри на..., док је ова дру га ка рак тери сти ка – уни форм-
ност – ви дљи ва у гру пи при ме ра (в), где би се мо гле иден ти фи ко ва ти раз ли-
чи те рад ње, али су све де не нај че шће на два гла го ла: је ба ти и сра ти, а од 
ова кве је зич ке сли ке не од у да ра ју мно го при ме ри ни у ску пи ни (г), па и (д), 
где се за ква ли фи ко ва ње и ин тен зи фи ко ва ње ва ри ра ју реч и кон струк ци ја 
сра ње и до ја ја. 

3. за КљУ чаК. Oмладински со ци о лект, у сти ли зо ва ном на ра тив ном оства-
ре њу, до ми ни ра у ко му ни ка ци ји ме ђу ли ко ви ма (омла ди ном) у ро ма ну. Пи сац 
по мо ћу ње га ис по ве да од ре ђе но осе ћа ње све та ак ту ал но за до ба при по ве сти, 
што ни ка ко не зна чи да је да нас де зак ту а ли зо ва но. Мла ди упо тре бља ва ју 
свој суп кул тур ни, не фор мал ни иди ом ка ко би се раз ли ко ва ли од дру гих и 
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на тај на чин оме ђи ли соп стве но окру же ње и при ступ со ци јал ној гру пи, те 
огра ни чи ли раз у ме ва ње са др жа ја по ру ка ко је раз ме њу ју.

На основу анализираних примера у роману Од 13 до 18 уочава се да мла-
ди протагонисти у овом прозном делу (почињу да) користе колоквијално-жар-
гонску лексику како би били прихваћени међу својим вршњацима, будући 
да увек постоји страх од подсмеха (или одбацивања са стране) осталих чла-
нова генерацијске групе (уколико изостане приклањање већини). Њихов на-
чин комуникације је прожет, тачније „натопљен” некњижевном (разговорно-
-жаргонском) лексиком – управо ради опонирања и  разликовања од говор-
ног обрасца одраслих, док тај формални (стандардни) облик комуникације 
и бирана лексика постоје само у траговима у роману, ограничени на неколи-
ко говорних ситуација, тј. наративних епизода. Глав ни ју нак овог ро ма на 
је имао сво је идо ле у вр шња ци ма (и они ма не што ста ри ји ма), па же ле ћи да 
по ста не члан њи хо ве гру пе по ку ша ва да им бу де што слич ни ји у на чи ну 
из  ра жа ва ња (да ка ко и у по на ша њу, те отуд по чи ње ко ри сти ти, дру же ћи се 
са њи ма, раз ли чи те пси хо ак тив не суп стан це), што до во ди до то га да у је зик 
уно си број не ко ло кви ја ли зме и жар го ни зме, јер да би се не ко иден ти фи ко-
вао као члан јед не гру пе по треб но је да бу де „со ци о лин гви стич ки акул ту ра-
ли зо ван”, тј. да се у кон вер за ци ји ко ри сти од го ва ра ју ћим мар кер ским ре чи ма 
и из ра зи ма. Нај и зра зи тије се упо тре ба та кве лек си ке при ме ћу је у по љу ве-
за ном за но ми на ци ју осо ба (по себ но не га тив но ко но ти ра на/вул гар на кад је 
реч о же на ма) и у слу ча ју те мат ског по ља ве за ног за дро гу. На по слет ку, иа ко 
не са мо те мат ски не го и функ ци о нал но из дво је на, ја вља се и ве о ма број на 
оп сце на лек си ка. Ка ко је дру где ис так ну то (СТЕ Па НОВ 2019), Ра шић, одн. ње-
гови јунаци са гле да вају ства ри на вит ген штај нов(ски ) на чин: та ко гра ни це 
„на шег”, тј. омла дин ског (ко ло кви јал но-жар гон ског) је зи ка би ва ју ујед но и 
гра ни ца ма (на шег) све та. Тај ко ло кви јал но-жар гон ски вер на ку лар по ста је 
кон струк ти ван за тек сту ал ни свет у ко јем су из ра зи то фо ку си ра на зна че ња 
и ста во ви ко је за сту па ју ти неј џе ри: ни шта ван тог је зи ка и све та ни је то ли ко 
ва жно, тј. оно што је с оне стра не тог со ци о лек та – је зик ро ди те ља/шко ле/
од ра слих – за ју на ка ро ма на (и ње го ве вр шња ке) би ва тек као фон спрам ко-
јег се ра ђа и ко јем опо ни ра мар ги на ли зо ва на омла ди на жи ве ћи у свом све ту 
и са сво јим го во ром.
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COL LO QU I AL AND SLANG WORDS IN ALEK SAN DAR RA ŠIĆ’S NO VEL  
FROM 13 TO 18: RE A DING FOR SCHOOL 

S u m  m a r y

The ob ject of the cur rent in ve sti ga tion in this pa per are col lo qu i al and slang words 
in Alek san dar Ra šić’s no vel From 13 To 18: Re a ding for School. Gi ven the no vel’s su bject 
mat ter – gro wing up of the main pro ta go nist (from his 13th birt hday till he is 18) du ring 
tur bu lent and vi o lent years of the co un try’s bre a kup (la te 80s and early 90s of 20th cen-
tury) – the aut hor de ploys youth (sub stan dard) ver na cu lar when re pre sen ting di sco ur se 
bet we en young, te e na ge pro ta go nists. Jar go ni za tion, re a li zed not only in di a lo gi cal but 
al so in non-di a lo gi cal (di e ge tic) se qu en ces of the no vel, af fects so lely youth cha rac ters. 
This pa per is or ga ni zed in three parts: first part will bri efly ou tli ne the nar ra ti ve cha rac-
te ri stics of the no vel, se cond part will pre sent the ex trac ted exam ples of col lo qu i al and 
slang le xe mes, and the ir clas si fi ca tion and analysis ba sed on the me a ning and de ri va tion, 
whi le third part will pro vi de con clu si ons re gar ding the analyzed vo ca bu lary.
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Др Са ња М. Ма ри чић Ме са ро вић, мср Да ни ца Д. Три фу ња гић 

„КРИ ВИ ЦА ЈЕ ОВЕ ЗЕ МЉЕ“.  
ЕЛЕ МЕН ТИ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ И ФА ТУ МА У ТРА ГЕ ДИ ЈИ  

BO DAS DE SAN GRE И ФИЛ МУ LA NO VIA*

Ве за Фе де ри ка Гар си ја Лор ке са тра ди ци јом јед на је од нај-
леп ших очи глед но сти ње го вог ства ра ла штва. У сим бо ли ци Лор-
ки них мо ти ва се уо ча ва ју из ве сне кон стан те, ко је се и те ка ко мо гу 
до ве сти у ве зу са тра ди ци о нал ном кул ту ром. Сто га се од лу чу је мо 
на са гле да ва ње еле ме на та тра ди ци је и фа ту ма у Лор ки ној тра ге-
ди ји Bo das de san gre и фил му La no via Па у ле Ор тис, ба зи ра ном на 
овом Лор ки ном де лу. Па у ла Ор тис пре по зна је Лор ки но ин си сти-
ра ње на од ре ђе ном спле ту мо ти ва те их пре но си на филм ско плат но. 
Мно ги сим бо ли су се не из бе жно мо ра ли по но ви ти у фил му, јер би 
без њих не стао до бар део са ме рад ње.

Кључ не ре чи: Лор ка, Кр ва ве свад бе, филм, тра ди ци ја, сим бо-
ли, фа тум.

1. УВОд. Фе де ри ко Гар си ја Лор ка (Fe de ri co García Lor ca), као је дан од 
нај и стак ну ти јих дра ма тур га XX ве ка, жу део је за но вим по ет ским и драм-
ским фор ма ма. Же лео је да об но ви по зо ри ште вра ћа ју ћи се ан тич ким ко ре-
ни ма, oбожавао грч ке кла си ке, га јио ду бо ко по што ва ње пре ма пи сци ма 
шпан ског Злат ног ве ка (шп. Si glo de Oro) а ипак је ус пео да оста не ве ран 
тра ди ци ји сво је зе мље. Ду бо ко је ве ро вао је да се у ње го вој Ан да лу зи ји, 
обла сти ко ја је то ком сво је ду ге исто ри је ис ку си ла ути ца је раз ли чи тих кул-
ту ра (је вреј ске, ма вар ске), осе ћа при су ство ду ха ан тич ке тра ге ди је од ког у 
свом де лу за др жа ва оно су штин ско, при су ство фа ту ма ко ји упра вља људ ским 
жи во ти ма и ко ји од но си по бе ду кроз смрт ју на ка (WojtysI akWa WrzynI ak 
2013: 177‒178). 

Лор ки на по себ ност се кри је у чи ње ни ци да је умео да ство ри по е зи ју 
у по зо ри шту. Ње го во по зо ри ште је екс пе ри мен тал но по зо ри ште без пре те ча 

* Овај рад је на пи сан у окви ру про јек та МНТР бр. 178002 – Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну 
и про сто ру
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ни след бе ни ка. Дра ма ма Фе де ри ка Гар си ја Лор ке је свој стве на сна жна по-
ет ска ди мен зи ја и упра во ка да се го во ри о по зо ри шту овог ау то ра уста лио 
се тер мин по ет ско по зо ри ште. Овим при де вом, ка ко Са ла ти но де Су би риа 
(2005: 145) об ја шња ва, же ли да се ука же на струк ту ру драм ског дис кур са 
гра ђе ну на осно ву од ре ђе них по сту па ка ко ји пр вен стве но при па да ју лир-
ском а не по зо ри шном. Су сре ће мо се са вер бал ном ма те ри јом ко ја је прот-
ка на сли ка ма, ме та фо ра ма, фо нет ским фи гу ра ма или по е ма ма ко је, пре ки-
да ју ћи ди ја ло ге и сцен ске по кре те, усме ра ва ју па жњу гле да о ца на из ве сни 
аспект уну тра шње ствар но сти ли ка. 

2. КР Ва ВЕ СВад БЕ. Кр ва ве свад бе (Bo das de san gre 1933) је пр ва тра ге дија 
ко ју је Лор ка на пи сао. Шпан ски дра ма тург и пе сник је ово де ло на пи сао за 
осам да на али је са ма иде ја го ди на ма са зре ва ла у ау то ро вом уму. Ка ко је 
сам Лор ка го во рио, за пи са ње је знао да утро ши мно го вре ме на, да про ве де 
три или че ти ри го ди не у сми шља њу драм ског де ла, а он да га на пи ше за 
пет на ест да на. Та ко је Кр ва ве свад бе пи сао го то во пет го ди на, об ја шња ва 
Лор ка у ин тр вјуу ко ји је дао Ни ко ла су Гон са лес-Де ле и ту (Nicolás González-
-De le i to) апри ла 1935. го ди не (jo sePhs – ca baL Le ro 2002: 27).

Ин спи ра ци ју за Кр ва ве свад бе Лор ка про на ла зи у ствар ном тра гич ном 
до га ђа ју из 1928. го ди не. На и ме, у ру ке ау то ра је до спео чла нак из днев них 
но ви на ABC о до га ђа ју ко ји се дан ра ни је од и грао у ме сту Ни хар, по кра ји на 
Ал ме ри ја, на ју гу Шпа ни је (jo sePhs – ca baL Le ro 2002: 27). 

Ин спи ри са на истим до га ђа јем, две го ди не ра ни је ау тор ка из Ал ме ри-
је Кар мен де Бур гос (Car men de Bur gos)1 об ја ви ла је ро ман Puñal de Cla ve les 
(1931) у ком се, у скла ду са фе ми ни стич ком бор бом ко јој је би ла по све ће на, 
од лу чи ла за сре ћан за вр ше так. Прем да „оба тек ста ис ка зу ју тен зи ју из ме ђу 
па три јар хал не кул ту ре и же ље за са мо о ства ре њем је дин ке“ (tru xa 2003: 
257) има мо жен ску пер спек ти ву на спрам му шке ко ју да је Лор ка у Кр ва вим 
свад ба ма. Вест ко ја ле жи у осно ви оба де ла го во ри ла је о сле де ћем до га ђа ју: 
уо чи вен ча ња мла да бе жи са дру гим чо ве ком. Ро ђак осра мо ће ног мла до же ње 
их су сти же на пу ту и уби ја му шкар ца док од бе гла мла да пре жи вља ва. О 
овом зло чи ну ко ји се де сио пре 90 го ди на и ко ји је ин спи ри сао јед но од нај-
сна жни јих де ла и јед ну од нај бо љих тра ге ди ја шпан ског драм ског ства ра ла-
штва XX ве ка ду го се ћу та ло, прем да је ле ген да жи ве ла ме ђу ста нов ни ци ма 
Ни ха ра, све док Хо се фи на Гон го ра Пе рес (Jo se fi na Góngora Pérez) уну ка 
не ћа ка глав не ак тер ке тра гич ног до га ђа ја ни је 2015. го ди не об ја ви ла књи гу 
Amor y traición en el cor ti jo de fra i le у ко јој је по ку ша ла да из не се исти ну о 
та ко зва ном Зло чи ну из Ни ха ра.

Лор кин по зо ри шни ко мад је пре ми јер но из ве ден у по зо ри шту Бе а трис 
(шп. Be a triz) у Ма дри ду 8. мар та 1933. го ди не а исте го ди не је по ста вљен 

1 Кар мен де Бур гос, ко ја је у но ви на ма и ча со пи си ма об ја вљи ва ла при че и ро ма не са 
на ме ром да еду ку је сво је су на род ни це о њи хо вим гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма (or tIz 
Lo yoL a 2007: 62), да нас се сма тра пр вом про фе си о нал ном но ви нар ком Шпа ни је и јед ном 
од пи о нир ки бор бе за род ну рав но прав ност.
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на сце ну у Бу е нос Аи ре су (Ар ген ти на). Ово де ло пред ста вља пр ви ве ли ки 
успех Лор ке као дра ма тур га и на ред них го ди на је из во ђе но у Мек си ку, Њу-
јор ку, Па ри зу и Мо скви. Лор ки на бли ска при ја те љи ца, шпан ска глу ми ца 
Маргаритa Сир гу (Mar ga ri ta Xir gu) ту ма чи ла је уло гу Мај ке у ин сце на ци ји 
тра ге ди је у Бар се ло ни из 1935. го ди не а по том и у ар ген тин ској екра ни за-
ци ји 1938. го ди не. Из во ђе ње у Бар се ло ни Лор ка сма тра пра вом пре ми је ром 
овог драм ског де ла. „Se tra ta de un ver da de ro estre no, Aho ra ve ran la ob ra por 
pri me ra vez. Aho ra se presentará íntegra“ (jo sePhs – ca baL Le ro 2002: 44). 

Код нас је овај ко мад по ста вљен 1954. го ди не у Ју го сло вен ском драм-
ском по зо ри шту у ре жи ји Бо ја на Сту пи це, у Срп ском на род ном по зо ри шту 
1955. го ди не (ре жи ја Јо ван Пут ник), у На род ном по зо ри шту Ле ско вац 1975. 
(ре жи ја Јо ван Пут ник), 2008. у по зо ри шту Бо ра Стан ко вић у Вра њу (ре жи-
ја Југ Ра ди во је вић). А 2018. го ди не по во дом 120 го ди на од ро ђе ња чу ве ног 
шпан ског пе сни ка и драм ског пи сца и 85 го ди на од пр вог из во ђе ња Кр ва вих 
свад би у Ма дри ду има мо при ли ку да опет гле да мо ма е страл ну и ми ни ма ли-
стич ку ин сце на ци ју Кр ва вих свад би јед ног од нај та лен то ва ни јих ре ди те ља 
мла ђе ге не ра ци је Иго ра Ву ка Тор би це.

Ве ћи на кри ти ча ра је ми шље ња да су Кр ва ве свад бе нај бо ља тра ге ди ја 
ко ју је Лор ка на пи сао. Од у век је ин си сти рао на по врат ку тра ге ди ји. Са сво-
јом по зо ри шном тру пом Ла Ба ра ка (шп. La Bar ra ca) за ла зио је у нај у да ље-
ни је за се о ке Шпа ни је и из во дио де ла нај ве ћих шпан ских кла си ка, Сер ван-
те са, Тир са де Мо ли не, Ло пеа де Ве ге. „По зо ри ште је сма трао нај ја чим и 
нај ко ри сни јим оруж јем у по ди за њу зе мље. На род ко ји не по ма же раст свог 
те а тра, ако ни је мр тав, бли зу је смр ти, го во рио је“ (Iva nI še vIć 1990: 142). У 
ин тер вјуу Fe de ri co García Lor ca y tra ge dia ко ји је Ху ан Ћа бас (Juan Cha bas) 
об ја вио у ма дрид ском ча со пи су Луc (Luz) 1934. го ди не Лор ка из ја вљу је: 
„Hay que vol ver a la tra ge dia. Nos obli ga a el lo la tradición de nu e stro te a tro 
dramático. Ti em po habrá de ha cer co me di as, far sas. Mi en tras tan to, yo qu i e ro 
dar al te a tro tra ge di as“ (cha bas 1994: 647).

Шпан ски дра ма тург ко ји је па жљи во би рао под на сло ве ко ји ге не рич ки 
од ре ђу ју ње го ве по зо ри шне ко ма де, за Кр ва ве свад бе узи ма под на слов 
Tra ge dia en tres ac tos y si e te cu a dros (Тра ге ди ја у три чи на и се дам сли ка). 
Реч је о по ет ској дра ми, тра ге ди ји на пи са ној у сти ху ко ја је за ми шље на као 
пр во де ло из ау то ро вог ци клу са та ко зва не ру рал не три ло ги је Trilogía 
dramática de la ti er ra española 2. 

Као све стра но та лен то ван, Лор ка је сту ди рао му зи ку, књи жев ност и 
сли кар ство. Сто га је ње гов стил по е ти чан, из ра зи то ме та фо ри чан што оте-
жа ва раз у ме ва ње ње го вог ства ра ла штва код де ла пу бли ке. У овом драм ском 
де лу он ко ри сти је дин ствен по сту пак при по ве да ња а ка ко то Игор Вук Тор-
би ца (2018а: 8) уо ча ва:

2 Дру га је Јер ма (Yer ma 1934) док тре ћу La destrucción de So do ma o El dra ma de las hi jas 
de Loth Лор ка ни ка да ни је ус пео да на пи ше.



626

„Лор ка је у сво јој по е ти ци по ми рио оно што се на на шим про сто-
ри ма, сва је при ли ка, ни кад не ће по ми ри ти. Као ни је дан ау тор пре ње га, 
Лор ка је об је ди нио, у јед на кој мје ри и сна зи, три по ет ска, ау тор ска, и, 
ре као бих, иде о ло шка пла на: умјет нич ке тра ди ци је, на род ног и лич ног“ 
(ТОР БИ ца 2018а: 8).

Ко мад Кр ва ве свад бе је сцен ско-по ет ски ис каз вр ло јед но став ног си жеа, 
али бур не емо ци о нал но сти, об ја шња ва да ље Тор би ца (2018б). Драм ска 
струк ту ра и тра гич ни ефе кат овог де ла не рас ки ди во су ве за ни за по ступ ке 
ју на ка ко ји ко ра ча ју ка сво јој суд би ни во ђе ни си ла ма фа ту ма. Твр да и пу ста 
зе мља, не у та жи ве стра сти, не срећ на љу бав. Лор ка у мно гим сво јим дра ма ма 
успе ва да при ка же тра гич ност људ ског би ћа (gon sa Les deL vaL Le 1971: 96) 
а су шти на тра ге ди је је сте да пу бли ка ис ку си све емо ци је не би ли до жи ве-
ла ка тар зу. Игор Вук Тор би ца (2018в) под вла чи да „Лор ка те му смр ти, као 
и те му крв не осве те, по сма тра из над стан дар ди зо ва ног дру штве ног кон сен-
зу са осу де та квих те ко ви на. Он се ту гом и пе смом из ди же из над тра гич ног 
до га ђа ја, не су дом и мо рал ним по у ком“. 

Лор ка је рад њу сме стио у сво ју по стој би ну, ру рал ну област про вин ци је 
Гра на да и уткао у свој ко мад оби ча је ко ји су на ју гу Шпа ни је и да ље при-
сут ни, оно што је на род но, фол клор но дав ши нам не ку вр сту пор тре та дру-
штва кроз сво је осе ћа ње све та. Је зик ко јим пи ше је јед но ста ван, ко хе рен тан. 
Он па жљи во би ра ре чи из го вор ног је зи ка успе ва ју ћи да из бег не ру ра ли зме 
и ди ја лек ти зме.

Рад ња се од и гра ва у три де се тим го ди на ма про шлог ве ка, у вре ме ну 
по ли тич ких кон фли ка та у Шпа ни ји ко је ка рак те ри ше од су ство сло бо де, 
ду бо ко уса ђе на уве ре ња и мо рал на убе ђе ња. Ре ла тив но јед но став на рад ња 
пра ти при пре ме за свад бу из ме ђу мла ди ћа и де вој ке, Ве ре ни ка и Ве ре ни це. 
Реч је о за тво ре ној рад њи ко ја по чи ње и за вр ша ва се у Мај чи ној ку ћи а од ви-
ја се у три да на: Мај ка и Ве ре ник раз го ва ра ју о ње го вој на ме ри да се вен ча, 
на ред ног да на је про сид ба и на кра ју про сла ва са тра гич ним кра јем.

Основ на те ма де ла је сте сна га суд би не као не из бе жне ко ја про та го ни-
сте ву че у про паст. Реч је о сло же ној, сло је ви тој при чи пре пу ној сим бо ли ке, 
ме та фо рич них сли ка и мо ти ва а ау тор већ са мим на сло вом Кр ва ве свад бе 
на ја вљу је рас плет где ће страст, мр жња и љу бо мо ра до ве сти до тра гич ног 
кра ја. А све по мо ћу сим бо лич них пред ме та ко ји пред о се ћа ју смрт па је и 
ов де при су тан Лор кин лајт мо тив но жа, бо де жа, оштри це. Нож ко ји Ме сец 
оста вља у ва зду ху по ста је ин стру мент ме ђу соб ног од у зи ма ње жи во та дво-
ји це ју на ка на кон по тра ге кроз шу му. Гон са лес дел Ва ље (1971: 102) уо ча ва 
две це ре мо ни је, „це ре мо ни ју вен ча ња и це ре мо ни ју кр ви ко ју нам на ја вљу-
је успа ван ка у Ле о нар до вој ку ћи. Стра хо ви и пред о се ћа ња Мај ке по во дом 
Ве ре ни це на по чет ку ис пу ња ва ју се и кул ми ни ра ју у тра гич ном рас пле ту“. 
На кра ју оста ју три же не ко је жа ле за сво јим мр тви ма.

Као цен трал ну, Лор ка об ра ђу је веч ну те му жи во та и смр ти али на 
древ ни на чин уз при су ство ми то ва, ле ген ди, пеј за жа, твр де и пу сте зе мље, 
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ко ји гле да о ца уво де у свет мрач них стра сти ко ји сво је ко ре не ву ку из љу бо-
мо ре, свет про га ња ња и смр ти као тра гич ног кра ја. Лор ки на при ча обе ле-
же на фа та ли змом на пи са на је у ма ни ру ан тич ке дра ме. 

2.1. БЕз И МЕ НИ ЛИ КО ВИ. Лор ка сво јим ли ко ви ма ни је дао име на већ ге не-
рич ке апе ла ти ве, Ве ре ни ца, Ве ре ник, Мај ка, Отац ве ре ни чин итд. Из у зе так 
је Ле о нар до ко ји је узрок тра гич них до га ђа ја. Џу ли јен Бар тон (1983: 260‒261) 
сма тра да Лор ка упо тре бом ге не рич ких име на уме сто лич них су ге ри ше да 
је ин ди ви ду ал ност ње го вих ли ко ва под ре ђе на њи хо вим функ ци ја ма као 
пред став ни ци ма од ре ђе ни јих дру штве них уло га. Чи ње ни ца да сви про та го ни-
сти осим Ле о нар да уме сто лич ног име на но се на зив сво је по ро дич не уло ге 
осли ка ва Лор ки ну на ме ру да их пре тво ри у ар хе тип ске ли ко ве, пред став-
ни ке дру штве ног мен та ли те та ру рал не и си ро ма шне Ан да лу зи је3. 

Лор ка пред ста вља по сле ди це ко је тр пе же не и му шкар ци у па три јар хал-
ном дру штву а због ње му свој стве ног фа та ли стич ког по и ма ња жи во та ње-
го ви ли ко ви по ста ју жр тве ри гид них дру штве них струк ту ра. Ор тис-Ло јо ла 
(2007: 66) уо ча ва да ком би на ци јом ам би јен та, дру штве ног фак то ра и би о ло-
шког еле мен та Лор ка ства ра тра гич но окру же ње у ком про та го ни сти ни су у 
ста њу да се оства ре као ин ди ви дуе. Све до чи мо веч ној бор би из ме ђу љу ба ви 
као сна ге при ро де и жи вот них нор ми ко је на ме ће тра ди ци ја. Брак из ме ђу 
Ве ре ни це и Ве ре ни ка је ма те ри јал ног ка рак те ра, уго во рен да би се спо ји ле 
две имућ не по ро ди це у ци љу удво стру ча ва ња до ба ра и про ду жет ка ло зе. У 
по ку ша ју да по бег ну од љу ба ви, Ве ре ни ца и Ле о нар до вен ча ва ју се са дру-
гим осо ба ма али не успе ва ју да пре бо ле љу бав од ко је и да ље из га ра ју.

Лор ка код сво јих ли ко ва на гла ша ва при мар не ин стинк те и осе ћа ња. Ве-
ре ни ца је жр тва јед ног ва жног уну тра шњег кон флик та. Она је бун тов ни ца. 
Пре ма Ор тис-Ло јо ли (2007: 66) ње на не срећ на суд би на је до не кле усло вље-
на би о ло шким де тер ми ни змом. Отац ћер ку по ре ди са мај ком „Se pa re ce en 
to do a mi mu jer“ (ЛОР Ка 2002: 140) а од ком ши ни це са зна је мо чи ње ни цу да 
ни ка да ни је во ле ла сво га му жа „A su ma dre la conocí. Her mo sa. Le relucía la 
ca ra co mo a un san to; pe ro a mí no me gustó nun ca. No qu er ía a su ma ri do“ 
(ЛОР Ка 2002: 99). И са ма Ве ре ни ца за сво ју мај ку ка же да је та мо уве ла „Se 
consumió aquí“ (ЛОР Ка 2002: 115) а би ла је из кра ја где има мно го др ве ћа а 
зе мља је бо га та „Mi ma dre era de un si tio don de había muc hos árboles. De ti er ra 
ri ca“ (ЛОР Ка 2002: 115) што слу шки ња по ве зу је са ње ним ве се лим ка рак те ром 
„¡Así era el la de ale gre!“ (ЛОР Ка 2002: 115). Ов де мо же мо да уо чи мо ви ди мо 
ве зу де вој чи ног тем пе ра мен та и кли ме у ко јој је од ра сла „La cul pa es de la 
ti er ra“ (ЛОР Ка 2002: 151). Ор тис-Ло јо ла (2007: 64) код Лор ке из два ја ам би јен-
тал ни, би о ло шки и дру штве ни де тер ми ни зам. Лор кин ам би јен тал ни де тер-

3 За раз ли ку од Лор ке, Кар мен де Бур гос у свом ро ма ну да је лич на име на сво јим ли-
ко ви ма а на де нув ши име Пу ра (чи ста) сво јој про та го нист ки њи, не са мо да јој да је ин ди ви-
ду ал ност већ ука зу је и на чи ње ни цу да су же ље ко је је под сти чу да по бег не са Хо се ом 
чи сте као и ње но име.
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ми ни зам на ста је из при род них енер ги ја ко је вла да ју по кра ји ном Ан да лу зи јом 
и ње ним ста нов ни ци ма ко је су по ве за не са еле мен ти ма ко ји озна ча ва ју тра-
гич ну суд би ну ли ко ва ‒ но жем, успа ван ком ко ју чу је мо у Ле о нар до вој ку ћи, 
пер со ни фи ка ци јом Ме се ца и Смр ти. 

Страст ко ју Ве ре ни ца осе ћа је у пот пу но сти људ ска и због ње она чини 
ко рак ко ји во ди у тра ге ди ју. Гон са лес дел Ва ље (1971: 105) сма тра да је њен 
пад узро ко ван стра шћу ко ја је ву че ка Ле о нар ду а да све то се огле да ути-
ца ју ко ји фи гу ре ко ња и ме се ца вр ше на њу и ње га ,,Cla vos de lu na nos fun den, 
mi cin tu ra y tus ca de ras“ (ЛОР Ка 2002: 154). Мај ка је та ко ја одр жа ва па три-
јар хал не вред но сти и на ме ће их дру ги ма. Пре ма ре чи ма Иго ра Ву ка Тор-
би це (2018б) има мо „је дан свет у ко јем је па три јар хат то ли ко пу стио ко ре ње, 
да смо па ра док сал но до шли до то га да му глав ну осо ви ну др же са ме же не, 
пре у зи ма ју ћи му шки прин цип“. Мај ка се иден ти фи ку је са Зе мљом, тлом 
ко је пред ста вља плод ност и про ду же так жи во та. На су прот про ли ве ној крви 
уби је ног су пру га и пр вог си на, вен ча ње пред ста вља оплод њу зе мље, об на-
вља ње жи во та, под мла ђи ва ње по ро дич не кр ви, по том ство. 

Ле о нар до пред ста вља ау тен тич ног не га тив ног ју на ка. Као је ди ни лик 
са лич ним име ном он је ан та го ни ста у од но су на Мај ку. Он је тај ко ји уни-
шта ва све ње не аспи ра ци је и пла но ве, ње ну по след њу на ду. Ле о нар до4 је 
из му чен лик ко га стра сти и фа тал ност ву ку ка де струк ци ји. Он пред ста вља 
тра гич ног, не га тив ног хе ро ја ко ји ру ши мо рал не и дру штве не кон вен ци је. 
У ње го вој про шло сти на ла зи мо дво стру ку не га тив ност: при па да по ро ди ци 
Фе ликс и био је пр ви мо мак Ве ре ни це. Ње гов сим бол је коњ, па стув, страст 
без узда, без кон тро ле, чист ин стинкт, чи ста пат ња.

Ве ре ник као по след њи из да нак по ро ди це под ре ђен ау то ри та тив ној 
Мај ци „Yo si em pre haré lo que us ted man de“ (ЛОР Ка 2002: 138). На су прот 
стра стве ном Ле о нар ду он је оли че ње ра да и по том ства. Слу шки ња је оли-
че ње му дро сти на ро да ко ја у сва кој си ту а ци ји уме да про на ђе оно нај бо ље. 
Она искон ски ве ру је у љу бав, у брач ну љу бав. Ле о нар до ва же на је оли че ње 
па три јар хал не су пру ге, ко ја се по ми ри ла са сво јом суд би ном.

Бу ду ћи да у ве ћи ни Лор ки них де ла жен ски ли ко ви има ју ве ћу ва жност 
од му шких, ов де има мо два ли ка ко ја до би ја ју тра гич не раз ме ре: Ве ре ни цу 
и Мај ку. Лор ка успе ва да при ка же тра гич но ста ње же не у ру рал ној Шпа ни-
ји као жр тве дру штве них кон вен ци ја. Кри ти ча ри не успе ва ју да се до го во-
ре ко је глав ни лик Кр ва вих свад би те јед ни сма тра ју да је Ве ре ни ца та 
ко ја је по кре тач тра гич ног раз во ја до га ђа ја док дру ги у Ве ре ни ко вој Мај ци 
ви де истин ско оте ло тво ре ње тра ге ди је. Исти на је да су оба жен ска ли ка 
под јед на ко кључ на за тра гич ни рас плет. Ве ре ни ца сво јим по ступ ци ма по-
кре ће тра гич не до га ђа је ко је Мај ка сво јом од лу ком при во ди кра ју. 

„Због сво јих по сту па ка, на пу шта ња Ве ре ни ка у но ћи вен ча ња по слу-
жи ће као по вод ме ђу соб ног уби ства два му шкар ца. Та ко ђе пре жи вев ши 

4 У ко ре ну Ле о нар до вог име на про на ла зи мо ла ва (шп. león) и жар, огањ (шп. ar dor).
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тра ге ди ју, над жи вев ши обо ји цу, остав ши са ма и не оства рив ши се као 
мај ка она по при ма тра гич не раз ме ре“ (gon sa Les deL vaL Le 1971: 96). 

Тра же ћи крв ну осве ту Мај ка гу би је ди ног пре о ста лог си на и оста је без 
по том ства, на след ни ка по ро дич не ло зе. Смр ћу Ве ре ни ка ка жње на је Мај ка 
ко ја на кра ју, од бив ши да је ка зни, Ве ре ни цу оста вља мр тву у жи во ту: „¿Qué 
me im por ta tu mu er te?“ (ЛОР Ка 2002: 163) И ту све до чи мо не ми нов но сти тра-
гич ног фа ту ма. Та фа та ли стич ка ви зи ја жи во та је ду бо ко по ве за на са ње-
го вим лич ним ис ку ством и по ка за тељ је ње го ве лич не бор бе из ме ђу же ља 
и дру штве них нор ми.

3. Кад СЕ ПО Ја ВИ МЕ СЕц: ЛОР КИ ЈаН СКИ СИМ БО ЛИч КИ УНИ ВЕР зУМ. У де лу 
Гар си ја Лор ке, пре ма Aрангу (2007: 161) мит ски и ар хе тип ски фе но мен че-
сто је при су тан а мит и ар хе тип пред ста вља ју из у зет но сло же ну ствар ност 
јед не кул ту ре ко ја мо же би ти ту ма че на из раз ли чи тих пер спек ти ва. Кон-
стант на упо тре ба сим бо ла, мо ти ва, су ге стив них сли ка је са став ни чи ни лац 
по е зи је и по зо ри шта Фе де ри ка Гар си ја Лор ке и има ва жну функ ци ју у ње-
го вом ства ра ла штву. Тра ге ди ја Кр ва ве свад бе ни је из у зе так, те сна жна сим-
бо ли ка ис пу ња ва ово де ло по чев од при су ства бо ја до пер со ни фи ка ци је 
мит ских еле ме на та и но си сна жан фа та ли стич ки пе чат. 

У овом ма гич ном лор ки јан ском уни вер зу му де ли кат на ли ри ка ује ди-
ње на са драм ском на пе то шћу и ре ал но шћу ме ша се са над ре ал ним на је дан 
са свим при ро дан на чин (ka to na 2014: 90).

У си сте му сим бо ла Лор ки ног опу са ме сец за у зи ма по себ но ме сто због 
број них ма ни фе ста ци ја те оста лих сим бо ла са ко ји ма се по ве зу је (cor rea 
1957: 1060). Ме сец, зве зде па и сун це у лор ки јан ској по е зи ји има ју ко смич ки 
ка рак тер. Аран го (2007: 163) нас под се ћа да је еми нент ни Мирчa Ели ја де, 
ко ји се ба вио те мом ме се ца као бо жан ства, ис ти цао чи ње ни цу да је лу нар-
ни ри там био при ми тив ни сим бол ко ји је прет хо дио сун цу те да се вре ме 
не ка да ме ри ло на осно ву ме се че вог а не со лар ног рит ма. Ме сец је сим бол 
плод но сти, жи во та и смр ти. Да ље Ко реа (1957: 1077) при су ство ме се ца у 
Лор ки ној по е зи ји за сни ва на астро ло шкој и фол клор ној тра ди ци ји ње го вог 
ути ца ја на при ро ду док Ма јо (1989: 98) на во ди да ме сец као ко смич ко бо жан-
ство упра вља суд би ном чо ве ка и зах те ва крв. Чин про ли ва ња кр ви по ве зан 
је са ре ли гиј ским об ре дом при но ше ња жр тве у древ ним кул ту ра ма где су 
се кр вљу жр та ва умо ља ва ла бо жан ства (aran go 2007: 168). Да кле у Кр ва вим 
свад ба ма ме сец де лу је као бо жан ство жед но кр ви и у том ци љу „ова ноћ на 
зве зда осве тља ва шу му да би бе гун ци би ли лак ше про на ђе ни и да би се 
ре а ли зо вао чин уби ства дво ји це мла ди ћа“ (cor rea 1957: 1072). Млад ме сец, 
као мла ди Др во се ча ли ца бе ле бо је и Смрт пред ста вља ју је дан лик ко ји је 
на сце ни при ка зан ду ал но. Ме сец же дан кр ви на ја вљу је до ла зак Смр ти. 
Ма јо (1989: 94) уо ча ва да ова за јед ни ца Смр ти и но ћи или кон крет ни је Смр ти 
и Ме се ца пред ста вља кон стан ту у те ма ти ци Гар си ја Лор ке као сим бо ла 
фа тал ног а Смрт ко ја се ја вља у Кр ва вим свад ба ма „вра ћа се кла сич ним 
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ка но ни ма, те је то јед на не у мо љи ва, бр за и хлад на смрт ко ја узи ма сво је 
жр тве“ (Ma jo 1989: 97). Пер со ни фи ка ци ја Смр ти има кључ ну уло гу у це ло-
куп ној тра ге ди ји. Ме сец ни је не ми по сма трач већ као њен са у че сник пру жа 
јој осве тље ње, оста вља нож у ва зду ху, а пер со ни фи ко ва на у ли ку Про сја-
ки ње Ве ре ни ку по ка зу је пут ко јим су про шли од бе гли љу бав ни ци. 

Суд би ну пер со ни фи ку ју три де вој ке ко је на мо та ва ју цр ве но клуп ко 
као ја сна алу зи ја на грч ке Мој ре од но сно „рим ске Пар ке (Су ђа је), го спо да-
ри це жи во та љу ди ко ји пре ста је ка да се нит пре ки не“ (ka to na 2014: 82). 
Клуп ко пред ста вља сим бол жи во та при че му ње го ва цр ве на бо ја асо ци ра на 
про ли ва ње кр ви, на смрт.

Кру на од на ран џи ног цве та асо ци ра на чи сто ту, ра дост ка да је реч о 
це ре мо ни ји вен ча ња. Ве ре ни чи на кру на је од во ска што сим бо ли ше не што 
ве штач ко, мр тво, оно што је из гу би ло при род ну све жи ну. 

Сим бо ли ка бо ја код Лор ке за у зи ма по себ но ме сто. У пр вом чи ну зи-
до ви Мај чи не ку ће су жу те бо је. Жу та бо ја на ја вљу је тра ге ди ју и пред о се ћа 
смрт. Цр ве на бо ја со бе у Ле о нар до вој ку ћи сим бо ли ше об на вља ње, нов 
жи вот, по ро дич ни спо кој. Цр ве на бо ја клуп ка сим бо ли ше смрт и на ја вљу је 
тра ге ди ју. Там но пла ва бо ја шу ме ука зу је на тра гич ну суд би ну, фа тум. Зе-
ле на бо ја ве ге та ци је сим бо ли ше жи вот али и гор ку смрт, фа тал ност. Бе ла 
бо ја је сте бо ја чи сто те и ра до сти али до но си и ат мос фе ру смр ти и фа тал-
но сти као нпр. у по след њој сли ци тре ћег чи на где бе ла бо ја про сто ри је пред-
ста вља ри ту ал са хра не. Цр на је бо ја бо ли, жа ло сти, ту ге. Мла да но си цр ну 
вен ча ни цу уме сто тра ди ци о нал не бе ле.5

4. „y te sI go Por eL aI re co Mo un brI zna de hI er ba“ фИЛМ La no via Па У ЛЕ 
ОР ТИС. Филм Па у ле Ор тис из 2015. го ди не сни мљен уз по др шку Fundación 
de Fe de ri co García Lor ca и но ми но ван је за пре ко 30 филм ских на гра да 
(Pre mi os Goya, из ме ђу оста лих). Овај филм пред ста вља сло бод ну адап та-
ци ју Лор ки не тра ге ди је ко ја ре ди тељ ки слу жи као осно ва, ин спи ра ци ја за 
јед но фе ми ни стич ко схва та ње Лор ки ног де ла. Док у свом на сло ву Кр ва ве 
свад бе Лор ка алу ди ра на рас плет тра ге ди је, Па у ла Ор тис се усред сре ђу је 
на узрок тра ге ди је, Ве ре ни цу, не су пру гу.

Филм La no via пред ста вља пе ту адап та ци ју тра ге ди је Bo das de san gre 
на ве ли ком плат ну. Пре Па у ле Ор тис (2015), у овај по ду хват су се упу сти ли 
Ар ген ти нац Ed mun do Go u in burg 1938. го ди не; за тим ма ро кан ски ре жи сер 
So u heil Ben-Bar ka 1977, те 1981. шпан ски ре жи сер Кар лос Са у ра (Car los Sa u ra) 
и 1984. го ди не Шпа њол ка Пи лар Та во ра (Pi lar Távora). Сва ки ре жи сер/ре ди-
тељ ко ји се од лу чи на рад са овим Лор ки ним ко ма дом, упу шта се у ве ли ки 
иза зов због ње го ве из у зет не ком плек сно сти. Гар си ја Лор ка узи ма ствар ни 
до га ђај и пре тва ра га у по е зи ју. Ње гов је зик је ду бо ко ме та фо ри чан, ли ри-
чан и по треб но је на ћи рав но те жу из ме ђу ре ал них си ту а ци ја и над ре ал них 
и фан та стич них де ло ва. 

5 За раз ли ку од драм ског де ла, Ве ре ни ца у фил му но си вен ча ни цу бе ле бо је.



631

„Ис под по вр ши не ствар ног Лор ка кре и ра не ствар ну драм ску игру 
ка ко уз по моћ лир ских де ло ва та ко и по мо ћу хро мат ског, аку стич ног и 
про стор ног сим бо ли зма. Мит ски еле мен ти и фи гу ре при сут ни су од 
са мог по чет ка а ре а ли стич не де ло ве из пр ва два чи на у тре ћем чи ну 
сме њу је уз ви ше ни ли ри зам и тран сце ден тал но ка да сце ну пре у зи ма ју 
Ме сец и Смрт“ (ka to na 2014: 81‒82). 

Прем да је филм вр ло ле по при хва ћен од стра не пу бли ке и не ки га сма-
тра ју умет нич ким де лом ис ти чу ћи ње го ву пла стич ност и по ет ске еле мен те, 
по сто је ми шље ња да је филм ису ви ше спор јер на ра ци ја као да и не по сто ји 
бу ду ћи да је све под ре ђе но ви зу ел ном те је све је не ка ко пре на гла ше но.

Му зи ка та ко ђе пред ста вља је дан од нај ва жни јих еле ме на та у фил му 
La no via. Лор ка је мај стор ски умео да уве де еле мен те тра ди ци је у сво ја дела 
(нпр. успа ван ка). У тек сту успа ван ке ко ју Ле о нар до ва же на пе ву ши де те ту 
до де та ља се на ја вљу ју и пред ска зу ју до га ђа ји у тра ге ди ји. Па у ла Ор тис 
(2015: 5) ко ја ка же да у фил му не ма ни јед ног ди ја ло га а да га ни је Лор ка 
на пи сао, упо тре бља ва тра ди ци о нал не на род не пе сме ко је је ау тор сво је вре-
ме но за пи сао6 и по е ме ко је је на пи сао а ко је су за по тре бе фил ма ин тер пре-
ти ра ли шпан ски му зич ки умет ни ци. Ин ма Ку е ста (In ma Cu e sta), ма е страл на 
у уло зи Ве ре ни це, пе ву ши ко плу Los cu a tro mu le ros док се ку па а на сла вљу 
по сле вен ча ња из во ди тра ди ци о нал ну пе сму La ta ra ra. На род ну успа ван ку 
Na na del ca bal lo gran de ко ју Ле о нар до ва же на пе ва си ну, Лор ки ну по е му 
Ma de ja, ma de ja пе ва де вој ка у Ве ре ни чи ној ку ћи ноћ уо чи вен ча ња док се 
дво бој мла ди ћа од ви ја уз прат њу по е ме Pe qu e ño vals vienés7 из Лор ки не 
збир ке Po e ta en Nu e va York (1930) у из вед би Со ле дад Ве лес (So le dad Vélez).

Пре но ше ње Лор ки не тра ге ди је на плат но је из у зет но те жак за да так. У 
тек сту сце на ри ја сме њу ју се про за и по е зи ја и он је у пот пу но сти ве ро до-
сто јан Лор ки ном ори ги на лу из три де се тих го ди на XX ве ка али уз из ме не 
у ко ји ма се ре ди тељ ка тру ди ла да не из не ве ри ни ре чи ни свет ко је је Лор ка 
ство рио. Она ре кон стру и ше текст тра ге ди је по пут сво је вр сне сла га ли це и 
при ла го ђа ва га је зи ку филм ске фор ме. Пеј заж, зе мљу, ко ња у по зо ри шту мо-
ра мо за ми сли ти док их у фил му мо же мо ви де ти. И упра во је том естет ском 
еле мен ту ре ди тељ ка уз по моћ ди рек то ра фо то гра фи је Ми ге ла Ан хе ла Амо-
е да (Mi guel Ángel Amo e do) нај ви ше па жње по све ти ла: сим бо ли ма, сли ка ма, 
сце но гра фи ји, све тлу и ат мос фе ри фил ма. Ан да лу зиј ски пеј заж до ча ран је 
кроз сце но гра фи ју са чи ње ну од пу сти ње и ку ћа од ка ме ња. Сни ма ње, ко је 
се од ви ја ло у сред ле та у Ка па до ки ји (Тур ска) и у пу сти њи Мо не грос (Шпа-
ни ја), је „би ло из у зет но на пор но што је има ло ути ца ја на ли ко ве а са мим 

6 „Ње гов про фе сор му зи ке Ма ну ел дел Фа ља (Ma nuel del Fal la) му у ср це уса ђу је љу бав 
пре ма на род ном ме ло су, по себ но пре ма ан да лу зиј ском кан те хон ду (шп. can te jon do), те га 
упу ћу је у тех ни ке за пи си ва ња и об ра де овог на род ног бла га“ (Iva nI še vIć 1990: 139).

7 Ле нард Ко ен (Le o nard Co hen), ко ји је во лео Гар си ја Лор ку до те ме ре да је сво јој ћер ки 
на де нуо име Лор ка, об ра дио је ову по е му под на зи вом Ta ke this waltz а у фил му је ко ри ште на 
му зи ка ко ју је он ком по но вао.



632

тим и до при не ло по себ но сти и нео бич но сти ат мос фе ре фил ма“ (re Mac ha 
2015). У сво јој ре ин тер пре та ци ји Лор ки не тра ге ди је Па у ла Ор тис као но-
ви ну осми шља ва љу бав ни тро у гао из ме ђу глав них ју на ка (Ве ре ник-Ве ре-
ни ца-Ле о нар до) еро ти зу ју ћи њи хов од нос; из о ста вља лик Др во се че док лик 
Ме се ца, Смр ти и Про сја ки ње ста па у је дан. Ве ре ни ца но си бе лу вен ча ни цу 
уме сто цр не код Лор ке. За раз ли ку од тра ге ди је у фил му је ви зу ел но при ка зан 
дво бој и смрт мла ди ћа као и по ги би ја Ве ре ни ко вог оца и ста ри јег бра та, где 
са зна је мо раз лог Мај чи не огром не мр жње пре ма по ро ди ци Фе ликс. Вре мен-
ски след сце на је из ме њен. На при мер, раз го вор из ме ђу Ле о нар да и Ве ре ни це 
пун пре ба ци ва ња кри ви це о то ме шта се до го ди ло из ме ђу њих у ори ги на лу 
се од ви ја пре до ла ска зва ни ца. У фил му је овај бол ни мо ме нат су о ча ва ња 
не ка да шњих љу бав ни ка по ме рен на тре ну так по сле вен ча ња (La no vIa 2015: 
00:36:30) ка да ви ше по врат ка не ма.

Од пр ве сце не гле да лац се сме шта у ат мос фе ру су ше, вру ћи не, сун ца, 
ја ло во сти. Ве ре ни чи на ку ћа је тро шна, пре ти да се уру ши, што да ка ко од сли-
ка ва по то ње до га ђа је. Ве ре ни ко ва ку ћа је опа са на зи ди на ма, по пут зам ка, 
што у нај ве ћој ме ри го во ри о ка рак те ру ве ре ни ко ве мај ке, ко ја се упи ре да 
са чу ва оно што је оста ло од њене по ро ди це. Пеј заж ко ји пра ти чи тав филм 
при ка зу је зе мљи ште без пло до ва, пе шча но тло, а је ди ни пут ка да све вр ви 
од ве ге та ци је је су сце не у шу ми. У шу ми се од и гра ва ре тро спек ти ва ко ја при-
ка зу је Ве ре ни цу, Ве ре ни ка и Ле о нар да као без бри жну, не ви ну де цу, и крај-
њи при каз по те ре за Ве ре ни цом и Ле о нар дом и њи хо ви за јед нич ки тре ну ци. 
Ви ди мо, да кле, да је па жљи во око Па у ле Ор тис ја ло во шћу пеј за жа на ја ви ло 
тра ге ди ју, тро шно шћу ве ре ни чи не ку ће не ста бил ну на след ни цу на ко јој 
по чи ва, те шким зи ди на ма су прот ност Ве ре ни ко вих на ме ра, али и твр до гла-
вост и не про мен љи вост исто ри је, а буј ном шу мом искре ност и не из бе жност 
– де тињ ство, и љу бав и страст. У све тлу тра ди ци о нал не кул ту ре, ја сно се 
ис ти чу би нар не опо зи ци је: плод но и ја ло во. На чи њен пре ступ (Ве ре ни чи но 
бек ство са Ле о нар дом) на ру ша ва тра ди ци о нал ни по ре дак, те зах те ва ка зну, 
ко ја се огле да у ја ло во сти, не до стат ку уоп ште. Са дру ге стра не, па ра док сал-
но, Па у ла Ор тис чин пре ва ре сме шта у шу му, ко ја оди ше плод но шћу, што 
не ће мо по ве за ти ни са ка квом апо ло ги јом на сту па ју ћих до га ђа ја, већ са при-
сут ним сек су ал ним чи ном, стра шћу и љу ба вљу. Шу ма сва ка ко по ста је и зго-
дан те рен за по те ру, јер је не пре глед на. Тре ба на по ме ну ти да се не мо гу сви 
еле мен ти рад ње, фил ма и тра ге ди је по ве за ти са тра ди ци о нал ном кул ту ром, 
ни ти то тре ба ра ди ти без осно ва, али је исто та ко ва жно уви де ти фи не се, 
на мер не или не на мер не, у ве за ма са тра ди ци јом.

Вра ти мо се на по ме ну ти сек су ал ни чин и из ра зе ерот ског у фил му и 
тра ге ди ји. Иа ко шпан ска тра ди ци ја не пра ви от клон од ерот ског, оно је, 
за пра во, јед на од нај бит ни јих ње них ка рак те ри сти ка, Лор ка у сво јој тра ге-
ди ји ерот ско при ка зу је са мо у на го ве шта ји ма. Тра ге ди ја оста вља ме ста за 
же љу, али до кон так та (из у зев у слу ча ју по љуп ца мла де на ца) не до ла зи. Пау-
ла Ор тис, са дру ге стра не, и те ка ко ак цен ту је ерот ско. Ве ре ни ца и Ве ре ник 
раз ме њу ју не жно сти и пре свад бе, по том, ва ља по ме ну ти и њен плес са ја сним 
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еле мен ти ма ерот ског (док пе ва пе сму La Ta ra ra), и кул ми на ци ју која се огле-
да у сек су ал ном чи ну Ве ре ни це и Ле о нар да. Под ра зу ме ва мо да се рад ња у 
тра ге ди ји и фил му не мо ра по ду да ра ти, те да је филм тек ба зи ран на драм-
ском де лу, а не да је ње на адап та ци ја. Ипак, овај ерот ски ис ко рак Па у ле Ор тис 
ства ра не ку вр сту па ра док са. Раз ме њи ва ње не жно сти и пе сма упу ће на Вере-
ни ку ука зу ју на љу бав ко ју Ве ре ни ца осе ћа пре ма Ве ре ни ку. Та љу бав сва ка-
ко по сто ји, али не у том об ли ку. Лор ка из о ста вља њем ова квих ре ше ња, чи ни 
се, же ли да ту љу бав оста ви на ду хов ном ни воу, јер то је сте глав на раз ли ка 
из ме ђу љу ба ви ко је Ве ре ни ца осе ћа пре ма Ве ре ни ку и Лео нар ду. Лор ка то 
и об ја шња ва Ве ре ни чи ним ре чи ма са кра ја тра ге ди је:

„[...] tu hi jo era un po qu i to de agua de la que yo espe ra ba hi jos, ti er ra, 
sa lud; pe ro el otro era un río oscu ro, lle no de ra mas, que acer ca ba a mí el ru mor 
de sus jun cos y su can tar en tre di en tes“ (Lor ca 2002: 163)

Ка да је реч о сек су ал ном чи ну, он је уба чен, та ко ре ћи, оче ки ва но. Лор ка, 
остав ши бли жи тра ди ци о нал ној сли ци све та, чу ва Ве ре ни чи ну не ви ност: 

„Que qu i e ro que se pa que yo soy lim pia, que estaré lo ca, pe ro que me 
pu e dan en ter rar sin que ningún hom bre se haya mi ra do en la blan cu ra de mis 
pec hos“ (Lor ca 2002: 162).

„Hon ra da, hon ra da co mo una niña re cién na ci da“ (Lor ca 2002: 163).

У сим бо ли ци Лор ки них мо ти ва нај че шће се мо гу про на ћи из ве сне кон-
стан те, ко је се, ма кар ка да је реч о тра ге ди ји, и те ка ко мо гу до ве сти у ве зу 
са тра ди ци о нал ном кул ту ром. Па у ла Ор тис пре по зна је Лор ки но ин си сти-
ра ње на од ре ђе ном спле ту мо ти ва и оне ко је сма тра ва жним и упе ча тљи вим 
пре но си на филм ско плат но. Мо ти ви ме се ца, ко ња, бо де жа и кр ви су вир ту-
о зно из ве де ни. Сви мо ти ви су ме ђу соб но по ве за ни и при ча ју при чу уна пред, 
сред стви ма по пут ме та фо ре, сим бо ла, алу зи је. За оства ри ва ње мо ти ва из-
у зет но је ва жна игра све тло сти. На и ме, го то во сва ко по ја вљи ва ње ових сим-
бо ла пра ти па жљи во осве тље на сце на. Још јед на за јед нич ка ка рак те ри сти-
ка лан ца мо ти ва је сте да се њи хо ва уло га по сте пе но раз от кри ва. Пр ви су срет 
са њи ма не ма из ри чи те ко но та ци је до ко јих ће мо не што ка сни је до ћи.

Ре ци мо, нај пре, не ко ли ко ре че ни ца о ко њу и ко ња ни ку, чи ја уло га и 
је сте нај тран спа рент ни ја. Ја сно је да је реч о Ле о нар ду. Ипак, све сти мо тив 
ко ња са мо на Ле о нар да би ло би си ро ма ше ње, ка ко драм ског де ла, та ко и 
фил ма. Овај мо тив је у тра ге ди ји по сре до ван кроз Ле о нар до ве ноћ не до ла-
ске код ве ре ни це, али мно го суп тил ни је и ефект ни је кроз успа ван ку ко ју 
пе ва ју Ле о нар до вом де те ту. Па у ла Ор тис за др жа ва и јед но, и дру го, те при-
до да је ста кле не фи гу ре ко ња ко је пра ви Ве ре ни чин отац и не што по пут 
слај до ва за про јек тор, што про ми че пред ве ре ни чи ним и гле да о че вим очи-
ма, ства ра ју ћи хип но ти шу ћу илу зи ју. На гла си ће мо да коњ сим бо ли ше сек-
су ал ну моћ и му шкар ца. Још јед ном има мо опис Ле о нар до ве љу ба ви као 
оли че ња сек су ал не же ље и стра сти. Коњ ко га ја ше Ле о нар до (ми сли мо на 
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сце ну са по чет ка тра ге ди је), као и онај из успа ван ке, у де лу, а по том и у фил-
му, опи сан је као из му чен, не мо ћан, на из ма ку сна ге. Упра во је то суд би на 
ње го вог ја ха ча с кра ја при че.

Ста кле не фи гу ре ко је пра ви Отац је су ко њи (La no vIa 2015: 00:12:12), а 
од мах на кон Оца, на сце ну сту па Про сја ки ња ко ја пра ви ста кле не бо де же 
и да је их Ве ре ни ци (La no vIa 00:14:00). Та ко пој мо ви ста кла, кри ста ла ко је 
Лор ка као пе снич ко сред ство и упо тре бља ва на ви ше ме ста8, у ре жи ји Па у ле 
Ор тис по ста ју пред ме ти од ве ли ке ва жно сти кроз јед ну не ствар ну, ма гич ну 
ви зу ел ну игру. Ста кло се по ка зу је као од ли чан из бор због про зир но сти и 
мо гућ но сти за пре ла ма ње све тло сти, ко ја слу жи за ак цен то ва ње мо ти ва на 
нео чи глед ном, а ипак не из бе жном пла ну. 

Ме сец, по Лор ки ним ре чи ма, је сте сим бол смр ти. У фил му La no via у 
јед ној од пр вих сце на, Ве ре ни ца у ру ку узи ма ста кле ну фи гу ру ме се ца. У 
тра ге ди ји је ме сец пер со ни фи ко ван, али се у фил му за то не на ла зи ме ста 
и чи ни се да је то до бар из бор. По ја ва пер со ни фи ко ва ног ме се ца би филм 
по гу ра ла са фи не ме ђе ре ал но сти, са еле мен ти ма ма гиј ске, оп чи ња ва ју ће, 
на го ве ште не илу зи је, у про стор фан та сти ке. Ње го ва сим бо ли ка је, са дру ге 
стра не, не дво сми сле но пре по зна та, па се по ја вљу је, ка ко у фи гу ри ца ма, 
та ко и као ве ли ки, пун ме сец у но ћи, али и ве сник смр ти у зо ру, ка да до ла-
зи до ко нач ног раз ре ше ња рад ње. Ме се че ва пра ти ља је у тра ге ди ји и фил му 
Про сја ки ња. Док је у драм ском де лу за њу ре зер ви са но ме сто на кра ју, ујед-
но са Ме се цом, филм јој оста вља ме ста у чи та вом то ку рад ње. Она, ре кли 
би смо, до пу ња ва Ме се че ву уло гу. У фил му Про сја ки ња по ста је про јек ци ја 
Ве ре ни це, али са злом на ме ром. Иа ко се ово мо же ту ма чи ти ње ним зна њем 
пред сто је ћих до га ђа ја, ко је не же ли да спре чи, ипак је сва ка ње на по ја ва 
оба ви је на зло слут но шћу. Да је Про сја ки ња за пра во Ве ре ни ца, по ста је ја-
сни је са бли зи ном кра ја фил ма. Ве ре ни чи на и Про сја ки њи на ха љи на су 
исте, ко се су им исто ис пле те не, чак се у јед ном тре нут ку сме њу ју њи хо ви 
ли ко ви. По ма ло је је зи во што Про сја ки ња/Ве ре ни ца гу ра се бе у соп стве ну 
про паст. 

Но, вра ти мо се још мо ти ву кр ви и бо де жа. Бо деж је смрт, осве та и жр тва, 
и та ко ђе је на пра вљен од ста кла. Про сја ки ња да је бо деж ве ре ни ци, а у јед-
ној од сце на ко је већ во де ка рас пле ту, из го ва ра сти хо ве: „La lu na de ja un 
cuc hil lo aban do na do en el ai re“ (La no vIa 2015: 00:55:08). На но во се сре ћу 
мо ти ви ко ји на го ве шта ва ју смрт – Про сја ки ња, ме сец и бо деж. При кљу чу-
је им се и крв, ко ја је при сут на увек ка да и Про сја ки ња. Ве ре ни ца се на ка-
шље и из ба ци у ру ку крв и де ло ве бо де жа. Вра ти мо се на сли ку ста кле них 
фи гу ра од ко је смо по че ли. Нај ва жни ји мо ти ви се оку пља ју у њи ма, оли ча-

8 Ma dre: En una cu sto dia de cri stal y to pa ci os pondría yo la ti er ra em pa pa da por el la (Lor ca 
2002: 133).

Lu na: ¡De jad me en trar! ¡Ven go he la da por pa re des y cri sta les! (Lor ca 2002: 144).
No via: ¡Qué vi dri os se me cla van en la len gua! (Lor ca 2002: 150).
Muc hac ha 2: Jazmín de ve sti do, cri stal de pa pel. (Lor ca 2002: 155).
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ва ју не сре ћу и смрт, а у то ку фил ма нас из но ва на њих под се ћа ју све тлост 
ко ја се кроз њих пре ла ма и Про сја ки ња, су ђа ја ко ја бри не да се зго ди све по 
пла ну. У флеш бе ку ко ји је сни ман тех ни ком ка ме ре успо ре ног фил ма (енг. 
slow mo tion) у ком нас ре ди тељ ка упо зна је са не ка да шњом љу бав ном ве зом 
Ле о нар да и Ве ре ни це, ви ди мо сце ну у ко јој јој он по кла ња ме сец од кри ста-
ла а ко ји она дан да нас чу ва у сво јој со би (La no vIa 2015: 00:08:30). Отац у 
сво јој ра ди о ни ци из ра ђу је ко ња од кри ста ла (La no vIa 2015: 00:12:26), на 
истом ме сту Про сја ки ња из ра ђу је два ста кле на бо де жа (La no vIa 2015: 
00:14:03). ко ји ма ће би ти спро ве де но ме ђу соб но уби ство мла ди ћа. Ве ре ни ца 
пљу је ко ма ди ће ста кла (La no vIa 2015: 00:54:08). Ста кло пу ца као што пу-
ца ју емо ци је про та го ни ста (La no vIa 2015: 00:55:17).

Од ве рид бе, у ко јој се Ве ре ни ци до но се нај леп ши да ро ви, о чи јој се 
ле по ти и вред но сти на да ље при ча (на ро чи то у Лор ки ној тра ге ди ји), при-
су ству је мо и раз го во ру две па три јар хал не по ро ди це. Мај ка, ко ја као чврст 
и прин ци пи је лан лик, од го ва ра уло зи оца, и Отац Ве ре ни чин раз го ва ра ју о 
бо гат ству (ка ко ма те ри јал ном, та ко и мо рал ном) две ју по ро ди ца и сти че се 
ути сак, што они и са ми из го ва ра ју, да се спа ја ју два до бра ка пи та ла (опет 
не са мо у бу квал ном сми слу). Да ље, спре ма ње Ве ре ни це та ко ђе са др жи 
еле мен те тра ди ци је. По ма жу јој дру га ри це, а по сле свад бе им она да је уко-
сни це, ко је тре ба да по мог ну сле де ћој де вој ци да сту пи у брак. Ова кав прин-
цип ни је стран ни да нас, са мо што је са да за сту пље но ба ца ње би дер ма је ра, 
али са истим зна че њем. Ве о ма је леп де таљ што је Ве ре ник оки ћен кла сјем 
жи та. Жи то је сим бол плод но сти, што ак цен ту је мла до же њи ну и уоп ште 
брач ну функ ци ју. Мај ка из у зет но ле по до ча ра ва од нос му шкар ца и жи та 
ка да ка же: „Los hom bres, hom bres, el tri go, tri go“ (Lor ca 2002: 95). Освр ну ће мо 
се још и на цвет на ран џе, ко ји је ве о ма би тан у тра ге ди ји, а пре по зна ла га 
је и Па у ла Ор тис. Нај пре Ле о нар до пи та Ве ре ни цу да ли јој је иза бра ник 
до нео на ран џин цвет, а по том је ви ди мо оки ће ну на ран џи ним цве том. По-
ја вљи ва ње ове биљ ке ни је слу чај но. Ма ну ел Ан то нио Аран го (1998: 190) 
ка же да на ран џин цвет пред ста вља „му шку сек су ал ну моћ и опло ђе ње Ве-
ре ни це“. Осим ово га, ка да мла да но си на ран џин цвет, то је знак да је она 
чи ста, не ви на. Ви ше знач ност на ран џи ног цве та у шпан ској тра ди ци о нал ној 
кул ту ри, ко ју пре но си Лор ка у сво је де ло, а по том Па у ла Ор тис на филм, је 
оправ да ла сва ки свој аспект. Нај пре, Ле о нар до ва опа ска у пи та ње до во ди 
Ве ре ни ко ву сек су ал ну моћ, од но сно, ве о ма ва жним се сма тра мо гућ ност 
му шкар ца да оства ри сво ју функ ци ју у бра ку. Да ље, Ве ре ни ков дар су ге-
ри ше и то да је Ве ре ни ца не ви на, чи ста, што се твр ди у тра ге ди ји, али се 
по ма ло до во ди у пи та ње, јер се зна да је ра ни је по сто ја ло не што из ме ђу Лео-
нар да и Ве ре ни це. Нај ин те ре сант ни ји мо ме нат у фил му је ипак онај ка да 
Ве ре ни ца ски да ве нац (на кит) са на ран џи ним цве то ви ма и да је де вој чи ци, 
а ве ре ни ко ва мај ка јој га вра ћа на гла ву. Тих сим бо лич них не ко ли ко тре ну-
та ка по ка зу ју Ве ре ни цу ко ја се опра шта од сво је не ви но сти и Мај ку ко ја 
за сту па па три јар хал не прин ци пе и не до зво ља ва уда ља ва ње од њих.
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Па три јар хал на за јед ни ца се до во ди у пи та ње пре вас ход но Ве ре ни чи-
ним пре сту пом и за то је сти же не ми нов на ка зна. У тра ди ци о нал ној кул ту-
ри по сто је из ве сне нор ме ко је се мо ра ју по што ва ти, и за чи ји пре ступ мо ра 
усле ди ти не ка вр ста санк ци је. По сле ова квих до га ђа ја, за ко је има пре гршт 
при ме ра у на род ној књи жев но сти, за јед ни ца се вра ћа у уста ље ни ток. Лор-
ка пре по зна је ова кав код, не оста вља Ве ре ни цу и Ле о нар да да жи ве срећ но, 
већ њу ка жња ва, мо жда на нео че ки ван на чин. Ве ре ни цу оста вља у жи во ту, 
а Ве ре ни ка и Ле о нар да не. Ве ре ни ци оста је чи тав жи вот да се ка је, што и 
је сте ве ћа ка зна од смр ти. Мај ка, са дру ге стра не, је сте пот пу но упу ће на у 
функ ци о ни са ње све та и за јед ни це, па оста је сми ре на. О ње ном зна њу го во-
ри и ау то ри та тив ност ко ју по ка зу је ка да тре ба да кре не по те ра за Ве ре ни цом 
и Ле о нар дом. Она је све сна да ће из гу би ти си на, али и да ље ин си сти ра на 
то ме да оде, јер зна да по сто је вред но сти ве ће од ње не лич не сре ће. Мај ка 
се још јед ном по ка зу је као чу вар па три јар хал ног по рет ка.

5. за КљУ чаК. Оста вља мо про сто ра за још де таљ ни ју ана ли зу еле ме на-
та тра ди ци о нал не кул ту ре у Лор ки ној тра ге ди ји и фил му Па у ле Ор тис. 
Ана ли за, по на шем ми шље њу, нај ва жни јих и нај у пе ча тљи ви јих еле ме на та 
ко ји су из тра ге ди је пре не ти на филм, ипак је би ла са свим до вољ на за свр хе 
ово га ра да. Тра ди ци о нал на сли ка све та је на шла ме сто у са вре ме ној адап-
та ци ји и то на (нај ма ње) два ве о ма зна чај на на чи на. Пр во, Лор ки ни сим бо-
ли су се не из бе жно мо ра ли по но ви ти у фил му, јер би без њих не стао до бар 
део са ме рад ње (ми сли мо, при ме ра ра ди, на Про сја ки њу). Дру ги на чин, још 
ус пе ли ји из пер спек ти ве фил ма, је су ме та мор фо зе тра ди ци о нал них еле ме-
на та или ре ин тер пре та ци ја тра ди ци је (фи гу ре од ста кла, игра све тло сти, 
сло је ви ти ји лик Про сја ки ње). Оста је нам, на по слет ку, да за кљу чи мо да, 
упр кос све оп штим тен ден ци ја ма да се тра ди ци ја на ру ши и оста ви у за пећ ку, 
она, мо жда у нео че ки ва ним об ли ци ма, али и те ка ко успе ва да пре жи ви, да 
бу де при сут на.

Тра ге ди ја Кр ва ве свад бе пред ста вља по ет ско де ло о жи во ту и смр ти 
где при ро да и пред ме ти из сва ко днев ног жи во та де лу ју као ли ко ви и сим бо-
ли фа ту ма. Страст је ов де не га тив ни лик а сви оста ли су ње не жр тве. „Осе ћа 
се жуд ња за сло бо дом у ко јој се стра сти ју на ка се рас плам са ва ју под буд ним 
оком ме се ца, пре ле пој а опет пре стра шној пер со ни фи ка ци ји смр ти. Бол, 
пат ња, му че ње, не мо гућ ност да се по бег не од оног не из бе жног“ (abeL Lan 
chu e cos 2017: 2). Филм La no via пред ста вља ин тер пре та ци ју лор ки јан ског 
уни вер зу ма по мо ћу па жљи во раз ра ђе ног естет ског, све тло сти и кон тра ста 
уз му зи ку ко ја све упот пу њу је. До ка тар зе до ла зи јер сва ко од нас мо же да 
се по и сто ве ти са при чом би ло да чи та де ло, гле да пред ста ву или филм. 
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Dr Sa nja M. Ma ri čić Me sa ro vić, msr Da ni ca D. Tri fu nja gić

THE FA ULT IS OF THE EARTH. ELE MENTS OF TRA DI TION AND FA TE  
IN THE TRA GEDY BO DAS DE SAN GRE AND THE MO VIE LA NO VIA

S u m m a r y

Gar cia Lor ca’s con nec tion with tra di tion and tra di ti o nal cul tu re is one of the most 
be a u ti ful mo tifs of his ar ti stic opus. A num ber of stu di es of this pro mi nen ce of Lor ca’s 
po e tics turn out to be a do u ble-ed ged sword, thus it is ex tre mely im por tant to find a su bject 
that will not be a sim ple re pe ti tion of what has al ready been said. The re fo re, our goal is 
to gi ve our small con tri bu tion by analysing the ele ments of tra di tion and fa te in Lor ca’s 
tra gedy Bo das de san gre (Blood wed ding) and Pa u la Or tiz’s mo vie ba sed on Lor ca’s 
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tra gedy, La no via (The bri de). We con si der this study to be use ful pri ma rily from the 
per spec ti ve of un der stan ding and in ter pre ting Lor ca’s work in the pre sent ti me con si de-
ring that the mo vie had its pre mi e re in 2015. In the symbo lism of Lor ca’s mo tifs cer tain 
con stants can be re cog ni sed which can cle arly be as so ci a ted with tra di ti o nal cul tu re. 
Pa u la Or tiz re cog ni zes Lor ca’s ada mancy on cer tain mo tifs and tran sla tes the ones she 
con si ders im por tant and im pres si ve on to the big screen. Lor ca’s symbols ine vi tably had to 
be re pe a ted in the mo vie, or el se wit ho ut them a sig ni fi cant part of the story wo uld be lost.
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Др Ди а на M. По по вић 

Ма ЛаЈ СКИ ПаН ТУН У фРаН цУ СКОМ РУ хУ

Иа ко је ма лај ски пан тун, или пан тум, уста ље ни пе снич ки 
об лик, на стао на под руч ју Ма ле зи је и Ин до не зи је, да кле на про-
сто ру ко ји је ге о граф ски и кул ту ро ло шки ве о ма уда љен од европ-
ског и аме рич ког тла, то ни је пред ста вља ло пре пре ку да про на ђе 
свој пут и у књи жев но сти ма дру гих кон ти не на та. У овом члан ку 
го во ри мо о осо бе но сти ма из вор ног пан ту на, по том о ње го вом про-
до ру у европ ску књи жев ну тра ди ци ју и по себ но о рас про стра ње-
но сти у фран цу ској књи жев но сти, као и у се вер но а ме рич кој књи-
жев но сти фран цу ског го вор ног из ра за. Ис тра жи ва ње по ка зу је да 
је у фран цу ском књи жев ном кру гу ова спе ци фич на лир ска фор ма 
при хва ће на, али уз из ве сна при ла го ђа ва ња ро ман ском кул тур но-
-је зич ком на сле ђу, док jе у са вре ме ној ка над ској по е зи ји на фран-
цу ском је зи ку мо гу ће про на ћи и при ме ре ко ји се вра ћа ју су шти ни 
из вор ног, ма лај ског об ли ка.

Кључ не ре чи: уста ље ни пе снич ки об ли ци, ма лај ски пан тун 
(пан тум), фран цу ска по е зи ја, фран ко-ка над ска по е зи ја.

1. ka дЕ фИ НИ цИ ЈИ Ма ЛаЈ СКОГ ПаН ТУ На. У на род ној књи жев но сти рас-
про стра ње ној на те ри то ри ји да на шње Ма ле зи је и Ин до не зи је на ста ла је 
пе сма уста ље не фор ме под на зи вом пан тун. У под не бљу ода кле по ти че, 
уо би ча је на су и дру га име на за овај об лик, као на при мер пан тон, па па ри
кан, па ре кан (ŽIv ko vIć 1992: 563)1. У ње му се тре ти ра ју нај ра зли чи ти је те ме, 
од вер ских и по уч них до ша љи во-са ти рич них и љу бав них. Ове по след ње 
су нај за сту пље ни је.

У ма лај ској кул тур ној тра ди ци ји пан тун је при су тан од дав ни на. На-
стао је у усме ној фор ми, ко ју ни ка да ни је на пу стио. Ре ци то вао се или пе вао 
то ком це ре мо ни ја и све ча но сти, али и при ли ком не ких ва жних тре ну та ка 

1 Пре ма Ет но ло шком из ве шта ју (Et hno log re port for Ma laysi a) у Ма ле зи ји се го во ри 
сто ти ну три де сет и се дам је зи ка, те не чу ди што по сто је раз ли чи ти на зи ви за исти по јам 
<www.wi ki wand.co m/sr /Ма ле зи ја>.
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у сва ко днев ном жи во ту. По сто је пан ту ни ко ји ма се из ја вљу је љу бав, на го ве-
шта ва ју од ла сци, ис ка зу ју раз не до го дов шти не, ша ле, по ку де или му дро сти. 
Ка да је ушао у пи са ну књи жев ност, пан тун се мо гао на ћи у про зним тек сто-
ви ма, као по ет ски од ло мак, у ви ду мо но ло га или ди ја ло га (vo Is set 1997: 7).

Пр ви пи са ни при ме ри пан ту на да ти ра ју из ше сна е стог ве ка. За бе ле же ни 
су арап ским пи смом у тек сту под на сло вом Ди на сти ја сул танâ (Su la la tus 
Sa la tin), по зна ти јем као Ма лај ски ро до слов (Se ja rah Me layu)2, за ко ји се сма-
тра да је на ста јао у пе ри о ду од 1401–1511, да би ко нач но био об је ди њен и пре-
пи сан 1536. го ди не (РЕ ВУНéНКО Ва 2008). Због то га се уз по јам пан ту на, ко ји 
је на шао ме сто у овом ва жном исто риј ском спи су3 увре жио епи тет ма лај ски.

Ма лај ски пан тун је лир ски об лик осо бен пре све га по сво јој струк ту ри, 
ко ја се за сни ва на по на вља њи ма и број ним па ра ле ли зми ма, од но сно на из-
ве сној си ме три ји, ко ја је у пи са ном об ли ку још из ра же ни ја, јер се усме ном 
(ау ди тив ном и во кал ном) аспек ту при дру жу је и ви зу ел ни. Па ра ле ли зам се 
уо ча ва нај пре у бро ју сти хо ва, ко јих има че ти ри (да кле, реч је о ка тре ну), а 
сва ки стих са чи њен је од по че ти ри ре чи. Сва ка реч има два, нај ви ше три 
сло га, та ко да је број сло го ва у сти ху нај ма ње осам, што је нај че шћи слу чај, 
или пак ве ћи, али не пре ла зи два на ест. Иза бра ни број сло го ва у пр вом сти ху 
за др жа ва се до кра ја пе сме, чи ме се по сти же уста ље ни ри там.

Па ра ле ли зам се огле да и у фо нет ској струк ту ри. Пан тун је ми ло звуч-
на лир ска пе сма ко ја оби лу је ри ма ма. Ње на гла сов на ор га ни за ци ја из пр ва 
два сти ха пре сли ка ва се у на ред на два. Уо би ча је но је при су ство укр ште не 
ри ме, абаб, али су че сте и уну тра шње, ко је мо гу да иду до тле да се све речи 
ри мо ва них сти хо ва та ко ђе ри му ју (vo Is set 1997: 7–8).

И се ман тич ки ни во пе сме под ра зу ме ва од ре ђе ни па ра ле ли зам. Тач ни-
је, реч је о би пар тит ној струк ту ри у ко јој се те ма, пе снич ка сли ка, или ре ђе 
по ен та, из не та у пр вој по ло ви ни ка тре на, на ла зи и у на став ку, од но сно у 
на ред на два сти ха, али у не што из ме ње ном об ли ку.4 Дру гим ре чи ма, те мат ски 

2 Пре во ди на европ ске је зи ке да ти ра ју из де вет на е стог ве ка. Пр ви од њих био је пре вод 
на ен гле ски је зик, шкот ског ори јен та ли сте Џо на Леј де на (John Leyden), ко ји ни је до жи вео 
ње го во штам па ње. На и ме, об ја вљен је 1821. го ди не у Лон до ну, де сет го ди на на кон пре во-
ди о че ве смр ти. У ди ги та ли зо ва ном об ли ку овај пре вод је до сту пан и на ин тер не ту.

3 Пан ту ни се на ла зе на стр. 83, 316. и 330. 
4 Жак Жуе (Jac qu es Jo u et), члан гру пе Ули по (Ou li po) – ра ди о ни це за по тен ци јал ну 

књи жев ност (фр. Ou vro ir de Littéra tu re Po ten ti el le), ко ју су осно ва ли фран цу ски књи жев ни ци 
и ма те ма ти ча ри 1960. го ди не ра ди екс пе ри мен ти са ња са при ме ном ма те ма тич ких мо де ла 
на књи жев но ства ра ла штво – опи су је пан тун као струк ту ру по на вља ња ко ја има об лик 
ка тре на у ко јем је пр ви дво стих де но та ти ван, де скрип тив ног ка рак те ра, по све ћен опи су 
не ког до га ђа ја из сва ко дне ви це или из исто ри је, док су на ред на два сти ха ин ти ми стич ка и 
пред ста вља ју но си о це емо ци о нал ног ста ња. У њи ма пе сник из но си свој су бјек тив ни до жи-
вљај, као до пу ну прет ход ном дво сти ху (jo u et 2005: 20–21). Иа ко у лич ном то ну, дру ги дво стих 
мо же има ти вред ност оп ште исти не или из но си ти мо рал ни суд и та да ис каз на ли ку је по-
сло ви ци или на ра во у че ни ју из ба сне у сти ху (chIs hoLM 1911: 686). Иа ко се мо же чи ни ти да 
су у су прот но сти, пр ви и дру ги део ка тре на су, за пра во, ком пле мен тар ни. 
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на го ве штај из пр ве по ло ви не пе сме раз ви ја се у на став ку, од но сно на да ље 
не мо же би ти из не ве рен, јер не ма уво ђе ња но вих те ма. Че сто су при сут не 
игре ре чи ма, сва ко вр сна по на вља ња мор фе ма, сли ка или сим бо ла, с на ме-
ром да се обез бе ди је дин ство у идеј ном сми слу, као и је дин ство то на. Ипак, 
има и слу ча је ва у ко ји ма та ква пре на прег ну тост тек ста у ску че ном је зич ком 
про сто ру ка тре на про у зро ку је са свим су про тан ефе кат, од но сно до при но си 
на стан ку по те шко ћа у раз у ме ва њу по ру ке. Те по те шко ће на ста ју и као по сле-
ди ца чи ње ни це да је пан тун про ис те као из усме не тра ди ци је, ко ја до пу шта 
из ве сне тек сту ал не им про ви за ци је при ли ком из го ва ра ња (ре ци то ва ња или 
пе ва ња) сти хо ва, ко је се ру ко во де, пре све га, звуч ном сли ком. Мо же се при-
ме ти ти да се та кви слу ча је ви, упра во због крат ко ће фор ме (све га че ти ри 
сти ха) и мо гу ћег при су ства им про ви за ци ја при бли жа ва ју по е ти ци дру гих 
ис точ њач ких фол клор них об ли ка, на при мер по е ти ци ру ских и укра јин ских 
ча сту шки, лир ског об ли ка та мо шње на род не по е зи је.5

Пан тун уо би ча је но има че ти ри сти ха, али по сто је и ду жи об ли ци, који 
у из вор ној књи жев но сти ни су че сти. Та кав је, на при мер, пан тун бер кајт 
(pan tun ber ka it), што у пре во ду зна чи улан ча ни пан тун. Са ста вљен је из 
ви ше ка тре на, те се са мим тим мо гућ но сти по на вља ња сег ме на та или спро-
во ђе ње од ре ђе них фор мал них па ра ле ли за ма из стро фе у стро фу умно жа-
ва ју и пре пли ћу. 

Упра во ова кви, нео бич но сло же ни об ли ци при ву кли су европ ске пе сни-
ке с по чет ка де вет на е стог ве ка. Но, без об зи ра на ду жи ну по ет ског тек ста 
(би ло да је реч о јед ном или о ни зу ка тре на), европ ски пе сни ци су све те 
об ли ке сма тра ли исто вр сном ис точ њач ком лир ском фор мом, на зи ва ју ћи их 
истим име ном, пан тун, или ка ко се гре шком уста лио у фран цу ској тран-
скрип ци ји са су фик сом -ум, пан тум (vo Is set 1997).

2. ПРО дОР ПаН ТУ На У ЕВРОП СКУ КЊИ ЖЕВ НУ ТРа дИ цИ ЈУ. Ма лај ска по е зи ја 
ве о ма је раз ви је на и има ду гу тра ди ци ју ко ја тра је и да нас. Не гу ју се број ни 
по ет ски об ли ци, од ко јих су нај по пу лар ни ји хи ка јат (hi ka i at) и пан тун, али 
се је ди но овај дру ги ра ши рио из ма лај ског је зи ка и кул ту ре у дру ге је зи ке 
и сре ди не (www.wi ki wand.co m/sr /Ма ле зи ја).

У европ ским књи жев но сти ма ма лај ски пан тун ни је при су тан пре де-
вет на е стог ве ка. Јед но став но, за ње га се ни је зна ло. Под ути ца јем по све 
дру га чи је књи жев не тра ди ци је и уку са од из вор не6, у европ ској по е зи ји 

5 Реч је о об ли ку на род не по е зи је, углав ном љу бав не те ма ти ке, где де вој ка из го ва ра 
мо но лог од че ти ри сти ха (ка трен), ко ји је че сто про жет ху мо ром. По сво јој струк ту ри и 
то ну при бли жа ва ју јој се укра јин ска ка ло мај ка и срп ско хр ват ски бе ћа рац (ви де ти ни же). 
Код ру ских ау то ра при ме ри ин спи ри са ни овим на род ним об ли ком, али у ду жој фор ми, 
мо гу се про на ћи у по е зи ји Вла ди ми ра Ма ја ков ског (Вла ди мир Маяко вский) и Алек сан дра 
Бло ка (Алек са ндр Блок) (ŽIv ko vIć 1992: 115).

6 Европ ске књи жев но сти по те кле су на истим осно ва ма, из вре ме на сред њо ве ков ног 
ла ти ни те та, ка да је вла да ло је зич ко и кул тур но је дин ство, ко је је, по том, об ли ко ва ло 
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нај че шће се на ла зи као ду жи пе снич ки об лик, ко ји је са ста вљен од ви ше 
ка тре на, чак чи та вог ни за, у ко ји ма се, пре ма из вор ном пра ви лу бер кај та, 
од но сно улан ча ног пан ту на, дру ги и че твр ти стих пр ве стро фе по на вља ју 
као пр ви и тре ћи стих дру ге стро фе, при че му се та кав си стем спро во ди 
до след но на чи та ву пе сму, од но сно дру ги и че твр ти стих дру ге стро фе 
исто вет ни су са пр вим и тре ћим сти хом на ред не, тре ће стро фе, и та ко ре дом 
(jo u et 2005: 16).

По сто је и ци клич ни пан ту ни, ко ји су ве о ма че сти у за пад но е вроп ској 
по е зи ји, али не и у из вор ној. У њи ма су ини ци јал ни и по след њи стих пе сме 
иден тич ни (jar rety 2010: 304). Жак Жуе (Jac qu es Jo u et) са свим ис прав но 
за кљу чу је да се у си сте му по на вља ња ко је ва жи за ци клич ни улан ча ни 
пан тун мо гу по ја ви ти нај ви ше две ри ме (2005: 17), да ка ко укр ште не. Ову 
мо ду ци клич них или за тво ре них пе са ма, ко ја је, на рав но, већ по сто ја ла код 
европ ских со не та, пред ло жио је и при ме нио на пан ту не фран цу ски пе сник 
Те о дор де Бан вил (Théodo re de Ban vil le) у свом Ма лом трак та ту о фран цу
ској по е зи ји (Pe tit tra ité de poésie française) из 1872. го ди не, где је по ред уста-
ље ног рас по ре да ри ма и прин ци па по на вља ња сти хо ва увео и тре ће на че ло за 
пи са ње пан ту на, а то је ци клич на фор ма7 (ban vIL Le 1872: 221), од но сно увео 
је „пра ви ло за вр шне ре чи“ („rè gle de cla u su le“), ко је ће по ста ти ши ро ко 
усво је ни мо дел ме ђу фран цу ским пе сни ци ма. Та ко се, за пра во, ство рио фран
цу ски тип пан ту на, ко ји се уда љио од из вор не ма лај ске фор ме (али и од 
ње го ве су шти не!) и при бли жио уку су европ ског чи та о ца (vo Is set 1997: 13). 

Бу ду ћи да је реч о спе ци фич ном ви ду по и гра ва ња са фор мом, ма лај ски 
пан тун је мо рао оста ви ти ути сак на пе сни ке епо хе ро ман ти зма, ко ји су се 
окре та ли Ори јен ту и све му што је из гле да ло ег зо тич но и што је пред ста-
вља ло но ви ну. Ис тра жи ва ли су га и мо ди фи ко ва ли, уно се ћи свој лич ни 
по ет ски пе чат. Сто га ни је мо гу ће го во ри ти о европ ском пан ту ну као је дин
стве ној пе снич кој фор ми, већ са мо о је дин стве ној ин спи ра ци ји.

но во ве ков не књи жев но сти на на род ним је зи ци ма. Сто га по ет ске по ја ве не ког пе ри о да не 
мо же мо по сма тра ти као ме ха нич ки са бра не, не го као по ја ве ко је чи не ор ган ско је дин ство 
(ГР дИ НИћ 2000: 8), у ко јем је мо гу ће пра ти ти с јед не стра не раз вој кла сич них по ет ских обли-
ка, а са дру ге, оне ко је чи не мо ди фи ко ва не или по све но ве, ку ри о зне фор ме, ко је је Ернст 
Ро берт Кур ци јус (Ernst Ro bert Cur ti us) на звао ма ни ри зми ма, и сма трао их кон стан том европ ских 
књи жев но сти, ком пле мен тар ној кла си ци, ко ја је узе та за нор му. У овом сми слу го во ре ћи, 
про дор јед не ва не вроп ске фор ме у европ ски књи жев ни круг пред ста вља при мер ко ји ни је 
ви ше ни од сту па ње од нор ме ни мо ди фи ка ци ја увре же не тра ди ци је, не го пот пу но но ви 
кул ту ро ло шко-стил ски еле мент, ко ји из ла зи из окви ра европ ских ма ни ри за ма. Због ве ли ке 
кул тур но-је зич ке раз ли ке (ви де ти ни же), пан тун и ни је мо гао би ти при хва ћен без прет-
ход них при ла го ђа ва ња по сто је ћој тра ди ци ји и уку су циљ не кул ту ре. Иа ко га на зи ва мо 
ма лај ским, то чи ни мо због ње го ве ве зе са зе мљом на стан ка, али не и због вер но сти из вор ном 
об ли ку. За пра во, би ло би тач ни је на зва ти га европ ским (фран цу ским, ен гле ским, не мач ким 
и та ко ре дом) и та ко га раз ли ко ва ти од из вор не по ет ске фор ме из ко је је на стао де ри ва ци-
јом. Јер, европ ски пан тун се, као што ће мо ви де ти, еман ци по вао. 

7 Ово пра ви ло већ се по ја вљи ва ло у со не ти ма, а под ра зу ме ва да пе сма за вр ша ва истим 
сти хом ко јим је и по че ла. Ти ме се ства ра ути сак бес крај ног кру жног то ка. 



645

2.1. ПаН ТУН У ЕВРОП СКИМ КЊИ ЖЕВ НО СТИ Ма. Рас про стра ње ност пан ту на у 
европ ским књи жев но сти ма ва ри ра, али се gros so mo do мо же ре ћи да је реч 
о рет ко за сту пље ној пе снич кој вр сти, ко ја се, по не кад, ме ри по је ди нач ним 
при ме ри ма у окви ру на ци о нал не књи жев но сти.

Хро но ло шки по сма тра но, пр ви пан ту ни на евр оп ском тлу, ка ко на во ди 
Жуе (2005), об ја вље ни су на ен гле ском је зи ку, у Лон до ну 1812. го ди не, у књи-
зи ори јен та ли сте Ви ље ма Мар зде на (Wil li am Mar sden) по све ће ној ма лај ском 
је зи ку, под на сло вом Гра ма ти ка ма лај ског је зи ка (A Gram mar of the Ma layan  
Lan gu a ge). У њој се на ла зе Мар зде но ви пре пе ви8. Тек мно го го ди на ка сни-
је на ста ће пр во ори ги нал но оства ре ње на ен гле ском је зи ку (ко је да ти ра из 
1876. го ди не), чи ји ау тор је Остин Доб сон (Au stin Dob son). До та да је у Не мач-
кој већ об ја вље на ори ги нал на пе снич ка збир ка на не мач ком је зи ку, ин спи-
ри са на овим ис точ њач ким об ли ком, У ма лај ском об ли ку (In ma layischer 
Form, 1821). Упра во пи сац ове збир ке, Адел берт фон Ша ми со (Adel bert von 
Cha mis so), на дах ну ће Ја но ша Ара ња (János Arany), ма ђар ског пе сни ка де вет-
на е стог ве ка, да са чи ни пр ви и до са да је ди ни по зна ти пан тун на ма ђар ском 
је зи ку, пи сан осме рач ким сти хом, под на сло вом Ви тез Бор (Bor vitéz, 1855) 
(szILágyI 2009: 271).9

Ни на дру гим је зи ци ма ни је мно го за сту пљен. На и ме, на ру ском је зи-
ку пан ту не је пи сао Ва ле риј Бр ју сов (Ва лерий Я́ко вле вич Брю́сов), Ни ко лај 

8 Мар зден да је че ти ри при ме ра ма лај ског пан ту на, ко је је пре вео с арап ског на ен гле ски 
је зик. Жуе на во ди да је је дан од тих при ме ра пре ве ден 1824. го ди не на фран цу ски је зик, 
али без ри ма и сло бод ним сти хом. Фран цу ски пре во ди лац ни је на зна чен. Реч је о сле де ћим 
сти хо ви ма:

The he ron in to the air
And das hes down the fish it had ca ught.
For be ar to grasp bur ning em bers,
Or, fe e ling the he at, you qu ickly let them go (jo u et 2005: 18). 

У фран цу ској вер зи ји сти хо ви гла се: 
Le héron pla ne dans l’a ir,
Et en glo u tit le po is son qu ’il ava it pris
Gar dez-vo us de ra mas sez des cen dres ar den tes,
Ou, sen tant la cha le ur, vo us les lâcherez promp te ment (jo u et 2005: 20).

9 Реч је о улан ча ном пан ту ну са ста вље ном од че тр на ест ка тре на. На во ди мо са мо пр ва 
два:

Ködbe vész a nap sugára,
Vak homály ül bércen-völgyön.
Bor vitéz kap jó lovára:
„Isten hozzád, édes hölgyem!“

Vak homály ül bércen-völgyön,
Hűs szél zörrent pus zta fákat.
„Isten hozzád, édes hölgyem!
Bor vitéz már messze vágtat“ (szILágyI 2009: 271).
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Гу ми љов (Ни ко лай Сте пано вич Гу милёв), Аде ли на Ада лис (Аде ли на Ада-
лис), на грч ком зна ме ни ти пе сник Јор гос Се фе рис (Γιώργος Σεφέρης), а у 
срп ској књи жев но сти је ди но се мо же про на ћи у пе снич ком опу су Вла ди-
ми ра В. Пре ди ћа (ru ŽIć 2008: 139).10

3. MаЛаЈСКИ ПаН ТУН У фРаН цУ СКОМ КЊИ ЖЕВ НОМ КРУ ГУ. У Фран цу ској, 
осим ано ним ног пре пе ва из 1824. го ди не (в. под но жну на по ме ну број 8), као 
по зна ва лац ма лај ског пан ту на по ја ви ће се ве ли ки пе сник Вик тор Иго (Vic tor 
Hu go). На и ме, не ци клич ну пе сму од че ти ри ка тре на, ко ју је по су дио из Мар-
зде но ве Гра ма ти ке (vo Is set 1997: 59), Иго је дао Ер не сту Фу и неу (Er nest 
Fo u i net)11, ори јен та ли сти ко ји је за ње га и ра ни је пре во дио од лом ке са арап-
ског, пе р сиј ског и дру гих ори јен тал них је зи ка, да је пре пе ва на ен гле ски. 
Иго ју је по том об ја вио на фран цу ском под јед но став ним на сло вом Ма лај ски 
пан тун (Pan to um ma la is), оце њу ју ћи да је то са мо је дан у пре гр шту дра гу ља 
из ве ли ког руд ни ка ка кав је Ори јент (hu go 1913: 562). Ти сти хо ви12 на ла зе 
се на кра ју књи ге, у Бе ле шка ма (No tes) у окви ру збир ке Ори јен тал ке (Les 
Ori en ta les), ко ја је иза шла из штам пе 1829. го ди не (hu go 1913: 561–562)13. 
Иа ко се Иго ни је стрикт но при др жа вао па ра ле ли за ма (број сло го ва ва ри ра, 
из о ста ле су ри ме, по не ки по но вље ни стих је мо ди фи ко ван у на ред ном по-

10 У срп ској на род ној по е зи ји, пан тун би се, уз из ве сне огра де, мо гао до ве сти у ве зу са 
ша љи вим бе ћар цем и са ба чван ским пе сма ма (ŽIv ko vIć 1992: 81–82). Рас пра ва о овој те ми 
би ла би вред на па жње. 

11 Са ра ђи вао је са Иго ом и за ње га пре во дио тек сто ве и од лом ке с арап ског, као и са 
дру гих ори јен тал них је зи ка. 

12 Бан вил на во ди ка ко је Иго ов пре вод на чи њен у про зи (ban vIL Le 1872: 217). Ту гре шку 
ће мно ги по то њи ау то ри пре пи си ва ти, без прет ход не про ве ре.

13 Иго на во ди ове сти хо ве не да ју ћи уз њих до дат на по ја шње ња:
Les pa pil lons jo u ent à l’en to ur sur le urs ai les;
Ils vo lent vers la mer, près de la chaîne des roc hers.
Mon cœur s’est sen ti ma la de dans ma po i tri ne,
De pu is mes pre mi ers jo urs ju squ’à l’he u re présen te.

Ils vo lent vers la mer, près de la chaîne des roc hers...
Le va u to ur di ri ge son es sor vers Ban dam.
De pu is mes pre mi ers jo urs ju squ’à l’he u re présen te,
J’ai ad miré bien des je u nes gens.

Le va u to ur di ri ge son es sor vers Ban dam…
Et la is se tom ber de ses plu mes à Pa ta ni.
J’ai ad miré bien des je u nes gens;
Ma is nul n’est à com pa rer à l’o bjet de mon cho ix.

Il la is se tom ber de ses plu mes à Pa ta ni…
Vo i ci de ux je u nes pi ge ons!
Au cun je u ne hom me ne pe ut se com pa rer à ce lui de mon cho ix,
Ha bi le com me il l’est à to uc her le cœur. (hu go 1913: 561–562). 
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ја вљи ва њу), мо ра се при ме ти ти да је Иго пр ви скре нуо па жњу на по сто ја ње 
ове, ка ко је на вео, „пре кра сне“ и „ори ги нал не“ лир ске фор ме („un pan to um14 
ou chant ma la is, d’u ne déli ci e u se ori gi na lité“, hu go 1913: 561). Она ће се на ро чи то 
до па сти фран цу ским пе сни ци ма Пар на са по пут Те о фи ла Го тјеа (Théop hi le 
Ga u ti er), Те о до ра де Бан ви ла, Ле кон та де Ли ла (Le con te de Li sle), и по ста ти 
им из вор ин спи ра ци је. Мо же се ре ћи да су (тек) пар на сов ци удах ну ли жи вот 
овој вр сти пе сме на фран цу ском је зи ку, ме ња ју ћи је пре ма уку су епо хе, те 
су уво ди ли те му свет ске бо ли (фр. mal du siè cle) као и не ке но ве зах те ве 
ко ји се ти чу фор ме, по пут из бо ра сти ха (углав ном алек сан дрин ца) или пак 
би нар не пре зен та ци је те ме, ин си сти ра ју ћи на раз ви ја њу две иде је ко је се 
пра вил но сме њу ју у ета па ма од по два уза стоп на сти ха.

Бу ду ћи да су би ли оп чи ње ни са вр шен ством фор ме, пе сни ци Пар на са 
ће у пот пу но сти усво ји ти ис точ њач ки пан тун и да ти му на зна ча ју исто 
ко ли ко и дру гим европ ским уста ље ним об ли ци ма (фр. for mes fi xes) по те-
клим из сред њо ве ков не и ре не сан сне пе снич ке тра ди ци је (пре све га со не ту, 
али и дру гим об ли ци ма као што су рон до, ба ла да, де ци ма и та ко ре дом), 
чи ја по е ти ка на ли ку је по е ти ци ма лај ских улан ча них пан ту на. И, увр сти ће 
га у свој уо би ча је ни пе снич ки ре пер то ар. Раз лог што их је пан тун при вла-
чио ле жи, сва ка ко, у сло же но сти зах тевâ ко ји се по ста вља ју пред пе сни ка 
жељ ног по ет ских иза зо ва, ко ји се у овом слу ча ју са сто ји у то ме да је по-
треб но да се са ста ви с јед не стра не фор мал но стро го уре ђе на, а са дру ге 
стра не идеј но (пре све га на се ман тич ком, али и на лек сич ко-син так сич ком 
ни воу) вр ло од ре ђе на а склад на сти хо ва на це ли на. Тај иза зов обо га ти ће 
фран цу ску и уоп ште чи та ву европ ску по е зи ју де вет на е стог ве ка15, и на ста-
ви ће да по сто ји и ка сни је.

Ка да је реч о фран цу ској књи жев ној исто ри ји, по ред пе сникâ Пар на са16 и 
сим бо ли ста, и Бо длер (Ba u de la i re) ће пи са ти пе сме ба зи ра не на по на вља њи ма. 

14 Ка ко Во а се на во ди, Иго о ва тран скрип ци ја је по фран цу же на (ра ди очу ва ња из го-
во ра у пи са њу се уме сто во ка ла u на ла зи ou), али се гре шка у ко нач ној тран скрип ци ји 
пој ма при пи су је про це су штам па ња књи ге, при ли ком ко јег она ни је уо че на и от кло ње на, 
те се на ме сту крај њег кон со нан та n на шло m (pan to um). По јам је у том об ли ку ши ро ко 
при хва ћен у фран цу ској књи жев но сти и кул ту ри. Је ди но су Же рар де Нер вал (Gérard de 
Ner val) и Ле конт де Лил би ли до след ни у ко ри шће њу ис прав не тран скрип ци је (pan toun). 
Во а се на во ди да Де Лил ни је до зво ља вао гре шку ве ро ват но због свог ре и ни он ског по ре кла 
и бли зи не Ин диј ском Оке а ну (vo Is set 1997). 

15 Уста ље ни пе снич ки об ли ци, уоп ште узев, ин три гант ни су за ства ра о це, јер је по-
треб но из бо ри ти се са за ко ни то сти ма сва ког по је ди нач ног об ли ка, ма ко ли ко био ком плек-
сан. Ка ко Са ња Па ри по вић Крч мар при ме ћу је за пе сни ке срп ског нео сим бо ли зма ко ји су 
во ле ли да ко ри сте стал не пе снич ке об ли ке, за њих је „по сти за ње мо де ла ко је об лик тра жи 
[…] пред ста вљао иза зов, док је с дру ге стра не [то] би ла сво је вр сна по твр да њи хо вог та лен та“ 
(Па РИ ПО ВИћ КРч МаР 2017: 127). До дај мо да што је об лик зах тев ни ји, иза зов је ве ћи. Ово је, 
сва ка ко, уни вер зал на од ли ка ко ја ва жи за пе сни ке свих епо ха и свих ме ри ди ја на. 

16 Ме ђу ау то ри ма ко ји се ин спи ри шу пан ту ном Бан вил на во ди Шар ла Асе ли ноа (Char les 
As se li ne au) и Луј зу Си фер (Lo u i sa Si e fert). Од по зна тих пе сни ка по ме ни мо још Ал бе ра Гла-
ти њи ја (Al bert Gla tigny) и Ре неа Ги ла (René Ghil).
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Иа ко и он од сту па од стро гих зах те ва из вор ног пан ту на, као што уо ста лом 
чи не сви фран цу ски пе сни ци17 (jar rety 2010: 304), ње го ве пе сме од ра жа ва-
ју по е ти ку овог ма лај ско-ин до не жан ског об ли ка и по ста вља ју Бо дле ра на 
че ло фран цу ских ства ра ла ца ко ји се њи ме на дах њу ју (в. ни же).

3.1. ПаН ТУН У фРаН КО фО НОЈ Ка На дИ. Овај пе снич ки об лик до спео је и на 
се вер но а ме рич ки кон ти нент. Kако је фран ко-ка над ска књи жев ност вер но 
пра ти ла до га ђа ња на фран цу ском књи жев ном не бу, та ко је то ком де вет на-
е стог ве ка при хва ти ла та мо шњи ро ман ти чар ски укус и иде је, као и мо ду 
пи са ња уста ље них пе снич ких фор ми. По ред Ла мар ти на (La mar ti ne), Ми сеа 
(Mus set) и Ви њи ја (Vigny), Иго је пред ста вљао нај ве ћу ин спи ра ци ју чи та вој 
јед ној ге не ра ци ји пи са ца, а од уста ље них пе снич ких вр ста, со нет је по стао 
нај до ми нант ни ја фор ма. Ме ђу тим, пе снич ко уме ће од ме ра ва ло се и ко ри-
шће њем дру гих уста ље них об ли ка, те је и пан тун у дру гој по ло ви ни де вет-
на е стог ве ка до био сво је ме сто, али са мо као ин спи ра ци ја, код пе сни ка као 
што су Фран соа Гза ви је Гар но (François-Xa vi er Gar ne au), Фран соа Ма гло ар 
Де ром (François-Ma glo i re De ro me) (в. Des poè tes mécon nus du Québec 2002), 
ко ји ни су оства ри ли ве ли ке до ме те у по е зи ји, и код пе сни ка Мон тре ал ске 
шко ле, ко ја се раз ви ја ла од са мог кра ја ве ка све до по ло ви не че твр те де це-
ни је на ред ног ве ка ка да се уга си ла (1895–1935). При пад ни ци ове чу ве не 
шко ле, на че лу са ис так ну тим пе сни ком Еми лом Не ли га ном (Émi le Nel li gan), 
по мно ги ма нај зна чај ни јим пе сни ком тог пе ри о да, има ли су сво је уз о ре ме ђу 
фран цу ским и бел гиј ским ау то ри ма, пре све га ме ђу пар на сов ци ма, ко ји су 
во ле ли да екс пе ри мен ти шу са пе снич ком фор мом. Та ко су и у ка над ској 
књи жев но сти мо ди фи ка ци је по ста ле уо би ча је ни мо дел пи са ња, те се при-
ме ри по ет ских оства ре ња ко ја по чи ва ју на па ра ле ли зми ма, у ства ри, те шко 
мо гу свр ста ти у пра ве пан ту не. На при мер, узо ри за чу ве ну пе сму Ри там 
но ћи (Rythmes du so ir) Еми ла Не ли га на би ли су Бо дле ро ва Хар мо ни ја ве че ра 
(Har mo nie du so ir) и Вер ле но ва (Ver la i ne) Ме се чи на (Cla ir de lu ne), пе сме 
ко је су се већ уда љи ле од пан ту на, те не чу ди што Не ли га но ви сти хо ви 
има ју још ма ње за јед нич ког са ма лај ским об ли ком, за ко ји он, очи глед но, 
ни је мно го ма рио.

За пра во, пр ви при мер ма лај ског пан ту на у ка над ској књи жев но сти 
фран цу ског го вор ног из ра за, пот пу но из не на ђу ју ће, да ти ра из вре ме на пре 

17 Ако се сло жи мо са тврд њом Пје ра Ги роа (Pi er re Gu i raud) да је за вер си фи ка ци ју 
ва жно да ли је она си ла бич ка по пут фран цу ске, ак це нат ска по пут гер ман ске, или пак кван-
ти та тив на, по пут грч ко-ла тин ске (gu I raud 1978: 9‒11), уви де ће мо да је по не кад не мо гу ће 
до след но пре не ти уста ље ну пе снич ку фор му у ње ном по све из вор ном об ли ку. Осим то га, 
по сто је и број на мор фо ло шка, гра ма тич ка и лек сич ко-се ман тич ка огра ни че ња, што је дан 
иди ом ко ји, при ме ра ра ди, има члан, као што га има фран цу ски је зик, чи ни пот пу но не при-
јем чи вим за уво ђе ње крат ке фор ме од све га јед ног ка тре на у ко јем би сти хо ви има ли по 
че ти ри ре чи. Овај (не мо гу ћи) иза зов по је ди ни фран цу ски пе сни ци су при хва ти ли, али уз 
при ме ну, мо же мо сло бод но ре ћи не из бе жних, пе снич ких сло бо да. Уз ову тврд њу до дај мо 
да је и пре во ђе ње пан ту на из у зет но зах те ван по ду хват, на ро чи то уко ли ко по сто је раз ли ке 
у при ро ди по ла зног и циљ ног је зи ка и/или ти пу вер си фи ка ци је о ко јој го во ри Ги ро. 
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ро ман ти чар ских упли ва на се вер но а ме рич ки кон ти нент (пре Иго о вог „про-
мо ви са ња“ пан ту на, али, не мој мо смет ну ти с ума, по сле ен гле ског пре во да 
Ма лај ског ро до сло ва!), у пе снич ком опу су из ра зи то плод не пе сни ки ње Ли-
ди је Се жур не (Lydia Séjo urné). Пан тун се по том ја вља у знат но ка сни јем 
пе ри о ду од ро ман ти чар ског.

На и ме, но ви нар ка и пе сни ки ња Ли ди ја Се жур не, би ла је по зна та и 
при зна та у свом род ном На пи јер ви лу, где се ак тив но ба ви ла пи са њем то ком 
пр ве по ло ви не и сре ди ном де вет на е стог ве ка. Те мат ски оп сег ко ји је че сто 
при су тан у ње ном спи са тељ ском опу су ни је нео би чан за но ви на ра, али за 
по ет ско ства ра ла штво сва ка ко је сте. Реч је о еко ном ским и тр го вач ким те-
ма ма. Она је за со бом оста ви ла ви ше од две хи ља де чла на ка и че тр де сет и шест 
збир ки тек сто ва. Го ди не 1815. об ја ви ла је збир ку под на сло вом Оде о тр го
ви ни (Odes aux échan ges), у ко ји ма се на ла зе сти хо ви о скла па њу и о рас ки-
да њу уго во ра, о на бав ци ро бе и слич ним по сло ви ма ве за ним за еко ном ску 
стру ку (в. http://www.ude nap.org /gro u pe_de_pa ges_06/po e sie_fe mi ni ne_na pi-
er vil le.ht m). У том ду ху на стао је и њен је ди ни пан тун, у ко јем је реч о раз-
во ју рин ги та у Ма ле зи ји. Пе сма но си на слов Рин гит је ма лај ска ва лу та (Le 
ring git est l’u nité monéta i re de la Ma la i sie) (szILágyI 2009: 272).

Го то во чи тав век ка сни је, тач ни је 1913. го ди не, јед на дру га пе сни ки ња 
по име ну Блан ша Ла мон тањ (Blan che La mon tag ne), об ја ви ће из у зет но зна-
чај ну збир ку по све ће ну жи во ту на се вер но а ме рич ком по лу о стр ву Га спе, 
ко ју је на зва ла Га спе зи јан ске ви зи је (Vi si ons gaspési en nes). У њој се на ла зи 
пан тун под на сло вом Здра во ма ле ни (Sa lut pe tit gas)18. Ова пе сма се у са вре-
ме ној ка над ској кри ти ци још увек сма тра пр вим при ме ром пан ту на у ка-
над ској књи жев но сти фран цу ског го вор ног из ра за (sa Intjac qu es 2005: 344), 
ве ро ват но јер је об ја вље на у пе снич кој збир ци ко ја је на гра ђе на упра во због 
(та да се чи ни ло) „пр вог ко ри шће ња“ зах тев не ма лај ске фор ме, као и због 
при су ства па три от ских те ма.19

Пан тун је на да ље те шко про на ћи у фран ко-ка над ској књи жев но сти. У 
дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка, у по е зи ји Же рал да Го де на (Gérald Go din) 
на ла зи се пе сма ша љи вог ка рак те ра под на сло вом На зо випан тун (Qu a si
pan to um espérant), ко ја је об ја вље на 1960. го ди не у збир ци Баш на ив не пе сме 

18 То је улан ча ни пан тун ци клич не фор ме. Пр ве две стро фе гла се:
Sa lut, pe tit gas de cam pag ne,
Chers pe tits hom mes de chez no us!
La pa ix du ciel vo us ac com pag ne,
No us vo us re gar dons à ge no ux…

Chers pe tits hom mes de chez no us,
Vos grands yeux ble us sont ple ins de flam me.
No us vo us re gar dons à ge no ux,
Vo us avez to ut l’a zur dans l’âme! (La Mon tag ne 1913: 22).

19 Реч је о на гра ди ко ју јој је до де ли ло Дру штво за очу ва ње фран цу ског је зи ка у Ка-
на ди (So ciété du Par ler Français au Ca na da), осно ва но 1902. го ди не.
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(Chan sons très naïves). Мо же се уо чи ти ка ко и сам на слов алу ди ра на при-
су ство из ве сне до зе нео збиљ но сти, а за пра во реч је о не мар ном од но су пре ма 
па ра ле ли зми ма, ко ји су, као што смо ви де ли, фор мал на од ли ка пан ту на.20 

У ка над ској књи жев но сти пи са ној на фран цу ском је зи ку по ет ска фор-
ма пан ту на мно го је ви ше при сут на у два де сет и пр вом ве ку. По ме ни мо 
са мо Ан же лу Ликс (An gèle Lux), ко ја сву сво ју кре а тив ност и еру ди ци ју 
усме ра ва у прав цу истин ског при сва ја ња ис точ њач ких по ет ских об ли ка, 
пре све га ха и куа, али и дру гих, ме ђу ко ји ма је сва ка ко и пан тун (в. ни же) 
и њи хо вог уоб ли ча ва ња у њен ма тер њи је зик, фран цу ски.

3.2. Ка РаК ТЕР фРаН цУ СКИх ПаН ТУ На. Да би смо за кљу чи ли ка кав је, за-
пра во, фран цу ски об лик ма лај ског пан ту на, до вољ но је да по гле да мо нај-
че шће ци ти ра не пе сме. По треб но је на гла си ти да чу ве на Бо дле ро ва пе сма 
Хар мо ни ја ве че ра из збир ке Цве ће зла (Les Fle urs du mal, 1857) 21 пред ста вља 

20 Че ти ри ка тре на са укр ште ним ри ма ма ко је пре ла зе у пар не у тре ћој стро фи, као и 
не стал ним ме тром (у ра спо ну од се дам до два на ест сло го ва) и про из вољ ним по на вља њи ма 
сти хо ва, за и ста су да ле ко од стрикт них зах те ва пан ту на. 

21 До но си мо сти хо ве у цли ни, у ори ги на лу:
Vo i ci ve nir les temps où vi brant sur sa ti ge
Cha que fle ur s’éva po re ain si qu ’un en cen so ir;
Les sons et les par fums to ur nent dans l’a ir du sir;
Val se mélan co li que et lan go u re ux ver ti ge!

Cha que fle ur s’éva po re ain si qu ’un en cen so ir;
Le vi o lon frémit com me un cœur qu ’on af fli ge;
Val se mélan co li que et lan go u re ux ver ti ge!
Le ciel est tri ste et be au com me un grand re po so ir.

Le vi o lon frémit com me un cœur qu ’on af fli ge,
Un cœur ten dre, qui ha it le néant vas te et no ir!
Le ciel est tri ste et be au com me un grand re po so ir;
Le so leil s’est noyé dans son sang qui se fi ge.

Un cœur ten dre, qui ha it le néant vas te et no ir,
Du passé lu mi ne ux re cu e il le to ut ve sti ge!
Le so leil s’est noyé dans son sang qui se fi ge…
Ton so u ve nir en moi lu it com me un osten so ir! (coL Log natbarès 2011: 140–141).

Та ко ђе до да је мо и вр ло ус пе ли пре пев на срп ски је зик, ко ји је са чи нио Бо ри слав Ра до вић: 
Ево су до ба кад са др шке ко ја се љу шка
сва ки цвет ис па ра ва гу стим оби љем кâда;
зву ци и ми ри си кру же ве че ром што па да;
вр то гла ви ца стра сна док сет ни плес се слу ша!

Сва ки цвет ис па ра ва гу стим оби љем кâда;
Ви о ли на дрх ти као на па ће на ду ша;
вр то гла ви ца стра сна док сет ни плес се слу ша!
Не бо је шир но од мо ри ште ту ге и скла да.
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нај по зна ти ји и нај ци ти ра ни ји при мер ма лај ског пан ту на на фран цу ском 
је зи ку (coL Log natbarès 2011: 140–141), иа ко се вр стом сти ха и струк ту ром 
по на вља ња ау тор уда ља ва од зах тевâ из вор ног ис точ њач ког об ли ка, исто-
вре ме но се при бли жа ва ју ћи по е ти ци for mes fi xes – кла сич них европ ских 
уста ље них пе снич ких фор ми.

Ми ше ла Аки јен (Mic hèle Aqu i en) са Уни вер зи те та Па риз XII сма тра да 
је осме рач ка Ту жба ли ца о по кој ни ци (Com pla in te de la bon ne défun te22) Жи ла 
Ла фор га (Ju les La for gue), ко ју је об ја вио у зби р ци Ту жаљ ке (Les Com pla in tes) 
1885. го ди не, та ко ђе пан тун (aqu I en 1990: 89; jar rety 2010: 304), иа ко је и 
ов де при сут но вид но од сту па ње од оче ки ва ног рас по ре да по на вља ња, и то 
чак у ве ћој ме ри не го што је то чи нио Бо длер у сво јој Хар мо ни ји. Мо же се 
уо чи ти да по спо ља шњем об ли ку пе сма за и ста на ли ку је ма лај ском пан ту ну, 
јер је ис пе ва на у осмер ци ма, чи ме се по сти же уо би ча је ни ри там из вор ног 
мо де ла пан ту на. Ме ђу тим, ри ме ни су укр ште не, ни ти су по на вља ња сти-
хо ва уре ђе на пре ма пра ви ли ма ис точ њач ке фор ме. Ипак, у идеј ном сми слу, 
би нар ни од нос две те ме је при су тан (и то у ја сним опо зи ци ја ма она/он, смрт/

Ви о ли на дрх ти као на па ће на ду ша,
бла го ср це, што би да цр ну пра зни ну сла да!
Не бо је шир но од мо ри ште ту ге и скла да;
уто пи ло се сун це у крв што му се гру ша.

Бла го ср це, што би да цр ну пра зни ну свла да,
Упи ја сјај про шло сти ко ји се још пе ну ша!
Уто пи ло се сун це у крв што му се гру ша!
Спо мен твој као пу тир у ме ни бли ста са да! (БО дЛЕР 1982: 65).

22 Сти хо ви гла се:
El le fuyait par l’a ve nue,
Je la su i va is il lu miné,
Ses yeux di sa it: „J’ai de viné
Hélas! Que tu m’as re con nue!“

Je la su i vis il lu miné!
Yeux désolés, bo uc he ingénue,
Po ur qu oi l’a va is-je  re con nue,
El le, loyal rêve mort-né?

Yeux trop mûrs, ma is bo uc he ingénue;
Œillet blanc, d’a zur trop veiné;
Oh! oui, rien qu ’un rêve mort-né,
Car, défun te el le est de ve nue.

Gis, œillet, d’a zur trop veiné,
La vie hu ma i ne con ti nue
Sans toi, défun te de ve nue.
- Oh! je ren tre rai sans dîner!
Vrai, je ne l’ai ja ma is con nue.
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жи вот, сан/ја ва), што ову пе сму при бли жа ва (али се не мо же ре ћи да је 
из јед на ча ва!) са улан ча ним ма лај ским пан ту ном. Но, ути цај је и те ка ко 
при су тан. 

Ка ко су ово нај че шће ци ти ра ни фран цу ски пан ту ни, на ме ће се за кљу-
чак да фран цу ски пан ту ни, уоп ште узев, ни су у пот пу но сти вер ни ис точ-
њач ком мо де лу. Ако по се ду ју не ко за јед нич ко пра ви ло, он да је то упра во 
од су ство пра вилâ. 

За раз ли ку од књи жев не тра ди ци је у Фран цу ској, у Ка на ди по сто је 
по зна ва о ци ма лај ског пан ту на и дру гих ис точ њач ких об ли ка, ме ђу ко ји ма 
се ис ти че Ан же ла Ликс, ау тор ка ко ја је у свом ства ра ла штву по ка за ла не 
са мо еру ди ци ју, не го и пра ву пе снич ку ве шти ну. Иа ко је по ја вљи ва ње пан-
ту на у фран ко-ка над ској књи жев но сти знат но ка сни јег да ту ма у од но су на 
по ја ву у Фран цу ској, они су се отр гли од ути ца ја европ ских ма ни ри за ма (в. 
ни же).

4. (НЕ)СВЕ СНО (НЕ)Уда ља Ва ЊЕ Од Из ВОР НЕ фОР МЕ. Пан ту ни у фран цу ској 
књи жев но сти ни су про из ве ли по мет њу, ни ти су се на мет ну ли, већ су се, 
на про тив, уме ша ли, го то во сто пи ли са уста ље ним фор ма ма ро ман ске пе-
снич ке тра ди ци је. С пра вом се мо же мо за пи та ти да ли је ро ман ти чар ски 
пе сник уоп ште био до вољ но ин фор ми сан о пан ту ну, да ли је био све стан да 
се уда ља ва од ње го ве стро ге нор ме, дру гим ре чи ма да ли је знао да ства ра 
об лик ко ји кр ши на че ла из вор ног об ли ка. На ла зи мо да је би ло та квих пе сни ка.

Те о фил Го тје, на при мер, јед ну сво ју пе сму на сло вио је Леп ти ри (Пaн
тун) (Les pa pil lons (Pan to um)) и увр стио је у збир ку Ко ме ди ја смр ти (La 
comédie de la mo rt), ко ју је об ја вио 1838. го ди не, али је ту од ред ни цу о вр сти 
пе сме ка сни је из о ста вљао, па ће и у Са бра на де ла (Les œuvres complètes) пе сма 
ући под скра ће ним на сло вом, Леп ти ри. Да кле, мо же се ре ћи да је свест о 
то ме да пе сма ни је по дра жа ва ла об лик пан ту на по сто ја ла, и учи ни ла да 
ра ни ја гре шка ка сни је бу де ис пра вље на.

Пол Вер лен је, та ко ђе, имао до вољ но са зна ња о овом ма лај ском об ли ку 
те је свој пан тун, за ко ји је сма трао да је ипак не до вољ но ве ран ори ги нал ном 
об ли ку, на звао „не мар ним“ (Pan to um négligé)23. Ти ме је по ка зао да је из ра-
жа ва ње ства ра лач ке сло бо де прет по ста вио фор мал ним на че ли ма. Сти хо ве 

23 Пан тун гла си:
Tro is pe tits pâtés, ma che mi se brûle.
Mon si e ur le Curé n’ai me pas les os.
Ma co u si ne est blon de, el le a nom Ur su le,
Qu e n’émi gr ons-no us vers les Pa la i se a ux!

Ma  co u si ne est blon de, el le a nom Ur su le,
On  di ra it d’un cher glaïeul sur les ea ux.
Vi vent le mu gu et et la cam pa nu le!
Do do, l’en fant do, chan tez, do ux fu se a ux.
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је об ја вио нај пре у збир ци Зу тич ки ал бум (Al bum zu ti que, 1871), а ка сни је их 
је увр стио и у чу ве ну збир ку Не ка да и не дав но (Ja dis et Na guè re, 1884). Мо-
же мо ре ћи да ов де ни ка ко ни је реч о пе сни ко вом не по зна ва њу нор ме, о 
слу чај но сти или о не мар но сти, већ на про тив, о све сти да зах тев ни по ет ски 
об лик ни је пре нет у пот пу но сти. 

За раз ли ку од фран цу ских пе сни ка, ко ји је су упо зна ти са ма лај ским 
пан ту ном, али га у свом је зи ку мо де ли ра ју, у ка над ској фран ко фо ној књи-
жев но сти има при ме ра ко ји успе ва ју да оста ну по све вер ни ис точ њач ком 
мо де лу. На и ме, већ смо по ме ну ли са вре ме ну пе сни ки њу Ан же лу Ликс, која 
се нео бич но успе шно из ра жа ва у огра ни че њи ма ха и ку по е зи је ко ју пи ше 
на фран цу ском је зи ку, из вр стан је по зна ва лац и ма лај ско-ин до не жан ске 
по ет ске тра ди ци је. Пан тун из 2002. го ди не, ко ји је на сло ви ла „Ипак сам 
по ку ца ла … (пан тун)“ („J’ai frappé po ur tant… (pan to um)“)24, об ја вљен у збир ци 
За мах кри ла (Co u rant d’a i les), у пот пу но сти сле ди пра ви ла из вор ног об ли ка. 
То је ре дак при мер и пра ва је сре ћа што су сти хо ви ушли у чу ве ну Ан то
ло ги ју крат ке пе сме (L’Ant ho lo gie du poè me bref, 2005).

На и ме, ње на пе сма има ци клич ну, за тво ре ну фор му, што је од раз фран-
цу ског мо де ла пан ту на, али је ис пе ва на у де се тер цу, чи ме се при бли жа ва 

Qu e n’émi grons-no us vers les Pa la i se a ux!
Tro is pe tits pâtés, un po int et vir gu le;
On di ra it d’un cher glaïeul sur les ea ux.
Vi vent le mu gu et et la cam pa nu le!

Tro is pe tits pâtés, un po int et vir gu le;
Do do, l’en fant do, chan tez, do ux fu se a ux.
La  li bel lu le er re em mi les ro se a ux.
Mon si e ur le Curé, ma che mi se brûle! (ver La I ne 2008: 75).

24 Сти хо ви гла се: 
J’ai frappé po ur tant à la lo ur de por te
Tu ne m’as même pas prié d’en trer
So li ta i re, mon âme flâne, mor te,
No stal gie en un mi ra ge avorté

Tu ne m’as même pas prié d’en trer
Sur le se uil, je suc com be à la fro i du re
No stal gie en un mi ra ge avorté
Mes lu nes en nu a gent mon mur mu re

Sur le se uil, je suc com be à la fro i du re
So us le bleu émail des astres crevés
Mes lu nes en nu a gent mon mur mu re
Géno ci de et rêves ex pro priés

So us le bleu émail des astres crevés
Ma so li tu de me gra ve à l’e au-for te
Géno ci de et rêves ex pro priés
J’ai frappé po ur tant à la lo ur de por te… (ca gLI a rI et al. 2005: 97).



654

ма лај ским ко ре ни ма. По на вља ња сти хо ва и рас по ред ри ма (абаб) уре ђе ни 
су по из вор ним пра ви ли ма. Али оно што је још ва жни је од са ме струк ту ре 
и рит ма, ње на пе сма је и те мат ски у пот пу но сти у ду ху ма лај ског об ли ка. 
То је, за пра во, нај ва жни ја осо бе ност ма лај ске фор ме, а Лик со ва је ус пе ла да 
је из ра зи. За раз ли ку од фран цу ских пе сни ка ко ји су ту од ли ку од у век оста-
вља ли по стра ни и ти ме јој ума њи ва ли ва жност, фран ко-ка над ска пе сни-
ки ња упра во чи ни су прот но и ис ти че је као су штин ску ка рак те ри сти ку 
ма лај ске фор ме. Ак це нат је, да кле, на идеј ним и се ман тич ко-лек сич ким 
па ра ле ли зми ма, ко ји се до дат но обо га ћу ју звуч ном сли ком и ти ме до би ја ју 
на оној пу но ћи ко ју им пли ци ра из вор ни ма лај ски об лик. Али, осим Ан же ле 
Ликс, ни смо уо чи ли дру ге пе сни ке ко ји су у та квом по ду хва ту ус пе ли.

4.1. Уда ља Ва ЊЕ Од СТИ хО Ва НЕ фОР МЕ: ПаН ТУН У ПРО зИ. Фран цу ски пе сник 
два де се тог ве ка Ален Ше ври је (Alain Che vri er), све стан по сто ја ња вр ло од-
ре ђе них зах те ва за пи са ње пан ту на, ипак се упу шта у књи жев ну пу сто ло-
ви ну, да је се би сло бо ду да се уда љи од нор ме и пи ше Ма ли про зни пан тун 
(Pe tit pan to um en pro se). Овај ње гов књи жев ни екс пе ри мент оди ше сме ло шћу, 
али се ис по ста вља да то ни је би ло уза луд и чак мо же мо кон ста то ва ти да је 
ве о ма успе шан. На и ме, зна чај овог крат ког пан ту на ле жи у то ме што је пи-
сац у цен тар па жње по ста вио пи та ње, ко је је у ства ри кључ но, а то је да ли 
је уоп ште мо гу ће (и при ме ре но) пи са ти пан тун у про зи. Текст на ла зи мо код 
Жу еа и до но си мо га у це ли ни (2005: 180):

„Un pan to um en pro se, je n’en ai ja ma is vu. Ma is ça pe ut se fa i re. Et on 
pe ut fa i re co urt. Je n’en ai ja ma is vu, ma is en voilà un. Et on pe ut fa i re co urt 
un pan to um en pro se.“25

Уо ча ва се да је те мат ски, као и по то ну, овај про зни текст у су шти ни у 
ду ху ма лај ског пан ту на, у ко јем се су ко бе две су прот ста вље не иде је (с јед-
не стра не пан тун као сти хо ва ни об лик, а са дру ге про за), ко је се, ко нач но, 
из ми ру ју у пре пле та ју фор ме и са др жа ја (пан тун у про зи). На и ме пе сник, 
ко ји у пр вој ре че ни ци са оп шта ва да ни ка да ни је ви део про зни пан тун, да је 
чи та о цу на зна ње да упра во са да ства ра и пред ње га из но си та ко чуд но ва ту, 
ни кад ра ни је ви ђе ну тво ре ви ну. Ша љи ви тон и су коб два прин ци па, уз по-
на вља ње син таг ми и уз стал ност рит ма (се квен це од по шест сло го ва одво је не 
су ин тер пунк циј ским зна ци ма, за ре зом или тач ком), за и ста сле де по е ти ку 
ис точ њач ког пан ту на и до во де у пи та ње сум њу да је мо гу ће ко ри сти ти про-
зни из раз. Ме ђу тим, по себ на вред ност про из ла зи из са ме те ме, ко ја је учи-
ни ла да овај ин ге ни о зни пан тун по ста не, и оста не, је дин ствен и не по но вљив 
у исто ри ји књи жев но сти.

25 „Пан тун у про зи, ни ка да ни сам ви део та кав. Али мо гу ће га је на чи ни ти. И мо же 
вам се сви де ти. Ни ка да ни сам ви део та кав, али ево јед ног. И мо же вам се сви де ти пан тун 
у про зи“ (Пре ве ла Д. П.).
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5. за КљУ чаК. Из овог крат ког освр та на основ не ка рак те ри сти ке ма лај-
ског пан ту на и ње го вих де ри ва та, пре све га оних ко ји су на ста ли на фран-
ко фо ном под руч ју, из пре гле да ко је ни је има ло на ме ру да по ста не ко нач но 
и све о бу хват но, већ до вољ но да се пој ми ка кав је жи вот пан ту на из ван 
по стој би не, мо же се за кљу чи ти сле де ће: да се у пан ту ни ма на фран цу ском 
је зи ку би нар ност у те мат ском при ка зу и уста ље ност пе снич ког об ли ка само 
до не кле укр шта ју. 

На и ме, фран цу ски пе сни ци ма хом иду за звуч ном сли ком и ме ха нич-
ким по на вља њи ма, а ма ње за кон тра стом две те ме. При ме ри по ка зу ју да су 
фран ко фо ни пе сни ци са мо пре по зна ли но ви об лик, ко ји су усва ја ли уз из-
ве сне сло бо де и на раз ли чи те на чи не. За пра во, пра ва су шти на ма лај ског 
об ли ка на дру гим кон ти нен ти ма, а то зна чи и на дру гим је зи ци ма, у овом 
слу ча ју на фран цу ском је зи ку у Фран цу ској и у Ка на ди, по ста је и оста је 
за ма гље на, јер се уто пи ла у европ ску књи жев ну тра ди ци ју, уко ре ње ну на 
ла ти ни те ту и на ма ни ри зми ма. Ме ђу тим, та чи ње ни ца не до при но си ума-
ње њу лир ског до жи вља ја пан ту на на ста лих у ма ни ру фран цу ских ро ман-
ти ча ра, пар на со ва ца или по то њих ге не ра ци ја, не го их кул ту ро ло шки раз-
два ја бо је ћи их дру га чи јим ни јан са ма. Док је из вор ни пан тун са жет и у 
то но ви ма ко је се чу ју у сво је вр сном ста ка ту ко ји пра ти ди ја лек ти ку из не те 
ми сли, ње гов фран цу ски по то мак, ду жи је и оста вља ути сак да је, ка ко каже 
Во а се, „мо но-то н“ („mo no-to ne“), од но сно да има са мо је дан то нал ни склоп, 
или је дан слој, ко ји не до но си сву фо нет ско-струк тур ну и лек сич ко-се ман-
тич ку пу но ћу из вор ног ма лај ског об ли ка. 

И та ко, мо ди фи ку ју ћи пр во бит ну фор му, али и њен ка рак тер, у не ку 
но во о бли ко ва ну по ет ску це ли ну, „фран цу ски пан тун“ не те жи да иде у 
прав цу књи жев не тра ди ци је Да ле ког ис то ка, или то чи ни ве о ма рет ко, као 
у уса мље ном слу ча ју Ан же ле Ликс, не го, са свим при род но, те жи да се 
при бли жи соп стве ној, европ ској тра ди ци ји. Ипак, то му не мо же би ти 
ма на.

Украт ко, про шав ши од ре ђе ни сте пен пре о бра жа ја, „фран цу ски пан тун“ 
до би ја нов ква ли тет и дру га чи ји жи вот у дру га чи јем књи жев ном кон тек сту, 
по ка зу ју ћи по сто ја ње ин тер ак ци ја раз ли чи тих кул тур них обра за ца, где се 
гра ни це ви ше не пре по зна ју. Но, ле по та књи жев ног де ла и је сте у то ме што 
као тво ре ви на људ ског ду ха не при зна је гра ни це, већ се, на про тив, на па ја 
ути ца ји ма са свих ме ри ди ја на и при па да чи та вом све ту. Оту да и овај по јам, 
ко ји је пре ма зе мљи из ко је ву че ко ре не на зван ма лај ским, у фран цу ском 
књи жев ном окру же њу (а ве ру је мо и у ши рем европ ском кон тек сту), одав но 
је на пу стио ту ве зу и за о де нуо се но вим ру хом, чи је ни јан се, као и са мо 
тка ње, има ју дру га чи ји од сјај и пу но ћу. 
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Di a na М. Po po vić 

Ma Lay Pan toun In French

S u m m a r y

This pa per de als with the Ma lay pan toun, or pan to um, spe ci fic po e tic form ori gi-
na ting from Ma laysi a and In do ne sia, which are ge o grap hi cally and cul tu rally very dis tant 
from Eu ro pean and Ame ri can soil, and the re fo re from the ir li te ra tu res. We start with the 
de fi ni tion of the form it self, di scuss its pe cu li a ri ti es, its pe ne tra tion in to the Eu ro pean 
li te rary tra di tion, and fo cuss on its di stri bu tion in French li te ra tu re, as well as in French-
Ca na d ian li te ra tu re. Du ring the re se arch, we no ti ced that in the French li te rary cir cle 
this spe ci fic po e tic form was ac cep ted with so me adap ta ti ons to the Ro man ce cul tu ral 
and lin gu i stic he ri ta ge, whi le con tem po rary French-Ca na dian po e try con ta ins exam ples 
of re turn to ma lay ro ots of this po e tic form, the re fo re to its es sen ce.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ро ма ни сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
di a na.po po vic@ff.un s.ac .rs 
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Мср Ми ли ца В. Ћу ко вић

„ПО СЛАН СТВО“ ЛЕ ТО ПИ СА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ  
У СО ФИ ЈИ И РИ МУ: ПИ СМА ЈО ВА НА ДУ ЧИ ЋА  

ТИ ХО МИ РУ ОСТО ЈИ ЋУ

У ра ду су при ре ђе на и про ко мен та ри са на пи сма и до пи сни це 
ко је је Јо ван Ду чић по слао Ти хо ми ру Осто ји ћу, у пе ри о ду од 1903. 
до 1914. го ди не, из Швај цар ске, Бу гар ске, Грч ке и Ита ли је. Ова 
пи сма и до пи сни це, ко ји се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске, пру жа ју по дат ке о ле пом, не по му ће ном, ду го го ди шњем 
при ја тељ ству из ме ђу Јо ва на Ду чи ћа и Ти хо ми ра Осто ји ћа, она са-
др же ре ле вант не и за ни мљи ве Ду чи ће ве ау то по е тич ке ис ка зе, а 
ви ше од све га, ова пи сма и до пи сни це све до чан ство су тру да, енер-
ги је и по све ће но сти ко ји ма је Ду чић при сту пио са рад њи на Ле то
пи су Ма ти це срп ске у вре ме уре ђи ва ња Ти хо ми ра Осто ји ћа, ка да 
је Ду чић био го то во спољ ни члан ре дак ци је овог ча со пи са.

Кључ не ре чи: Јо ван Ду чић, Ти хо мир Осто јић, пи сма, Ле то пис 
Ма ти це срп ске.

Срп ски пе сник, про зни пи сац, есе ји ста, пу то пи сац, је дан од по кре та ча 
(1896), а по том члан ре дак циј ског од бо ра (1898) и уред ник (1899) мо стар ског 
књи жев ног ча со пи са Зо ра, са рад ник, по том уред ник кул тур не хро ни ке (1908) 
у По ли ти ци, до пи сни (1924), за тим и ре дов ни (1931) члан Срп ске кра љев ске 
ака де ми је (да на шње Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти)1, Јо ван Ду чић 
оства рио је бо га ту ди пло мат ску ка ри је ру. Ка ко за па жа при ре ђи вач Ди пло
мат ских спи са Јо ва на Ду чи ћа, Ми ла дин Ми ло ше вић „Јо ван Ду чић био је у 
ди пло ма ти ји 31 го ди ну, 1910–1941. (...) Слу жбо вао је у де вет др жа ва у ко ји ма 

1 Ка ко на во ди Иван Не гри шо рац, Јо ван Ду чић „За до пи сног чла на СКА иза бран је 
18. фе бру а ра 1924, а тих да на га је лон дон ски ПЕН иза брао за по ча сног чла на за Ср би ју. (...) 
За ре дов ног чла на СКА иза бран је 16. фе бру а ра 1931.“ Ви де ти: И. Не гри шо рац, „Ду чић, 
Јо ван“, у: Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 3, Д‒З, глав ни уред ник Че до мир По пов, уред ни ци 
Зла та Бо јо вић и др., Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007, стр. 462‒463.
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је био у три на ест ми си ја. Био је шеф ми си је у шест др жа ва. (...) Пр ви је у исто-
ри ји ју го сло вен ске ди пло ма ти је име но ван у зва ње ам ба са до ра, чи ме му је 
ука за но по ве ре ње и част и као ве ли ком пи сцу и као успе шном ди пло ма ти. 
Це ло куп на ње го ва ди пло мат ска ка ри је ра ве за на је за рад у ми си ја ма у ино-
стран ству.“2 Сво ју ди пло мат ску ка ри је ру, ко ја је под ра зу ме ва ла рад у „...Со-
фи ји, Ри му, Ати ни, Ма дри ду, по но во Ати ни, Же не ви, Ка и ру, Бу дим пе шти, 
по но во у Ри му, Бу ку ре шту на кра ју опет у Ма дри ду...“3, од но сно на пре до-
ва ње у зва њи ма „...од пи са ра по слан ства пре ко се кре та ра, са вет ни ка, ге не рал-
ног кон зу ла, от прав ни ка по сло ва, по сла ни ка до ам ба са до ра, пр вог са тим 
зва њем у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји“ (ИСТО), Јо ван Ду чић за по чео је, кра љев-
ским ука зом од 10. ма ја 1910. го ди не, „...као пи сар пр ве кла се (пре ско чив ши 
зва ње пи са ра III и II кла се) Срп ског кра љев ског по слан ства у Со фи ји“ (ИСТО: 
9). На кон бо рав ка и ра да у глав ном гра ду Бу гар ске, Јо ван Ду чић „...кра љев-
ским ука зом од 29. ју на 1912. уна пре ђен [је] у зва ње се кре та ра V кла се По слан-
ства КС у Ри му“ (ИСТО: 10), при че му „У Рим је сти гао по чет ком ав гу ста 
1912. го ди не у пред ве чер је Пр вог бал кан ског ра та и од мах се ан га жу је на 
за до би ја њу ита ли јан ске јав но сти да при хва ти чи ње ни цу да је рат про тив 
Тур ске је ди ни из лаз из кри зе. Тај ње гов рад на ро чи то се ма ни фе сто вао пи-
са њем у ита ли јан ском ли сту ʼТри бу на ,̓ о че му је ок то бра 1912. из ве стио 
свог при ја те ља Ј. Јо ва но ви ћа, на чел ни ка МИД-а“ (ИСТО).4

У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске на ла зи се шест пи са ма и шест 
до пи сни ца ко је је Јо ван Ду чић по слао Ти хо ми ру Осто ји ћу, у пе ри о ду од 
1903. до 1914. го ди не, из Швај цар ске, Ита ли је, Грч ке и Бу гар ске. Са из у зет-
ком пр вог пи сма, из 1903. го ди не, ко је је би ло ин тим не при ро де, са чу ва на 
пи сма и до пи сни це Јо ва на Ду чи ћа ма хом су ве за на за пе ри од у ко јем је Јо ван 
Ду чић оба вљао функ ци ју пи са ра Срп ског кра љев ског по слан ства у Со фи ји, 

2 Ми ла дин Ми ло ше вић, „Срп ски пи сци у ди пло ма ти ји Кра ље ви не Ср би је и Кра ље-
ви не Ју го сла ви је“, у: Два ве ка мо дер не срп ске ди пло ма ти је, ур. Че до мир По пов, Дра го љуб 
Р. Жи во ји но вић и Сло бо дан Г. Мар ко вић, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2015, 
стр. 198‒199.

3 Ми ла дин Ми ло ше вић, [Предговор], у: Јо ван Ду чић, Ди пло мат ски спи си, при ре дио, 
пред го вор и ко мен та ре на пи сао Ми ла дин Ми ло ше вић, Про све та, Бе о град, 1991, стр. 26.

4 Иван Не гри шо рац, у Срп ском би о граф ском реч ни ку, у све га не ко ли ко ре че ни ца 
пре ци зно ре зи ми ра раз гра на ту ди пло мат ску ак тив ност Јо ва на Ду чи ћа у Со фи ји и Ри му 
„Кра ље вим ука зом од 10. ма ја 1910, као пи сар пр ве кла се (пре ско чив ши зва ње пи са ра тре-
ће и дру ге кла се) и по сле крат ког ра да у Ца ри гра ду, по ста вљен је у срп ско по слан ство у 
Со фи ји. Из Со фи је се, прем да ни ског зва ња, а по су ге сти ји по сла ни ка Све ти сла ва Си ми ћа, 
ја вио пи смом ми ни стру Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу са по дроб ном ана ли зом ка рак те ра и по-
ли тич ких ста во ва бу гар ског кра ља Фер ди нан да. Кра ље вим ука зом од 29. ју на 1912. по ста-
вљен је за се кре та ра пе те кла се Срп ског кра љев ског по слан ства у Ри му, где је у то вре ме 
от прав ник по сло ва, а ка сни је и по сла ник био Љу бо мир Ми ха и ло вић. Ду чић је раз вио ја ку 
про па ганд ну ак тив ност, об ја вљу ју ћи тек сто ве и да ју ћи ин тер вјуе у ита ли јан ској штам пи, 
а све са ци љем да се јав но сти об ја сни нео п ход ност ра та са Тур ском.“ Ви де ти: И. Не гри шо рац, 
„Ду чић, Јо ван“, у: Срп ски би о граф ски реч ник, књ. 3, Д‒З, глав ни уред ник Че до мир По пов, 
уред ни ци Зла та Бо јо вић и др., Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007, стр. 462.
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од но сно се кре та ра по слан ства Кра ље ви не Ју го сла ви је у Ри му, а Ти хо мир 
Осто јић функ ци ју се кре та ра Ма ти це срп ске и уред ни ка Ле то пи са Ма ти це 
срп ске, да кле за пе ри од од 1912. до 1914. го ди не, а у свим овим пи сми ма и 
до пи сни ца ма сре ди шња и нај ва жни ја те ма при ја тељ ског до пи си ва ња је Ле
то пис Ма ти це срп ске. По оби му и бро ју не ве ли ка, пи сма Јо ва на Ду чи ћа 
Ти хо ми ру Осто ји ћу из у зет но су дра го це на, са не ко ли ко аспе ка та: књи жев-
но и сто риј ског (ова пи сма све до че у ко јој је ме ри и на ко ји на чин Јо ван Ду чић 
био ве зан за Ле то пис Ма ти це срп ске, чи ме је, ујед но, пру же на мо гућ ност 
да се ис пра ве или пре ци зи ра ју не ке од ра ни је из не тих тврд њи, о са рад њи 
Јо ва на Ду чи ћа у Ле то пи су Ма ти це срп ске, у вре ме ка да је овај ча со пис 
уре ђи вао Ти хо мир Осто јић), ау то по е тич ког (у пи сми ма се мо гу на ћи из ја ве 
Јо ва на Ду чи ћа о ње го вом од но су пре ма пре пе ви ма и пре во ди ма, или о на чи-
ну на ко ји је овај књи жев ник пи сао), као и са аспек та раз у ме ва ња ка рак те ра 
Јо ва на Ду чи ћа (из ових пи са ма и до пи сни ца мо гу се ре кон стру и са ти кон-
ту ре пор тре та Јо ва на Ду чи ћа као при ја те ља, али и као са рад ни ка ча со пи са).

И по ред ре дов ног пи са ња и сла ња ме сеч них из ве шта ја Ми ни стар ству 
ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, Јо ван Ду чић, то ком бо рав ка у Со фи ји 
и Ри му, не за по ста вља ни књи жев ност. Та ко, ка ко са зна је мо из са чу ва них 
пи са ма и до пи сни ца упу ће них Ти хо ми ру Осто ји ћу, Јо ван Ду чић ука зу је се 
као не ко ко ре дов но чи та срп ске ча со пи се (кон крет но, Ле то пис Ма ти це 
срп ске), не ко ко ко мен та ри ше умет нич ку вред ност об ја вље них при ло га, 
не ко ко пред ла же са рад ни ке или се чу ди због за сту пље но сти пи са ца ко је не 
сма тра та лен то ва ни ма: „За што у овој све сци не ма Вељ ка Пе тро ви ћа и Ва се 
Ста ји ћа? Про ка Јов кић ни је за Ле то пис. Обра ти се Ћи пи ку (Бе о град).“ (РОМС, 
инв. бр. 4. 916). Указује се као не ко ко уве ра ва срп ске пи сце са ко ли ко се по-
све ће но сти, од го вор но сти и љу ба ви пре ма срп ској књи жев но сти Ти хо мир Осто-
јић при хва тио ме ста уред ни ка Ле то пи са Ма ти це срп ске. Бележи: „Ја сам 
оно мад у Бе о гра ду го во рио с мно гим мла ђим до брим при ја те љи ма да тре-
ба да Ле то пис сма тра ју сво јом ства ри јер знам ко ли ко ње гов уред ник ста вља 
у ње га ам би ци је, па три о ти зма и су је те“ (РОМС, инв. бр. 4. 919), или „Ја сам 
ре шен да ти бу дем од ко ри сти на Ле то пи су. На дам се да ћу не ке при ја те ље 
за до би ти да узму Ле то пис као сво је лич но пи та ње и оба ве зу“ (РОМС, инв. 
бр. 4. 912), чи ме је Јо ван Ду чић, пре ма за па жа њи ма Ми ли во ја Не ни на, за у зео 
го то во по зи ци ју спољ ног чла на ре дак ци је Ле то пи са Ма ти це срп ске: „Он је 
го то во члан ре дак ци је (исти на, спољ ни!); он аги ту је, ор га ни зу је, при ку пља 
са рад ни ке. Тра жи од пи са ца да ша љу при ло ге Ти хо ми ру Осто ји ћу – уве ра-
ва ју ћи их са ко ли ко је енер ги је и Осто јић при сту пио том уред нич ком по слу.“5 
За раз ли ку од Про ке Јов ки ћа, ко јег Јо ван Ду чић ни је це нио и о чи јем је ства-
ра ла штву из ре као не дво сми сле но не га ти ван и из ра зи то су ров суд, од ре ђу јући 
Јов ки ћа као пи сца ко ме уоп ште ни је ме сто у Ле то пи су Ма ти це срп ске, до тле 
је, с дру ге стра не, Јо ван Ду чић за слу жан за уво ђе ње То до ра Ма ној ло ви ћа у 

5 Ви де ти: Ми ли вој Не нин, Пи сма Јо ва на Ду чи ћа Ти хо ми ру Осто ји ћу, у: Сви мо ји ба
нат ски пи сци: при ка зе и при ка зи, Ба нат ски кул тур ни цен тар, Но во Ми ло ше во, 2016, стр. 83.
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срп ску књи жев ност. Пре по знав ши књи жев но кри тич ки дар То до ра Ма ној-
ло ви ћа, Ду чић је пре по ру чио овог ау то ра Ти хо ми ру Осто ји ћу, сâм је Ма ној-
ло ви ћу ис пла тио хо но рар (тек ка сни је узев ши но вац од Ти хо ми ра Осто ји ћа), 
про пра тив ши и об ја вљи ва ње Ма ној ло ви ће вог тек ста у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске: „Јо ван Ду чић је био тај ко ји је на ру чио тек сто ве од То до ра Ма ној ло-
ви ћа, иа ко овај пре то га ни је имао об ја вљен ни је дан кри тич ки текст на срп-
ском је зи ку! Уи сти ну се по на шао као спољ ни члан ре дак ци је, али и мно го 
ви ше од то га. Не са мо што је Ма ној ло ви ће ве тек сто ве ис пра тио; већ је по сао 
уред ни ка до вео до кра ја. На и ме, из свог џе па (све то зна мо из ових пи са ма!) 
дао је хо но рар То до ру Ма ној ло ви ћу – овај је пу то вао у На пуљ и био му је 
ва жан сва ки ди нар. (Тек по сле је Ду чић од Ти хо ми ра Осто ји ћа до био свој 
но вац). Ума ло да за бо ра вим да ка жем – Ду чић је Ма ној ло ви ћев текст и опре-
мио за штам пу“ (ИСТО: 85), као што је, исто та ко, Јо ван Ду чић умео да по хва-
ли свог по кој ног ко ле гу пе сни ка Пен ча Сла веј ко ва и да из рек не ви ше не го 
афир ма ти ван суд о ње го вој по е зи ји, ко ју је чак, за Ле то пис Ма ти це срп ске, 
пре вео и опре мио би о граф ским и есе ји стич ким Post scrip tum-ом: „Су тра ћу 
ти по сла ти и се ри ју пе са ма Пен ча Сла веј ко ва у еле гант ној про зи (...) По сла ћу 
ти и би о гра фи ју с оце ном ње го ве по е зи је. Тај члан чић би из и шао сит ни јим 
сло ви ма као Post scrip tum тих пре во да. (...) По сла ћу ти де сет пе са ма нај леп-
ших и нај ка рак те ри стич ни јих за ње гов ле пи та ле нат“ (РОМС, инв. бр. 4. 
919). По ред тра же ња са рад никâ за Ле то пис Ма ти це срп ске Ти хо ми ра Осто-
ји ћа, Јо ван Ду чић ја вио се у Ле то пи су и као ау тор, об ја вив ши оби ман есеј 
о Пе тру Ко чи ћу „За два три да на – чим бу дем све пре пи сао на чи сто – до-
би ћеш мој ру ко пис. Ша љем ти је дан свој есеј (40 стра на ру ко пи са) о Пе тру 
Ко чи ћу из књи ге есе ја ко ји ће из и ћи до је се ни. На дам се да ћеш би ти за до-
во љан“ (РОМС, инв. бр. 4. 912)6. Ипак, иа ко је у Ле то пи су Ма ти це срп ске 
у вре ме уре ђи ва ња Ти хо ми ра Осто ји ћа Јо ван Ду чић об ја вио је дан је ди ни 
текст – „књи жев ни есеј“ о Пе тру Ко чи ћу – Ду чић је Осто ји ћу не пре кид но 
обе ћа вао да ће му по сла ти ра до ве. Он пише: „Дра ги мој Осто ји ћу, ево мој 
пр ви рад за твој Ле то пис. На дам се да ћеш би ти за до во љан и уве рен ко ли ко 
же лим на прет ка твом ли сту“ (РОМС, инв. бр. 4. 919), „Дра ги Ти хо ми ре, су тра 
ћеш до би ти је дан па кет ру ко пи са за Ле то пис“ (РОМС, инв. бр. 4. 918), „Из вини 
што ти још ни шта не ша љем. Ја сам сâм. Али ћу сти ћи, на дам се, за број ко ји 
је на ре ду“ (РОМС, инв. бр. 4. 908), „Спре мам ти је дан рад за Ле то пис, али 
ти не ћу од мах мо ћи свр ши ти јер сам ов де у грд ном по слу (по зван сам из 
Ри ма де пе шом)“ (РОМС, инв. бр. 4. 913) и „Ми ли Ти хо ми ре, ако је Ле то пис 
с мо јим есе јом већ из и шао, мо лим те по ша љи га у Рим, ку да од ла зим да нас. 
Пр во што на пи шем би ће опет за те бе“ (РОМС, инв. бр. 4. 914). Ду чи ћев труд 
око при ку пља ња ква ли тет них са рад ни ка за Ле то пис Ма ти це срп ске, сла ње 
сво јих тек сто ва и не пре ста на уве ра ва ња о тек сто ви ма ко је пи ше и ко је ће тек 
по сла ти Осто ји ћу, све до че о са ве сно сти, бри жљи во сти и по жр тво ва но сти, 

6 Овај есеј об ја вљен је у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1912. го ди не. Ви де ти: Јо ван Ду чић, 
Пе тар Ко чић: књи жев ни есеј, Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 87, књ. 288, св. 4, 1912, стр. 70‒88.
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о ве ли кој енер ги ји и во љи ко ју је Јо ван Ду чић уло жио у Ле то пис Ма ти це 
срп ске у вре ме ка да овај ча со пис уре ђу је Ти хо мир Осто јић. Ду чи ће ва пи сма 
ле по су и искре но све до чан ство о не из мер ном тру ду и јед ном ве ли ком ста-
ра њу Јо ва на Ду чи ћа око ква ли те та књи жев них при ло га Ле то пи са Ма ти це 
срп ске, а ујед но, у овим пи сми ма мо же се на ћи и до каз о бри зи пре фи ње ног 
есте те (ка кав је био Ду чић) о спо ља шњој опре ми ча со пи са – та ко, у пи сму 
од 10. апри ла 1912. го ди не Јо ван Ду чић оба ве шта ва Ти хо ми ра Осто ји ћа 
ка ко је на ру чио јед ну све ску не ке књи жев не ре ви је „...чи ја је опре ма углед-
на и вред на да се узме за обра зац“ (РОМС, инв. бр. 4. 915) и ка ко би ра до 
оба ве стио Осто ји ћа о опре ми до тич не ре ви је, ко ја би мо гла да по слу жи као 
узор за тех нич ко уре ђе ње Ле то пи са Ма ти це срп ске. С дру ге стра не, о Ду-
чи ће вом пер фек ци о ни зму, во ђе њу ра чу на о де та љи ма и бри зи о по је ди но-
сти ма све до че и усло ви под ко ји ма је Ду чић са ра ђи вао у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске, а ко је је овај пи сац отво ре но са оп штио Ти хо ми ру Осто ји ћу. На и ме, 
Ду чић зах те ва да он сâм во ди ко рек ту ру сво јих тек сто ва и да му ра до ви 
бу ду об ја вље ни на ме сту ко је за слу жу је он као пи сац и ње го ви ра до ви као 
ква ли тет на умет нич ка оства ре ња: „Са мо, дра ги Ти хо ми ре, два ма ла усло ва: 
1) да не изи ђе рад на не у глед ном ме сту, и 2) да ја во дим ко рек ту ру“ (РОМС, 
инв. бр. 4. 919), од но сно, да уред но до би ја Ле то пис Ма ти це срп ске. Бележи: 
„Али ако же лиш да не смет нем с ума, и да по ве ру јем да др жиш до мо је са-
рад ње, ша љи ми Ле то пис. Нас не ма мно го ко ји пи ше мо и ко ји тре ба да бу ду 
за јед но у Ле то пи су, и за то лист мо ра чи ни ти ту жр тву – мо жда не и без свог 
ин те ре са“ (РОМС, инв. бр. 4. 915). Има ју ћи у ви ду за ла га ње Јо ва на Ду чи ћа 
око Ле то пи са Ма ти це срп ске, ње гов рад на при до би ја њу са рад ни ка, ста ра ње 
и о тех нич кој опре ми овог ча со пи са, не из не на ђу је Ду чи ће ва из ја ва, из не та 
у до пи сни ци, 4. де цем бра 1913. го ди не, ка ко „Па шић не би раз у мео да смо 
ми ов де и по слан ство на шег Ле то пи са“ (РОМС, инв. бр. 4. 908). 

С дру ге стра не, пи сма и до пи сни це ко је је Јо ван Ду чић по слао Ти хо-
ми ру Осто ји ћу пру жа ју при ли ку за пре ци зни је са гле да ва ње уло ге Јо ва на 
Ду чи ћа у Ле то пи су Ма ти це срп ске, као и за ко ри го ва ње тврд њи из не тих 
по во дом Ду чи ће ве са рад ње у Осто ји ће вом Ле то пи су. На и ме, Иван ка Удо-
вич ки, у ра ду Тра ди ци о на ли зам и мо дер ни зам у Осто ји ће вом Ле то пи су7 
ис та кла је ка ко се у вре ме ка да Ти хо мир Осто јић уре ђу је Ле то пис Ма ти це 
срп ске из овог ча со пи са по вла че књи жев ни кри ти ча ри, исто ри ча ри књи-
жев но сти и пи сци ко ји су ра ни је (у Ле то пи су Ми ла на Са ви ћа) би ли стал ни 
са рад ни ци. Ме ђу пи сци ма ко ји су сма њи ли обим са рад ње у Ле то пи су Ма
ти це срп ске Иван ка Удо вич ки на ве ла је Јо ва на Ду чи ћа „Не ки су се са рад-
ни ци по ву кли, а не ки са свим су зи ли сво ју са рад њу. Ду чић у овом ча со пи су 
по е зи ју ви ше не об ја вљу је, али је дао још леп есеј о Пе тру Ко чи ћу (књ. 288)“ 

7 Иван ка Удо вич ки, „Тра ди ци о на ли зам и мо дер ни зам у Осто ји ће вом Ле то пи су“, у: 
Тра ди ци о нал но и мо дер но у срп ским ча со пи си ма на по чет ку ве ка (1895–1914), збор ник ра
до ва, уред ни це Сло бо дан ка Пе ко вић и Ве сна Ма то вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 
Бе о град, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1992, стр. 37‒39.
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(ИСТО: 37). Упр кос то ме што је тврд ња ко ју је Иван ка Удо вич ки из не ла по-
во дом Ду чи ће ве са рад ње у Ле то пи су Ма ти це срп ске у пе ри о ду од 1912. до 
1914. го ди не тач на, она ни је у пот пу но сти пре ци зна, бу ду ћи да је сма ње ње 
са рад ње Јо ва на Ду чи ћа у Ле то пи су Ма ти це срп ске нај ве ро ват ни је по сле-
ди ца не до стат ка вре ме на, а не на мер на же ља да се обим са рад ње сма њи. 
На про тив, као што се ја сно ви ди из пи са ма и до пи сни ца ко је је по слао Ти-
хо ми ру Осто ји ћу, Јо ван Ду чић уло жио је мно го вре ме на, енер ги је и тру да 
у Ле то пис Ма ти це срп ске, ка ко као спољ ни члан ре дак ци је, та ко и као 
са рад ник овог ча со пи са (упр кос то ме што је у на ве де ном пе ри о ду об ја вио 
је дан је ди ни при лог у Ле то пи су Ма ти це срп ске, Јо ван Ду чић обе ћа вао је 
уред ни ку да ће по сла ти још тек сто ва, пла ни рао је да пи ше за Ле то пис Ма
ти це срп ске, на ру чи вао је и при ку пљао тек сто ве од са рад никâ ко је је сма-
трао до брим пи сци ма). За кљу чак о сма ње њу са рад ње Јо ва на Ду чи ћа у Ле
то пи су Ма ти це срп ске у пе ри о ду од 1912. до 1914. го ди не ни је не та чан, али 
пи сма ко ја је Јо ван Ду чић по слао Ти хо ми ру Осто ји ћу да ју мо гућ ност да се 
овај за кљу чак ко ри гу је и да се обим Ду чи ће ве са рад ње у Осто ји ће вом Ле
то пи су пре ци зни је са гле да и да се суд о овој са рад њи до не кле ре ви ди ра.

По ред по да та ка о ста ра њу Јо ва на Ду чи ћа за Ле то пис Ма ти це срп ске, 
у овим пи сми ма и до пи сни ца ма са др жа ни су и ау то по е тич ки ис ка зи Јо ва на 
Ду чи ћа о при ро ди вла сти тог ства ра лач ког по ступ ка, као и о од но су пре ма 
пре во ди ма и пре пе ви ма по е зи је на срп ски је зик. Та ко, у пи сму по сла том 
Осто ји ћу 1912. го ди не из Со фи је, по во дом свог пре во да по е зи је Пен ча Сла-
веј ко ва, Јо ван Ду чић ис ти че да је по е зи ју овог ау то ра пре вео „...у еле гант ној 
про зи (јер ја сам про тив пре пе ва ва ња ко је увек уби је ори ги нал сво јим вр ли-
на ма или сво јим ма на ма), а та ко пре во де и Ен гле зи и Фран цу зи“ (РОМС, 
инв. бр. 4. 919). С дру ге стра не, у истом пи сму, ша љу ћи свој пр ви текст за 
Осто ји ћев Ле то пис Ма ти це срп ске, Јо ван Ду чић оста вио је дра го це но све-
до чан ство о на чи ну на ко ји он сâм пи ше „Опро сти што овај есеј не по слах 
пре. Ти не знаш ка ква сам це пи дла ка у пи са њу и ко ли ко се по ра ђам кад 
пи шем са мо да се по сле не бих по ка јао за оно што ка жем и ка ко ка жем“ 
(РОМС, инв. бр. 4. 919).

Ко нач но, Ду чи ће ва пи сма и до пи сни це све до чан ство су бли ско сти, 
по ве ре ња и ду го го ди шњег ле пог при ја тељ ства из ме ђу Јо ва на Ду чи ћа и Ти-
хо ми ра Осто ји ћа. О сте пе ну по ве ре ња из ме ђу ове дво ји це књи жев ни ка, о 
раз го во ри ма ка ко о књи жев ним та ко и о ин тим ним пла но ви ма, о бли ско сти 
и раз у ме ва њу ко је је би ло сна жно и не по му ће но, у ве ли кој ме ри го во ри и 
Ду чи ће во пи смо из 1903. го ди не (РОМС, инв. бр. 4. 909), у ко јем је реч о пи-
та њу ин тим не при ро де и услу зи ко ју је од Осто ји ћа за тра жио Јо ван Ду чић. 
О бли ско сти из ме ђу Јо ва на Ду чи ћа и Ти хо ми ра Осто ји ћа, по ред мол бе ин-
тим не при ро де, све до чи и Ду чи ће во отво ре но, искре но и екс пли цит но из-
но ше ње вред но сних су до ва о при ло зи ма об ја вље ним у Ле то пи су Ма ти це 
срп ске, а ујед но и на чин на ко ји се Ду чић у пи сми ма обра ћао Ти хо ми ру 
Осто ји ћу. Јо ван Ду чић осло вља вао је Осто ји ћа на сле де ће на чи не: „Ми ли мој 
Ти хо ми ре“, „Дра ги мој Ти хо ми ре“, „Ми ли Ти хо ми ре“, „Дра ги Ти хо ми ре“, 



665

„Дра ги мој Осто ји ћу“, као што је пи сма и до пи сни це нај че шће за вр ша вао 
на иден ти чан на чин, ре чи ма – „ср дач но твој увек“. По ред до ка за о искре ном 
при ја тељ ству и не пре ки ну тој, ни чим по му ће ној, ср дач ној и ле пој књи жев-
ној са рад њи из ме ђу Јо ва на Ду чи ћа и Ти хо ми ра Осто ји ћа, Ду чи ће ва пи сма 
и до пи сни це упу ће не Ти хо ми ру Осто ји ћу са др же и до ка зе о Ду чи ће вом 
за ла га њу за мла де ко ле ге код ко јих је пре по знао књи жев ни та ле нат (ср дач-
на пре по ру ка и за ла га ње за То до ра Ма ној ло ви ћа), о по хвал ном го во ру и 
ком пли мен ти ма ко је је без има ло су је те умео да из рек не о не чи јој по е зи ји 
(о по е зи ји Пен ча Сла веј ко ва), али и до ка зе о при о ри те ти ма Јо ва на Ду чи ћа. 
Не ко ко је свој те ста мент из 1941. го ди не за вр шио сво јим ау то пор тре том, 
оста вив ши сли ку се бе као „...па три о те, ко јем је и у зад њем ча су леб дио пред 
очи ма те шки по ло жај Срп ства у збр ци пој мо ва и про ти ву реч них иде ја у 
ко ји ма се оно на ла зи овог мо мен та.“8, Јо ван Ду чић је, ра де ћи као пи сар по-
слан ства Кра ље ви не Ср би је у Со фи ји и се кре тар пе те кла се Срп ског кра-
љев ског по слан ства у Ри му, као вла сти ти при о ри тет по сма трао сво ју са рад њу 
у Ле то пи су Ма ти це срп ске, али и при ба вља ње ква ли тет них ли те рар них при-
ло га и при до би ја ње та лен то ва них пи са ца за са рад њу у овом ча со пи су. Није 
за не мар љив ни зна чај Ду чи ће вих пи са ма као до ку ме на та ко ји омо гу ћа ва ју 
пре ци зни је вре менско си ту и ра ње до га ђа ја из жи во та Јо ва на Ду чи ћа – при-
ре ђи вач Ди пло мат ских спи са Јо ва на Ду чи ћа, Ми ла дин Ми ло ше вић из нео 
је тврд њу ка ко је Ду чић „У Рим (...) сти гао по чет ком ав гу ста 1912. го ди не...“9, 
док у до пи сни ци ко ју је по слао Ти хо ми ру Осто ји ћу 30. ав гу ста 1912. го ди не, 
Ду чић екс пли цит но на во ди: „Ми ли Ти хо ми ре, ако је Ле то пис с мо јим есе јом 
већ из и шао, мо лим те по ша љи га у Рим, ку да од ла зим да нас.“ (РОМС, инв. 
бр. 4. 914), та ко да се Ду чи ћев од ла зак у Рим мо же, на осно ву ових пи са ма, 
по ме ри ти са по чет ка на крај ав гу ста 1912. го ди не.

Да кле, пи сма и до пи сни це ко је је Јо ван Ду чић по слао Ти хо ми ру Осто-
ји ћу, у пе ри о ду од 1903. до 1914. го ди не, из Швај цар ске, Бу гар ске, Грч ке и 
Ита ли је све до че о искре ном и ду го го ди шњем при ја тељ ству Јо ва на Ду чи ћа 
и Ти хо ми ра Осто ји ћа; о ле пој, про дук тив ној и не пре кид ној ли те рар ној са-
рад њи дво ји це књи жев ни ка; ова пи сма и до пи сни це, ујед но, са др же и Ду-
чи ће ве ау то по е тич ке ис ка зе; а као мо жда нај ва жни је од све га – пи сма и 
до пи сни це Јо ва на Ду чи ћа пру жа ју до ка зе о зна ча ју ко ји пре пи ска има у 
раз у ме ва њу књи жев них чи ње ни ца из (бли же и да ље) про шло сти, али и у 
про це су раз у ме ва ња це ло куп не књи жев не исто ри је. На и ме, пи сма и до пи-
сни це Јо ва на Ду чи ћа омо гу ћи ли су пре ци зни је и тач ни је раз у ме ва ње на чи-
на на ко ји је Јо ван Ду чић био ве зан за Ле то пис Ма ти це срп ске – иа ко је у 
овом ча со пи су у вре ме уре ђи ва ња Ти хо ми ра Осто ји ћа Јо ван Ду чић об ја вио 

8 На ве де но пре ма: Ра до ван По по вић, Пр ви по кли сар – Јо ван Ду чић, у: Жуд ња за фра ком: 
срп ски пи сци у ди пло ма ти ји, Ал те ра, Бе о град, За ду жби на Ни ко лај Тим чен ко, Ле ско вац, 
2011, стр. 65.

9 Ми ла дин Ми ло ше вић, [Предговор], у: Јо ван Ду чић, Ди пло мат ски спи си, при ре дио, 
пред го вор и ко мен та ре на пи сао Ми ла дин Ми ло ше вић, Про све та, Бе о град, 1991, стр. 10.
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је дан је ди ни текст, Ду чић је био го то во спољ ни члан ре дак ци је Ле то пи са 
Ма ти це срп ске, не ко ко ко мен та ри ше умет нич ку вред ност об ја вље них при-
ло га, не ко ко се тру ди да про на ђе са рад ни ке, али и да мо ти ви ше пи сце да 
оба вљу ју при ло ге у Осто ји ће вом Ле то пи су, не ко ко бри не о тех нич кој стра-
ни ча со пи са, али и ау тор ко ји је уред ни ку (Ти хо ми ру Осто ји ћу) обе ћа вао 
да ће по сла ти још тек сто ва, што, ме ђу тим, ни је сти гао да учи ни. Ипак, 
пи сма и до пи сни це ко је је Јо ван Ду чић по слао Ти хо ми ру Осто ји ћу ра све-
тља ва ју обим са рад ње Јо ва на Ду чи ћа у Ле то пи су Ма ти це срп ске у вре ме 
уре ђи ва ња Ти хо ми ра Осто ји ћа. Она по ка зу ју у ко јој је ме ри Ду чић био ве зан 
за Осто ји ћев Ле то пис, са ко ли ко је енер ги је и во ље бри нуо о „фор ми и сти-
лу“ Ле то пи са Ма ти це срп ске (а фор ма и стил еле мен ти су ко ји су би ли 
ва жни за Јо ва на Ду чи ћа и као пи сца и као ди пло ма ту10), ова пи сма и до пи-
сни це, да ље, до при но се из ни јан си ра ни јем и пре ци зни јем раз у ме ва њу зна-
ча ја ко ји је Ду чић при да вао Ле то пи су Ма ти це срп ске (ви де ћи се бе као 
„по слан ство“ Ле то пи са Ма ти це срп ске у Со фи ји). Ко нач но, Ду чи ће ва пи-
сма и до пи сни це ре чи то су све до чан ство ва жно сти иш чи та ва ња и по зна ва-
ња пре пи ске срп ских пи са ца, као књи жев но и сто риј ског до ку мен та ко ји 
омо гу ћа ва тач ни је, про ду бље ни је и све стра ни је раз у ме ва ње исто ри је срп ске 
књи жев но сти (као и исто ри је срп ске књи жев не пе ри о ди ке).

1.11

Schnit tweyer, den 11. Септ 1903 п. н.

Ми ли мој Ти хо ми ре,
Да ти се при ја тељ ски ја вим по сле пу не две го ди не, али са мо са не ко-

ли ко ре чи. Хо ћу са мо да те за мо лим да ми ја виш: је си ли у Н. Са ду и хо ћеш 
ли би ти во љан да ми дад неш не ка об ја шње ња, не ка упу ства, ко ја се ти чу 
са мо ме не. У то ме слу ча ју ја бих ти се ја вио, одав де још, оп шир но, и из ло жио 

10 Јо ван Ду чић је за пи сао: „Фор ма и стил чи не књи жев ни ка, а то је по треб но и ди пло-
ма ти да у стра ној др жа ви за до би је за сво ју до мо ви ну сим па ти је. Не мо гу др жа ве ко је по-
ста вља ју књи жев ни ке у ди пло мат ску слу жбу ни шта ти ме из гу би ти, не го са мо до би ти.“ 
Ове Ду чи ће ве ре че ни це за мо то „Пред го во ра“ Ди пло мат ским спи си ма Јо ва на Ду чи ћа иза-
брао је Ми ла дин Ми ло ше вић. Ви де ти: Ми ла дин Ми ло ше вић, [Предговор], у: Јо ван Ду чић, 
Ди пло мат ски спи си, при ре дио, пред го вор и ко мен та ре на пи сао Ми ла дин Ми ло ше вић, 
Про све та, Бе о град, 1991, стр. 7. 

11 Сва пи сма до не та су она ко ка ко су на пи са на, без ис пра вља ња гре ша ка у пра во пи-
су и ин тер пунк ци ји. Очи глед не слов не гре шке та ко ђе ни су ис пра вља не. Сег мент пи сма 
Јо ва на Ду чи ћа од 22. но вем бра 1911. го ди не (РОМС, инв. бр. 4. 917), ко ји де лу је као за себ на 
до пи сни ца, услед не мо гућ но сти пре ци зног утвр ђи ва ња да ту ма и ста ту са тог сег мен та пи-
сма, при ре ђен је пре ма ин вен тар ском бро ју ко ји му је до де љен, а не пре ма за кључ ци ма 
ко ји се на ме ћу из са др жа ја пи сма, о че му су чи та о ци ових пи са ма оба ве ште ни из фу сно те 
на пи са не уз по ме ну то пи смо.
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ти по тан ко у че му је ствар. Имао бих са мо јед ну из рич ну и при ја тељ ску 
мол бу: да о све му то ме ни ко за са да не тре ба ни шта да зна. Ствар је са ма 
по се би вр ло на ив не при ро де, али је у мо ме ин те ре су да оста не за са да по-
зна та са мо те би у чи ју дис крет ност и до бру во љу пре ма ме ни имам нео гра-
ни че но по ве ре ње.

Мо лим те ја ви ми се. Оно не ко ли ко са ти про ве де них у дру штву тво ме 
и Ра до њи ће вом, за ме су вр ло ми ла и све жа успо ме на, и то ми је да ло по во да 
да ве ру јем да ћеш ми се и овом при ли ком ја ви ти исто она ко пун пред у сре-
тљи во сти и љу ба зно сти.

Ја ћу ов де у Ал пи ма оста ти још ко ју не де љу да за вр шим сво ју тро ме-
сеч ну ку ру и одав де вра ћам се по но во за „vil le-lu mi e re“, за Па риз, на мо ју 
по вољ ну (мо жда) го ди ну на стра ни.

По што је ово пи смо под дис кре ци јом, не ши љем овом при ли ком по-
здра ве та мо шњим при ја те љи ма, не го са мо те би и то то пло и ср дач но са 
при ја тељ ским по што ва њем

твој
Ј. Ду чић

[РОМС, инв. бр. 4. 909; писмо]12

2.13

22. нов. 1911
Со фи ја

Дра ги мој Ти хо ми ре,
Имам јед ну при ја тељ ску мол бу. 
Наш књи жев ник др Л. кнез Вој но вић ко ји се сво јим не срећ ним сти ца-

јем при ли ка на ла зи ов де већ че ти ри го ди не, по слао је Ма ти ци (Ва ра ђа нин 
– Са вић) је дан свој ру ко пис о зе мљо тре су ко ји је у 17-ом ве ку био уни штио 
наш ле пи Ду бров ник. Ру ко пис тре ба да се штам па у ја ну а ру.

12 На за вр шет ку пи сма, у ле вом углу, Јо ван Ду чић на пи сао је: „Адре са: J. Do utchitch, 
Schnit twe ger bad bei Thün (Su is se) Schwitz“.

13 Део овог пи сма ко ји по чи ње ре чи ма „Ми ли Ти хо ми ре“, а за вр ша ва се ре чи ма: „Оста-
јем ов де до кра ја ју ла“, при ре ђи ва чу ових пи са ма де лу је као да ни је са став ни део овог пи сма, 
већ пре као за себ на до пи сни ца, чи је би ло гич ни је да ти ра ње би ло јул 1912. го ди не (по сле 
до пи сни це од 2. ју ла 1912. го ди не. РОМС, инв. бр. 4. 911), на кон смр ти Пен ча Сла веј ко ва, 
ко јег Јо ван Ду чић и по ми ње у пи сму и чи је пе сме при пре ма за јед но са оп шир ним пи смом. 
Ипак, иа ко се та кав на чин за кљу чи ва ња на ме ће као ло ги чан, не мо гу се са си гур но шћу 
утвр ди ти ни да тум ни ста тус (за себ на до пи сни ца / са став ни део пи сма) овог сег мен та Ду-
чи ће вог пи сма, сто га се он при ре ђу је у за те че ном ста њу, пре ма би бли о теч ком ин вен тар ском 
бро ју ко ји му је до де љен, а не пре ма са др жа ју пи сма и ин фор ма ци ја ма са др жа ним у пи сму.
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Али ка ко се ду бро вач ком пи сцу ја ви ла бо лест у ку ћи ко ја га огром но 
ко шта, он је у овом тре нут ку у ве ли кој ма те ри јал ној оску ди ци. За то, зна ју ћи 
да сам при ја тељ с но вим се кре та ром Ма ти це, мо лио ме да ти пи шем и да те 
и у сво је име за мо лим, ако ика ко мо жеш14, да му по ша љеш a con to 100 дин. 
то би га спа сло од јед не ве ли ке не во ље.

Ја те мо лим да то учи ниш. Он ће се оду жи ти Ма ти ци за ту љу бав. А и 
ја ћу се сма тра ти об ве за ним. Ако мо жеш без сед ни це да то учи ниш и да ми 
од мах те ле гра фи раш да је ствар свр ше на, ја ћу за ту услу гу да се, ако хо ћеш, 
оду жим Ле то пи су при ло гом чим ми то за тра жиш.

Да кле ви диш ко ли ко пра вим апел на тво је при ја тељ ство. Ово оста је 
ме ђу на ма, на рав но.

Ср дач но твој увек
Ј. Ду чић15

Ми ли Ти хо ми ре,
Мо лим те по ша љи ми још два оти ска ова ква. Тре ба ју ми за от штам па-

ва ње у за себ ну књи гу.
Пе сме Сла веј ко ва спре мам за јед но с оп шир ним пи смом.
Мо лим те да сла гач до бро па зи.
Ср дач но твој
Ј. Ду чић
P. S.
Оста јем ов де до кра ја ју ла.

[РОМС, инв. бр. 4. 917; писмо]16

3.

10. IV. 912.
[Софија]17

Дра ги мој Ти хо ми ре,
ни сам те за бо ра вио, али на мо је ве ли ко са жа ље ње ни сам сти гао да се 

ичим ја вим твом Ле то пи су. Али ако же лиш да не смет нем с ума, и да по ве-
ру јем да др жиш до мо је са рад ње, ша љи ми Ле то пис. Нас не ма мно го ко ји 

14 Ре чи „ако ика ко мо жеш“ Јо ван Ду чић је под ву као.
15 На за вр шет ку пи сма, у до њем ле вом углу Јо ван Ду чић за пи сао је адре су: „Адре са 

J. Do utchitch At taché â la Léga tion de Ser bie So fia“, а ред ис под ове ре че ни це Ду чић је на пи-
сао „Те ле грам: Do utchitch Léga tion Ser be So fia“.

16 На по ле ђи ни пи сма Ти хо мир Осто јић обич ном олов ком је за пи сао „по слао 6 дец. 
К 100 71 Л. Вој но вић“ и „пи сао Ду чи ћу 13 дец.“.

17 Јо ван Ду чић не пи ше ода кле ша ље до пи сни цу, али то се мо же за кљу чи ти по по штан-
ском жи гу на ко јем пи ше „SOP HIA“. Та ко ђе, иа ко ни је на ве де на адре са, Јо ван Ду чић је 
ру ком на пи сао „Exp. J. D. At taché â la Léga lion de Ser bie s.“
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пи ше мо и ко ји тре ба да бу ду за јед но у Ле то пи су, и за то лист мо ра чи ни ти 
ту жр тву – мо жда не и без свог ин те ре са. По ша љи ми све ске ко је су тво је.

Хтео сам да ти учи ним је дан пред лог о спољ ној стра ни. Сто га сам по-
ру чио у [нечит ка реч] јед ну све ску не ке ре ви је чи ја је опре ма углед на и 
вред на да се узме за обра зац. Не ка да шњи Ле то пис био је мо жда скуп али 
без уку са, и на лик на све це нов ни ке се ме ња, ко ља ча, на ме шта ја. Хо ћеш да 
ти пи шем о то ме. По ша љи све ске. При ја тељ ски увек твој

Ј. Ду чић

[РОМС, инв. бр. 4. 915; писмо]18

4.

25. V 1912
[Софија]19

Дра ги мој Ти хо ми ре,
За два три да на – чим бу дем све пре пи сао на чи сто – до би ћеш мој ру-

ко пис. Ша љем ти је дан свој есеј (40 стра на ру ко пи са) о Пе тру Ко чи ћу из 
књи ге есе ја ко ји ће из и ћи до је се ни. На дам се да ћеш би ти за до во љан.

Ја сам ре шен да ти бу дем од ко ри сти на Ле то пи су. На дам се да ћу не ке 
при ја те ље за до би ти да узму Ле то пис као сво је лич но пи та ње и оба ве зу. 
Од го во ри кад мо же из и ћи мој есеј. Мо гу ли сти ћи за ову све ску? Ср дач но 
твој Ј. Ду чић

[РОМС, инв. бр. 4. 912; дописница]20

5.

2 / VI. 1912
[Софија]21

Дра ги Ти хо ми ре,
За вр шу јем мој рад. За што ми не од го во риш с две ре чи хо ће ли сти ћи 

за пр ву на ред ну све ску.

18 Др ве ном бо ји цом пла ве бо је, на вр ху пи сма, Ти хо мир Осто јић за пи сао је да тум 
ка да је на пи смо од го во рио „одг. 20/IV 3/V“.

19 Јо ван Ду чић не пи ше ода кле ша ље до пи сни цу, али то се мо же за кљу чи ти по по-
штан ском жи гу на ко јем пи ше „SOP HIA“.

20 У гор њем ле вом углу до пи сни це на пи са но је: „При мих Ле то пис. Хва ла.“ Др ве ном 
бо ји цом пла ве бо је Ти хо мир Осто јић за пи сао је ка да је од го во рио „од гов 14 / VI“.

21 Јо ван Ду чић ни је за бе ле жио ода кле је до пи сни ца по сла та, али на по ле ђи ни до пи-
сни це на ла зи се по штан ски жиг на ко јем пи ше „SOP HIA“.
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Умро је Пен чо Сла веј ков. Ја бих ти по слао пре во де (ци клус) ње го вих 
пе са ма и не кро лог. Али тре ба да знам до кле је до шла све ска ко ја је у штам-
пи и хо ћу ли сти ћи за њу.

Од го ва рај, дра ги Ти хо ми ре.
При зна ни ца на шег при ја те ља одав на је у ме не за ту ре на у хар ти ја ма. 

По сла ћу ти је за јед но с ру ко пи си ма. Али од го ва рај мо лим те. Ср дач но твој 
увек

Ду чић

[РОМС, инв. бр. 4. 911; дописница]

6.

[1912]22

Дра ги мој Осто ји ћу,
ево мој пр ви рад за твој Ле то пис. На дам се да ћеш би ти за до во љан и 

уве рен ко ли ко же лим на прет ка твом ли сту. Ја сам оно мад у Бе о гра ду го во-
рио с мно гим мла ђим до брим при ја те љи ма да тре ба да Ле то пис сма тра ју 
сво јом ства ри јер знам ко ли ко ње гов уред ник ста вља у ње га ам би ци је, па-
три о ти зма и су је те.

Са мо, дра ги Ти хо ми ре, два ма ла усло ва:
1) да не изи ђе рад на не у глед ном ме сту, и 2) да ја во дим ко рек ту ру.
Осим то га мо лим те да ми, чим при миш ру ко пис по ша љеш хо но рар.
Ја сам у овом тре нут ку за пле тен у је дан не пред ви ђен тро шак и мо рам 

ство ри ти што по год ни ју си ту а ци ју за ове да не кад се зно ји мо и без то га. 
Ско ро бих те мо лио да ми по ша љеш бр зо јав но ако не пре ла зи 5 дин. тро шка. 
Не тре ба да ти ре чем да ми по ша љеш цео хо но рар, јер је пи та ње о сва ком 
ди на ру. Су тра ћу ти по сла ти и се ри ју пе са ма Пен ча Сла веј ко ва у еле гант ној 
про зи (јер ја сам про тив пре пе ва ва ња ко је увек уби је ори ги нал сво јим вр ли-
на ма или сво јим ма на ма), а та ко пре во де и Ен гле зи и Фран цу зи. По сла ћу 
ти и би о гра фи ју с оце ном ње го ве по е зи је. Тај члан чић би из и шао сит ни јим 
сло ви ма као Post scrip tum тих пре во да.

Пре ма то ме од ме ри хо но рар. По сла ћу ти де сет пе са ма нај леп ших и 
нај ка рак те ри стич ни јих за ње гов ле пи та ле нат.

Опро сти што овај есеј не по слах пре. Ти не знаш ка ква сам це пи дла ка 
у пи са њу и ко ли ко се по ра ђам кад пи шем са мо да се по сле не бих по ка јао 
за оно што ка жем и ка ко ка жем.

22 Ово пи смо Јо ва на Ду чи ћа ни је да ти ра но. За кљу чак о го ди ни ка да је по сла то мо же 
се из ве сти из од го во ра Ти хо ми ра Осто ји ћа. Др ве ном бо ји цом пла ве бо је Ти хо мир Осто јић 
на пи сао је: „од гов 6 (19) ју ли 1912“. У ка та ло шком ли сти ћу у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це 
срп ске за ово пи смо Јо ва на Ду чи ћа пи ше: „Со фи ја, ју ни, 1912.“
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А сад: à toi la pa ro le.23

Ср дач но твој увек
Ј. Ду чић

[РОМС, инв. бр. 4. 919; писмо]

7.

30. VI II. 1912
[Венеција]24

Ми ли Ти хо ми ре,
ако је Ле то пис с мо јим есе јом већ из и шао, мо лим те по ша љи га у Рим, 

ку да од ла зим да нас. Пр во што на пи шем би ће опет за те бе. Ср дач но твој, Ј. 
Ду чић25

[РОМС, инв. бр. 4. 914; дописница]

8.

4. IX 1913.
[Рим]26

Дра ги Ти хо ми ре,
су тра ћеш до би ти је дан па кет ру ко пи са за Ле то пис. Овим те мо лим 

са мо да ми од мах по ша љеш је дан број оног Ле то пи са у ко јем је из и шао лане 
мој есеј о Ко чи ћу. 

Ср дач но твој увек
Ду чић

[РОМС, инв. бр. 4. 918; дописница] 

23 Ре чи „à toi la pa ro le“ Јо ван Ду чић је под ву као.
24 Јо ван Ду чић не пи ше из ко јег ме ста ша ље ову до пи сни цу, али да је у пи та њу Ве не-

ци ја мо же се за кљу чи ти по по штан ском жи гу на ко јем пи ше „VE NE ZIA“, као и на осно-
ву пред ње стра не до пи сни це на ко јој се на ла зи фо то гра фи ја ве не ци јан ске ло ђе и нат пис 
„VE NE ZIA – La Log get ta“.

25 На кра ју до пи сни це Јо ван Ду чић на пи сао је сво ју адре су у Ри му: „Sec re ta i re â la 
Léga tion de Ser bie Ro me“.

26 Јoван Ду чић не пи ше ода кле ша ље ову до пи сни цу, али то се мо же за кљу чи ти на 
осно ву по штан ског жи га на ко јем пи ше „RO MA“, као и на осно ву фо то гра фи је са ти ра са 
пред ње стра не до пи сни це и нат пи са „SA TI RO – Pras si te le M. Ca pit. Ro ma“.



672

9.

10 септ. 1913

Дра ги Ти хо ми ре,
ево обе ћа на ру ко пи са. Пи сац је је дан млад Вој во ђа нин с пу но књи жев-

ног сми сла и књи жев них спо соб но сти. Ја сам га упу тио да пи ше и на дам се 
да ће ско рим би ти по знат у на шој пу бли ци ко ја тра жи да се об но ви на ша 
кри ти ка у ко јој се ок тро и шу прин ци пи ко ји би од ве ли на траг у де тињ ство 
и не пи сме ност. Из ове кри ти ке о гђци Иси до ри, ко ја је пи сац пр вог ре да, а 
ко ја је на и шла на јед ну за ве ру не ин те ли гент них, ви де ћеш ко ли ко овај зе-
мљак уме да ви ди и да ка же.

Он док то ри ра у [нечит ка реч], а сад сту ди ра ов де умет ност по га ле ри-
ја ма. Си но вац је гђе А. Кр сма но вић, а ро дом из В. Беч ке ре ка. Ја бих же лио 
да он по ста не твој што ре дов ни ји са рад ник. Пи са ће и дру ге ства ри осим 
кри ти ке.

Ме ни је жао што ни сам мо гао да ти по ша љем и не ке сво је ства ри ко је 
сам ти на ме нуо. Ов де сам сâм от прав ник по сло ва и је ди ни пред став ник 
Дар да ни је-Ме зи је-Или ри је и Ма ке до ни је код Це за ра на Па ла ти ну. Али чим 
стиг нем по сла ћу.

На шем Ма ној ло ви ћу ако ти је ика ко мо гу ће по ша љи 100 дин. на име 
хо но ра ра за ове ра до ве. Он спре ма за дру гу све ску но ве ства ри. Овај чла нак 
о ма џар ској ли ри ци ве о ма ће се сви де ти сви ма на шим пи сци ма; ве о ма су 
до бри пре во ди пе са ма Ади је вих.

По ша љи но вац пре ко ме не. Или бр зо ја ви ми па ћу му ја из да ти 100 
ди на ра. Он же ли да кре не за На пуљ и тре ба да му по мог не мо.

Ср дач но твој, дра ги Ти хо ми ре,
Ј. Ду чић
P. S. Ја сам ру ко пи се спре мио за штам пу.

[РОМС, инв. бр. 4. 910; писмо]27

10.

4. дец. 1913
Дра ги Ти хо ми ре,
При мио сам „Ле то пис“ у ко јем са са жа ље њем ви дим сти хо ве скан да-

ло зног В. Или ћа Мла ђег и ле пи при каз на шег Ма ној ло ви ћа. Мо лим те ле по 
по ша љи ми онај хо но рар ко ји сам у тво је име дао Ма ној ло ви ћу чи ју сам ти 
при зна ни цу по слао. При кра ју смо го ди не, кад за кљу чу је мо књи ге. Па шић 

27 На тре ћој стра ни пи сма, у гор њем углу, хе миј ском олов ком цр ве не бо је, Ти хо мир 
Осто јић од го во рио је: „Те ле гра фи сао 27 / IX да Ма ној ло ви ћу да 100 дин.“
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не би раз у мео да смо ми ов де и по слан ство на шег Ле то пи са. Из ви ни што ти 
још ни шта не ша љем. Ја сам сâм. Али ћу сти ћи, на дам се, за број ко ји је на 
ре ду. Твој Ј. Д.

[РОМС, инв. бр. 4. 908; дописница]

11.

Athènes le 12 Ју ни 1914.

Дра ги Ти хо ми ре,
Са да ти ме не да акон ти раш за 100 ди на ра. Спре мам ти је дан рад за Ле-

то пис, али ти не ћу од мах мо ћи свр ши ти јер сам ов де у грд ном по слу (по зван 
сам из Ри ма де пе шом). Мо рао сам да на пра вим мно ге из ван ред не тро шко ве 
ко ји су ме ба ци ли у кри зу, и сад сам остао без но ва ца. Мо лим те по ша љи 
ми од мах те ле гра мом28, и ти ме ћеш ме не из мер но об ве за ти.

Че кам те, дра ги Ти хо ми ре, на бе ле зи
и ср дач но по здра вљам
твој Ј. Ду чић
[РОМС, инв. бр. 4. 913; писмо]

12.

[1914]29

[Софија]30

Хва ла, дра ги Ти хо ми ре, на бр зом и ле пом од го во ру. Иду ће не де ље по-
сла ћу ти обе ћа но, и још ру ко пис јед ног при ја те ља. – За што у овој све сци 
не ма Вељ ка Пе тро ви ћа и Ва се Ста ји ћа? Про ка Јов кић ни је за Ле то пис. Обра ти 
се Ћи пи ку (Бе о град). Ср дач но твој, Ј. Ду чић

[РОМС, инв. бр. 4. 916; дописница]31

28 Ре чи „од мах те ле гра мом“ Јо ван Ду чић је под ву као.
29 На до пи сни ци не пи ше да тум ка да је по сла та. Из од го во ра Ти хо ми ра Осто ји ћа може 

се из вр ши ти при бли жно да ти ра ње. На и ме, др ве ном бо ји цом пла ве бо је Ти хо мир Осто јић 
за пи сао је „од гов 6 (19) / VII 1914“, та ко да се са си гур но шћу мо же утвр ди ти да је Јо ван Ду чић 
ову до пи сни цу по слао 1914. го ди не, док се та чан да тум не мо же од ре ди ти, иа ко се мо же прет-
по ста ви ти да је по сла та не ко ли ко да на или не де љу да на пре од го во ра Ти хо ми ра Осто ји ћа.

30 На до пи сни ци не пи ше из ко јег је ме ста по сла та, али да је по сла та из Со фи је мо же 
се за кљу чи ти по по штан ском жи гу на ко јем пи ше „СО ФИЯ“.

31 На пред њој стра ни до пи сни це на ла зе се мо мак и де вој ка у бу гар ској на род ној но-
шњи, у гор њем де лу до пи сни це на ла зи се на типс „Со фийск а сел ска носня“ и од мах ис под 
ње га „Co stu me des paysan nes près de Sop hia“.
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Ми ли ца В. Чу ко вич

«МИС СИЯ» ЛЕ ТО ПИ СИ МА ТИЦЫ СЕРБ СКОЙ В СО ФИИ И РИ МЕ:  
ПИСЬМА ЙОВА НА ДУ ЧИ ЧА ТИ ХО МИ РУ ОСТО И ЧУ 

Резюме 

В этой ра бо те на ходятс я со бранные и про ко мен ти ро ванные письма и поч-
товые от крит ки, ко торые Йован Ду чич от пра вил Ти хо ми ру Осто и чу от 1903 до 
1914 го да из Швейца рии, Ита лии, Гре ции и Бол га рии. Эти письма и поч товые от-
крит ки, ко торые хранятся в Ру ко пи сном от де ле Ма тицы серб ской, сви де тельствуют 
о мно го лет ной, бес пе рерывно й и кра си вой дру жбе ме жду Йова ном Ду чи чем и 
Ти хо ми ром Осто и чем; они, дальше, со дер жат важные ав то поэти че ские заявле ния 
Ду чи ча (о по ни ма нию пе ре во да и сво бод но го пе ре во да сти хов на серб ский язык, 
а имен но о при ро де соб ствен но го стиля), а больше все го, эти письма – сви де-
тельство огром но го тру да, энер гии, во ли и хло пот, ко торые Йован Ду чич (как 
вне шний член ре дак ции) вло жил в ЛетописьМатицысербской, ког да ре дак то ром 
был Ти хо мир Осто ич. Хотя в ЛетописиМатицысербской, во время ре дак ти ро ва-
ния Ти хо ми ра Осто и ча (с 1912 до 1914 го да), Ду чич опу бли ко вал только один текст 
(эссе о Пе тре Ко чи че), всё та ки Ду чич мо ти ви ро вал пи са те лей, чтобы они были 
со труд ни ка ми ЛетописиМатицысербской, со би рал ра боты, да же за бо тился о 
тех ни че ском обо ру до ва нию жур на ла. Вот по че му эти письма по казыва ют све де ние 
о связан но сти Йова на Ду чи ча и ЛетописиМатицысербской, а ещё дают во змо-
жность ис пра вить суд предыдущих изу ча те лей o Йова ну Ду чи чу, как со труд ни ку 
ЛетописиМатицысербской. 

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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UDC 821.111.09 Coleridge S. T.

Мир ко Бог да но вић

КА КО ЧИ ТА ТИ КОЛ РИ ЏА?

По во дом об ја вљи ва ња Књи жев не би о гра фи је на срп ском је-
зи ку, а с об зи ром на ре ла тив но сла бу за сту пље ост Кол ри џо вих 
пје снич ких и кри тич ких на че ла у срп ској ан гли сти ци, овим ра дом 
на сто ји мо из дво ји ти и об ја сни ти не ке од основ них прин ци па из-
ра же них у том дје лу, ко ји би, на да мо се, мо гли по слу жи ти као 
со лид на осно ва и под стрек за те ме љи ти је про у ча ва ње ње го вог, 
не сум њи во зна чај ног до при но са мо дер ној кри ти ци.

Кључ не ри је чи: Кол риџ, Књи жев на би о гра фи ја, кри ти ка, тео-
ри ја има ги на ци је, прин цип је дин ства.

„Не по сто ји пред мет ко га се он ни је до та као, а не ма ни јед ног на ко ме 
се за др жао.“1 Ова, упо ла по дру гљи ва, али и упо ла тач на, Хе зли то ва из ја ва 
мо же се ис ко ри сти ти као нај кра ћи из раз од но са пре ма Кол ри џу и ње го вом 
ства ра ла штву то ком дру ге по ло ви не XIX, па и ве ћег ди је ла XX ви је ка. Она 
за по чи ње по хва лом, а за вр ша ва по ру гом, али не из не ке злу ра до сти или 
осве то љу би во сти, већ са од ре ђе ном до зом жа ље ња за мо гућ но сти ма ко је су 
оста ле не ис ко ри ште не. Оту да је, Кол ри џо во име, ду го пра ти ла стиг ма уза-
луд но по тро ше ног та лен та, не до стат ка ди сци пли не и од луч но сти, пла ги-
ја тор ства, не ра зу мљи во сти и не раз мр си вог то ка ње го ве ме та фи зи ке, те 
ко нач но, бол ног рас ко ра ка из ме ђу оно га што га, ка ко је то при мје ти ла јед-
на ње го ва са вре ме ни ца, „тје ра да бу де оно што је сте, а опет му оста вља моћ 
да по ка же шта би мо гао би ти.“2 Но, не гдје од об ја вљи ва ња Шо у кро со вог 
(Shaw cross) из да ња Књи жев не би о гра фи је, 1907. го ди не, све ја сни је ће се 
уо ча ва ти и све гла сни је при зна ва ти да је Кол риџ оства рио мно го ви ше од оно-
га што је ве ћи на ње го вих са вре ме ни ка мо гла, или би ла спрем на, да ра зу ми је. 
Об ја вљи ва њем не ко ли ко из вр сних сту ди ја, по пут Co ler di ge, on Ima gi na tion, 

1 „The re is no su bject on which he has not to uc hed, no ne of which he has re sted.“ (ha zLItt 
1928: 195)

2 „…for cing him to be what he is, and yet le a ving him the po wer of sho wing what he might be.“ 
(co Le rId ge 1914: 23)
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A. А. Ри чард са (1960), The Mir ror and the Lamp, М. Х. Абрам са (1971) или 
The The ory of Cri ti cism,Ма ри Кри ге ра (1976), Кол ри џов до при нос књи жев ној 
кри ти ци и по е ти ци ко нач но ће до би ти сво ју пу ну и за слу же ну по твр ду. 
Али, обим тог до при но са, иа ко је да нас при знат, још уви јек ни је де фи ни-
тив но утвр ђен, ни ти је ња ва за ни ма ње за Кол ри џо во дје ло.

У срп ској ан гли сти ци Кол риџ је углав ном за сту пљен као пје сник, ау тор 
Ба ла де о ста ром мор на ру и Ку блај Ка на, као Вор дсвор тов са рад ник на 
Лир ским ба ла да ма и је дан од уте ме љи ва ча ен гле ског ро ман ти зма. Ме ђу тим, 
ње го ве за слу ге у раз во ју књи жев не кри ти ке сла бо су ис тра жи ва не, та ко да 
је Књи жев на би о гра фи ја, као ње гов цен трал ни до ку мент, ви ше од двје сто 
го ди на че ка ла на срп ски пре вод. За хва љу ју ћи из да вач кој ку ћи Де ре та и 
уред ни штву Зо ра на Бог на ра, ово не сум њи во зна чај но, па и ка пи тал но дје-
ло ко нач но је до ступ но и на шој чи та лач кој пу бли ци. То ме у при лог, овај 
рад је за ми шљен као сво је вр сни увод у Кол ри џо ву по е ти ку, ко ји би мо гао 
по слу жи ти као од ре ђе но по ла зи ште за што лак ше ра зу ми је ва ње Књи жев
не би о гра фи је, а, на да мо се, и као под стрек за те ме љи ти ја и оп шир ни ја 
ис тра жи ва ња прин ци па ко ји су у њој из ло же ни.

1. Ко ли ко год се да нас ис ти ца ла ва жност овог дје ла и ко ли ко год да је 
оно хва ље но, на ње го вом на лич ју се обич но по ја вљу је и онај, го то во по сло-
вич ни, при го вор на „ла ви ринт ско“ (WaL La ce 1983: ix) оби љеж је ње го ве фор ме. 
Об ја вље но 1817. го ди не, а пр во бит но за ми шље но као пред го вор из да њу Кол-
ри џо вих пје са ма, оно се из гле да „оте ло кон тро ли“ и пре ра сло у „Би о граф ске 
ски це мог жи во та и ми шље ња.“ Ме ђу тим, у ње му је са др жа но мно го ви ше 
од оно га што се су ге ри ше на сло вом. Ка ко то сам ау тор на по чет ку на ја вљу је, 
књи га пред ста вља по ку шај из ла га ња ње го вих „на че ла о по ли ти ци, ре ли ги-
ји и фи ло зо фи ји“ и по ку шај при мје не тих на че ла на пи та ња о „при ро ди 
пје снич ке дик ци је“ и о „ствар ном ка рак те ру пје сни ка“3 (КОЛ РИџ 2019: 18). 
Ту, да кле, ни је ри јеч о би о гра фи ји ко ја би се пре вас ход но ба ви ла сли је дом 
до га ђа ја, зна чај них у не чи јем жи во ту, по сма тра ном у цје ли ни, већ до га ђа ји 
слу же као по вод раз ми шља њи ма, или као по твр да утвр ђе ним на че ли ма. Тај 
нео би чан при ступ, Кол ри џу омо гу ћа ва да се са свим сло бод но и не сме та но 
кре ће огром ним про стран ством вла сти те еру ди ци је, ста вља ју ћи у фо кус 
свог из ла га ња час је дан, час дру ги пред мет, из че сто са свим уда ље них обла-
сти. Оту да је и фор мал ни оквир Књи жев не би о гра фи је прил лич но кон фу зан. 
Књи га је по ди је ље на у 24 по гла вља, ко ја би се мо гла свр ста ти у че ти ри 
те мат ске цје ли не. У пр ва че ти ри по гла вља, ау тор го во ри о сво јим пје сни чим 
по че ци ма и о по е зи ји и кри ти ци ко ја је би ла за сту пље на у том пе ри о ду. 
Дру гу те мат ску цје ли ну, об у хва ће ну по гла вљи ма V–XI, Кол риџ је пи сао на 
са мом кра ју, а она се ба ви фи ло зо фи јом и ње го вим по ку ша јем да до ђе до 

3 Срп ски пре вод Би о гра фи је, ко ри штен у овом ра ду, ба зи ра се на из да њу: Co le rid ge, 
Sa muel Taylor, The Ma jor Works (in clu ding Bi o gra pia Li te ra ria). Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 
2000. На во ди из још не пре ве де них дје ла да ти су у ори ги на лу.
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ста бил не ме та фи зич ке осно ве на ко јој би се те мљи ла ње го ва на че ла и то не 
са мо о по е зи ји, већ и о укуп ној људ ској ег зи стен ци ји. Тре ћа цје ли на (по гла-
вља XII–XXII) пред ста вља при мје ну прет ход но утвр ђе них прин ци па на 
вред но ва ње књи жев них дје ла, пр вен стве но на по е зи ју Шек спи ра и Вордсвор-
та. Че твр та цје ли на (пре о ста ла два по гла вља), ко ја об у хва та Кол ри џо ве 
за пи се са пу то ва ња у Ње мач ку (из 1798.) и кри ти ку та да шњег по зо ри шта, 
увр ште на је на кнад но, на за хтјев из да ва ча, ка ко би се до пу ни ло за ми шље но 
дво том но из да ње.

Оно што, по ред ова ко ша ро ли ке ком по зи ци је, до дат но збу њу је чи та о-
ца је су и че сте ре фе рен це на не ка бу ду ћа, али ни ка да до вр ше на дје ла, у 
ко ји ма би од ре ђе на про бле ма ти ка би ла пот пу ни је раз ра ђе на, или обе ћа ња 
да ће од ре ђе ни про блем би ти раз ја шњен у на ред ним по гла вљи ма, да би се 
за тим на то обе ћа ње за бо ра ви ло. Но, ти да ка ко озбиљ ни не до ста ци, ни су 
учи ње ни на мјер но, ни ти су на ја вље не оба ве зе свје сно из бје га ва не, оне су 
при је ре зул тат јед ног на чи на ис тра жи ва ња, ко ји је сво јом те ме љи то шћу и 
ши ри ном пре ва зи ла зио мо гућ но сти чак и та квог чо вје ка ка кав је био Кол риџ. 
Он о то ме го во ри ова ко: 

„У раз ли чи тим пе ри о ди ма свог жи во та, не са мо да сам пла ни рао, 
већ сам и при ку пљао ма те ри јал за мно го број на дје ла о ра зним и зна чај-
ним те ма ма: за и ста, то ли ко мно го број на да је ко ли чи на нео ства ре них 
за ми сли и го ми ла ра зно ра зних фраг ме на та мо јим при ја те љи ма че сто 
да ва ла по во да за по ру гу, а по не кад и жа ље ње и при је кор… Склон сам 
увје ре њу да је тај не до ста так ис трај но сти узро ко ван пре тје ра ном дје-
лат но шћу ми сли и пот по мог нут уро ђе ном ли је но шћу… И да ље ме го нио 
на при јед све ја чи осје ћај не са вр ше но сти мог зна ња, као и увје ре ње да 
ми је, за пот пу но схва та ње и раз ра ду би ло ког пред ме та, нео п ход но да 
за го спо да рим и не ким дру гим, а он је ре дов но об у хва тао и не ки тре ћи, 
и та ко да ље до у бес крај.“4 

До дат ну по твр ду овом при зна њу пру жа и осврт на нео бја вље ну гра ђу, 
ко ју је Кол риџ за со бом оста вио, а чи је уре ђи ва ње и об ја вљи ва ње још уви-
јек тра је. Ов дје пр вен стве но ми сли мо на ње го ве све ске, у ко ји ма се мо же 
про на ћи не што од го ре по ме ну тог ма те ри ја ла, али и мно го дра го цје них 
за пи са ко ји ра свје тља ва ју по је ди не не ја сно ће, ко је су у об ја вље ним дје ли ма 

4 „At dif fe rent Pe ri ods of my Li fe I ha ve not only plan ned, but col lec ted Ma te rial for many 
Works on va ri o us and im por tant Su bjects: so many in deed, that the Num ber of un re a li zed Sche-
mes, and the Mass of my mi scel la ne o us frag ments, ha ve of ten fur nis hed my fri ends with a Su bject 
of Ra il lery, and so me ti mes Re gret and Re pr o of… I am in cli ned to be li e ve, that this Want of Per-
se ve ran ce has been pro du ced by Over-ac ti vity of Tho ught, mo di fied by a Con sti tu ti o nal In do len ce… 
I was still temp ted on ward by an in cre a sing Sen se of the Im per fec tion of my know led ge, and by 
the Con vic tion, that, in or der to fully com pre hend and de ve lop any one Su bject, it was ne ces sary 
that I sho uld ma ke myself Ma ster of so me ot her, which again as re gu larly in vol ved a third, and so 
on, with an ever-wi de ning Ho ri zon.“ (hoL Mes 1998: 153) – (Сви ци та ти да ти су у вла сти том 
пре вод сем ако ни је дру га чи је на зна че но.)
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оста вље не за не ку бу ду ћу раз ра ду. На те дра го цје не фраг мен те на и ла зи мо 
и у ње го вим пи сми ма, члан ци ма, пре да ва њи ма и за би ље же ним раз го во ри-
ма, та ко да се ну жно на ме ће за кљу чак да је Књи жев на би о гра фи ја тек је дан, 
за и ста ве ли чан стве ни, де таљ на мно го ве ћем и мо ну мен тал ни јем плат ну. 
Она је са мо дио јед не да ле ко ши ре за ми сли, јед ног об у хват ни јег фи ло зоф-
ског си сте ма, у ко ме по е зи ја, схва ће на у нај ши рем сми слу, за у зи ма ве о ма 
зна чај но мје сто. У том на сто ја њу да се по е зи ји утвр ди од ре ђе но мје сто на 
ска ли људ ских ври јед но сти, да се у њој са гле да не што мно го озбиљ ни је од 
вер бал не раз би бри ге и при год ног сти хо твор ства, огле да се и су штин ски 
за о крет од кла си ци зма ка ро ман ти зму, у че му је Кол риџ од и грао зна чај ну 
уло гу. Оту да и по је ди ни кри ти ча ри са свим ис прав но на гла ша ва ју да је глав-
на Кол ри џо ва по ру ка XIX ви је ку „ да ни је дан на чин раз ми шља ња, ко ји не 
об у хва та укуп ност људ ске при ро де, ње но мо рал но и ме та фи зич ко, исто као 
и ем пи риј ско ис ку ство, не мо же би ти за до во ља ва ју ћи.“5 Јер ње го ва пје снич ка 
на че ла су нео дво ји ва од ње го ве, на мо мен те при лич но те гоб не, ме та фи зи ке, 
док се и јед но и дру го опет ста па и про жи ма са ре ли гиј ским и етич ким ста-
во ви ма, што у ве ли кој мје ри об ја шња ва, па и оправ да ва, сло же ну струк ту-
ру Књи жев не би о гра фи је. Сто га је, на са мом по чет ку, вр ло ва жно схва ти ти 
да крај њи циљ Кол ри џо вих раз ми шља ња ни је тек ра свје тља ва ње про бле ма 
пје снич ког ства ра ња или ле ги тим ног вред но ва ња књи жев них ди је ла, па ни 
оних гно се о ло шких или ме та фи зич ких за го нет ки, већ од го не та ње ми сте ри-
је зва не ЧО ВЈЕК, у пу ном оби му ње го вих са знај них, кре а тив них и дру штве-
них мо гућ но сти. 

2. Уко ли ко за ђе мо не што ду бље у ла ви ринт Кол ри џо ве Би о гра фи је, 
или се за пу ти мо ви ју га ви ма ста за ма (а по не кад и ћор со ка ци ма) ра зних фраг-
ме на та, у сти хо ви ма, пи сми ма, би ље шка ма, члан ци ма итд, оно што ће се 
по ка за ти као спа со но сна луч и чво ри ште свих тих за мр ше них пу те ва је сте 
Кол ри џо ва вје ра у Бо га. Она пред ста вља те мељ ње го ве ме та фи зи ке, ети ке, 
па у ко нач ни ци, и ње го ве по е ти ке. Кор је ни те ду бо ке ре ли ги о зно сти мо гу 
се пра ти ти у би о граф ским по да ци ма и ту ма чи ти чи ње ни цом да је Кол риџ 
ро ђен у по ро ди ци јед ног све ште ни ка и управ ни ка шко ле, вр сног ма те ма ти-
ча ра и по зна ва о ца ла тин ског, грч ког и ори јен тал них је зи ка, за ко га ће ње гов 
нај мла ђи, од укуп но де сет по то ма ка, ка сни је на пи са ти да „ни је био пр во-
ра зред ни ге ниј, али је за то био пр во ра зред ни хри шћа нин.“6 За хва љу ју ћи 
упра во ње го вом ути ца ју, Кол риџ ће, већ у ра ном дје тињ ству, „при вик ну ти 
свој ум на бес ко нач но,“ уз сље де ће по ја шње ње „ја ни кад ни сам сма трао 
сво ја чу ла, на би ло ко ји на чин, кри те ри јем мог вје ро ва ња. Сва сво ја увје ре ња 

5 „…(Co le rid ge‘s) chi ef mes sa ge to the XIX cen tury – that no way of thin king co uld be 
ade qu a te that did not in vol ve the who le of a man‘s na tu re, his mo ral and me taphysi cal as well as 
his em pi ri cal ex pe ri en ce.“ (ho ugh 1974. 41)

6 „My Fat her was not a first-ra te Ge ni us – he was ho we ver a first-ra te Chri stian.“ (co Le rId ge 
2000: 496)
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рав нао сам пре ма сво јим пред ста ва ма, а не пре ма ви ди ци ма.“7 Дру гим ри-
је чи ма, та пред ста ва о бес ко нач ном на ла зи ла је по твр ду у са мој се би и ни је 
се за сни ва ла, ни ти је има ла по тре бе да тра жи, би ло ка кав ем пи риј ски до каз, 
јер оспо ри ти по сто ја ње Бо га, Кол ри џу је исто што и оспо ри ти вла сти то 
по сто ја ње, обе сми сли ти га и пре тво ри ти га у пу ку слу чај ност или ома шку 
при ро де. То зна чи рас цјеп ка ти сви јет на мно штво не по ве за них ди је ло ва 
ко ји са ми од се бе на ста ју и не ста ју, без ика кве свр хе и без ика квог удје ла у 
цје ли ни. Оту да Кол ри џо ву ре ли ги о зност не тре ба схва ти ти у сми слу ис-
кљу чи вог дог ма ти зма, или чак фа на ти зма, већ као из раз на сто ја ња да се 
сви јет по сма тра, и по мо гућ но сти са гле да, у укуп но сти ње го вих по ја ва, у 
ње го вом из вор ном је дин ству, ко је је мо гу ће са мо уко ли ко се при хва ти бо-
жан ско по ри је кло.

По јам је дин ства (unity), уте ме ље ног на вје ри у Бо га, та ко по ста је је дан 
од кључ них пој мо ва Кол ри џо ве тер ми но ло ги је. На ме та фи зич ком пла ну оно 
се пр вен стве но огле да у је дин ству су бјек та и објек та, ко је на ста је у тре нут-
ку са мо сви је сти, или оно га што Кол риџ у Би о гра фи ји озна ча ва тер ми ном 
„ПО СТО ЈИМ“ (I AM). То је мо ме нат у ко ме са зна ју ћи су бјект по ста је објек-
том вла сти те спо зна је, ка да, уста но вив ши прет ход но по сто ја ње вањ ских 
обје ка та, до ђе до ко нач не спо зна је о соп стве ном. Ме ђу тим, у свје тлу Кол-
ри џо ве тран сце ден тал не фи ло зо фи је, та афир ма ци ја спо зна ју ћег су бјек та 
пред ста вља са мо од јек јед не ви ше афир ма ци је, то јест по твр де бо жи јег по-
сто ја ња. Дру гим ри је чи ма, са мо сви јест је исто вре ме но и сви јест о Бо гу, 
од јек оног вјеч ног ПО СТО ЈИМ, ко је од зва ња у сва ком по је дин цу, да ју ћи му 
сми сао и уво де ћи га у све оп ште је дин ство по сто ја ња. Или, да се по слу жи мо 
Кол ри џо вим сти хо ви ма:

„‘Тis the sublimе оf man,
Оur no on ti de ma jesty, то know оurselves,
Parts аnd pro por ti ons оf оnе wоndro us who le.“

Re li gi o us Mu sings

[Узвишеност је људ ска,/ Зе нит на шег ве ли чан ства, да спо зна мо се бе,/ 
Дје ло ве и удје ле јед не чу де сне цје ли не.]8

Са мо сви јест, да кле, ни је по тен ци ра ње ин ду ви ду а ли те та и из дво је но сти 
по је дин ца, већ на гла ша ва ње ко лек ти ви те та и брат ства у Бо гу; она пред ста-
вља спо зна ју бо жан ске су шти не у вла сти том би ћу, као и опа жа ње те су шти не 
у свим ње го вим кре а ци ја ма. У тој сво је вр сној про јек ци ји оног ап со лут ног 
ПО СТО ЈИМ на све ње го ве објек те, до ла зи, не са мо до чвр шћег је дин ства 

7 „...my mind had been ha bi tu a ted to the Vast. I ne ver re gar ded my sen ses in any way as the 
cri te ria of my be li ef. I re gu la ted all my cre eds by my con cep ti ons not by my sight.“ (co Le rId ge 
2000: 503)

8 Sa muel Taylor Co le rid ge, The Ma jor Works, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2000, p. 16. 
– вла сти ти пре вод.
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ме ђу љу ди ма, из ра же ног у оном етич ком на че лу „љу би бли жњег сво га,“ већ 
и до уже по ве за но сти све га ор ган ског, не са мо ме ђу соб но, не го и у од но су 
пре ма нео р ган ском, што во ди ка пан те и зму, као јед ном од нај у пе ча тљи ви јих 
оби љеж ја Кол ри џо ве, на ро чи то ра не, по е зи је.

С дру ге стра не, ова спо зна ја о вла сти том ЈА и ње го вом уче шћу у бес-
ко нач ном не пред ста вља не ка кав вр ху нац зна ња, ни ти крај њи до мет људ ског 
ин те лек та. „Зна ти је, у са мој сво јој су шти ни, ак тив ни гла гол,“ ка же Кол риџ 
(КОЛ РИџ 2019: 205). У етич ком по гле ду, та ак тив ност во ди ка до бром вла да-
њу и до бром по сту па њу, а у оном епи сте мо ло шком ка има ги на ци ји или 
спо соб но сти за па жа ња оног из вор ног је дин ства сва ко га у све му. За пра во, 
ци је ла фи ло зоф ска при пре ма, раз ра ђе на у дру гој те мат ској цје ли ни Би о
гра фи је, слу жи као увод у те о ри ју има ги на ци је, као цен трал ни еле мент 
Кол ри џо ве по е ти ке. Но, ка да се ко нач но стиг не до тог сре ди шта, ау тор нам, 
на ње му свој ствен на чин, да је при лич но шту ра об ја шње ња, уз на ја ву да ће 
да ти пред мет би ти пот пу ни је раз ра ђен на не ком дру гом мје сту. Мо жда се 
упра во за то о овом ди је лу Би о гра фи је нај ви ше рас пра вља ло, у на сто ја њу 
да се, на осно ву не ко ли ко не ја сних ре че ни ца, ре кон стру и ше оно што је не по-
врат но из гу бље но. Ме ђу тим, уко ли ко се огра ни чи мо ис кљу чи во на оно што 
нам ну ди текст, он да при је све га ви ди мо да Кол риџ раз ли ку је дви је вр сте 
има ги на ци је – при мар ну и се кун дар ну. Пр ва је „глав ни по кре тач сва ке људ-
ске пер цеп ци је“ и пред ста вља „по на вља ње, у ко нач ном уму, вјеч ног ства-
ра лач ког чи на оног бес ко нач ног ПО СТО ЈИМ“ (КОЛ РИџ 2019: 229). Дру га је, 
„по вр сти ње ног дје ло ва ња“ иден тич на са пр вом, али се „раз ли ку је је ди но 
у сте пе ну.“ Она „рас та че, ши ри, ра си па ка ко би на но во ства ра ла“ те се бо ри 
да „иде а ли зу је и да ује ди ни“ (КОЛ РИџ 2019: 229).

О че му је за пра во ри јеч? Ов дје нас Кол риџ, у од ре ђе ној мје ри, збу њу-
је сво јом тер ми но ло ги јом, на во де ћи нас на по ми сао да се ра ди о дви је вр сте 
има ги на ци је, док је у ства ри ри јеч о јед ној те ис тој спо соб но сти, ко ја је 
раз ви је на у раз ли чи том сте пе ну. Њу, ме ђу тим, не сми је мо по ис то ви је ти ти 
са опа жа њем, јер је она, ка ко се ка же, са мо по кре тач, ре кли би смо, јед не 
на ро чи те вр сте пер цеп ци је, схва ће не као по на вља ње бес ко нач ног у ко нач-
ном. Има ги на ци ја, као њен по кре тач, про ис ти че из са мо сви је сти те јој омо-
гу ћа ва да за па жа твор ца у ње го вим тво ре ви на ма. Она се та ко мо же схва ти ти 
као спо соб ност уво ђе ња су бјек та у објект, ужи вља ва ња у оно по сма тра но 
или, нај јед но став ни је ре че но, спо соб ност пје снич ког по гле да на сви јет. Ну-
жност по сје до ва ња те спо соб но сти ис ти ца ли су и дру ги пје сни ци, не са мо 
Кол ри џо ве епо хе (по пут Блеј ка и ње го вог чу ве ног за хтје ва за про чи шће њем 
„вра та пер цеп ци је“), већ и они ко ји ће до ћи мно го ка сни је (по ме ни мо са мо 
Рем боа и ње го ву по тре бу да се бе учи ни „ви до ви тим“ кроз „ра строј ство свих 
чу ла“). Тај пје снич ки по глед на сви јет, озна чен тер ми ном при мар не има ги-
на ци је, ну жни је пред у слов ства ра ња, за шта је од го вор на се кун дар на има-
ги на ци ја, као њен ви ши сте пен. Она омо гу ћа ва ком би но ва ње, ста па ње и 
уоп шта ва ње прет ход но ство ре них пред ста ва у је дан пот пу но но ви и ори-
ги на лан об лик је дин ства, то јест пре тва ра ње пред ста ве, или за ми сли, у 
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умјет нич ко дје ло. На су прот то ме, Кол риџ по ми ње фан та зи ју или уо бра зи-
љу ( fancy) ко ја пред ста вља крај њи до мет оног по гле да на сви јет, ко ји би се 
у овом кон тек сту, мо рао на зва ти не пје снич ким. Она ба ра та оним „не про-
мјен љи вим и утвр ђе ним“ и „пре у зи ма сав свој ма те ри јал у го то вом об ли ку, 
по за ко ну асо ци ја ци је,“ па оту да пред ста вља са мо „вид пам ће ња“ (КОЛ РИџ 
2019: 229).

Као нај бо љи ре зи ме, или не ка вр ста ин ту и тив ног уви да, у ову, до ста 
не ја сно из ло же ну те о ри ју, мо гу по слу жи ти и сти хо ви из „Оде по ти ште но сти:“

„Ah! from the soul it self must is sue forth
A light, a glory, a fa ir lu mi no us cloud
En ve lo ping the Earth –
And from the soul it self must the re be sent
A swe et and po tent vo i ce, of its own birth,
Of all swe et so unds the li fe and ele ment!“

De jec tion; an Ode
[Ах! Из са ме ду ше из ви ра ти мо ра/ Свје тлост, сла ва, чист бли ста ви 

облак/ Што Зе мљу за о ди је ва – / Из ду ше са ме иза ћи мо ра/ Скла дан и 
си лан глас, вла сти тог ро ђе ња,/ Свих склад них зву ка жи вот и еле мент!]9

По ла зе ћи, да кле, од је дин ства су бјек та и објек та, као те ме ља јед не ме-
та фи зи ке, Кол риџ гра ди и јед ну са свим осо бе ну есте ти ку, ко ју М. Х. Абрамс 
на зи ва „ор ган ском,“ на су прот оној „ме ха нич кој“ (аbraMs 1971: 168). А она је 
ор ган ска упра во по то ме што ње на свје тлост до ла зи из ну тра, што она ни је 
ви ше усло вље на ме ха нич ким ком би но ва њем и мје ре њем про пор ци ја, већ 
има да ле ко ши ре раз мје ре у ко ји ма се ства ра ла штво схва та као по на вља ње 
оног вјеч ног ства ра лач ког чи на. За ни мљи во је уо чи ти ка ко Кол риџ то по-
на вља ње озна ча ва аку стич ким асо ци ја ци ја ма, као „од јек“ или „звук,“ на-
сто је ћи да ти ме на гла си зна чај њи хо вог из во ра, ко ји сво је треп та је ши ри и 
про сти ре сву да уна о ко ло. Сто га ће мо се са да освр ну ти на од је ке тог је дин-
ства у Кол ри џо вој по е ти ци и есте ти ци.

3. Те о ри ја има ги на ци је, ко ју смо прет ход но раз ма тра ли са ста но ви шта 
епи сте мо ло ги је, већ нас уве ли ко уво ди у област умјет нич ког ства ра ња, или, 
уко ли ко огра ни чи мо наш фо кус, у област пје сни штва. На и ме, ако смо при-
мар ну има ги на ци ју озна чи ли као је дан, у су шти ни, пје снич ки по глед на 
сви јет, а се кун дар ну као спо соб ност пре та ка ња та ко до би је них пред ста ва 
у умјет нич ке фор ме, ти ме смо, у ве ли кој мје ри, од го во ри ли и на пи та ње – ко 
је пје сник? Нај про сти је ре че но, пје сник је онај ко по сје ду је дар има ги на ци је, 
не са мо у ње ном при мар ном, већ, из над све га, у оном се кун дар ном сте пе ну. 
Мо жда је ово зго дан мо ме нат да се уо чи ка ко Кол риџ, за хва љу ју ћи овом 
сте пе но ва њу, у од ре ђе ном сми слу об ја шња ва и фе но мен ма ни фе ста ци је оног 

9 Sa muel Taylor Co le rid ge, The Ma jor Works, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2000, p. 115. 
– вла сти ти пре вод.



„по ет ског“ у сви је ту, ко је се, до ду ше у ри јет ким, али ве ли чан стве ним мо-
мен ти ма, мо же ука за ти и они ма ко ји не ма ју пје снич ке афи ни те те. У сва ком 
слу ча ју, од го во ром на ово, и ње му срод на пи та ња, до ла зи мо до су штин ских 
по став ки ро ман ти чар ске по е ти ке, ко је ће има ти мно го број них од је ка и у 
ства ра ла штву ка сни јих раз до бља.

Ка да ка же мо срод на пи та ња, он да ва ља ис та ћи да Кол ри џо ва по е ти ка, 
у ства ри, по ла зи од три пи та ња, и то – ко је пје сник, шта је по е зи ја и шта је 
пје сма? Ме ђу тим, она сто је у та ко бли ској ве зи да је од го вор на јед но од њих 
са др жан у „рје ше њу оног дру гог,“ или, ка ко он ка же: „Шта је по е зи ја? – пи-
та ње је ко је је го то во исто као и пи та ње: Шта је пје сник?“ (КОЛ РИџ 2019: 237). 
Уко ли ко он да кре не мо од овог по сљед њег, у са мој Би о гра фи ји, на и ћи ће мо 
на мно го број не ква ли фи ка ци је, ко је при род но сли је де из Кол ри џо ве трансце-
ден тал не фи ло зо фи је. „Не ма чо вје ка, ко ји је ика да био ве ли ки пје сник, а да, 
у исто ври је ме, ни је био и ду бо ки фи ло зоф“ (Кол риџ 2019: 248). Ова кон-
ста та ци ја, ко ја се Кол ри џо вим ства ра ла штвом и по твр ђу је и по би ја, пред 
пје сни ка за пра во из но си за хтјев, не са мо ду бо ког про ми шља ња, већ при је 
све га за па жа ња јед не ши ре пер спек ти ве, ко ју омо гу ћа ва је ди но фи ло зо фи ја, 
а опет у ци љу са гле да ва ња оног из вор ног је дин ства. То је дин ство по твр ђу је 
се и на дру гим мје сти ма, па та ко, у јед ном од сво јих пи са ма, Кол риџ би ље-
жи: „Ср це и Ра зум пје сни ка тре ба ло би да бу ду по ве за ни, бли ско по ве за ни 
и здру же ни са ве ли чан стве ним по ја ва ма у При ро ди.“10 Но, мо жда је нај пот-
пу ни ја де фи ни ци ја она у XIV по гла вљу Би о гра фи је:

„Пје сник, опи сан у иде ал ном са вр шен ству, на го ни ци је лу људ ску 
ду шу на ак тив ност ти ме што ме ђу соб но под ре ђу је ње не спо соб но сти пре-
ма њи хо вој ре ла тив ној ври јед но сти и до сто јан ству. Он ши ри тон и дух 
је дин ства, ко ји ста па и (та ко ре ћи) спа ја јед но са дру гим пу тем оне син-
те тич ке и ма гич не мо ћи ко јој смо ис кљу чи во на мје ни ли на зив ма шта” 
(КОЛ РИџ 2019: 238).

Ако се, на осно ву ових осо би на пје сни ка, окре не мо по е зи ји, он да се 
сва ка ко мо ра за па зи ти да је по е зи ја у ства ри из раз тог је дин ства, је дин ства 
чо вје ка са чо вје ком, чо вје ка са Бо гом и чо вје ка са при ро дом. Но, оно што је 
још зна чај ни је и што пред ста вља Кол ри џов ве ли ки до при нос по е ти ци ро-
ман ти зма, је сте по ста вља ње су бјек та, ства ра о ца, ге ни ја, у сам цен тар тог је-
дин ства. Јер, по е зи је не ма у сви је ту ме ха ни ци стич ке фи ло зо фи је, у ко ме је 
све рас цјеп ка но и не по ве за но, и у ко ме се фан та зи ја по и гра ва је ди но асо ци-
ра њем мр твих и бе жи вот них обје ка та. Она на ста је са мо ак тив ним уче шћем 
са мо свје сне ма ште, ко ја је спо соб на да је уо чи и да је пре не се дру ги ма. 
Упра во у том сми слу тре ба ту ма чи ти и Кол ри џо во, на пр ви по глед чуд но, 
ин си сти ра ње на по ве за но сти по е зи је и фи ло зо фи је, и то фи ло зо фи је ко ја не 

10 „A Po et’s He art & In tel lect sho uld be com bi ned, in ti ma tely com bi ned & uni fied with the 
gre at ap pe a ran ce in Na tu re“ (co Le rId ge 2000: 513).
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не ги ра по сто ја ње Бо га, а то нам мо жда да је и од го вор на пи та ње за што је 
по е зи ја да нас та ко ри јет ка? Она је, пре ма јед ној од нај на дах ну ти јих Кол ри-
џо вих де фи ни ци ја, „цви јет и ми рис свих људ ских зна ња, ми сли, же ља, осје-
ћа ња, је зи ка“ (КОЛ РИџ 2019: 248). Она сто ји на са мом вр хун цу на ше ства ра-
лач ке мо ћи, као сво је вр сна есен ци ја оно га што чо вјек за пра во ЈЕ СТЕ.

На осно ву то га, мо гло би се за кљу чи ти да Кол риџ по е зи ји при сту па, 
ви ше из угла ње них са знај них мо гућ но сти, не го што је по сма тра као умјет-
нич ку, то јест, чи сто естет ску фор му. Ме ђу тим, из ње го вог по ку ша ја да 
од го во ри на пи та ње – шта је пје сма, ви ди се да ипак ни је та ко.

„Пје сма је вр ста са ста ва ко ја је су прот на на уч ним ра до ви ма по 
то ме што за свој не по сред ни циљ има за до вољ ство, а не исти ну, док се 
од свих дру гих вр ста (ко је ди је ле овај за јед нич ки циљ са њом) раз ли ку-
је по то ме што за свој за да так има та кво за до вољ ство, на осно ву цје ли-
не, ко је је сра змјер но по себ ном ужит ку ко ји пру жа ју ње ни са став ни 
ди је ло ви“ (КОЛ РИџ 2019: 236).

На и ме, тај од го вор, на са мом по чет ку, ус по ста вља раз ли ку из ме ђу исти-
не и за до вољ ства, ис ти чу ћи да исти на ни је не по сред ни циљ пје сме. Ова 
раз ли ка је ну жна, ка ко би се по ву кла гра ни ца из ме ђу на у ке и по е зи је, али 
ипак ни је до вољ на да би смо ја сно раз ли ко ва ли пје сму од умјет нич ке про зе. 
У том по гле ду, ни ме тар не мо же по слу жи ти као по у зда но мје ри ло, из у зев 
у сми слу ви зу ел не раз ли ке. Оту да Кол риџ, у дру гом ди је лу сво је де фи ни-
ци је, на сто ји да, уво ђе њем кон цеп та сра змје ре из ме ђу цје ли не и ди је ло ва у 
по сти за њу за до вољ ства, не ка ко ри је ши овај про блем. Тај кон цепт, опет при-
лич но не ја сно из ло жен, за пра во се мо же све сти на ком пакт ност јед не пје сме, 
за раз ли ку од ре ци мо ро ма на, ко ја мо же да оства ри под јед на ко јак ефе кат, 
не са мо сво јом цје ли ном, већ и ни зом од не ко ли ко упе ча тљи вих сти хо ва. 
Ро ман, са дру ге стра не, не по сје ду је та кву је згро ви тост, јер ње го ви ди је ло-
ви има ју раз ли чи те функ ци је; не ки су усмје ре ни ка раз во ју ли ко ва, не ки 
на ста вља ју фа бу лу, дру ги опет гра де исто риј ски кон текст, пси хо ло ги ју итд, 
а сви они за јед но са чи ња ва ју укуп ни ефе кат. У том сми слу би тре ба ло ту-
ма чи ти и ону, на из глед чуд ну, из ја ву, ко ју Кол риџ до да је са мо пар ре до ва 
ка сни је, да „пје сма, би ло ко је ду жи не, ни ти мо же да бу де у цје ло сти по е зи-
ја, ни ти то тре ба да бу де“ (КОЛ РИџ 2019: 237) Уо ста лом, и са мо ис ку ство у 
од ре ђе ној мје ри под у пи ре ова кво гле ди ште, на ро чи то ако се узме у об зир 
да љу ди че сто на во де сво је оми ље не сти хо ве, ко ји за пра во из ра жа ва ју онај 
исти и под јед на ко сна жан ути сак као и пје сма у цје ли ни. А тај ути сак ни је 
ни шта дру го не го по е зи ја.

Но, упр кос то ме, те шко је оте ти се ути ску да се Кол риџ, на не ки на чин, 
му чи са сво јом де фи ни ци јом пје сме, иа ко се она, у још оп шир ни јој раз ра ди, 
опет ја вља у ње го вим пре да ва њи ма. Ме ђу тим, већ та оп шир на об ја шње ња 
и до пу не, не иду у при лог оно ме што јед на де фи ни ци ја тре ба да по стиг не, 
то јест, да бу де ја сна и са же та. Ре кло би се да ње ни не до ста ци по ти чу од, 
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ка ко то ка же Ри чардс, „не срет но“ (rIc hards 1965: 112) ода бра них тер ми на, 
по пут „исти не,“ „за до вољ ства,“ „ци ља,“ ко ји су, са ми по се би, дво сми сле ни. 
То ме још до при но си и од ре ђе на не сра змјер ност из ме ђу Кол ри џо вог, за и ста 
ши ро ког, схва та ња по е зи је и по ку ша ја да се та ши ри на, на не ки на чин, са-
би је у по јам пје сме. Или, дру гим ри је чи ма, оно са чи ме се он не пре ста но 
му чи, је сте онај оста так по е зи је ко ји оста је ван до ма ша ја ње го ве де фи ни-
ци је, а од но си се на по ет ска оби љеж ја оних дје ла, ко ја ни су ме трич ки ком-
по но ва на. Ме ђу тим, чак и с об зи ром на по ме ну те не до стат ке, не мо же се 
за не ма ри ти чи ње ни ца да она пред ста вља је дан од нај о збиљ ни јих и нај о бу-
хват ни јих по ку ша ја те вр сте, још од Ари сто те ла.

4. Уко ли ко смо, до са да шњим из ла га њем, ука за ли на не ке од те мељ них 
по став ки Кол ри џо ве фи ло зо фи је и по е ти ке, са да се мо же мо по за ба ви ти њи-
хо вом при мје ном у обла сти књи жев не кри ти ке, у ко јој оне по при ма ју од ре-
ђе ни вид син те зе. За пра во, мо гло би се ре ћи, да је сва та ис црп на при пре ма 
ста вље на у слу жбу на сто ја ња да се књи жев на кри ти ка ко нач но за сну је на 
чвр стим и ја сно утвр ђе ним осно ва ма. На ка квим је ла ба вим кри те ри ју ми ма 
она по чи ва ла у Кол ри џо во до ба, нај бо ље се мо же на слу ти ти из оних по чет них 
по гла вља Би о гра фи је, а на ро чи то из чи ње ни це да је ма хом би ла ано ним на, 
чи ме су се ства ра ли од лич ни усло ви за не ри јет ко ма ли ци о зне, по дру гљи ве 
и свје сно ис ка ри ки ра не ко мен та ре. (Уда ре та кве кри ти ке са нај сна жни јим 
по сље ди ца ма осје ти ће Китс.) Оту да Кол риџ уви ђа да је, за пра вил но и објек-
тив но вред но ва ње не ког књи жев ног дје ла, ну жно ус по ста вља ње ста бил них 
кри те ри ју ма.

Има ју ћи у ви ду тај циљ, мо же мо за па зи ти са ка квом се озбиљ но шћу и 
об у хват но шћу при сту па ње го вом оства ре њу, јер Кол риџ не на сто ји да на-
про сто про пи ше ре гу ла ти ву књи жев ног вред но ва ња, већ по ку ша ва да из-
на ђе од го во ре на пи та ња ко ја се ти чу са мог ства ра ња, спо соб но сти ко ја је 
ње гов ис кљу чи ви но си лац, за тим оног ство ре ног, да кле по е зи је и ње не су-
шти не, ка ко у ши рем, та ко и у ужем сми слу, те ко нач но ре цеп ци је или до-
жи вља ја, ко ју по стиг ну та кре а ци ја оста вља на чи та о ца. За хва љу ју ћи то ме, 
Кол риџ при је све га ства ра тер ми но ло шку осно ву, то јест, утвр ђу је основ не 
пој мо ве ко ји ма ће се, у ве ли кој мје ри, слу жи ти мо дер на кри ти ка.

Не ки од тих пој мо ва ди рект но про ис ти чу из ње го ве епи сте мо ло ги је. 
На тај на чин, ус по ста вље на раз ли ка из ме ђу фан та зи је (fancy) и ма ште (ima gi-
na tion) ула зи у кри ти ку, у при ђев ским од ред ни ца ма „уо бра жа ва ју ћи“ (fan ci ful) 
и „ма што вит“ (ima gi na ti ve), при че му ни јед на од њих не ма не га ти ван при-
звук, већ на про сто озна ча ва ју ства ра лач ку моћ ни жег и ви шег сте пе на – пр ву 
за сно ва ну на пу ком здру жи ва њу на из глед не склад них ква ли те та (оно ме што 
су ме та фи зи ча ри и кла си ци сти озна ча ва ли пој мом „wit“), а дру гу на ста па-
њу, сје ди ња ва њу и про жи ма њу. По ме ни мо и то да ће, у свом ши рем оби му, 
она би ти по ла зи ште и за раз ли ко ва ње та лен та од ге ни ја.

Ка да се, ме ђу тим, при је ђе на Кол ри џо ву кри ти ку Вор дсвор та и Шек-
спи ра, да кле на оно што, по ње го вом ми шље њу, по е зи ја тре ба да бу де, он да се 
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ја сни је уви ђа ка ко јед на по е ти ка ујед но по ста је и те мељ кри ти ке. С об зи ром 
на обим овог ра да, Вор дсвор то ву по е зи ју мо ра мо оста ви ти по стра ни, јер 
се Кол риџ углав ном ба ви ње ним је зи ком, на ши ро ко опо вр га ва ју ћи не ке 
Вор дсвор то ве по став ке о при ро ди пје снич ке дик ци је, из ра же не у пред го-
во ру Лир ским Ба ла да ма. До вољ но је ре ћи да се Вор дсворт, по мно го че му, 
при бли жио оном иде а лу пје сни ка-фи ло зо фа, ко ји је уве ли ко под сти цан с 
Кол ри џо ве стра не, но ипак је Шек спир имао оно глав но, ако не и све, што је 
по треб но јед ном пје сни ку – ду бо ку осје ћај ност и из у зе тан сми сао за ли је по, 
ка ко за око кроз ком би на ци је об ли ка, та ко и за ухо, пу тем фи не и при клад-
не ме ло ди је; на да ље, ова је осје ћај ност би ла под кон тро лом ње го ве во ље; 
чак и у оним пр вим ра до ви ма он је про јек то вао свој дух из ван вла сти тог 
би ћа и про жи вља вао, те на го нио и дру ге да до жи ве, те ме ко је ни ка ко ни су 
бли ске ње му, из у зев по сна зи кон тем пла ци је и оне уз ви ше не спо соб но сти по 
ко јој ве ли ки дух по ста је оно о че му про ми шља. Ово ме се још мо ра до да ти 
она ода на љу бав пре ма при ро ди и при род ним ства ри ма, без ко је ни је дан 
чо вјек не би мо гао по сма тра ти та ко по сто ја но, ни ти сли ка ти та ко вјер но и 
стра сно, ље по те вањ ског сви је та, чак и до нај сит ни јих де та ља.11 

У овом од лом ку, ко ји по ти че из пре да ва ња о Шек спи ру из 1818, мо же-
мо про на ћи за ме так оно га што ће, у Књи жев ној би о гра фи ји, би ти из ло же но 
под „спе ци фич ним симп то ми ма пје снич ке сна ге“ (КОЛ РИџ 2019: 240). У том 
XV по гла вљу, Кол риџ кри тич ки ис пи ту је Шек спи ро ве ра не пје сме, Ве не ру 
и Адо на и На па ство ва ње Лу кре ци је, те на сто ји да от кри је ко ји су то ква ли те ти 
јед не пје сме на осно ву ко јих се мо же до ћи до су да о истин ском пје сни ку. У 
том по гле ду, он из два ја че ти ри ка рак те ри сти ке – сласт вер си фи ка ци је, из бор 
те ма, сли ко ви тост, те ду би ну и енер ги ју ми сли. 

Пр ва осо би на про ис ти че из ње го ве те о ри је ор ган ске фор ме, ко јом се 
на гла ша ва ну жност уну тар њег об ли ко ва ња дје ла, или бо ље ре че но ње го вог 
са мо о бли ко ва ња, на су прот оној ме ха нич кој, у ко јој се да тој са др жи ни, го-
то во си лом, на ме ће спо ља шњи оквир. Оту да ри там јед не пје сме, њен ме-
трич ки об лик, мо ра би ти при ла го ђен до ми нант ној емо ци ји, што је, а то 
сва ка ко ва ља на гла си ти, ве ли чан стве на и нај у пе ча тљи ви ја од ли ка Ба ла де 
о ста ром мор на ру. Иду ће дви је осо би не пр вен стве но за ви се од има ги на-
тив не мо ћи. „Та мо гдје је пред мет узет не по сред но из лич них осје ћа ња и 
ис ку ста ва ау то ра, са вр шен ство од ре ђе не пје сме пред ста вља не по у зда но 

11 „…pos ses sed the chi ef, if not every, re qu i si te of a po et, – de ep fe e ling and ex qu i si te sen se 
of be a uty, both as ex hi bi ted to the eye in the com bi na ti ons of form, and to the ear in swe et and 
ap pro pri a te me lody; that the se fe e lings we re un der the com mand of his own will; that in his very 
first pro duc ti ons he pro jec ted his mind out of his own par ti cu lar be ing, and felt, and ma de ot hers 
feel, on su bjects no way con nec ted with him self, ex cept by for ce of con tem pla tion and that su bli me 
fa culty by which a gre at mind be co mes that, on which it me di ta tes. To this must be ad ded that 
af fec ti o na te lo ve of na tu re and na tu ral ob jects, wit ho ut which no man co uld ha ve ob ser ved so ste a dily, 
or pa in ted so truly and pas si o na tely, the very mi nu test be a u ti es of the ex ter nal world“ (co Le rId ge 
1914: 218).
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оби љеж је“ (КОЛ РИџ 2019: 242). Истин ско мје ри ло те мо ћи је сте спо со бост 
ужи вља ва ња у пред мет ко ји ни је бли зак пје сни ко вом ис ку ству, спо соб ност 
ко јом „ве ли ки дух по ста је оно о че му про ми шља.“ Она је, са дру ге стра не, 
од го вор на и за ства ра ње сли ка, ко је су, код пра вог пје сни ка, „пре о бра же не 
до ми нант ном стра шћу,“ или има ју за циљ „сво ђе ње мно штва на је дин ство, 
или (…) ни за до га ђа ја на је дан тре ну так“ (КОЛ РИџ 2019: 243). Оне, да кле, не 
сми ју би ти тек стан дард ни ин вен тар и ока ме ње ни де кор јед ног пје снич ког 
по ступ ка, по пут не ке вр сте стал них епи те та еп ске по е зи је, већ, на осно ву 
син те тич ке мо ћи има ги на ци је, тре ба да да ју ути сак но ви не чак и оним пред-
ме ти ма, ко је, у на шој сва ко днев ни ци, узи ма мо здра во за го то во. Сва ка ко је 
ва жно уо чи ти да Кол риџ, за пра во, на гла ша ва не са мо ви зу ел ни, не го и емо-
ци о нал ни ка рак тер пје снич ке сли ке, ко ји, по ње го вом ми шље њу про ис ти че 
из са ме при ро де је зи ка, јер под зна че њем јед не ри је чи он под ра зу ми је ва „не 
са мо њен пред мет већ исто та ко и све асо ци ја ци је ко је он при зи ва. Јер је зик 
је са здан та ко да се њи ма не из ра жа ва са мо пред мет, не го и ка рак тер, рас по-
ло же ње и на мје ра оно га ко ји се њи ме слу жи“ (КОЛ РИџ 2019: 369). За хва љу-
ју ћи свим тим асо ци ја ци ја ма што их јед на ри јеч при зи ва, пје снич ка сли ка 
на мно го сна жни ји на чин мо же да пре не се ком плек сне ми са о не са др жа је, 
ко ји су че сто на са мој гра ни ци не из ре ци вог. Ње на функ ци ја и ни је чи сто 
де скрип тив на, ни ти де ко ра тив на, јер она при је ства ра или ре пре зен ту је, 
не го што опи су је ам би јент у ко ме на ста је је дан до жи вљај, та ко да се њен 
ми са о ни са др жај не пре но си ин те лек ту ал но, већ ин ту и тив но. Оту да, она 
че твр та ка рак те ри сти ка, то јест, ду би на и енер ги ја ми сли, уве ли ко за ви си 
од спо соб но сти ства ра ња сли ка, али и од оног за хтје ва да пје сник исто вре-
ме но мо ра би ти и фи ло зоф. Ну жност фи ло зо фи је огле да се у спо соб но сти 
уо ча ва ња оп штег у по је ди нач ном, у за па жа њу је дин ства у мно штву или у 
оно ме што Кол риџ на кра ју овог по гла вља за кљу чу је о Шек спи ру:

„(Он) је стр пљи во учио, ду бо ко раз ми шљао, пом но шва тао, све док 
зна ње ни је по ста ло уо би ча је но и ин ту и тив но, и док се ни је ве за ло уз 
ње го ва уо би ча је на осје ћа ња да би уско ро из ње дри ло ту чу де сну моћ по 
ко јој он сто ји сам, без се би рав но га или дру гог по ре ду“ (КОЛ РИџ 2019: 249).

Јед на од кључ них ри је чи у овом од лом ку је сте оно „ин ту и тив но,“ па у том 
сми слу тре ба и схва ти ти ту фи ло зо фи ју, као про из вод ин ту и тив не ви ше 
не го ин те лек ту ал не спо зна је. Ме ђу тим, ин ту и ци ја, ко ја ће се ка сни је упо-
тре бља ва ти као јед но од су штин ских оби љеж ја ро ман ти чар ске епо хе, код 
Кол ри џа је за пра во и оно на че му по чи ва до жи вљај пје снич ког дје ла. За тај 
до жи вљај нео п ход на је „пје снич ка вје ра,“ ко ја, са мим тим што је вје ра, не 
тра жи по твр ду ра зу ма за оно че му је на кло ње на, већ пред ста вља „свје сно 
по ти ски ва ње не вје ри це“ (КОЛ РИџ 2019: 232). Чи та лац, да кле, мо ра да бу де 
спре ман да се, у од ре ђе ном сми слу, пре пу сти дје лу, да ма шту, бар на из вје сно 
ври је ме, ста ви ис пред ра зу ма ка ко би ци ља ни до жи вљај мо гао да се оства-
ри у спо зна ји, ко ја је по сво јој су шти ни ин ту и тив на. Ау тен тич ни до жи вљај 
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јед ног дје ла, пре ма то ме, за ви си од спо соб но сти ко ју ће Китс озна чи ти при-
дје вом „не га тив на,“ јер она у ства ри не ги ра ра зум, а по тен ци ра ин ту и ци ју.

Ово, оби мом при лич но крат ко по гла вље за си гур но пред ста вља је дан 
од нај је згро ви ти јих и нај ре пре зен та тив ни јих мо де ла књи жев не кри ти ке, у 
ко ме „има ви ше на го вје шта ја у прав цу те о ри је по е зи је не го у све му оста лом 
што је на пи са но о том пред ме ту“ (РИ чаРдС 1964: 141). По твр ду овој про цје-
ни пру жа и чи ње ни ца да ве ли ки број мо дер них кри тич ких пра ва ца, па и 
од ре ђе них по е ти ка, не ке од сво јих по став ки, свје сно или не свје сно, ду гу ју 
Кол ри џу. Ме ђу тим, оста ви мо ли по стра ни те ути ца је, мо ра мо за па зи ти још 
је дан ва жан аспект ко ји ле жи у по за ди ни Кол ри џо вог раз ма тра ња симп то-
ма пје снич ке сна ге. На њи хо вом на лич ју не пре ста но про ве ја ва оно чу ве но 
и ни ка да до кра ја раз ја шње но пи та ње о са мој ге не зи пје сни ка, на и ме, да ли 
се пје сник ра ђа, или се пје сни ком по ста је? Ка да је ри јеч о по је ди ним оби љеж-
ји ма, по пут сли ко ви то сти или ду би не ми сли, Кол риџ до пу шта мо гућ ност 
њи хо вог по сти за ња увје жба ва њем или пре да ним ра дом, ме ђу тим истин ски 
тест пје снич ке сна ге пред ста вља осје ћај за му зи ку сти ха, му зи ку ри је чи, 
украт ко, осје ћај за ри там. „Чо вјек ко ји не ма му зи ке у сво јој ду ши за и ста 
ни ка да не мо же би ти пје сник“ (КОЛ РИџ 2019: 241). Ни је ли упра во не зграп-
ност ме тра и од су ство склад ног рит ма оно што, већ на кон не ко ли ко сти хо ва, 
ода је сла бог пје сни ка? У му зи ци је то још очи глед ни је, јер тех ни ка сви ра ња 
јед ног ин стру мен та, чак и он да ка да до ти че гра ни це вир ту о зно сти, не зна-
чи ни шта без осје ћа ја за ри там. На кон цу, већ и то што га на зи ва мо осје ћа-
јем су ге ри ше чи ње ни цу да се он не мо же об ја сни ти, ни ти се мо же на у чи ти 
или по сти ћи вје жбом. Оту да за ри там, као и за по е зи ју, по сто је са мо дви је 
мо гућ но сти – или га има те, или не.

5. Кол риџ је нео спор но имао и јед ног и дру гог. Ме ђу тим, ње го ва пје снич-
ка сна га, ула ском у XIX ви јек, ви ше ни је мо гла да се ви не до оних ви си на 
са ко јих је ра ни је, ме те ор ском си ли ном, уз др ма ва ла књи жев не хо ри зон те. 
У то ме се че сто са гле да вао Кол ри џов по раз, ту ма чен као тра гич ни и не по врат-
ни гу би так оне спо соб но сти ко ју је упра во он успио да из дво ји као су штин-
ску моћ сва ког умјет нич ког ства ра ња. Она ће се, по пут ал ба тро са, вје ша ти 
о Кол ри џов врат, као сво је вр сни зна мен јед ног гри је ха ко ји је по чи њен не-
смо тре ним ра си па њем бо жан ског да ра. Тај те рет ће, чак и у XX ви је ку, 
има ти од ре ђе ну те жи ну, ко ја се мо же осје ти ти у овој Ели о то вој про цје ни: 

„Кол риџ је био јед на од оних не срет них осо ба (…) за ко је би се 
мо гло ре ћи да би, да ни су би ли пје сни ци, мо гли на пра ви ти не што од 
сво јих жи во та, да су чак мо гли има ти ка ри је ру, или обр ну то да ни су 
би ли за ин те ре со ва ни за то ли ко ства ри и да се у њи ма ни су укр шта ле 
та ко раз ли чи те стра сти, мо гли су би ти ве ли ки пје сни ци.“12 

12 „Co le rid ge was one of tho se un happy per sons (…) of whom one might say, that if they 
had not been po ets, they might ha ve ma de so met hing of the ir li ves, might even ha ve had a ca re er; 
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За и ста, ка да Кол ри џа по сма тра мо ис кљу чи во као пје сни ка, ова при-
мјед ба нам се мо же учи ни ти тач ном. Ме ђу тим, у ши рем са гле да ва њу ства ри, 
не из о став но се по ка зу је да је Кол риџ био мно го ви ше од пје сни ка и да је, на 
од ре ђе ни на чин, над ра стао вла сти ти по зив. Сто га је, из да на шње пер спек-
ти ве, ве о ма те шко, у јед ној ри је чи, ре ћи ко је или шта је био Кол риџ. На по ла 
пје сник, на по ла фи ло зоф, на по ла кри ти чар, на по ла пу бли ци ста, а опет све то 
у пу ном сми слу ри је чи. Сто га Ели о то ва за мјер ка о ши ри ни ње го вих ин те-
ре со ва ња, ко јом се за пра во са мо по на вља ју Хе зли то ве ри је чи на ве де не на 
по чет ку, не пред ста вља не до ста так, већ при је су штин ску од ли ку Кол ри џо-
ве лич но сти. За пи тај мо се са мо да ли би још де се ти на вр хун ских пје снич ких 
оства ре ња ко ја би мо жда на ста ла из ње го вог пе ра, мо гла да на док на де гу-
би так све га оно га што нам је Кол риџ дао у на сли је ђе? Ни смо ли већ и ова-
ко до би ли дра го цје не да ро ве? Јер, ако је Кол риџ и из гу био моћ да по е зи ју 
пре та че у сти хо ве, он нас је ба рем на у чио ка ко да је тра жи мо и гдје да је 
на ђе мо. А та кво се зна ње ри јет ко до би ја на по клон.
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Mir ko Bog da no vić

HOW TO READ CO LE RID GE

S u m m a r y

In his cen tral and most in flu en tial work, Bi o grap hia Li te ra ria, Co le rid ge tried to 
find an an swer to tho se fun da men tal qu e sti ons, such as, what is a po et, what is po e try, 
whe re do es it co me from and how do we re spond to it? Due to the ob vi o us dif fi cul ti es 
of his style and fre qu ent re fe ren ces to works he had ne ver pu blis hed his Bi o grap hia has 
been de ba ted for cen tu ri es, in an at tempt to re con stract that which had been lost fo re ver. 
This pa per sum ma ri zes the key con cepts of his po e tics from a so mew hat wi der per spec ti ve 
which in clu des his phi lo sophy and pro fo und re li gi o us be li efs that bring mo re light to 
so me of the most ob scu re parts of this fa mo us bo ok.
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ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ

UDC 27:929 Minucius Felix M.(049.32)

АН ТИЧ КА КЊИ ГА И РА НО ХРИ ШЋАН СТВО У ДИ ЈА ЛО ГУ

(Не над Ри сто вић. Ан тич ка књи га и ра но хри шћан ство у ди ја ло гу:
Ок та ви је Ми ну ци ја Фе лик са. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019, 364 стр.)

Ри сто ви ће ва књи га под гор њим на сло вом на ста ла је из дво ја ких по бу да: да 
срп ским чи та о ци ма пред ста ви јед но књи жев но де ло о ко ме је ма ло и не до вољ но 
озбиљ но пи са но на срп ском је зи ку, као и да се ау тор укљу чи у на уч ну де ба ту ко ја 
се по след њих го ди на во ди у кла сич ним сту ди ја ма и срод ним на уч ним обла сти ма 
око од но са ра ног хри шћан ства пре ма ан тич ком ди ја ло шком жан ру, ди ја ло шком 
дис кур су и ди ја ло шкој кул ту ри. 

Књи га има кра ћи увод, за тим сле де три основ на и обим ни ја по гла вља, а за-
вр ша ва се за кључ ном реч ју. Увод ни текст фор му ли сан је у ре то рич ком ма ни ру: 
Увод на реч: Мо же ли хри шћан ски пи сац би ти истин ски де о ник ан тич ке тра ди
ци је ди ја ло га? (9‒21); А три основ на по гла вља на сло вље на су ова ко: 1. Оп шти 
аспек ти тек ста и кон тек ста ди ја ло га Октавије Ми ну ци ја Фе лик са (23‒75); 2. 
Књи жев ни при ступ и узо ри Ми ну ци ја Фе лик са (77‒ 171); 3. Ли те рар номи сли лач
ка кон цеп ци ја Октавија и ње но по ре кло (173‒317). За вр шно по гла вље књи ге но си 
на слов: За кључ на реч: Ми ну ци је Фе ликс – хри шћан ски пи сац, истин ски де о ник 
ан тич ке тра ди ци је ди ја ло га (319‒328). За тим сле де ре зи ме на ен гле ском је зи ку: 
Clas si cal Let ters and Early Chri sti a nity in Di a lo gue Mi nu ci us Fe lix̓  Oc ta vi us (329‒335); 
Ци ти ра на ли те ра ту ра и Из во ри (337‒352); Спи сак скра ће ни ца (353‒357); Ре ги стар 
(359‒364).

„Увод на реч“ ове књи ге по све ће на је, јед ним де лом, пред ста вља њу го ре по-
ме ну те де ба те у ко јој су се на ро чи то ис та кли сво јим пот пу но опреч ним ста во ви ма 
Сај мон Голд хил и Еј ве рил Ка ме рон. Ујед но је ис так ну то по ла зи шно уве ре ње да 
ди ја лог и у свом ужем сми слу, као књи жев ни жа нр, и у ши рем, као спрем ност и 
спо соб ност за ко му ни ка ци ју са дру гим и дру га чи јим (а оба сми сла ове ре чи под-
ра зу ме ва ју се у на сло ву књи ге), ни је не спо јив са аген дом јед ног (ста ро)хри шћан ског 
пи сца, ка ко то уве р љи во по ка зу је Ок та ви је Ми ну ци ја Фе лик са.

У пр вом по гла вљу Ри сто вић уво ди чи та о ца у сло же ну про бле ма ти ку ди ја ло-
га као жан ра и ње го вог мо гу ћег из у ми те ља у ан ти ци. Ан тич ка тра ди ци ја је ди ја лог 
ве зи ва ла за Со кра та и Пла то но ву спи са тељ ску де лат ност у ко јој је ди ја лог умет-
нич ка фик ци ја чи ји је циљ да пред ста ви ди ја лог у ње го вом иде ал ном об ли ку. 
Ари сто тел као ди ја ло го граф од сту пио је од Пла то но ве прак се крат ких пи та ња и 
од го во ра, већ уче сни ци ма у ди ја ло гу пру жа мо гућ ност да ис ка жу сво је ста во ве у 
ду жим из ла га њи ма. У рим ској књи жев но сти обра зац умет нич ког ди ја ло га, и то 
оног фи ло зоф ског, са чу ван је у Ци це ро но вим спи си ма. Ње го ви ди ја ло зи сво јим 
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ду гим из ла га њи ма про ти чу у при јат ној кон вер за ци ји ко ја уче сни ке по ступ но и 
не у си ље но до во ди до исти не. Ови ма тре ба до да ти још и Лу ки ја но ве и Плу тар хо ве 
ди ја ло ге на грч ком је зи ку ко ји су на ста ви ли тра ди ци ју ожи вља ва ња ди ја ло га у 
но вим окол но сти ма и са но вим са др жа ји ма. Оту да је, за кљу чу је Ри сто вић, Ми ну-
ци је Фе ликс зна лач ки ис ко ри стио бо га то на сле ђе ан тич ког ди ја ло га за из но ше ње 
хри шћан ског са др жа ја. Осврт на би о граф ске по дат ке о Ми ну ци ју от кри ва да је реч 
о ра но хри шћан ском ау то ру чи ји је жи вот го то во не по знат, а де ло са свим осо бе но. 
По гла вље се за вр ша ва при ка зом са др жи не и струк ту ре Ми ну ци је вог де ла и ком-
по зи ци о ног пла на Ок та ви ја. 

Дру го по гла вље ове књи ге ‒ Књи жев ни при ступ и узо ри Ми ну ци ја Фе лик са, 
за по чи ње сег мен том Осно ве и по бу де Ми ну ци је вог кла си ци зма. У ње му се об ја-
шња ва кул тур но и сто риј ска по за ди на ин тен зив ног и до след ног осла ња ња пи сца 
Ок та ви ја на ста ре грч ке и ла тин ске кла си ке. Кон крет не при ме ре за из не те по став-
ке до но си сле де ће пот по гла вље: Нај ва жни ји ли те рар ни ути ца ји на Ми ну ци је во 
пи са ње, са одељ ци ма чи ји на сло ви ја сно ука зу ју на њи хо ву то пи ку: Ци це ро но ви 
ди ја ло зи и Ок та ви је – оп ште о бли ков не ве зе; Ци це ро нов ди ја лог О при ро ди бо го ва 
и Ок та ви је – пре у сме ре ње хе лен скорим ске те о ло шкофи ло соф ске ми сли; Та ци тов 
Раз го вор о бе сед ни ци ма и Ок та ви је – но во ни је пот пу ни рас кид са ста рим; Пла
то но ви ди ја ло зи и Ок та ви је – хри шћан ство као фи ло со фи ја на спрам па ган ства 
као со фи сти ке; Се не ки ни фи ло соф ски спи си и Ок та ви је – аси ми ло ва ње сто ич ке 
еклек ти ке, мо ра ли сти ке и ре ли ги о зно сти. По след њи сег мент дру гог де ла књи ге 
је сте Ре то рич ка ди мен зи ја књи жев них по сту па ка и стра те ги ја у Ок та ви ју. У 
ње му се утвр ђу је у ко јој ме ри ком по зи ци о на схе ма pro ba ti o –re fu ta tio у Ми ну ци је-
вом ди ја ло гу осли ка ва и на чин ка зи ва ња pro et con tra ка рак те ри сти чан, пре све га 
за суд ско, али ни је не по знат ни са ве то дав ном бе сед ни штву. Ука зу је се и на дру ге 
ути ца је из ре тор ске те о ри је и прак се (dec la ma tio, progymna sma ta), на ли те рар ну 
тех ни ку и то пи ку Ок та ви ја.

У тре ћем, нај оп се жни јем и нај ва жни јем де лу ове књи ге под на сло вом: Ли те
рар номи сли лач ка кон цеп ци ја Ок та ви ја и ње но по ре кло, Ри сто вић по ла зи од ути ска 
да је Ок та ви је ду го био, и још увек је до не кле, не пра вед но и не хај но по сма тран 
као ком пи ла тор ско-кон та ми на тор ски ли те рар ни про дукт јед ног пи сца-епи го на 
(Ж. Бо же, Г. В. Кларк и др.). Он ис ти че не ко ли ке аспек те ово га де ла ко ји га по ка-
зу ју као син те зу а не еклек ти ку, а ње го во га ау то ра као про ниц љи вог чи та о ца делâ 
на ко је се са са мо стал но шћу и ви зи јом осла њао. Уз уви де и оце не ис тра жи ва ча 
ко ји су се већ за ла га ли за афир ма тив но гле да ње на Ми ну ци је ве ли те рар не ква ли-
те те (нпр. К. Бе кер, К. Ен гре мо, М. фон Ал брехт, К. Шу берт, Ш. Фројнд, итд.), 
ука зу је и на не ке про пу сте у по сто је ћим сту ди ја ма о Ок та ви ју. По себ но ис ти че 
на чин ка ко је Ми ну ци је по сти гао ко хе рент ност сво га спи са, на ро чи то ва ри ра ним 
про вла че њем кроз ње га лајт мо ти ва ʼre li gio vs. su per sti tio .̓ У ја кој ре тар да ци ји на-
ра ци је у при чи о над ме та њу де ча ка у игри ба ца ња облу та ка уо ча ва се ин те гра ци-
о на при ча ово га хри шћан ског ди ја ло га као при ја тељ ске ди ску си је. 

Сле ди ви шеч ла ни од сек књи ге под на сло вом Ок та ви је као оства ре ње ди ја
ло шког жан ра. Уз пре глед пред и сто ри је ли те рар не фор ме ко ју је Ми ну ци је ода брао, 
Ри сто вић ука зу је на ње ну не у ни форм ност и на ње но бо га то и кре а тив но ожи вља-
ва ње у сто ле ћу ко је је прет хо ди ло Ми ну ци ју. Са ове плат фор ме он рас пра вља и 
ва жно пи та ње о су ви сло сти пи са ња хри шћан ског ди ја ло га, а уз то по ле ми ше са 
че сто при сут ним (нпр. М. Хоф ман) ома ло ва жа ва ју ћим оце на ма ди ја ло га у ста ро-
хри шћан ској књи жев но сти са при мед бом да у њи ма не по сто ји сло бо да у по ла зи-
шту и отво ре ност за не ис пла ни ра ни, дру га чи ји ис ход. С овим у ве зи ука зу је се на 
то да је у ан ти ци ди ја лог са ова квим ка рак те ри сти ка ма био са мо је дан од ње го вих 
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об ли ка и у са мој фи ло соф ској књи жев но сти, као и да је та чи ње ни ца би ла не спор-
на за ан тич ке те о ре ти ча ре и исто ри ча ре ово га жан ра (Ди о ген Ла ер ти је). При ме ри 
за ди ја лог ко ји слу жи пре но ше њу од ре ђе них ста во ва на ла зе се не са мо у вре мен ски 
бли ским де ли ма Ок та ви ју (код Плу тар ха), већ и код Ми ну ци је вог глав ног узо ра, 
Ци це ро на (Tu scu la nae dis pu ta ti o nes).

Дру га те за са ко јом се по ле ми ше је сте та да је хри шћан ска апо ло ги ја у не-
скла ду са ди ја ло шком фор мом (Б. Р. Фос). Освр ће се и на (ре то рич ко) пи та ње Џо-
на та на Па у е ла ʼЈе ли Ми ну ци је по сту пио фер пре ма ли ку Це ци ли ја?ʼ и на ла зи да 
је оправ дан од го вор да је ар гу мен та ци ја за ступ ни ка па ган ске стра не у ди ску си ји 
да та та ко да он ни је имао шан се да из ње не иза ђе као гу бит ник. Осим што је из-
ве де но са мак си мал ним ува жа ва њем про тив ни ка, та кво Ми ну ци је во по сту па ње 
има сво је прет ход ни ке у ди ја ло шкој тра ди ци ји (Пла тон), што се мо ра има ти у 
ви ду с об зи ром на то да Ок та ви је ни је пу ка ими та ци ја Ци це ро но вих ди ја ло га, већ 
(као и они са ми) плод кре а тив не син те зе раз ли чи тих ли те рар них ути ца ја.

Ми ну ци јев хри шћан ски ди ја лог Ок та ви је, ис ти че Ри сто вић, на стао је у кли-
ми фи ло соф ске ре ли ги о зно сти ко ја је ши ро ко за хва ти ла све сло је ве рим ског дру-
штва под ди на сти јом Ан то нинâ и у ко јој се хри шћан ство по ну ди ло ели ти као 
ʼфи ло со фи ја .̓ Сто га је у Ми ну ци је вом де лу ди ску си ја све де на на за јед нич ки те рен 
фи ло со фи је те је оно са мо оту да и про фи ли са но као ти пи чан фи ло соф ски ди ја лог. 
И Ци це рон и Ми ну ци је има ли су исти циљ – да од го во ре на ег зи стен ци јал ну по-
тре бу сво је епо хе ну де ћи од ре ђе ну ʼду хов ну хра ну .̓ Оту да је Ци це ро нов тип ди ја-
ло га, нор ма ти ван у рим ској књи жев но сти, Ми ну ци ју слу жио, слич но ње го во ме 
узо ру, као сред ство за ши ре ње но вих хо ри зо на та да ле ких рим ском мен та ли те ту 
(хе лен ска фи ло со фи ја у јед ном, хри шћан ство у дру гом слу ча ју). У то ме кљу чу 
Ри сто вић, на уч но пре ци зно, а је зич ки и стил ски до па дљи во, и да ље про бле ма ти-
зу је уло гу ди ја ло га као ве зив ног тки ва па ган ства и хри шћан ства. У одељ ку ко ји 
је на сло вио Иза бра ни су ди ја у ди ја ло гу – про бле ма ти чан дра ма тур шки еле мент 
у Ок та ви ју? раз ма тра још је дан спор ни аспект Ми ну ци је вог ди ја ло га – уло га ар би тра 
у ди ску си ји, ко ју је у драм ској по де ли ли ко ва у Ок та ви ју ау тор-на ра тор дао са мо ме 
се би. Не ки то ви де као хри шћан ско ма ни пу ли са ње на сле ђем ан тич ког ди ја ло га, 
иа ко то де ман ту ју чи ње ни це и из Ми ну ци ју вре мен ски бли ске ди ја ло шке про дук-
ци је, и из оне на ко ју се пр вен стве но угле дао, а то је ци це рон ска dis pu ta tio in utra mque 
par tem, по ре клом из прак се де ба то ва ња скеп тич ких фи ло со фа Но ве ака де ми је. 
Ми ну ци је се сво јим ди ја ло гом ве што и зна лач ки на до ве зао на ову прак су. Рас пра ва 
о ди ја ло гу на ста вља се по гла вљем Хри шћан ска апо ло ги ја без би блиј ске те о ло ги је 
– мањ ка вост или опре де ље ње за ег зо те рич ки при ступ пи са њу ди ја ло га?. Оно у 
овом ис тра жи ва њу чи ни по ве зни цу прет ход них ту ма че ња у ве зи са ди ја ло шким 
ка рак те ри сти ка ма Ок та ви ја, и не ким спе ци фич но сти ма ме ђу ко ји ма се из два ја 
те о ло шки ̓ ми ни ма ли зам .̓ Осно ва за ње га на ла зи се, ши ре гле да но, у на ме ње но сти 
де ла не про фе си о нал ној пу бли ци (што је би ла јед на од тра ди ци ја фи ло соф ског ди-
ја ло га), а у кон крет ној си ту а ци ји про треп тич ком ти пу дис кур са ко ји је у ан ти ци 
слу жио при до би ја њу за окре та ње ка не ком ви шем жи вот ном ци љу.

Сто га сле де ћа це ли на ове књи ге, чи ји је на слов Ок та ви је у тра ди ци ји ан тич ке 
про треп тич ке ли те ра ту ре, ука зу је да су ис тра жи ва ња о про треп ти ку у ве ли кој 
екс пан зи ји, те да је Ок та ви је ло ци ран ме ђу спи се ове вр сте. У одељ ку под на сло вом 
Обра ће ње на кра ју ди ја ло га – не у ме сно ли те рар номи сли лач ко ре ше ње? на ста вља 
се по ле ми ка са они ма ко ји твр де да су у Ок та ви ју из не ве ре не нај бо ље тра ди ци је 
ди ја ло шког жан ра, че му се у при лог ис ти че обра ће ње на кра ју Ми ну ци је вог де ла. 
Об ја шње ње за ова кав за вр ше так Ок та ви ја на ла зи се у чи ње ни ци да су у ње му 
спо је не ка рак те ри сти ке про треп ти ка, чи ја је ин тен ци ја (и под ра зу ме ва на функ ци ја) 
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обра ће ње, са ба зич ним жан ров ским из бо ром ди ја ло га. У при лог ово ме ту ма че њу 
на во де се са вре ме ни при ме ри ова кве ком би на ци је (Лу ки јан) да би се у сле де ћем 
пот по гла вљу (Ци це ро нов Хор тен зи је као Ми ну ци јев узор) по ка за ло да је Ми ну ци је 
и у ово ме по гле ду био до след ни след бе ник оно га узо ра у пи са њу ди ја ло га за ко ји 
се опре де лио.

По след ња у ни зу те ма ко ји ма се ова књи га ба ви об ра ђе на је у по гла вљу Ми
ну ци је ва кон цеп ци ја ре то ри ке, ње на апо ло гет ска функ ци ја и нео дво ји вост од жан
ров ског из бо ра ди ја ло га. Ва жност по кло ње на пи та њу ре то ри ке у овом хри шћан ском 
ди ја ло гу об ја шња ва се лич ним мо ти ви ма ре тор ски обра зо ва ног ау то ра су о че ног 
са от по ром ре то ри ци у хри шћан ским кру го ви ма, по др жа ним ак ту ел ном об но вом 
фи ло соф ске кри ти ке ре то ри ке ко ју је иза зва ла Дру га со фи сти ка. Ми ну ци је ста ру 
ра спру из ме ђу со фи сти ке и фи ло со фи је пре но си на те рен хри шћан ства као ̓ пра веʼ 
фи ло со фи је и ре ше ње, без мно го из ме на, на ла зи у Ци це ро но вом ком про ми сном 
из ми ре њу две ју по зи ци ја, чи ме ле га ли зу је ко ри шће ње убе ђи вач ког по тен ци ја ла 
ре то ри ке у хри шћан ству.

У За кључ ној ре чи ове књи ге су ми ра ју се глав не ка рак те ри сти ке Ми ну ци је вог 
де ла као ва жног ис ко ра ка у књи жев но сти ра ног хри шћан ства ко ме је циљ био ње-
го ва исто вре ме на акул ту ра ци ја и ин кул ту ра ци ја – да исто вре ме но под стак не на 
ди ја лог па га не са хри шћан ством и хри шћа не са ан тич ком кул ту ром. 

Књи га је снаб де ве на још и спи ском из во ра и ли те ра ту ре ко ја у пот пу но сти 
по кри ва ову та ко ва жну, а до са да за по ста вља ну, област ис тра жи ва ња, ко јој је Ри-
сто вић дао свој не ма ли до при нос и под стрек за да ља ис пи ти ва ња од но са у ко ме 
сто је или се пре пли ћу ан тич ки и хри шћан ски свет, кул ту ра, књи га, ау то ри и њи-
хо ва де ла. У це ли ни гле да но ова сту ди ја про фе со ра Ри сто ви ћа пред ста вља зна ча-
јан по мак у ту ма че њу не ких фе но ме на при пад них ан тич кој књи зи и кул ту ри, а 
ко ји чи не спо ну ко ја по ве зу је, не са мо ан тич ку и ста ро хри шћан ску књи жев ност, 
већ пред ста вља и осно ву за раз у ме ва ње све ко ли ке ба шти не чо ве чан ства, пре све га 
оне хе лен ско-рим ске. Ди ја лог је јед на од те ко ви на ко ја се у раз ли чи тим ви до ви ма 
по ка зу је ка ко у кул ту ри жи ве, та ко и у кул ту ри пи са не ре чи. Књи га је осми шље на 
пре глед ним и ја сно фор му ли са ним на сло ви ма по гла вља и пот по гла вља, уте ме ље-
на на исто та ко ја сним и про ве ре ним на уч ним ар гу мен ти ма, а пи са на је зи ком 
стил ски до те ра ним и угла ђе ним, та ко да на ла зи пут до чи та ла ца ко ји ни су бли же 
упу ће ни у про бле ма ти ку ко јом се она ба ви. Пи са на је је зич ки и стил ски го то во 
бес пре кор но, та ко да чи та лац има ути сак ка ко га књи га, из по гла вља у по гла вље, 
нео сет но во ди до са мо га кра ја. Зна лач ки из у кр шта ни ар гу мен ти у ре то рич ком 
кљу чу ка зи ва ња pro et con tra, оста вља ју још и до дат ни ути сак о це ли ни ове књи ге 
и ње не при јем чи во сти за ши ро ки круг чи та ла ца.

Др Во ји слав П. Је лић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Оде ље ње за кла сич не на у ке 

vje lic@f.bg.ac.rs
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ДИ НА МИ КА ТРА ДИ ЦИ ЈЕ: СКА ЗА НО, СПИ СА НО, НА ПИ СА НО

(Сне жа на Са мар џи ја, Ре чи у вре ме ну. Усме но ства ра ла штво  
и епо хе срп ске књи жев но сти, Бе о град: СКЗ, 2018)

Књи га Сне жа не Са мар џи је Ре чи у вре ме ну је дан је од мно гих „лир ских кру-
го ва“ ко је ау тор ка го ди на ма ис цр та ва око те ме фол клор ног ства ра ла штва, по ме-
ра ју ћи ра кур се и фо ку си ра ју ћи се на раз ли чи та те мат ска је згра, ти по ло ги ју, ин-
дек се мо ти ва, ан то ло гиј ске из бо ре, еп ског ју на ка, жан ров ске кон стан те, па ро ди ју 
и низ дру гих фун да мен тал них ка те го ри ја тра ди циј ске кул ту ре и умет но сти ко ја 
је пра ти. У из да њу Срп ске књи жев не за дру ге по ја ви ла се ово га пу та збир ка ње них 
тек сто ва ко ја у ме ђу соб ном огле да њу са ме ра ва де ла усме не и пи са не кул ту ре, кроз 
пре сек епо ха у срп ској књи жев но сти, од про све ти тељ ства до на ших са вре ме ни ка. 
Ис ти чу ћи да су ис тра жи ва ња про шло сти „пру жа ла чо ве чан ству је дан вид од бра-
не од не у мо љи вог про ти ца ња вре ме на“ ау тор ка да је и осо бе ни ау то по е тич ки ис каз, 
не рас ки ди во по ве зан с ње ном нај у жом стру ком и при ро дом усме не ре чи, ко ја, за 
раз ли ку од пи са не, пр во бит но фи ки си ра не у ка ме ну и на пер га мен ту, пре вас ход но 
ег зи сти ра у вре ме ну, под ло жна ме на ма, ути ца ји ма, пре пли та њу, ин ди ви ду ал ном 
да ру, тре нут ном на дах ну ћу.

Ди ја хро ни лук је, ме ђу тим, знат но ши ри од два и по ве ка, не са мо за то што 
су мит и фол клор ни на ра ти ви ба зич но ре фе рент но по ље у прак тич но свим огле-
ди ма, већ и сто га што је у увод ној сту ди ји дат бо гат по пис и ко мен тар по сто је ћих 
по ме на и бе ле же ња срп ског усме ног ства ра ла штва, од Чер но ри сца Хра бра и Пре-
зви те ра Ко зме из де се тог сто ле ћа, пре ко сред њо ве ков них жи ти ја, пу то пи сних и 
исто риј ских спи са, бо га тог ре не сан сног на сле ђа, до „но вог до ба“, ко је је до не ло и 
но ве пре пле те усме ног и пи са ног. Сем што пред ста вља дра го цен и по у здан из вор 
„по зи ти ви стич ких“ зна ња у нај бо љем сми слу о усме ном фол кло ру и то ко ви ма 
тра ди ци је (не са мо „ле пе ре чи“, већ и са деј ства фол кло ра и му зи ке, сли кар ства и 
сл.), као и ар се нал се кун дар не ли те ра ту ре о број ним те ма ма (ко је че сто оста ју на 
мар ги на ма основ не ни ти и по тен ци јал но су но ви ана ли тич ки ру кав ци), ова је сту-
ди ја и ка нон ски текст ко ји, с јед не стра не, ма пи ра кон тек сте у окви ру ко јих је 
до ла зи ло до кон та ка та и пре пли та ња усме не и пи са не ре чи (од „на ши рих исто риј-
ских окви ра и ло кал них жи вот них при ли ка“ до ин ди ви ду ал ног уде ла та лен та и 
фак то ра им про ви за ци је) и осо бе но сти кон та ка та кроз жан ро ве, а с дру ге – ну ди 
пре ци зну и вр хун ским при ме ри ма илу стро ва ну ти по ло ги ју тих од но са. Она се, с 
јед не стра не, ба зи ра на кри те ри ју му из вор них до ме на мо ти ва, си жеа и сим бо ла и 
сме ра тран сла ци је, при че му се у сло же ном пре пле ту уза јам них „по зајм љи ва ња“ 
има ју у ви ду тек сто ви ин тер на ци о нал ног и на ци о нал ног фон да, ка ко усме не, та ко 
и пи са не књи жев но сти (Езоп, Ме ри ме, Ге те, Мар га рет Јур се нар, Гун ду лић, Јо ван 
Ра јић, Ње гош, Ко стић, Миљ ко вић итд.), али и мо дел кул ту ре ко ји је и на не вер бал-
ном пла ну ис хо ди ште по је ди них де та ља. С дру ге стра не, ти по ло ги ја је ус по ста-
вље на и на осно ву вр сте и оби ма мо ди фи ка ци је пре у зе тих еле ме на та, и ту ау тор ка 
из два ја че ти ри основ на мо ду са: 1) ин тер по ла ци је, 2) алу зи је, па ра фра зе и пе ри фра-
зе, 3) по дра жа ва ње на ра тив них и стил ских по сту па ка и 4) „по ет ске ме та мор фо зе“, 
ко је под ра зу ме ва ју ли те рар не об ра де мо ти ва и сим бо ла пре у зе тих из фол клор ног 
фон да (Раст ко Пе тро вић, По па, Де сан ка Мак си мо вић, Ан дрић и др.). Пре сек ме-
та мор фо за кроз жан ро ве, ко ји је по се бан ру ка вац ове сту ди је, на мо мен те по ста је и 
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„при лог про у ча ва њу“ „из ми шља ња тра ди ци је“, ре кон струк ци ја пу те ва ко ји ма је 
ишло уоб ли че ње има го ло шког је згра и иден ти те та на ци је и фор ми ра ња ре пре зен-
та тив ног ка но на исто риј ских фи гу ра и до га ђа ја, што по себ но ва жи за ана ли зу 
уза јам не ин тер ак ци је фол кло ра и срп ске дра ме, ко ја се што ма ги страл ним то ком, 
што на обо ди ма ана ли зе, пра ти од Јо а ки ма Ву ји ћа до са вре ме них дра ма тур га.

У том сми слу мо жда су нај ин ди ка тив ни је ана ли зе дра ма Си ме Ми лу ти но ви-
ћа Са рај ли је Тра ге ди ја Оби лић и Јо ва на Сте ри је По по ви ћа Ми лош Оби лић о Ко сов ском 
бо ју и усу ду ко сов ског под ви жни ка. Из чи та ња две ју дра ма Сне жа не Са мар џи је 
по ма ља се го то во ан тич ка си ту а ци ја у ко јој, по пут грч ких тра ги ча ра „за ро бље них“ 
у окви ре истих „ве ли ких на ра ти ва“ (ma ster plot), срп ски дра ма тур зи де вет на е стог 
ве ка по зи ци о ни ра ју „ко сов ски мит“ у сам епи цен тар на ра тив ног иден ти те та и 
осми шља ва ју исту „основ ну при чу“ по ме ри соп стве ног сен зи би ли те та и соп стве не 
епо хе. У обе сту ди је ау тор ка ука зу је на ин тен зи ван и ком плек сан пре плет фол-
клор ног на сле ђа и ау тор ског тек ста, али и на осо бе но сти ин ди ви ду ал них по е ти ка. 
Код Са рај ли је су, та ко, уо че ни „спој ви зи је ко сов ског под ви га са исто риј ским зби-
ва њи ма Устан ка“, знат не при ме се ху мо ра и број ност ма сов них сце на, ко ји ма се као 
кон тра пункт стра да њу ус по ста вља сли ка жи вот но сти и буј но сти, те ау то по е тич ки 
сег мен ти не ве за ни за драм ски си же (по све та, Пре ди звест, До збор). Ути ца ји усме-
не тра ди ци је пре по зна ју се код Ми лу ти но ви ћа на ви ше пла но ва – у из бо ру те ме, 
по ступ ци ма у ка рак те ри за ци ји ли ко ва и сти ли за ци ја ма ба шти ње ним из фол клор ног 
фон да. Сне жа на Са мар џи ја по ка зу је ка ко Са рај ли ја ма те ма тич ки пре ци зно кон-
стру и ше драм ску рад њу и си стем по ја вљи ва ња ли ко ва, ус по ста вља ју ћи осо бе ну 
„ла за ри цу“ од еле ме на та нај ши ре тра ди ци је пе ва ња и при по ве да ња о зна ме ни том 
бо ју. Из ком плек сног си сте ма па ра ле ли за ма раз ли чи тих по ти пу (ме ђу ли ко ви ма, 
си ту а ци ја ма, сим бо лич ким аспек ти ма, на ре ла ци ји лик – ау тор) из ра ста фи гу ра 
ју на ка ко ји – у бо ју у ко ме по бед ни ка не ма – успе ва да се кроз под виг обе смр ти. 
У Сте ри ји ном „ју нач ком по зор ју“ уоб ли че ње при че, ка ко по ка зу је Сне жа на Са-
мар џи ја, во ди се пак у ве ли кој ме ри нор ма ма свет ске дра ма тур ги је, са знат ним 
за о кре том пре ма ре а ли стич ким мо ти ва ци ја ма. Ау тор ка ука зу је на окол ност да се 
Сте ри ји на ин тер пре та ци ја у знат но ве ћој ме ри по кла па са про то тек стом ко ји је 
ну ди ла бу гар штич ка тра ди ци ја, те да се нај ве ћи Сте ри јин от клон од тра ди ци је 
огле да у кон ци пи ра њу ли ка кне за Ла за ра: „Ла зар не по ди же за ду жби не, не упи ре 
очи ка Све ви шњем, не по зи ва у бој кле твом, ни ти је овен чан оре о лом му че ни ка“; 
он је „вла дар по гре шног из бо ра, не мо ћан да пре по зна сплет ке“. Ино ва ци је се пра-
те и на пла ну уло ге де мон ског све та у си жеј ном скло пу (Сте ри ја, по Шек спи ро вом 
мо де лу, уво ди три аве ти ко је усме ра ва ју по ступ ке ју на ка и рад њу), а ау тор ка ана-
ли зи ра и сло же ну сим бо ли ку ре кви зи та (огле да ло, тр шча на па ли ца, стре ла, пр стен), 
сно ва, удео де мо но ло шких и кул тур но и сто риј ских пре да ња у драм ском на ра ти ву, 
те фол клор ну иди о ма ти ку и при су ство крат ких усме них фор ми.

Са ме ра ва ње еп ског и драм ског до ми нан тан је ана ли тич ки по сту пак и у тек-
сто ви ма у чи јим су жи жа ма Мак сим Цр но је вић Ла зе Ко сти ћа и Мар ко Кра ље вић 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за. Сне жа на Са мар џи ја ука зу је на чи ње ни цу да се 
Ла за Ко стић у кон крет ном слу ча ју др жао на че ла укр шта ја „су про ти ца“ и да је 
„раз ни за не сег ме на те мо де ла“ еп ске же нид бе с пре пре ка ма ко је је у на сле ђе оста-
вио да ро ви ти пе вач Ста рац Ми ли ја пре плео са ан тич ком драм ском тра ди ци јом и 
обра сци ма ко је су ну ди ли вр хо ви по то ње европ ске дра ме (Шек спир, Ши лер). Ау тор-
ка пра ти од сту па ња од еп ског хро но то па, пре вас ход но на пла ну вре мен ске струк-
ту ре, и ин вер зи ју „круп ног пла на“, усло вље ну при ро дом драм ског при ка зи ва ња: 
ре флек тор се са ма сов них сце на по ме ра ка фи гу ри не срећ ног цр но гор ског пле ми-
ћа, ко ме је, ис ти че Сне жа на Са мар џи ја, тек Ла за Ко стић по да рио глас (у еп ској 
пе сми Мак сим Цр но је вић не про го ва ра ни јед ну реч). Мо ди фи ка ци ја се пра ти и на 
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пла ну об ред не праг ма ти ке (еле мен ти свад бе ног ри ту а ла се мар ги на ли зу ју, а оро-
ђа ва ње пре вен стве но фи гу ри ра у по ли тич ком кљу чу), и пер фор ма тив не си ту а ци-
је: ла жни гу слар из ве шће у Мле ци ма ла жну на род ну пе сму чи ји је ау тор Мак сим 
сам, што је тек јед но од број них Ко сти ће вих по и гра ва ња с пој мо ви ма „лик, ли чи-
на, ли чи ти, лич но и слич но“. Са из вр сним осе ћа јем за ни јан су у ана ли зи, али и у 
ар ти ку ла ци ји лич ног од но са пре ма тек сту, Сне жа на Са мар џи ја за кљу чу је да се 
Ко сти ћев Мак сим „са мо при бли жио Ха мле ту, Оте лу или Ри чар ду III“, а да „ви ше 
ни је при па дао Стра хи њи ћу, При је зди или бар јак та ри ма на род них ба ла да“. На дру-
ги на чин, у скла ду с лу ди стич ким и кри тич ким пре и спи ти ва њем на ци о нал не „ми-
то ло ги је“, о еп ској тра ди ци ји је драм ски про го во рио Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз. 
У по ку ша ју да на пи ше ко ме ди ју о Мар ку Кра ље ви ћу, Ми хиз је, по ка зу је Сне жа на 
Са мар џи ја, кри тич ки за хва тио фе но мен еп ске би о гра фи је ју на ка, пре о сми шља ва-
ју ћи од нос исто ри је и по е зи је. Ау тор ка пра ти раз ли чи те ни вое и ти по ве ин тер тек-
сту ал но сти (ре ми ни сцен ци је, под сти ца је, по зај ми це, при ла го ђа ва ње, ими та ци ју), 
из два ја ју ћи као до ми нант не по ступ ке ва ри ра ња фол клор ног пред ло шка – па ро ди ју 
и тра ве сти ју. Иро ниј ска дис тан ца дра ма тур га во ди ла је де е пи за ци ји усме них си жеа 
и фи гу ра, у че му су зна тан удео има ли но ва ту ма че ња ти пич них еп ских атри бу та 
(Урош не ја ки, про то поп Не дељ ко, жу ра Ву ка шин) и хи пер бо ли за ци ја ка рак те ри-
стич них цр та ју на ка. Упр кос ко мич ком по тен ци ја лу кључ ног про та го ни сте ју жно-
сло вен ске еп ске тра ди ци је, окол ност да су сви Мр њав че ви ћи из ги ну ли у бо ју по-
ти снуо је па ро диј ски кон текст дра ме, што је во ди ло осо бе ној ре ха би ли та ци ји ове 
вла дар ске по ро ди це и уоб ли че њу по след њег кру ни са ног срп ског сред њо ве ков ног 
кра ља као „оста ре лог и про кле тог ју на ка, мно го стру ког не вољ ни ка и из дај ни ка“, 
с ам би ва лент ном суд би ном у ре цеп ци ји.

По при ро ди ства ри, фол клор на тра ди ци ја је дру га чи је мо де ло ва на и ре ци пи-
ра на у про зним оства ре њи ма, да ка ко – не ма ње ин тен зив но ни ти ма ње ком плек сно, 
од До си те ја до Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа. Чи ње ни цом да је при мар на До си те је ва 
ин тен ци ја би ла да сво јим де ли ма обра зу је и по у ча ва на род, Сне жа на Са мар џи ја 
об ја шња ва про све ти те љев за хват у тра ди ци ју, из бор жан ро ва и тип мо ди фи ка ци-
ја у од но су на фол клор не пред ло шке. Ау тор ка пра ти дис кур зив не ана ло ги је из ме-
ђу фол клор ног и До си те је вог иди о ма (ре то ри ка и спон та ност го вор ног чи на) и 
по ка зу је на ко ји је на чин До си теј функ ци о на ли зо вао по сло ви це, из ре ке, пи та ли це, 
анег до те, ети о ло шка и кул тур но и сто риј ска пре да ња, де ли мич но и бај ке, с оче ки-
ва ним фо ку сом на ба сну, усме ног и пи са ног по ре кла. Она из два ја два основ на 
по ступ ка у ди на мич ној ин тер ак ци ји ба сне и крат ких усме них фор ми: згу шња ва ње 
на ра тив не ни ти и „над град њу на ра тив ног сег мен та или ње го во ши ре ње из рас про-
стра ње не фра зе“, на по ми њу ћи да су бли скост са фол клор ним по ступ ци ма и ау то ри-
тет пи сца учи ни ли да се ње го ви тек сто ви при по је „све оп штем на сле ђу, по став ши 
че сти це по је ди нач них ре пер то а ра и пред ме ти ва ри ра ња у усме ном из во ђе њу“. На 
дру ги је на чин ре то ри ка фол клор ног фон да усме ра ва ла пи са ње Ву ка Ка ра џи ћа, 
че му су нај ма ње два раз ло га, усме ре ност на исто ри ју уме сто на по у ку и на епи ку 
уме сто на жан ро ве с на гла ше ним ди дак тич ким по тен ци ја лом. Ау тор ка по ка зу је 
ка ко је Вук у спи су Пр ва го ди на срп ског во је ва ња на да и је (1828) пре плео фак ци ју 
и фик ци ју, осла ња ју ћи се на мо де ле при по ве да ња ко је је ну ди ла ју нач ка епи ка, 
Ви шњи ће ве ва ри јан те по гла ви то. Као до ми нант ни по ступ ци из дво је ни су „при-
ме на еп ске тех ни ке гра ђе ња сце не и ли ко ва; ко ри шће ње па ра ле ли за ма, кон тра ста и 
гра да ци је; сло же ност и функ ци ја хро но то па; по сти за ње објек тив но сти при по ве да ча“.

Епо ха ре а ли зма до не ће нов од нос пре ма фол клор ном на сле ђу, ко је ће, с јед не 
стра не, би ти илу стра ци ја сва ко днев ног жи во та (сли ке из се о ског, па ла нач ког и град-
ског жи во та) и сред ство пси хо ло шког ни јан си ра ња ју на ка, а, с дру ге, ре пер пре ма 
ко ме ће се у са ти рич ком на по ну са ме ра ва ти и са гле да ва ти по ли тич ка и дру штве на 
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ствар ност но вог до ба. Ау тор ка та ко де тек ту је фол клор не еле мен те у при по ве ци 
Ве тар Ла зе Ла за ре ви ћа, ко ји је да ле ко ма ње од сво јих са вре ме ни ка (Срем ца, Гли-
ши ћа, До ма но ви ћа) ин спи ра ци ју тра жио у на род ним оби ча ји ма и на ци о нал ном 
фол кло ру. На сле ђе усме них мо де ла при по ве да ња де тек ту је се у тип ским ли ко ви ма 
(са мо хра на, ре ли ги о зна мај ка; че сти та, смер на ћер ка; ода ни по бра тим; по слу шан 
син) и кон крет ним ле ген дар ним при ча ма, ко ји ма ау тор ка ула зи у траг за хва љу ју-
ју ћи из у зет ном по зна ва њу фол клор ног кор пу са, из ме ђу оста лог и оног об ја вљи ва-
ног у ча со пи си ма. С дру ге стра не, Сне жа на Са мар џи ја ука зу је и на оп шти си стем 
тра ди ци о нал них пред ста ва и фол клор ну сим бо ли ку сна, ве тра, про сто ра – ин те-
гри са не у тки во Ла за ре ви ће ве при че о „су но вра ту па три јар хал ног до ба“ и но вом 
до бу ко је „не моћ но да пре у зме ау тен тич не вред но сти [...] ни је из гра ди ло соп стве-
ни мо рал ни бе дем“. Су но врат вред но сти у пот пу но дру гом ре ги стру те ма ти зу је 
Ра до је До ма но вић. У ње го вим са ти ра ма, ка ко по ка зу је Сне жа на Са мар џи ја, тран-
сфор ми са ни су жан ров ски сиг на ли и стра те ги је бај ки, ле ген дар них при ча и пре-
да ња, а осло нац ху мо ра и гро те ске про на ђен је у из о кре ну том по рет ку чу да и 
ствар но сти, сна и ја ве, мо гу ћег и не мо гу ћег. „Из о кре ну та“ је и при ро да ак те ра – 
но ви де мо ни по ли тич ке и јав не сце не уоб ли ча ва ју се по обра сцу пер со ни фи ко ва них 
би ћа ко ји ну ди фол клор но на сле ђе (Вла да, Де мо кра ти ја, Фу зи ја и сл.), а еп ски и кул-
тур ни ју на ци по ста ју не при ла го ђе ни у са ти рич ном уоб ли че њу но вог до ба (Мар ко 
Кра ље вић, Све ти Са ва). Па ро диј ски пре о сми шља ва ју ћи жан ров ске мо де ле, До ма-
но вић са слич ним ци љем и слич ним ху мор ним ефек том тран сфор ми ше и по сло-
ви це („Ко рђав лист из да је, ни шта му не по ма же“), ша љи ве при че, по дру га чи це, 
ру га ли це, епи ку („Ми тро по ли то ва же нид ба“, на пар фе ми са ни хај ду ци са са лон ским 
ку чен це том у па ро ди ји Хај дук Стан ка и сл.), али и еле мен те об ре да (при но ше ње 
жр тве тран сфор ми ше се у „по клон кра љу“). На дру гом по лу је До ма но ви ћев ди ја лог 
с лир ским на род ним пе сма ма, ко је су пре вас ход но илу стра ци ја на род ног жи во та, 
„али и по за ди на на ко јој не ви дљи ва ру ка Усу да усме ра ва стра сти, че жњу и не моћ“.

На раз ме ђу епо ха и у исто риј ском и у књи жев но и сто риј ском то ку сто ји де ло 
Бо ре Стан ко ви ћа, не за о би ла зно у кон тек сту са гле да ва ња ин тер ак ци је усме не и 
пи са не ре чи. При по вед ном опу су овог пи сца Сне жа на Са мар џи ја по све ћу је оглед 
„Је ван ђе ље по ни шчим“ – у ко ме се ана ли зи ра ју пер фор ма тив ни хро но то пи (Бо-
жић, Ус крс, не де ља, по ро дич ни ри ту а ли) и фи гу ре пе ва ча (та лен то ва ни по је дин ци, 
Ци га ни, ста ри це); пси хо ло шки па ра ле ли зми, и с њи ма у ве зи – праг ма усме не ли рике 
у ау тент нич ном со ци јал ном кон тек сту; ин вер зи ја ко лек тив ног и лич ног; тран сфор-
ма ци ја об ре да („јаг ње ђур ђев ско“, жр тво ва ње пр ве на ца); ан ти те за звук : ти ши на, 
про јек то ва на и на со ци јал ни план (Стан ко ви ће ви „бож ја ци“ с мар ги не не пе ва ју). 
По себ но је дра го це но ука зи ва ње ау тор ке на осо бе но „обр та ње сме ра“ у Стан ко ви-
ће вим при по вет ка ма: осми шља ва ју ћи „пред и сто ри ју“ лир ских ми ни ја ту ра овај 
пи сац оста вио је смер ни це за раз у ме ва ње на стан ка и жи во та ва ри ја на та ко је са-
вре ме ни чи та лац, а че сто ни ау тен тич на пу бли ка, не ма у ис ку стве ном ни ана ли-
тич ком хо ри зон ту, због че га се кон крет не пе сме до жи вља ва ју као ап стракт ни, 
обез ли че ни мо де ли пе ва ња о тип ским жи вот ним си ту а ци ја ма, иа ко су ини ци јал но 
мо гле (и мо ра ле) има ти (ау то)би о граф ско упо ри ште. 

Но во до ба до не ло је и нов књи жев ни укус и по сту пак, нов од нос пре ма тра-
ди ци о нал ном на сле ђу и мит ско-фол клор ним еле мен ти ма, што Сне жа на Са мар џи ја, 
пра ве ћи пре сек проз жан ро ве и стил ске фор ма ци је, илу стру је де ли ма Ива Ан дри ћа, 
Ми ло ша Цр њан ског, Мом чи ла На ста си је ви ћа, Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, 
Вас ка По пе, Бран ка Миљ ко ви ћа, Ми ло са ва Те ши ћа и Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа. 
Ан дри ћев од нос пре ма оби ча ји ма и на род ним умо тво ри на ма ау тор ка са гле да ва у 
че ти ри ка те го ри је: 1) на во ђе ње ва ри ја на та (ци та ти), у ра спо ну жан ро ва (ша љи ве, 
вој нич ке, хро ни чар ске и кра ји шке пе сме, сев да лин ке, лир ске пе сме о еп ским ју-
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на ци ма), уз укр шта ње лир ских фор му ла и еп ске те ма ти ке, 2) де скрип ци ја кон тек-
ста им про ви за ци је, у ши ро ком лу ку од пе ва ња но ћу, из те ско бе, без пу бли ке, пре ко 
„кла сич ног“ гу слар ског из во ђе ња, ко је је и на чин да се „из о штри јаз из ме ђу до ма-
ће сре ди не и стра на ца“, до пе сме рад ни ца у тка о ни ци, 3) тра га ње за „ра ци о нал ном 
под ло гом фан та стич них фол клор них мо ти ва (ви ла бро да ри ца, Цр ни Ара пин) и 
ре кон струк ци ја ге не зе си жеа (по че му је бли зак Стан ко ви ће вом осми шља ва њу 
„пред и сто ри је“ лир ских на ра ти ва) и 4) умет нич ко пре о бли ко ва ње тра ди ци о нал них 
фор ми, мо де ла, ли ко ва (де кон струк ци ја). А оно је при сут но, ка ко по ка зу је Сне жа-
на Са ма р џи ја, на ви ше рав ни – од сти ли за ци ја по обра сци ма крат ких го вор них 
фор ми, пре ко ин тен зив ног и ди на мич ног са гле да ва ња од но са исти ни то сти и ла жи 
у при по ве да њу (при че му „Ан дрић во ли да пред ста ви оба по ла тра ја ња при ча, било 
да исти ну пра ти не ве ри ца или да се лаж при хва та као исти на“), па ро ди је пре да ња 
и фи гу ра еп ских ју на ка (из гло бља ва њем из еп ског кон тек ста, што је ли те рар на 
суд би на Али је Ђер зе ле за) и биљ не ме та фо ри ке у опи су де во јач ке ле по те, до ста-
па ња фи гу ра и на ра тив них мо де ла ко је су у са мом је згру ко лек тив не има ги на ци је. 
Сјај на су за па жа ња ау тор ке о су сти ца ју пред ста ва о је ле ну и је ли, мит ским де ви-
ца ма, Сун че вим се стра ма, при ви ђе њи ма и де вој ци бр жој од ко ња у мо де ло ва њу 
„же не ко је не ма“.

На дру ги на чин у ди ја лог с тра ди ци јом сту па ју Цр њан ски и На ста си је вић – 
оба по се жу ћи пре вас ход но за фол клор ним пред ста ва ма о де мон ским би ћи ма и 
хро но то пи ма, ма да ни кон крет не усме не на ра ти ве ау тор ка не гу би из ви да, по го-
то во у ана ли зи На ста си је ви ће ве дра ме Ме ђу лу шко бла го. С јед не стра не, Сне жа на 
Са мар џи ја по ка зу је ка ко се у пр вој књи зи Се о ба рас та чу еле мен ти еп ске сли ке 
све та, од до жи вља ја гу са ла (ко је „је че“ и „ле ле чу“, уз ко је се „ур ла“), до кон тра-
пунк ти ра ња гра ни чар ског ис ку ства во је ва ња с пред ста ва ма о не бе ском цар ству, 
ко сов ским рат ни ци ма и под ви гу у бо ју, ис ти чу ћи да се „еп ска пе сма не де то ни зу-
је са ма по се би, већ је по ни шта ва ју оне окол но сти ко је под ра зу ме ва рат, рат у ту ђем 
све ту, за ту ђег ца ра, за ту ђи на род“. С дру ге стра не, она из два ја низ де мо но ло шких 
пре да ња (о по вам пи ре ном мр тва цу тран сфор ми са ном у жа бу, по вам пи ре ним гре-
шни ца ма, вам пи ру на ду ве ном као мех и сл.), хро но то па (во де ни ца, ре ка) и ве ро-
ва ња (о ви ла ма, зло коб ном зна ме њу, сно ви ма, вра на ма, ма гли) ко ји ма се гра ди 
сaспенс и фи гу ре глав них ју на ка (по го то во „го спо же“ Да фи не) уоб ли ча ва ју по 
мо де лу де мон ских би ћа. Ука за но је та ко ђе на осо бе ну игру, уза јам но пре ли ва ње и 
пер вер ти ра ње чуд(ес)ног и ре ал ног, као на мит ску ци клич ност вре ме на и про же-
тост чо ве ка и при ро де, што је во ди ло асо ци ја ци ја ма на шум ска бо жан ства и лир ску 
по е зи ју ко ја пам ти ове сло је ве кул ту ре (ерот ски су срет у го ри). Ис так ну ти пред став-
ник ме ђу рат ног „фол клор ног мо дер ни зма“ – Мом чи ло На ста си је вић – фун ди рао 
је сво ју „му зич ку дра му“ на слич ним пред ста ва ма о де мон ским би ћи ма (ве шти це, 
ви ле, мо ри је), али и на по е тич ком им пе ра ти ву „ма тер ње ме ло ди је“ и си жеј ним 
обра сци ма ко је су ну ди ли пре да ња (о за ко па ном бла гу) и усме не ба ла де – о ин це-
сту, бра то у би ству, се стри уда тој „на да ле ко“, чи ја бра ћа уми ру пре но што јој оду 
у по хо ђа не и не срећ ној суд би ни Ми ли ћа бар јак та ра и ње го ве уро кљи ве не ве сте. 
Сне жа на Са мар џи ја пра ти де мон ски ити не рер На ста си је ви ће вог Не знан ца (вра ча-
ри на ко ли ба, пут, ме ха на, по дру ми, гро бље, по нор), ин вер зи ју еле мен тар них про-
стор них опо зи ци ја (да ле ко и ту ђе по ста је „сво је“, али се оно из вр га ва у опа сно и 
по губ но) и сло же ну сим бо ли ку бо ја (бе ла), би ља (ру зма рин), жи во ти ња (со ко, го-
лу би ца), еле ме на та из кул та мр твих (на о па ко ко ло).

Нео сим бо ли зам је, по ка зу је да ље у књи зи Сне жа на Са мар џи ја, фол кло ру дао 
но ву па ти ну. По ред жан ров ског си сте ма усме ног фол кло ра ин кор по ри ра ног у по-
ет ски опус Вас ка По пе, ве за с усме ном тра ди ци јом пре по зна је се „по ве зи сег ме-
на та са це ли ном и по осо би тој син кре тич но сти“. У па жљи во ком по но ван по ет ски 
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уни вер зум По па је увео струк ту ру анег до те, бро ја ни це, бр за ли це, за го нет ке, по-
сло ви це, ба сме, кле тве, ини ци јал не фор му ле бај ки, ет но граф ске опи се об ред них 
рад њи (пу шта ње ко ла чи ћа и све ћа низ во ду за мр тве, про пу шта ње кроз „вуч ји 
зев“), као и чи тав си стем пред ста ва о оном све ту, при ро ди ка ме на, сло же ну сим-
бо ли ку кру га (Сун це, вре ме, спој су прот но сти) и ко сти. С дру ге стра не, ве ли ку 
уло гу у ње го вом пе сни штву има ју пре да ња о кул тур ном ју на ку (Све том Са ви), 
вуч јем па сти ру и хро мом бо жан ству древ ног сло вен ског пан те о на. Миљ ко ви ће ва 
по е ти ка – фун ди ра на на пред ста ви о „под зем ном по ре клу“ пе сме и раз ли чи тим 
ви до ви ма ко му ни ка ци је све та жи вих и све та мр твих – с ла ко ћом је ап сор бо ва ла 
фол клор не мо ти ве, с тим што је, ка ко по ка зу је Сне жа на Са мар џи ја, ње го во при-
мар но ин те ре со ва ње би ло на де та љи ма ко ји сто је на раз ме ђу се ћа ња и за бо ра ва: 
„По ве зу ју ћи еле мен те тра ди ци је са вла сти тим до жи вља јем тог оп штег ко лек тив-
ног зна ња пре да ка, Миљ ко вић је иза брао сим бо ле ко ји су у исто вре ме пре по зна-
тљи ви и – за бо ра вље ни.“ Из бор је пао на лир ске де та ље из „му шких“ пе са ма и на 
оне ко ји асо ци ра ју онај свет: там ни ви ла јет, Бо ла ни Дој чин, ра ње ни Слу га Ми лу-
тин, ни-мр тва-ни -жи ва за зи да на не ве ста нај мла ђег Мр њав че ви ћа, фру ла (зо ва) 
ко ја на све тлост да на из но си тај не по хра ње не у зе мљи, Ра ви јој ла, утва зла то кри ла.

Ни по четком но вог ми ле ни ју ма не је ња ва ин те ре со ва ње пе сни ка и про зних 
пи са ца за усме ни фол клор, што је по ка за но ана ли зом пе снич ке збир ке Млин ско 
ко ло Ми ло са ва Те ши ћа (2010) и Ко лу бар ском три ло ги јом Ра до ва на Бе лог Мар ко-
ви ћа, у ко јој су об је ди ње ни ро ма ни Лај ко вач ка пру га (1997), Ли му на ци ја у Ће ли
ја ма (2000) и По след ња ру жа Ко лу ба ре (2001). Лин гви ста по во ка ци ји, са из у зет ним 
осе ћа јем и ин те ре со ва њем за је зич ке сло је ве, по го то во за оне ко ји не тра гом за ми-
ру, Те шић је збир ку Млин ско ко ло за сно вао на сим бо лич ком и лек сич ком по тен-
ци ја лу ко ла (круг, во де нич ки то чак, вр зи но ко ло, Сун чев диск, оре ол, ве нац итд.), 
ка ме на, во де (мит ска гра ни ца, по вр ши на у ко јој се са гле да ва смрт, жи ва во да) и 
зву ка, с упо ри шти ма у ар ха ич ној лек си ци, због че га су уз по је ди не пе сме при ло же-
ни ко мен та ри и ту ма че ња ре чи, ме ђу ко ји ма је мо жда цен трал на па шум – „пра те ћи 
шум ко ји не ста је по сле ја ког шу ма, па звук“, што је исто вре ме но и ау то по е тич ка 
смер ни ца (па шум је „се ћа ње на уса хле зву ко ве и тут ња ву бу ка“). Асо ци ја ци ју на 
фи гу ре фол клор ног ђа во ла и вам пи ра на ме тао је хро но топ (во де ни ца), али „и дру-
ге утва ре по хо де млин и про стор усред ко јег се ди же“: де вој ка ри ба, ре ча ри це 
ви ле, ажда је, за јед но са ан тич ким пан да ни ма – не ја да ма и са ти ри ма. Сим бо ли ка 
се раз у ђу је и на сло ја ва ак ти ви ра њем мит ско-фол клор ног по тен ци ја ла би ља ка и 
жи во ти ња, ко је у оби љу на ста њу ју свет Те ши ће ве по е зи је, с ин те ре сант ним из у-
зет ком – „у во де ним сла по ви ма, ви ро ви ма и ти ша ци ма не ма – ри ба“, што Сне жа на 
Са мар џи ја опет са гле да ва у ау то по е тич ком кљу чу (не мост ри ба).

Ко лу бар ска три ло ги ја Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа се, нај зад, лу ди змом и еклек-
ти ци змом по зи ци о ни ра на пост мо дер ни стич ки пол са гле да ва ња епо ха срп ске књи-
жев но сти. Сне жа на Са мар џи ја ука зу је на по ступ ке па ро ди ра ња жан ро ва („од епи та-
фа, за пи са и нат пи са, пре ко ле то пи са и днев ни ка, до при по вет ке и ро ма на“), стил ских 
фор ма ци ја, де ла свет ске књи жев но сти и срп ских пи са ца, те на ин вер зи ју и гро те-
ску као до ми нант не по ступ ке, што се све пра ти на пла ну вре ме на, про сто ра, атри-
бу ци је, од но са узро ка и по сле ди ца, жан ров ских до ми нан ти. Фол клор но на сле ђе 
се у ком пле сан на ра тив ни свет Бе лог Мар ко ви ћа ин тен зив но укла па, уз мо ди фи-
ка ци је (ети о ло шких и де мо но ло шких пре да ња, вре мен ских фор му ла, анег до та, 
ри ту ал них рад њи, сим бо ла, тип ских ли ко ва) и осо бе ну „на до град њу“, ме ђу ко јом 
се као нај у пе ча тљи ви ја из два ја кре а ци ја но вих оно стра них би ћа – ги што ва – ко ји 
су, по „нај пре ци зни јој де фи ни ци ји“, „ду ше с на лич ја и ко ли ко год ду ша да би ло 
то ли ко и ги што ва има“. Сне жа на Са мар џи ја ука зу је у ка та ло шкој фор ми на ин вер-
зи је усме них фор му ла и за кљу чу је: „Опо на ша ју ћи фор мал не осо бе но сти усме них 
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об ли ка, Мар ко вић је па ро ди рао све сег мен те на ра тив не тех ни ке, од су ство дис тан це, 
ста тич не мо ти ве, тип фан та сти ке и до ка зи ва ње исти ни то сти ка зи ва ња.“

Јед на сту ди ја у књи зи из два ја се по ме то до ло шком по ла зи шту. За раз ли ку од 
оста лих огле да, ко ји пра те кон крет на ау тор ска оства ре ња у ди ја ло гу с усме ном 
тра ди ци јом (код Стан ко ви ћа кор пус при по ве да ка), текст „Вла ди ки не но ћи. Сим-
бо ли ка но ћи у на род ној по е зи ји и Ње го ше вом пе сни штву“ – те мат ски је усме рен. 
То пос но ћи са гле дан је нај пре у фол клор ном кљу чу, с дра го це ном ди фе рен ци ја ци-
јом на „лир ске“, „ба ла дич не“ и „еп ске“. Сне жа на Са мар џи ја ука зу је на при ти сак 
жан ра ка да је о кон крет ном мо ти ву реч и на окол ност да за раз ли ку од епи ке, где 
су ноћ не ак ци је по пра ви лу не га тив но ко но ти ра не (јер епи ка во ли јав ни, тран спа-
рент ни су коб, су че ља ва ње ју на ка „за ви де ла“), и ба ла де, где се пре кла па ју два 
об ре да пре ла за – смрт и свад ба, и по тен ци ра „искон ска ве за из ме ђу смр ти и но ћи“, 
ли ри ка ноћ пре по зна је као иде а лан оквир за љу бав не, же ље не, крај ње ин тим не 
аван ту ре. У Ње го ше вом ства ра ла штву ау тор ка би ра не ко ли ко пунк то ва – „Ноћ 
ску пљу ви је ка“, пе сме „Вер ни син но ћи“ и „За ро бљен Цр но го рац од ви ле“, те Лу чу 
ми кро ко зма и Гор ски ви је нац. На јед ном по лу Ње го ше ве кон цеп ту а ли за ци је но ћи 
је, ка ко по ка зу је Сне жа на Са мар џи ја, ин си сти ра ње на ат мос фе ри нај по год ни јој за 
рас плам са ва ње чу ла, не ми ре, али и раз ми шља ње и ме та фи зич ке до жи вља је. На 
дру гом је ак ти ви ра ње аспе ка та но ћи знат но бли же фол клор ној има го ло ги ји – то 
је вре ме сне ва ња (ау тор ка ана ли зи ра раз ли чи те ти по ве сно ва у Гор ском ви јен цу и 
ука зу је на њи хо ву функ ци ју у драм ском тки ву) и ре пли ка би блиј ске ко смо го ни је 
(на по чет ку „бе ше та ма над без да ном“).

Те ма но ћи се ме ђу тим, ми це ли јум ски ши ри и у ви ду ана ли тич ког лајт-мо ти-
ва де лу је као до дат ни фак тор ко хе зи је књи ге Ре чи у вре ме ну. У Ву ко вом исто ри о-
граф ском спи су по ги би ја да хи ја оба ви је на је „ми стич ном ти ши ном вла жне но ћи“. 
Ла за Ко стић, у ви ду хо ти мич ног или не хо тич ног ди ја ло га с гу сла ром, еп ској тран спа-
рент но сти (днев на до га ђа ња) су прот ста вља драм ску ат мос фе ру и ве ћи део сце на 
у Мле ци ма „оба ви ја та мом“, ак ти ви ра ју ћи хтон ске аспек те ина че ам би ва лент не 
сим бо ли ке Ме се ца, и пре во де ћи игру да на и но ћи на ви ши сим бо лич ки план: „он да 
да не ма ску ме ће / див ну ма ску, цр ну ноћ“. Стан ко вић је мно го бли жи лир ском до-
жи вља ју но ћи: она је, као и у усме ној ли ри ци, ал тер на тив но вре ме, вре ме ка да се оно 
што је офи ци јел но „над зи ра но и ка жња ва но“ по ма ља у ми сли ма и сно ви ма ју на ка, 
слич но као и код Ан дри ћа, где ју на ци, об у зе ти пи ћем и те ско бом, уса мље ни, но ћу 
пе ва ју „ра ди сво га раз го во ра“. До ма но вић ви ше пу та ци ти ра лир ске но ћи усме не 
по е зи је („Там на но ћи, пу на ти си мра ка“, „Сјај ме се че, сјај ла де!“). У пр вој књи зи 
Се о ба ноћ не мо ре и при ка зе ју на ка при зи ва ју де мо но ло шка пре да ња и си стем 
пред ста ва о вам пи ри ма и ве шти ца ма, бит но усме ра ва ју ћи по ступ ке и уоб ли че ње 
ли ко ва; исто вре ме но, упра во но ћу отва ра ју се у про сто ри ма ку ће пред ју на ци ма 
„по но ри па кла и не моћ пред де мо ни ма“. У Ме ђу лу шком бла гу „за тва ра ње кру га и 
за вр ше так пу та у по след њем при зо ру од ви ја се сред тми не, без ви де ла, на гро бљу“. 
Миљ ко ви ће ви лир ски ју на ци би ју „сва ко у свом мра ку из гу бље не бит ке“. Код Те ши ћа 
мит ски ла ђар „кроз ноћ во ди пут ни ке ка веч ној та ми“. И Мар ко вић је дао при лог 
„по е ти ци но ћи“: нај ве ће не сре ће у има ги нар ном све ту ње го вих ро ма на ра ђа ју се 
у ми хољ ској но ћи, а глу во до ба „без све тло сти, зву ко ва и зби ва ња“ из јед на ча ва се 
са „ста њем све сти и ду ха, под јед на ко те шким у сва ко вре ме и сва ко до ба“.

Ноћ је, ме ђу тим, са мо јед на од мо тив ских и сим бо лич ких спо на у књи зи Сне-
жа не Са мар џи је и по слу жи ла је као илу стра ци ја сло же но сти и уза јам но сти ана-
ли за и ин тер пре та ци ја. Пред на ма је из у зе тан те о риј ски и књи жев но и сто риј ски 
на пор да се са гле да ју ти по ви ин тер ак ци је усме ног и пи са ног и удео фол клор ног 
на сле ђа у срп ској књи жев но сти од про све ти тељ ства до пост мо дер не. Уз акри бич-
ност, сми сао за де таљ и ни јан су, пра ће ње ана ло ги ја и та мо где су ма ње очи те, 
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вр хун ско вла да ње и фол клор ном и пи са ном тра ди ци јом, ана ли тич ки „иди о лект“ 
Сне жа не Са мар џи је пре по зна је се и по из у зет ној упу ће но сти у се кун дар ну ли те-
ра ту ру, због че га ће бе ле шке „са мар ги не“ за бу ду ће чи та о це пред ста вља ти по у зда-
не пу то ка зе за мно ге те ме и руд ник ис тра жи вач ких иде ја. Уз то, књи га Ре чи у вре
ме ну пи са на је сти лом ко ји је – упр кос се ми о тич кој стро го сти у ми шље њу – бли жи 
бе ле три сти ци не го „на у ци“, због че га се са ужи ва њем мо же чи та ти и ван уско струч-
них кру го ва.

Др Ли ди ја Д. Де лић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Кра ља Ми ла на 2, Бе о град
li di ja.bo sko vic @gmail.co m
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СЛА ВЕ НО-СРП СКИ МА ГА ЗИН

(Сла ве носрп ски ма га зин. Ба ња Лу ка: Цен тар за срп ске сту ди је, 2018)

Дав не 1768. го ди не, у Ве не ци ји, у штам па ри ји Гр ка Ди ми три ја Те о до си ја, на 
сви јет је иза шао пр ви ча со пис ме ђу Ју жним Сло ве ни ма и пр ви срп ски ча со пис, 
Ор фе ли нов Сла ве носерб ски ма га зин. Пр ви и је ди ни број овог ча со пи са Ор фе лин 
је са ста вио по узо ру на ча со пис Је же ме сеч ни ја со чи не ни ја, ко ји је Гер хард Фри-
дрих Ми лер уре ђи вао као ча со пис Ру ске ака де ми је у Мо скви. И ве ћи дио при ло га 
ко ји се на шао у Ор фе ли но вом Ма га зи ну пре у зет је упра во из овог ча со пи са. По што 
ових ин фор ма ци ја не ма на ко ри ца ма или у са др жа ју Ма га зи на, Ти хо мир Осто јић 
је на кнад но утвр дио да је ау тор Ма га зи на и пи сац пред го во ра у ње му За ха ри је 
Ор фе лин, те да је узор Ма га зи ну жур нал Ру ске ака де ми је. Овим је по твр ђе но и то 
да се књи жев ност пра во слав них Ср ба у Кар ло вач кој ми тро по ли ји 18. ви је ка по че-
ла раз ви ја ти и да је ста ја ла под ути ца јем та да шње ру ске књи жев но сти (в. ОСТО ЈИћ 
2018: 134). 

Да нас, 250 го ди на на кон пр вог и на жа лост је ди ног бро ја Сла ве носерб ског 
ма га зи на, у при ли ци смо да, за хва љу ју ћи Цен тру за срп ске сту ди је из Ба ња Лу ке, 
а при је свих про фе со ру Ду шку Пе ву љи, као при ре ђи ва чу, и Бо ри во ју Ча ли ћу, пре-
во ди о цу, чи та мо пре вод овог пр вјен ца срп ске пе ри о ди ке на са вре ме ном срп ском 
је зи ку. 

И као што је Ор фе лин те жио да ру ски књи жев ни је зик при бли жи срп ском, а 
до пу на ма у ча со пи су да срп ском чи та о цу при до да оно што је ру ски чи та лац знао 
и до че га је ла ко мо гао до ћи, та ко је и овај пре во ди лач ки и из да вач ки под виг ис пу-
њен с ци љем да се са вре ме ном срп ском чи та о цу при бли жи та да шњи књи жев ни са-
др жај, а да се до пу на ма у ча со пи су да ју до дат не на уч не ин фор ма ци је о Ма га зи ну 
и са мом Ор фе ли ну. 

Не ће би ти пре тје ра но ако ка же мо да су 17. и 18. ви јек вје ро ват но нај те жи пе-
ри о ди у исто ри ји пра во слав не ду хов но сти и књи жев но сти. Пре ма ми шље њу Јо ва на 
Ма јен дор фа, ру ског исто ри ча ра па три стич ке књи жев но сти, „док су све то о тач ка 
ду хов ност и књи жев ност би ли очу ва ни у ма на сти ри ма и ли тур гиј ским књи га ма, 
као и у по пу лар ној по бо жно сти, њих су у ства ри за бо ра ви ли обра зо ва ни љу ди чије 
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је шко ло ва ње не из бје жно би ло или про те стант ско или ри мо ка то лич ко. Пра во слав-
не цр кве су, да би из бје гле дје ло ва ње за пад них ми си о на ра, ин стинк тив но ре а го-
ва ле и узи ма ле не из бје жну фор му ко ри шће ња про те стант ских ар гу ме на та про тив 
ри мо ка то ли ка и обр ну то“ (в. Meyen dorFF 1983: 78).

Пе ри од 17. и 18. ви је ка бо го слов ске и пра во слав не књи жев но сти у Ру си ји, 
на зван од Ге ор ги ја Фло ров ског пе ри о дом „ва ви лон ског, тј. за пад ног роп ства пра-
во слав не ми сли“, био је до брим ди је лом ис пу њен упли та њем ру ских бо го сло ва у 
про бле ма ти ку и те ма ти ку те о ло шких спо ро ва на ме та них Ре фор ма ци јом и Кон тра-
ре фор ма ци јом, што је из гле да и би ло не из бје жно, јер је За пад и но ви ја за пад на 
ми сао би ла не што што се ни је мо гло ми мо и ћи или иг но ри са ти. Сла бост ру ске и 
уоп ште пра во слав не ми сли тог до ба би ла је у то ме што у су сре ту са но вом за пад-
но хри шћан ском фи ло со фи јом (про бле ма ти ком) ни је ис хо ди ла из сво јих из во ра и 
ис ку ста ва, тј. из жи вог све то о тач ког пре да ња и ли тур гиј ског ис ку ства, не го се 
по во ди ла за про бле ми ма, а че сто и за рје ше њи ма за пад не те о ло ги је и фи ло со фи је 
(в. ЈЕВ ТИћ 1998: 361). Све то ре флек то ва ло се не ми нов но на књи жев ност и на ши ре 
ства ра лач ко дје ло ва ње.

У та квој кул тур но –дру штве ној кли ми из ла зи и пр ви срп ски ча со пис, Сла ве
носрп ски ма га зин. Пре ма ри је чи ма Ти хо ми ра Осто ји ћа, ли те ра ту ра пра во слав них 
Ср ба, ко ја је до тле пли ва ла у во да ма ви зан тиј ске ду хов но сти, овим књи жев ним 
из да њем кре ну ла је то ком ру ске схо ла сти ке и иза шла на ви дик кул тур них иде ја 
оста ле Евро пе (ОСТО ЈИћ 2018: 120). До ди ри и ве зе са са вре ме ном за пад ном на у ком 
и књи жев но шћу се из Ма га зи на са свим ја сно ви де. На пр вој стра ни пред го во ра 
Ор фе лин ко ри књи жев ни ке што се не бри ну за нео бра зо ва ну пу бли ку, што не пишу 
за оне ко ји ма би тре ба ло да ти „учи ли шног мле ка“ (ин те лек ту ал ног зна ња).

Одав но по сто је ми шље ња да но ви ја срп ска књи жев ност, на су прот ста рој, 
средњовjековној, по чи ње упра во са ли ком и дjелом За ха ри је Ор фе ли на. И до и ста, 
ње го во дjело је то ли ко ра зно ли ко, друк чи је и са вре ме но у од но су на књи жев ни 
тре ну так ка да је на ста ло, да му ова ти ту ла ро до на чел ни ка но ве срп ске књи жев но-
сти и те ка ко при ста је.

Ор фе лин је жи вио и ства рао у јед ном од нај не по вољ ни јих пе ри о да за раз вој 
срп ске кул ту ре. Ве ћи на Ср ба, жи ве ћи под Тур ци ма, ни је мо гла ни да ди ску ту је о 
би ло ка квом кул тур ном на прет ку. Онај дио, пак, ко ји је пре шао Са ву и Ду нав у 
по тра зи за не што бо љим жи вот ним усло ви ма ни је на и шао на обе ћа ну сло бо ду. 
Жи вје ти под дик та том Ау стро у гар ске мо нар хи је и ка то лич ке цр кве, Ср би ма ни је 
до зво ља ва ло да раз ви ја ју сво ју ау тен тич ну кул ту ру на на чин на ко ји су то чи ни ли 
дру ги, сло бод ни на ро ди.

Сла ве но серб ски ма га зин по ја вио се у пе ри о ду ка да је срп ска књи жев ност 
бро ја ла све га 40-ак штам па них књи га (пре ма не пот пу ној Но ва ко ви ће вој би бли о-
гра фи ји), и то пре те жно бо го слу жбе ног ка рак те ра, та ко да је сам Ма га зин јед на 
из у зет на по ја ва у на шој ра ној про свје ће но сти, пре у ра ње на за на ше та да шње при-
ли ке. То се ја сно ви ди из чи ње ни це да се дру ги број Ма га зи на ни ка да ни је по ја вио, 
јер ни је би ло до вољ но за ин те ре со ва них чи та ла ца и прет плат ни ка.

Про свје ти тељ ске тен ден ци је овог Ма га зи на Ор фе лин је из нио у пред го во ру 
– пи сао је о гра ђан ској про све ће но сти и де мо кра ти за ци ји кул ту ре, ко је су за тај 
исто риј ски тре ну так по при лич но но ве. Он је сма трао да на у ка и умјет ност тре ба 
да слу же сви ма, а не са мо ода бра ним гра ђа ни ма. За то се за ла гао за пи са ње на на-
род ном је зи ку и за то се по слу жио и фор мом ча со пи са јер је сма трао да су обим не 
књи ге на јед ну те му про сјеч ним љу ди ма че сто не ин те ре сант не, док се у ча со пи су 
мо гу по ну ди ти раз ли чи ти са др жа ји у крат ким фор ма ма, те сва ко мо же да про на ђе 
оно што га за ни ма.
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Иа ко Ма га зин ни је био у пот пу но сти ори ги нал но срп ско дје ло, већ „по ср бљен” 
ру ски ча со пис, са ма иде ја о по тре би ча со пи са у на шој кул ту ри би ла је од ве ли ког 
зна ча ја. Ор фе лин је овим сво јим ре во лу ци о нар ним ко ра ком на вео мно ге ис так ну-
те лич но сти ко је су до шле по сли је ње га да га сли је де и да кроз фор му ча со пи са 
ње гу ју срп ски на ци о нал ни и кул тур ни иден ти тет. Но ви не и ча со пи си су уви јек 
би ли но си о ци на пред них и по кре тач ких иде ја, као и мје ста гдје су ис так ну ти ин-
те лек ту ал ци свог вре ме на мо гли да по ле ми шу и раз мје њу ју ми шље ња и да на тај 
на чин ути чу на про цес кул тур ног на прет ка сво је на ци је.

Ова не ве ли ка књи га отво ри ла је ви ше стру ке но ве ви ди ке срп ској књи жев но-
сти. Већ њен пред го вор за сни ва но ви жа нр, вр сту есе ја или огле да, а са др жај пр вог 
бро ја Ма га зи на за хва та мно ге обла сти, од књи жев но сти, је зи ка, ан тро по ло ги је, 
пе да го ги је, исто ри је, ге о гра фи је, пра ва, до при ка за но во и за шлих књи га и за сни-
ва ња књи жев не кри ти ке. Пре ма ми шље њу Ми ло ра да Па ВИ ћа (1983: 243–244), Орфе-
ли нов ча со пис је, идеј но, пот пу но у во да ма но ве, про свје ти тељ ске епо хе и с раз ло гом 
је на зван ма ни фе стом про свје ти тељ ства у срп ској књи жев но сти на те ри то ри ји 
Ау стро у гар ске. Ор фе лин се обра ћа но вој чи та лач кој пу бли ци. Он го во ри о по слов-
ним љу ди ма, по себ но куп ци ма и тр гов ци ма, као сво јим по тен ци јал ним чи та о ци ма, 
опи су је с до ста по је ди но сти „ве шта стве не ма га зи не“ (роб не ку ће) и с њи ма упо-
ре ђу је струк ту ру свог Ма га зи на (в. дЕ РЕ ТИћ 2011: 453).

У пред го во ру, Ор фе лин је, та ко ђе, дао де та љан опис ча со пи са, ис та кав ши све 
бит не еле мен те ње го ве по е ти ке: пе ри о дич ност из ла же ња, збор нич ки ка рак тер 
са др жи не, ко лек тив ни, са рад нич ки прин цип, огра ни че ност оби ма при ло га, што 
је под ра зу ми је ва ло да се ду жи при ло зи мо гу штам па ти у на став ци ма (в. дЕ РЕ ТИћ: 
Исто). 

Ма га зин је по ди је љен на де вет по гла вља или ру бри ка, а ово но во, да на шње, 
пре вод но из да ње са др жи и до дат ке у ви ду про прат них сту ди ја, нај при је пре во ди-
о ца Бо ри во ја Ча ли ћа о За ха ри ји Ор фе ли ну, а по том и при ре ђи ва ча овог из да ња, 
про фе со ра Ду шка Пе ву ље, О пр вом срп ском књи жев ном ча со пи су. Сви тек сто ви 
су по ве ли чи ни при ла го ђе ни фор ми ча со пи са, и за у зи ма ју јед ну, дви је или по не-
ко ли ко стра ни ца. 

У пр вом тек сту, под на сло вом Ми шље ње ар хи е пи ско па Те о фа на Про ко по ви ча 
о то ме ка ко по у ча ва ти де те пле ме ни тог ро да хри шћан ском уче њу ис ти че се став 
пре ма ко ме су те ме љи истин ског бо го по што ва ња у по зна ва њу књи га Ста рог и Но-
вог За вје та. Уз о ран хри шћа нин је онај ко по зна је Све то Пи смо и ко је по сље дич но 
до бар и са вје стан гра ђа нин, че му га учи и би блиј ска по ру ка. У дру гом члан ку, 
Очин ско упут ство си ну за вој ну слу жбу, ко ји се на до ве зу је на пр ви текст, сто ји да 
вој на слу жба ни је пре пре ка да се бу де до бар хри шћа нин и да се вој ник не сми је 
сти дје ти да по ка зу је сво ју са вјест. За тим сли је де при ло зи тре ћег и че твр тог по гла вља 
ко ји су друк чи је ин то ни ра ни. У тре ћем при ло гу, под на сло вом Пи смо о ва жно сти 
же на, сто ји да су же не не знат не и „ма ње од ни шта“, а у че твр том, Од го вор на пи смо 
о ва жно сти же на, чи та мо пје снич ко и фи ло соф ско опо ни ра ње тог ста ва, гдје се 
за кљу чу је да је ома ло ва жа ва ње же на „гну сно“ и не ра зум но, уз на гла ша ва ње зна-
ча ја по је ди них жен ских лич но сти у исто ри ји људ ског ро да. Тај пје снич ки од го вор 
дат је у фор ми со не та, ко ји је пр ви у срп ској књи жев но сти пре ко Са ве и Ду на ва. 

Па вле По по вић је на шао да пе ти чла нак у Ма га зи ну ‒ Пи смо Ах ме та си на 
Со ли ма но ва мла дом Али, си ну Ибра хи мо ву по ти че из ру ског пре во да (А. Нор то ва) 
ко ји је об ја вљен 1758. го ди не. Тај текст Ми ло рад Па вић свр ста ва у ред ка рак те ри-
стич них спи са та да шње европ ске књи жев но сти, по угле ду на Мон те скје о ва Пер
сиј ска пи сма, са ори јен тал ним ко ло ри том и кри ти ком хри шћа на у Евро пи. Ше сто, 
сед мо и осмо по гла вље за у зи ма ју крат ки на пи си, у ко ји ма су са др жа ји раз ли чи ти 
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и ра зно ли ки. Ше сти дио пред ста вља Пи смо ца ра Ди о кле ци ја на дал ма циј ском на
ро ду. Ри јеч је о ра но хри шћан ском Пи сму рим ског им пе ра то ра упу ће ном ста нов-
ни штву обла сти Дал ма ци је, ко ја је ула зи ла у са став та да шње Им пе ри је. Пи смо је 
пре у зе то из цар ско –кра љев ске беч ке би бли о те ке и пре ве де но с ла тин ског је зи ка. 
Сед ми текст по ре ду у Ма га зи ну по све ћен је вр ли на ма смо кве. Ту се го во ри о бла-
го твор ним деј стви ма овог во ћа, о то ме ко је све бо ле сти и про бле ме људ ског ор га-
ни зма мо же да из ли је чи и ка ко и на ко ји на чин га тре ба упо тре бља ва ти. Осмо 
по гла вље, под на сло вом Епи гра ми, по све ће но је же нид би и брач ним од но си ма, а 
де ве то, по сљед ње Из вје шта ју о уче ним дје ли ма та да шњег вре ме на. То је, у ства ри, 
пре глед штам па них књи га за 1767. го ди ну ко ји се да је „ра ди ко ри сти срп ске мла-
де жи“ и рас про сти ра ња на уч них ин фор ма ци ја по узо ру на дру ге на ро де тог вре-
ме на. „Из вје штај“ бро ји шест на сло ва: Но ва срп ска арит ме ти ка (пр ви штам па ни 
при руч ник арит ме ти ке код Ср ба, дје ло сом бор ског се на то ра Ва си ли ја Да мја но ви-
ћа); Пр ви пој мо ви ла тин ског је зи ка (обим на Ор фе ли но ва ла тин ска гра ма ти ка); 
Ла тин ски бу квар (Ор фе ли нов при руч ник за уче ње ла тин ског је зи ка); Ве ли ки бу квар 
(Ор фе ли но во дје ло об ја вље но, та ко ђе, ано ним но, као и два прет ход на о ла тин ском 
је зи ку); Епи том (дје ло бу дим ског епи ско па Ди о ни си ја Но ва ко ви ћа); Крат ка об ја
шње ња (спис Те о фа на Про ко по ви ча). Сва ова дје ла пред ста вље на су с ци љем да 
слу же на ко рист та да шњем срп ском чи та о цу и свим љу би те љи ма му дро сти ко ји 
су се ин те ре со ва ли за на пи са не и штам па не књи ге. 

На да мо се да ће ово крат ко под сје ћа ње на Сла ве но –срп ски ма га зин и ње го во 
нај но ви је из да ње на са вре ме ном срп ском је зи ку би ти ин спи ра ти ван по кре тач за 
по нов но чи та ње и да ље ис тра жи ва ње те ма ко је су се на шле у ње му.
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ОД РАЗ У ОГЛЕ ДА ЛУ

(Ја сна Сто ја но вић. Te mas li te ra ri os y escri to res de españa en el espe jo  
de las le tras ser bi as: шпан ске те ме и пи сци у огле да лу срп ске књи жев но сти.  

Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, 2019, 551 стр.)

Ја сна Сто ја но вић, ре дов на про фе сор ка шпан ске књи жев но сти на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, об ја ви ла је, у из да њу ку ће у ко јој ра ди, но ву 
мо но гра фи ју. Шпан ске те ме и пи сци у огле да лу срп ске књи же но сти на ста вак је 
ра ни јих ис тра жи ва ња, но ва књи га у лан цу на сло ва: Сер ван тес у срп ској књи жев
но сти, 2005, Шпан ско по зо ри ште ба ро ка, 2009, Ка ко смо чи та ли Дон Ки хо та? 
Срп ска књи жев на кри ти ка о Сер ван те со вом ро ма ну, 2014.

Огле да ло је сте кључ на реч ис так ну та и у на сло ву дво је зич не сту ди је. По зна-
ва о ци ма је зи ка (срп ског и шпан ског) оста вља мо за до вољ ство упо ред ног чи та ња, 
огле да ња и огле да ва ња јед ног је зи ка у дру гом. За нас је она зна чај на у ком па ра ти-
стич ком књи жев но и сто риј ском сми слу – као огле да ло две књи жев но сти и две 
кул ту ре. Огле да ло је ви ше фу ко ов ско не го стен да лов ско. У ин тер пре та ци ја ма 
Ја сне Сто ја но вић, пре во ђе ње, адап ти ра ње, дра ма ти зо ва ње де ла шпан ских пи са ца 
у срп ској књи жев но сти ни је при мер ми ме ти зма (од но са ори ги на ла и ко пи је) већ 
спо је ва из ко јих се увек ра ђа не што тре ће што ни је ни лик ни ње гов од раз. Огле-
да ло је и ме та фо ра дво смер ног чи та ња: тра га ња за оним што је Сер ван тес дао 
срп ској књи жев но сти и оним што је та књи жев ност да ла ре цеп ци ји ње го вог ро ма на. 

Ни је слу чај но нај ве ћи број сту ди ја по све ћен ре цеп ци ји Сер ван те со вог Дон 
Ки хот, де ла ко је је иза зва ло си ло вит жан ров ски по трес и за у век из ме ни ло ге но ло-
ги ју европ ског ро ма на. У ана ли за ма Ја сне Сто ја но вић, огро ман ути цај Сер ван те са 
се не са гле да ва са мо у ли те рар ној рав ни. Она се по зи ва на оне чи та о це ко ји су осим 
ар ти фи ци јел но сти пре по зна ли ду бље је дин ство и са гле да ли га: „у јед ној цр ти на-
ци о нал ног мен та ли те та“, „јед ном тра гич ном осе ћа њу на ше ве ков не зле ко би, али и 
еп ски сна жног и ле ген дар ног от по ра, и по ет ске ве ре у бу дућ ност“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 
258). У том кон тек сту за па жа ње Зо ра на Кон стан ти но ви ћа, „као да ће би ти Дон Кихот 
на ша суд би на“, мо гла да бу де мо то ове књи ге, нит во ди ља ко ја се про вла чи кроз 
све ра до ве по све ће не ре цеп ци ји Сер ван те са.

У на шој чи та лач кој оди се ји кроз га ле ри ју „сту ди ја огле да ла“ из дво ји ће мо 
не ко ли ке ста ни це:

1) Дон Ки хот у пре во ди ма за од ра сле
2) Дон Ки хот и срп ска књи жев ност
3) Дон Ки хот и де чи ја књи жев ност
4) Ре цеп ци ја дру гих шпан ских пи са ца
5) Лик му сли ма на у шпан ској и срп ској епи ци

1. У по гла вљу Ка ко смо чи та ли Дон Ки хо та? Срп ска књи жев на кри ти ка о 
Сер ван те со вом ро ма ну ма пи ра на су че ти ри кључ на до га ђа ја ко ја су од ре ди ла ре-
цеп ци ју шпан ског пи сца у срп ској сре ди ни: 1. об ја вљи ва ње пр вог срп ског пре во да 
1895/6; 2. Шпан ски гра ђан ски рат 1936–39; 3. Осни ва ње и де ло ва ње Ка те дре за ибе-
риј ске сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1971); 4. Отва-
ра ње шпан ског кул тур ног цен тра – Ин сти ту та Сер ван тес – у на шој зе мљи и 400-го-
ди шњи ца об ја вљи ва ња пр вог де ла ро ма на (2004, 2005) (СТО Ја НО ВИћ 2019: 369).
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Пр вом пре во ду (Да ни ча ро вом из 1895/6) Дон Ки хо та да то је кру ци јал но ме-
сто. Ау тор ка уз гред по ми ње и оста ле: дру ги, Ду шка Вр тун ског (1988), и, за про-
сла ву 400-го ди шњи це ве зан, тре ћи пре вод Алек сан дре Ман чић, ау тор ке ко ја је 
об ја ви ла и днев ник пре во ђе ња Ки хо та ‒ Ве тре ња че на је зик. Бу ду ћи да је пре вод 
Ђор ђа По по ви ћа – Да ни ча ра 1895 (пр ве три све ске), од но сно 1896. (че твр та) оста вио 
нај ду жи и нај ин тен зив ни ји траг у ди ја хро ниј ском са гле да ва њу ре цеп ци је Сер ван-
те со вог де ла, Сто ја но ви ће ва му по све ћу је за себ ну сту ди ју Ге не за и зна чај пр вог 
срп ског пре во да ʼДон Ки хо та’ и ис ти че: „Тај пре вод, са сво јим рас ко шним ву ков-
ским сти лом, пре по зна тљи вом фре а зе о ло ги јом и ху ма ним ли ком ви те за од Ла 
Ман че, за у зи ма из у зет но ме сто у срп ској пре вод ној ли те ра ту ри“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 
338). (Овом пре во ду је прет хо дио По по ви ћев пре вод са ка сти љан ског Ен гле ска 
Шпа њол ки ња из 1885, при че о љу ба ви шпан ске се њо ри те и ен гле ског пле ми ћа). 
Зна чај По по ви ће вог пре во да је ви ше струк: он је по ста вио „чврст те мељ за ре цеп-
ци ју Сер ван те са и шпан ске књи жев но сти у на шој сре ди ни“, ука зао на књи жев ни 
по тен ци јал Ву ко вог (на род ног) је зи ка, Пред го вор ко ји је По по вић дао уз пре вод је 
био „пр ви ис црп ни при каз жи во та и ства ра ла штва шпан ског пи сца код нас, ве о ма 
ду го и је ди ни“ (Сто ја но вић 2019: 351). Чи тан на срп ском, (ин те грал но) по чев од 
По по ви ће вог пре во да из 1895/1896, Дон Ки хот је, ка ко Сто ја но ви ће ва при ме ћу је, 
„све га не ко ли ко де це ни ја по том, у пот пу но сти ин те гри сан у на шу ли те ра ту ру“, 
„тран сфе ри сан у си стем омла дин ске/де чи је пи са не ре чи“ (Сто ја но вић 2019: 398). 
Ана ли зи ра ју ћи раз ли чи те пре во де, Сто ја но ви ћа па жљи во ка та ло ги зу је про ме не 
ко је су вр ше не у од но су на ори ги нал: она на бра ја ка ко је зич ка огре ше ња, та ко и 
она ко ја су по сле ди ца са жи ма ња, из ба ци ва ња, не ра зу ме ва ња, с јед не стра не, али 
с дру ге, упу ћу је на кре а тив на ре ше ња и пре во ди лач ку ре цеп ци ју ко ја је осве жи ла 
ин тер пре та ци ју де ла. 

На ро чи то је им пре сив но тра га ње за тек сто ви ма по сред ни ци ма упо ре ђи ва њем 
срп ских пре во да ка ко са ори ги на лом та ко и са пре во ди ма са дру гих је зи ка, нај че-
шће са не мач ког или фран цу ског. Ову де тек тив ску игру, от кри ва ња пре во да у 
пре во ду, илу стро ва ће мо јед ним ци та том ве за ним за пр ву адап та ци ју Дон Ки хо та 
за омла ди ну на срп ском (Пан че во, 1882) по во дом ко је ау тор ка пи ше: „Ипак, ис тра-
жи ва њем смо ус пе ли да утвр ди мо да је у пи та њу пре вод фран цу ске књи ге об ја-
вље не у Па ри зу 1853, Hi sto i re de l´ad mi ra ble Don Qu ic hot te de la Man che, пре штам па не 
1866, 1868, 1878. и 1888. го ди не, као и да ју је пре вео Ђор ђе По по вић (ве ру је мо да 
му је као из вор ник по слу жи ло из да ње из 1866. или 1868)“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 390)

Као што от кри ва тра го ве дру гих пре во да у По по ви ће вом1, ау тор ка та ко ђе 
от кри ва ди рек тан ути цај По по ви ће вог пре во да на ре цеп ци ју Сер ван те са у де ли ма 
срп ских ау то ра. Нпр., о то ме ка ко на тип ју на ка ути че ди рект но пре вод ко ји је 
пи сац ко ри стио, ау тор ка пи ше: „Ве ру је мо да је под упли вом По по ви ће вог пре во да 
на ста ла и при по вет ка Дон Kихот у Врап ча ни ма Сре те на Па ши ћа“ (СТО Ја НО ВИћ 
2019: 283). Пре по зна ва ње пре во да ме ди ја то ра, а то је не сум њи во јед на од вред но сти 
ове сту ди је, под ра зу ме ва из ван ред ну оба ве ште ност, осе ћај за ни јан се у зна че њу и 
од лич но по зна ва ње раз ли чи тих је зи ка (пр вен стве но не мач ких и фран цу ских пре-
во да са шпан ског) ко ји су срп ски пи сци че сто ко ри сти ли.

1 Ау тор ка пи ше: „Наш пр ви пре во ди лац Сер ван те са, Ђор ђе По по вић ‒ Да ни чар, свој 
це ло ви ти пре вод Ки хо то вих аван ту ра пре во ди са шпан ског из вор ни ка, али се у ра ду ис по-
ма же фран цу ском вер зи јом и ту ма че њем ро ма на Лу ја Ви јар доа (1836) (sto ja no vIć 2005: 
158–163). Та ко ђе са фран цу ског пре во ди об ра ду Ки хо та за мла де чи та о це (1882)“, да би 
за кљу чи ла: „У ра ној фа зи при ма ња Ки хо та, фран цу ска кри тич ка ми сао од и гра ла је зна-
чај ну уло гу и вид но ути ца ла на ства ра ње пер цеп ци је о ње му“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 370).
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Ком па ра ти стич ка про у ча ва ња су не рет ко слич на де тек тив ској игри – за до вољ-
ству тра га ња и про на ла же ња тек сто ва ко ји ства ра ју јед ну уро бо ро сну ве зу: при мар-
ни је шпан ски из вор ник, а за тим се ре ђа ју пре ци зно де тек това ни тек сто ви – по сред-
ни ци (пре ко ко јих се. или уз по моћ ко јих се, ства рао срп ски пре вод), по том срп ски 
пре вод. Пу то ва ње кроз ре цеп циј ски уни вер зум ко ји се ства ра око јед ног де ла во ди 
да ље до чи та ла ца ко ји ства ра ју ин спи ри са ни шпан ским ју на ци ма, то ства ра но ве 
чи та о це па се чи та лач ке уни је око шпан ских ау то ра не пре ста но уве ћа ва ју. 

2. Осим пре во да, дру ги вид ап сорп ци је стра них пи са ца пре по знат је у ства ра-
ла штву на ших ау то ра. Ова кав вид чи та ња под ра зу ме ва спе ци фи чан дар – одва ја-
ња и на пу шта ња јед ног тек ста да би се ура ња њем у дру ги, за пра во по ја чао ефе кат 
„два чи та ња“. Та ко се као „ехо“ цр те ки хот ског ка рак те ра (Сто ја но ви ће ва их так-
са тив но де фи ни ше: 1) скло ност ка чи та њу; 2) же ља да се про чи та но пре и на чи у 
ствар ност; 3) не при ла го ђе ност окру же њу; 4) иде а ли зам; ја вља ју у дру га чи јим (а 
опет ки хот ским) срп ским ка рак те ри ма. Тач ке пре се ка са Дон Ки хо том мо гу би ти 
ди рект не: у фор ми ци та та или по ре ђе ња (нпр. Иг ња то ви ћев ју нак се бе на зи ва Ки-
хо том) а мо гу би ти и струк тур не (реч је о струк ту ри ко ја по чи ва на умно же ним 
кон тра сти ма: кон траст ни па ро ви ју на ка, кон траст ју на ка и сре ди не, кон траст у 
ју на ку...).

У син те тич кој сту ди ји Шпан ски до при нос на стан ку срп ског ху мо ри стич ко
ре а ли стич ког ро ма на, у ди ја хро ниј ском лу ку од два ве ка, пра ти се ре цеп ци ја Сер-
ван те со вог де ла – од пр вих уз гред них по ме на, пре по ру ка срп ским пи сци ма, пре ко 
пре во да, адап та ци ја до алу зи ја и креа тив них ху мо ри стич ких об ра да. Док се кре-
ће мо кроз га ле ри ју срп ских „по ма ло Ки хо та“ (До си теј у Жи ти ју и при кљу че ниј ма, 
Сте ри јин Ро ман у Ро ма ну без ро ма на, Иг ња то ви ћев Бран ко Ори лић у Ми ла ну На
ран џи ћу и Ва са Ре шпект у исто и ме ном ро ма ну, Да мја но ви ћев Сте фан Кри ло вић), 
за пра во осе ћа мо сву сна гу Сер ванте со вог Дон Ки хо та – не ку вр сту „тран сфу зи је“ 
ко ја стру ји из ње га кроз дру ге да ју ћи им пре по зна тљи ву ви тал ност. У Сто ја но вић-
ки ној сту ди ји се и срп ски Ки хо ти при дру жу ју моћ ној стру ји европ ских. При су-
ству је мо сим фо ни ји чи та ња и за до вољ ству кре та ња кроз мно што на ра тив них све-
то ва као кроз је дан; сви ти све то ви су ау тор ки под јед на ко бли ски. Ова по зи ци ја 
„шпан ског чи та о ца“ у срп ском тек сту и „срп ског чи та о ца“ у шпан ском отва ра но ве 
мо гућ но сти ту ма че ња и по ја ча ва ужи ва ња у тек сту, ка ко срп ском, та ко и шпан ском. 
У то ме је, ми шље на смо, и нај ве ћа вред ност ове књи ге.

По себ но из два ја мо лу цид ну ана ли зу дон ки хот ског ти па за не се ног чи та о ца 
ко ји ће свој вр ху нац до жи ве ти у ху мо ри стич кој про зи Сте ри је, Иг ња то ви ћа, ка-
сни је, Сте ва на Срем ца. По ла зе ћи од ки хот ског син дро ма мла дог До си те ја с кра ја 
18. ве ка и ње го вих фа сци на ци ја ју на ци ма жи ти ја, ве што се кре ћу ћи кроз срп ску 
књи жев ност 19. ве ка, ау тор ка пра ти од ре ђен тип ју на ка – чи та о ца за лу ђе ног ли те ра-
ту ром, и на осно ву те ли те ра ту ре и од но са ко ји се пре ма њој ус по ста вља, са гле да-
ва ка ко се уну тар срп ске књи жев но сти уре ђи вао ре цеп циј ски хо ри зонт, ка ко су се 
ства ра ли и де ма ски ра ли од ре ђе ни књи жев ни сте ре о ти пи и ка ко се пре ко, па ро ди је 
и ху мо ра, ре ви та ли зо ва ла чи та лач ка пу бли ка. 

У сво јој оди се ји кроз срп ску књи жев ност, ау тор ка не за бо ра вља за бо ра вље не 
пи сце. За то по себ ну па жњу по све ћу је при по ве ци ин ди ка тив ног на сло ва Дон Kихот 
у Врап ча ни ма Сре те на Па ши ћа, при по ве да ча с кра ја XIX и по чет ка XX ве ка, о ко ме 
се и у кру го ви ма исто ри ча ра књи жев но сти ма ло зна. Ње ну ана ли зу пра ти јед на 
зна чај на ме то до ло шка на по ме на: „У ком па ра ти сти ци ни је рет кост да се пра ће ње 
ре цеп ци је зна ме ни тог пи сца усме ра ва и на ма ње по зна та, па чак и ми нор на де ла, јер 
она не рет ко пред ста вља ју за хва лан ма те ри јал за ана ли зу вр сте и оби ма де ло ва ња 
стра ног ау то ра, као и за по сма тра ње мо ди фи ка ци ја ко је у си сте му дру ге књи жев-
но сти тр пи пре у зе та гра ђа“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 284).
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Сле де ћи ди ја хро ниј ски лук ре цеп ци је Сер ван те са у фик ци ји, ау тор ка са по-
зна тих и ма ње по зна тих пи са ца из 19. ве ка, пре ла зи на мо дер не ау то ре и из два ја 
ро ма не: Ра до ми ра Сми ља ни ћа и Ра то ми ра Да мја но ви ћа.

У осно ви три Сми ља ни ће ва ро ма на Не ко је окле ве тао Хе ге ла (1973), У Ан ди
ма Хе ге ло во те ло (1975) и Бек ство на Хел го ланд (1977) слич ност са Сер ван те сом 
је пре по зна та у цен трал ној лич но сти три ло ги је, пе сни ку, фи ло зо фу и ре фор ма то-
ру симп то ма тич ног име на, Хе гел Ми ли ра до вић, али и у ње го вим след бе ни ци ма и 
њи хо вим уто пи ја ма осу ђе ним на про паст. 

Већ на сло вом сту ди ја Бал кан ски су коб у ро ма ну сер ван те сов ског ти па Сан
чо ва вер зи ја Ра то ми ра Да мја но ви ћа, Сто ја но ви ће ва де фи ни ше два аспек та сво јих 
ис тра жи ва ња – јед на су ве за на за де тек то ва ње „сер ван те сов ских цр та“ а дру га за 
пре по зна ва ње – ло кал ног, ак ту ел ног, бал кан ског у њи ма. Сам на слов ро ма на Сан
чо ва вер зи ја су ге ри ше ал тер на тив ност. Ду бин ску ве зе са Сер ван те со вим де лом 
Сто ја но ви ће ва не пре по зна је са мо кроз „ти пич не тач ке пре се ка“ – већ кроз сер ван-
те сов ски ди ја лог са ствар но шћу. Об ја вљен 1999, овај ро ман је ре фе ри рао на ак ту ел-
на де ша ва ња, бом ба р до ва ње, изо ла ци ју и мо би ли за ци ју, а кроз при чу о ју на ку ко ји не 
же ли да бу де мо би ли сан и ко ји је су флер у На род ном по зо ри шту, ко ји во ли умет ност 
оства ре на је ду бин ска ве за са Сер ван те со вим ју на ком. Сто ја но ви ће ва пре ци зно 
ана ли зи ра сло же не, не увек тран спа рент не ин тер тек сту ал не ве зе, су ве ре но бе ле-
же ћи ка ко ди рект не ци та те та ко и вр ло ин ди рект на по и гра ва ња са „ори ги нал ном“ 
вер зи јом. Она при том не до пу шта да је по не се тен ден ци о зно чи та ње (тра га ње за 
слич но сти ма не од у зи ма срп ским ју на ци ма њи хо ву спе ци фич ност). Упра во је та 
не по во дљи вост за „ја ким ори ги на лом“, пре по зна ва ње раз ли чи то сти, „од сту па ња“ 
од мо де ла, је дан од чи ни ла ца ње не ин тер пре та циј ске увер љи во сти.

Кре ћу ћи се од уз гред них по ме на пи сца до озбиљ них сту ди ја, ау тор ка ре ги-
стру је ре цеп циј ске ме не по ку ша ва ју ћи да раз у ме шта их је усло вља ва ло. Она при-
ме ћу је да су од ре ђе не ин тер пре та ци је би ле осе тљи ви је за ро ман ти чар ску бит ју-
на ка, а дру ге за ху мо ри стич ко-са ти рич не аспек те де ла. Та ко ђе, пра ти ка ко је де ло 
по ста ја ло сим бол за не што мно го ши ре од ње га са мог, не што што је атри бу и ра но 
као ки хо ти зам или сан чи зам у нај ра зли чи ти јим (не са мо књи жев ним већ и ши рим 
дру штве ним, исто риј ским, по ли тич ким) кон тек сти ма. По себ но су дра го це на пре-
по зна ва ња про це са кри ти чар ског учи та ва ња ак ту ел них иде о ло ге ма у ин тер пре-
та ци ју де ла – та кво је, на пример, са гле да ва ње Мар ка Ри сти ћа, ко ји кроз Сер ван те-
со вог ју на ка ви ди хра бри шпан ски на род у гра ђан ском ра ту, док Жар ко Тре бје ша нин 
пи ше, ин спи ри сан дру гим вре ме ни ма, о „дон ки хо ти зму код Ср ба“.

Сту ди ју Ја сне Сто ја но вић по гре шно би би ло чи та ти са мо као ка та лог де ла 
ко ји су на не ки на чин по ве за ни са шпан ском књи жев но шћу. Она са др жи и ду бље 
сло је ве ана ли за у ко ји ма се пре и спи ту је адап ти бил ни и ре цеп та бил ни по тен ци јал 
ро ма на и по ку ша ва од го во ри ти на пи та ње за што је упра во тај, а не не ки дру ги 
ро ман, та кве „по сле ди це“ оста вио на исто ри ју европ ске, и уже, срп ске књи жев но-
сти. Ми смо од го вор са же ли у јед ну реч – а то је па ра докс. Сер ван те со ви ју на ци 
су сте ци ште па ра док са, а па ра докс укљу чу је ис кљу чи во сти и као та кав, мо же, да 
ап сор бу је опреч на зна че ња. У Сто ја но вић ки ној ана ли зи: „Ам би гви тет је јед на од 
нај ва жни јих ка рак тер них цр та ман чан ског ви те за. Чи та лац се стал но ко ле ба у 
на сто ја њу да од ре ди јед ном за сваг да вла сти ти емо тив ни став: да ли да му се гро-
хо том сме је или да га са жа ље ва“ (Сто ја но вић 2019: 308). Упра во за то што је при мер 
фи гу ре па ра док са („па мет на лу да и лу да ко ја има па ме ти“), Сер ван те сов ју нак увек 
по се ду је ви шак зна че ња у од но су на сво је „кло но ве“. Дон Ки хот мо же би ти и ро-
ман ти чан иде а ли ста и бу да ла, и бо рац за прав ду и не а дап ти бил на лу да, и но си лац 
ху ма ни те та, и ис кљу чив агре си вац, и тра гич ни ју нак, и штет на ше пр тља, горд и 
без раз ло жно са мо у ве рен, др зо вит, на и ван... Драм ски ин тен зи тет ко ји ова кав ју нак 
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по се ду је је огро ман јер у ре ла ци ји са дру ги ма он мо же иза зи ва ти љу бав, ди вље ње, 
мр жњу, за вист, пре зир, под смех... За то ни је нео бич но да пот пу но опреч ни ју на ци 
мо гу но си ти атри бут „дон ки хот ски“. У сту ди ји Ја сне Сто ја но вић: „Ви ше слој ност 
ви те зо вог ли ка чи ни да он мо же, с јед не стра не, ства ра лач ки да се ис ко ри сти као 
ко ми чан ју нак за па ро диј ско-ко мич не ци ље ве пи сца, или пак као за не се ни иде а-
ли ста ко ји се на ла зи у про це пу из ме ђу “све та ка кав је сте“ и „све та ка кав тре ба да 
бу де“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 287). 

3. КЊИ ЖЕВ НОСТ за дЕ цУ. Ре цеп ци ја Сер ван те са се пра ти кроз а) ди ја хро ниј ске 
пре се ке, али и ге не ра циј ски – од зре ле, до де чи је чи та лач ке пу бли ке, као и б) про-
стор но – од кул тур них цен та ра пре ма пе ри фе ри ји. 

На по пу лар ност пи сца из ра зи то ути че ње го ва ре цеп ци ја ме ђу нај мла ђим ре-
ци пи јен ти ма – реч је о по јед но ста вље ним, све де ним на кључ не до га ђа је, че сто 
илу стро ва ним вер зи ја ма ро ма на. Сто ја но ви ће ва пра ти те вер зи је и про це се усва-
ја ња (ула ска пи сца у лек ти ру), ње го вог угра ђи ва ња у раз вој ни вас пит ни про цес2. 
Уну тар срп ске књи жев но сти сле ди ре цеп циј ски лук о ко ме Зо хар Ша вит пи ше: 
„де ла по пут Дон Ки хо та, ко ја до зво ља ва ју дво стру ко чи та ње (за од ра сле и за мла-
де/де цу), мо гу да по ста ну део књи жев но сти за мла де (и да ути чу на ње ну фи зи о-
но ми ју) са мо по што их прет ход но при хва ти си стем не ке на ци о нал не књи жев но сти“ 
(СТОЈаНОВИћ 2019: 399).

У по гла вљу Дон Ки хот у срп ској књи жев но сти за де цу и омла ди ну пи о ни ра-
ска уло га у ши ре ње ре цеп циј ског по ља по но во се при пи су је Ђор ђу По по ви ћу: 
„Пр ву адап та ци ју „за мла деж“ та ко ђе ду гу је мо пи о ни ру на ше сер ван ти сти ке, Ђор ђу 
По по ви ћу. По ја ва те књи ге 1882. го ди не по ду да ри ла се са ре фор мом школ ског си сте ма 
у Ср би ји и са цве та њем де чи је/омла дин ске књи жев но сти у пе ри о ди ци“ (Сто ја но вић 
2019: 389). Упр кос не ким но ви на ма, по то ње адап та ци је ни су, по ми шље њу ау тор-
ке, до не ле зна чај ни је ре цеп ци ј ске из ме не што је во ди ка кри тич ком за кључ ку: 
„Сва ка ко да би да нас тре ба ло мо дер ни зо ва ти по ну ду ка да је реч о Сер ван те со вом 
ро ма ну за мла де. Не до пу сти во је да се још увек штам па ју вер зи је на ста ле пре 
осам де сет и ви ше го ди на и то са он да шњим (али не рет ко и до да тим) гре шка ма у 
пре во ду, тран скрип ци ји име на, са за ста ре лим сти лом и ин тер пунк ци јом и, на кра-
ју кра је ва, са пот пу но пре ва зи ђе ним по гле дом на свет“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 403).

За раз ли ку од пре во да адап ти ра них за нај мла ђе чи та о це, мно го ви ше кре а-
тив но сти је ис по ље но у ре цеп ци ји дон ки хот ског све та пре ко ори ги нал них де ла 
ау то ра ин спи ри са них Сер ван те со вим ју на ци ма. Илу стра тив на је сту ди ја Ви тез на 
ов ну или Дон Жар из Гру же: тран сфер Дон Ки хо та у срп ску књи жев ност за де цу 
у ко јој ау тор ка ста вља фо кус на не ко ли ке „пре но се“: на жан ров ски тран сфер (ци-
клус пе сма), са др жај ни (аван ту ре де ча ка), фор мал ни (стих), ре ги о нал ни (про стор 
Гру же), ре цеп циј ски (де чи ја пу бли ка). Пи шу ћи ци клус од де вет ком по зи ци ја о аван-
ту ра ма јед ног чо бан че та, До бри ца Ерић спа ја бај ко ви ти за плет са ки хот ском дра мом: 
„Ни сам ја ро ђен да чу вам ов це! У ме ни би је ср це ви те за. И ме не не где че ка прин-
це за!“. Аван ту ре опе ва не у за себ но на сло вље ним пе сма ма (Пр ва бит ка и су срет 
са прин це зом у до љи слат ких ми ри са; За мо ју част и прин це зу Ци цу пу штам на 

2 „Са свим но ва ета па у кри тич кој ре цеп ци ји на сту па по сле 1945. го ди не. Ро ман се и 
да ље штам па у истом, По по ви ће вом пре во ду, је зич ки мо дер ни зо ва ном (Ми о драг Ни ка че-
вић, Но во по ко ље ње, 1952. и ка сни је). Из да ња су уче ста ла, на ста вља се са об ја вљи ва њем 
илу стро ва них об ра да за мла де чи та о це, а Ки хот ула зи и у обра зов ни си стем, пу тем оба ве-
зне школ ске лек ти ре: бе о град ско Зна ње об ја вљу је из бор по гла вља при ре ђен за ђа ке, на 
чи јем кра ју се на ла зе „Пи та ња за ди ску си ју, до ма ћи и школ ски за да ци“ (ПО ПОВ 1953: 415; 
пре ма СТО Ја НО ВИћ 2019: 378).
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дво рац ог ње ну пти цу; За у зи ма ње твр ђа ве, нео че ки ва ни су срет по сле цар ске ве че ре 
и спа со но сно бу ђе ње, итд.) на кра ју се де ми сти фи ку ју као плод они рич ке фан та-
сти ке – а по зна ти си же успе шно тран сфор ми ше кроз ам би јен та ли за ци ју ло кал ног, 
ру рал ног, иди лич ног, по нај ви ше на ив ног, де чи јег.

Књи жев не илу стра ци је (као сред ство ви зу е ли за ци је ли ко ва и при зо ра из ро-
ма на) те ма су ко јој Сто ја но ви ће ва по све ћу је по себ ну па жњу – с јед не стра не, илу-
стра ци је ар хи ви ра ју и код срп ских чи та ла ца „ожи вља ва ју“ пр ве су сре те са пи сци ма 
из де тињ ства, а с, дру ге, оне су са ме по се би ства ра лач ка ин тер пр та ци ја на пи са ног. 
Та ко сли ка по ста је и пре но си лац ја ких емо тив них ин фор ма ци ја (чи та лач ке но стал-
ги је), и је дан вид ин тер пре та ци је ко ја се пам ти. По ла зе ћи од зна ча ја ко ју има ју, 
при да ју ћи им ста тус ви зу ел них „пре во ди ла ца“ Сер ван те со вог де ла, у сту ди ји Илу
стра то ри омла дин ских и де чи јих Ки хо та у срп ској књи жев но сти, ау тор ка из два-
ја ра до ве Ђу ке Јан ко ви ћа, Бран ка Ми љу ша, Са ше Ми ши ћа и Ду ша на Га ђан ског. 
Нај ве ћи ин тер пре та тив но ре цеп циј ски по тен ци јал ви ди у илу стра ци ја ма Вла ди-
ми ра Ждерин ског и Ра де та Мар ко ви ћа. У сту ди ји Вла ди мир Жде рин ски и Дон Ки хот, 
уз иза бра не „до ка зе“ (дра го це не илу стра ци је илу стра ци ја), Сто ја но ви ће ва ана ли зи-
ра два на ест ти пич них сце на из ки хот ске ико но гра фи је, њи хо ву се ман ти ку и струк-
ту ру (цр но-бе ле цр те же чи ји је са др жај пре ци зи ран на сло вом, обич но ре че ни цом из 
књи ге).

4. Иа ко је Сер ван тес у ис тра жи вач ком фо ку су ком па ра ти стич ких ис тра жи-
ва ња, за исто ри ча ре књи жев но сти, те а тро ло ге и ком па ра ти сте зна чај на су и сту ди је 
у ко ји ма се ком па ра ти стич ке ве зе ус по ста вља ју и са дру гим шпан ским пи сци ма. 
Та ква је сту ди ја Драм ска књи жев ност шпан ског ба ро ка у пре во ди ма на срп ски (и 
срп ско хр ват ски) са два би бли о граф ска до дат ка: Пре во ди шпан ске ба рок не дра ме 
на срп ски (срп скохр ват ски), и О шпан ској ба рок ној дра ми на срп ском) и сту ди ја 
Ло пе и Кал де рон на срп ским сце на ма. У њи ма се так са тив но на во де пре во ди и по-
зо ри шне по став ке, за срп ску пу бли ку, адап ти ра на и ре жиј ским пе ча том обе ле же-
не нај зна чај ни ја де ла пи са ца шпан ског ба ро ка (Кал де рон, Ло пе де Ве га, Тир са Де 
Мо ли на...). Кр ца та ин фор ма ци ја ма о исто ри ја ту из во ђе ња, глу мач ким по став ка ма, 
ре ди тељ ским ин тер вен ци ја ма и ин тер пер та ци ја ма, кри тич ким ре флек си ма, Сто-
ја но вић ки на сту ди ја не оста је са мо на ни воу по пи са. У за кључ ку ко ји на во ди мо 
нај бо ље се мо же са гле да ти оп сег ње них ис тра жи ва ња: „То ком 150 го ди на, ко ли ко 
је про шло од пр ве до по след ње пре ми је ре, де ла Ло пеа и Кал де ро на по ста вље на су 
на сце не у Ср би ји/Ју го сла ви ји два де сет и два пу та. Пре ми је ра је би ло де вет у глав-
ном гра ду, а три на ест у уну тра шњо сти. По ста вља на су вр хун ска де ла оба пи сца 
– Фу ен те о ве ху на и Жи вот је сан, као и не ко ли ко ко ме ди ја. До ма ћа пу бли ка је 
уме ла да це ни Кал де ро на као драм ског пи сца и фи ло зо фа, али и као сли ка ра шпан-
ских оби ча ја. Што се пак Ло пеа ти че, наш ути сак је да је због на род ног ду ха и 
ко ме ди ја пла шта и ма ча по стао нај по зна ти ји и нај и зво ђе ни ји шпан ски ба рок ни 
пи сац у нас“ (СТО Ја НО ВИћ 2019: 473).

5. Пра те ћи ехо шпан ских пи са ца кроз са звуч ја срп ске књи жев но сти сти же мо 
и до по след њег есе ја у књи зи. Сту ди ја Лик му сли ма на у шпан ској и срп ској ју нач
кој по е зи ји остао је у фор ми ски це, за да тог ра да са вр ло до брим ин струк ци ја ма 
бу ду ћим ис тра жи ва чи ма. Из угла фол кло ри ста он би мо гао би ти упи тан из два 
раз ло га: је дан се од но си на из бор до ма ћих из во ра (кор пус је мо гао би ти мно го ре-
пре зен та тив ни ји за те му), а дру ги на са му ин тер пре та ци ју вр ло сло же них еп ских 
ју на ка. По ред по јед но ста вље не ин тер пре та ци је ли ка му сли ма на у су же ном кор-
пу су еп ских пе са ма, упит на су и на во ђе ња Ње го ше вих сти хо ва у ре че ни ци ко је 
тре ба да илу стру је еп ски на род ни де се те рац (СТО Ја НО ВИћ 2019: 288). Ма да ау тор ка 
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сту ди је при ме ћу је да је иде а ли зам „цр та на ко јој су на ро чи то ин си сти ра ли ро ман-
ти ча ри“, при ме ри ко је на во ди „(Пе ра, Ва са, Бран ко – ро ман ти зам)“ (СТО Ја НО ВИћ 
2019: 282) за пра во се ве зу ју за про то ре а ли стич ки дру штев ни ро ман у ко јем је та 
вр ста иде а ли зма ако не ди рект но па ро ди ра на он да, сва ка ко кон ци пи ра на као упит на).3 
Ове опа ске, уз на по ме ну да ме ђу ком пе тент ним ре цен зен ти ма ни је би ло ср би ста, 
ме ђу тим, не ума њу ју ни ти зна чај мо но гра фи је ни ти наш ужи так у чи та њу. 

Мо но гра фи ја Шпан ске те ме и пи сци у огле да лу срп ске књи жев но сти при мер 
је озбиљ ног, ви ше де це ниј ског ра да, сло же ног и због пред зна ња ко је под ра зу ме ва 
и због ци ље ва ко ји ма стре ми. Њу је мо гао да на пи ше са мо не ко ко је спре ман на 
ду го трај на и упор на ис тра жи ва ња, ко во ли Дру гог у Се би и Се бе у Дру гом и ко ту 
љу бав уме да пре не се и на чи та о це, ка ко срп ске, та ко и шпан ске. 

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

UDC 821.163.41.09(049.32)
082.1:821.163.41(049.32)

ДИ ЈА ЛЕК ТИЧ КИ ПРИ СТУП ТЕМ ПО РАЛ НО СТИ

(Де се то ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”.
Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 2019)

Об ја вљи ва њем де се тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи-
жев но сти” у де сет књи га Из да вач ког цен тра Ма ти це срп ске, од но сно са укуп но сто 
књи га ове зна ме ни те еди ци је пред на ма, по све до чен је – ви ше стру ко и на нај ви шем 
на уч ном ни воу – сва ки еле мент кул ту ро ло шког, на уч ног, је зич ког и на ци о нал ног 
по ла зи шта ко је је Уре ђи вач ки од бор овог про јек та од на ци о нал ног зна ча ја уста но-
вио на по чет ку ње го вог раз во ја. Јер, на осно ву тог по ла зи шта ко је је чи та о цу до-
ступ но под на сло вом „Кон цеп циј ска и уре ђи вач ка на че ла” као је дан од оде ља ка 
„До дат ка” у сва кој од сто до са да об ја вље них књи га, по ред хро но ло ги је по кре та ња 
(2007) и уста но вља ва ња овог про јек та (име но ва ње ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, 
идеј ног твор ца и по кре та ча овог про јек та за глав ног и од го вор ног уред ни ка Ан то ло-
гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”, и чла но ва Уре ђи вач ког од бо ра), 
са зна је мо да је срп ска књи жев ност у овој еди ци ји пред ста вље на пре ма на че ли ма 
Раз ВОЈ НО СТИ, РЕ ПРЕ зЕН Та ТИВ НО СТИ, ПО СЕБ НО СТИ, УПО РЕд НО СТИ, СВЕ О БУ хВаТ НО СТИ, РаВ
НО МЕР НО СТИ, ПРИ Пад НО СТИ СРП СКОМ ЈЕ зИ КУ У СВИМ ЊЕ ГО ВИМ Раз ВОЈ НИМ ЕТа Па Ма. 

Ова ко из дво је на, на ве де на на че ла по ка зу ју да је та еди ци ја уте ме ље на на оним 
по сту ла ти ма ко ји сто је у осно ва ма сва ке ва ља но по ста вље не ан то ло ги је.4 „Оту да 

3 На ше раз у ме ва ње ових ли ко ва ни ка ко не спо ри њи хов ро ман ти зам. Са мо ми сли мо 
да тај ро ман ти зам ни је у ро ман ти чар ском већ ре а ли стич ком кон тек сту. 

4 О то ме смо го во ри ли при ли ком пред ста вља ња де се тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је 
„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту 09. ма ја 2019. 
го ди не ка да смо при ка за ли књ. 19 – Алек сан дар Пи шче вић, Са ва Те ке ли ја, Ан ка Обре но вић 
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се у овој еди ци ји, баш пре ма прин ци пи ма успе шне ан то ло ги је4, у не по сред ну бли-
зи ну до во де и про ма тра ју по ја ве, де ла и ау то ри ко ји (не)при па да ју ка но ну срп ске 
књи жев но сти, или ко ји при па да ју оно ме што би се мо гло на зва ти но вим ка но ном 
срп ске књи жев но сти. Она је – опет пре ма прин ци пи ма од го вор но устро је не ан то-
ло ги је5 – пра вље на са све шћу да ука же ка ко на оне ко ји су у фо ку су, та ко и на оне 
ко ји су у сен ци јер она по сма тра сли ку раз во ја и вред но сти срп ске књи жев но сти 
у ње ној це ли ни и осе тљи ва је за све ва ле ре ко ји ту це ли ну чи не жи во пи сном, разу-
ђе ном, ра зно ли ком. Ни су сви ов де при ка за ни пи сци кла си ци срп ске ли те ра ту ре, али 
су сви кла си ци при род но не из о став ни део ка но на срп ске књи жев но сти. Док се 
пи сци ка но на по ја вљу ју уну тар тем по рал но сти ко ја по ка зу је њи хо ву вред ност за 
раз вој срп ске књи жев но сти, до тле кла си ци по сто је из ван сва ке тем по рал но сти, као 
са вре ме ни ци свих до ба. Ина че, ди ја лек тич ки при ступ про бле му тем по рал но сти6, 
као је дан од кључ них по сту ла та сва ке ан то ло ги је, по твр ђен је и у овој еди ци ји.”5

Жи жна тач ка до ко је сво јим дИ Ја ЛЕК ТИч КИМ ПРИ СТУ ПОМ ТЕМ ПО РаЛ НО СТИ сти же 
Ан то ло гиј ска еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” је сте ИдЕН ТИ ТЕТ СРП СКЕ 
КЊИ ЖЕВ НО СТИ. Јер, упра во је пут срп ске књи жев но сти од ње них нај ра ни јих по че-
та ка у XII ве ку до ак ту ел ног тре нут ка књи жев не про дук ци је у XXI ве ку мар ки рао 
оне еле мен те ко ји се упр кос број ним ути ца ји ма и спо ља шњим и уну тра шњим, и 
син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски кон тек сту а ли зо ва ним, као и кон ти ну и те ту и дис-
кон ти ну и те ту (по е тич ком, је зич ком, те мат ском, идеј ном...) кроз ко је је срп ска њи жев-
ност про ла зи ла то ком де сет ве ко ва сво га тра ја ња, пре по зна ју као кон сти ту тив ни 
за њен иден ти тет. Да би се то раз у ме ло по треб но је са гле да ти од ре ђе ног ау то ра, де ло 
и по ја ву ка ко уну тар вре ме на у ко јем су се по ја ви ли, та ко и у окви ру све у куп ног 
тра ја ња ли те ра ту ре ко јој при па да ју.

За хва љу ју ћи основ ним на че ли ма на ко ји ма је у тој еди ци ји за сно ва на сли ка 
о срп ској књи жев но сти ја сно се – пре ма ре зул та ти ма ди сци пли на на у ке о срп ској 
књи жев но сти – уо ча ва ју: (1) срп ска књи жев ност у сво јој це ло куп но сти „па се та ко 
у окви ру ове еди ци је пред ста вља ју по ја ве, де ла и ау то ри ко ји при па да ју – по слу-
жи мо се де фи ни ци јом проф. др Јо ва на Де ре ти ћа1 – сред њо ве ков ној, на род ној и 
но во ве ков ној као три ма ма кро фор ма ци ја ма, и ду бро вач кој као гра нич ној фор ма-
ци ји, ко је се мо гу из дво ји ти у раз во ју срп ске књи жев но сти.”6; (2) кон ти ну и ра но 

(при ре ди ле проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић), књ. 23 – Па вле 
Со ла рић, Јо ван До ше но вић, Јо ван Па чић (при ре дио проф. еме ри тус др Ду шан Ива нић) и књ. 
39 – Ми ло ван Гли шић, Ра до је До ма но вић (при ре дио проф. др Го ран Мак си мо вић) об ја вље не 
у том ко лу. То на ше из ла га ње штам па но је под на сло вом Сто књи га Ан то ло гиј ске еди ци је 
„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”: тра ја ње у ду ху нај ви ших вред но сти срп ске на у ке и 
кул ту ре у Ле то пи су Ма ти це срп ске (год. 195, књ. 504, св. 1/2 (јул-авг. 2019), стр. 114–120). 
Бу дући да смо о наведеним књигама већ опширно писали у датом приказу, у овом тексту 
украт ко указујемо на њихове основне карактеристике.

5 Зо ри ца Не сто ро вић, Сто књи га Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи
жев но сти”: тра ја ње у ду ху нај ви ших вред но сти срп ске на у ке и кул ту ре, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, год. 195, књ. 504, св. 1/2 (јул–авг. 2019), стр. 116. У фу сно та ма ко је се на во де у цита-
ту упу ћу је се на текст: Mart ha Ban ta, Why Use Ant ho lo gi es? or One Small Can dle Alight in a 
Na ughty World, Ame ri can Li te ra tu re, Vol. 65, No. 2 (Jun., 1993), pp. 332–333 пре ма ко јем су 
на ве де не ка рак те ри сти ке ан то ло ги ја.

6 З. Не сто ро вић, Нав. де ло, стр. 115. У ци та ту се упу ћу је на фу сно ту ко ја гла си: „О 
то ме ви ше у: Јо ван Де ре тић, Пут срп ске књи жев но сти, СКЗ, Бе о град 1996, Јо ван Де ре тић, 
По е ти ка срп ске књи жев но сти, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 1997. и Јо ван Де ре тић, Исто
ри ја срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град 2002.”
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при су ство ИСТО РИ зМа и дИ даК ТИ зМа као кључ них по е тич ких обе леж ја срп ске књи-
жев но сти7; (3) по сто ја но при су ство иде ја кон сти ту тив них за на ци о нал ни, кул ту-
ро ло шки, умет нич ки, је зич ки, на уч ни и дру штве ни иден ти тет срп ског на ро да у 
свим ета па ма раз во ја срп ске књи жев но сти; (4) кон ти ну и тет и дис кон ти ну и тет у 
раз во ју срп ске књи жев но сти; (5) ства ра лач ки ди ја лог епо ха и ау то ра срп ске књи-
жев но сти ис по љен и кроз ци клич но кре та ње од ре ђе них те ма, мо ти ва, иде ја и естет ских 
кон це па та на по е тич ком хо ри зон ту срп ске књи жев но сти.

Ан то ло гиј ска еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” до но си пот пу ни 
пре сек раз во ја и све у куп ног до са да шњег тра ја ња срп ске књи жев но сти. Она у се бе 
укљу чу је и ма ги страл не и мар ги нал не то ко ве раз во ја на ше ли те ра ту ре, и де ла која 
при па да ју ли те ра ту ри у ши рем зна че њу и оства ре ња ко ја озна ча ва мо као bel les-let tres, 
и ау то ре ко ји су ства ра ли на сла ве но серп ском и пи сце ко ји су би ли бор ци за ву ков-
ску кон цеп ци ју на род ног као књи жев ног је зи ка, и бла го усме не књи жев но сти и 
пи са ну тра ди ци ју срп ског сред њо ве ко вља, и са му књи жев ност и ми сао о њој. Исто-
вре ме но, та еди ци ја по све до ча ва тра ја ње је зи ка на ко јем је срп ска књи жев ност 
на ста ја ла у ве ко ви ма ко ји су за на ма као јед ног од основ них еле ме на та ње ног 
иден ти те та. 

По себ но је ва жан ди ја лек тич ки од нос са мог књи жев ног ства ра ла штва и ње го-
вог про ми шља ња би ло оно ау то ре флек сив но, есе ји стич ко, на уч но, књи жев но кри-
тич ко, про ис те кло из пе ра са мих ау то ра или књи жев них исто ри ча ра, кри ти ча ра, 
на уч них ис тра жи ва ча, фи ло ло га, фи ло зо фа, прав ни ка, со ци о ло га, ле ка ра... Че сто 
се у основ ни кор пус пред ста вље них пи са ца укљу чу ју и њи хо ви про грам ски ма ни-
фе сти, кри ти ке и по ле ми ке, ту ма че ња и есе ји, ау то по е тич ки тек сто ви... Чи та лац 
до би ја увид ка ко су пи сци ми сли ли о је зи ку и књи жев но сти, ту ђем и соп стве ном 
књи жев ном ства ра ла штву. Са овом ли ни јом укр шта се она ко ју фор ми ра ју пред-
го вор при ре ђи ва ча и из бор из кри тич ке ми сли о жи во ту и ра ду пи сца чи је се де ло 
при ре ђу је. Та ко до би ја мо пре сек – син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски – ми сли о том 
ау то ру и ње го вом де лу али исто вре ме но и увид у раз вој на ше на у ке о књи жев но сти 
и је зи ку. Еди ци ја оту да пред ста вља и зна чај ну ан то ло ги ју ту ма че ња срп ске књи-
жев но сти ко ја сво јим хро но ло шким ра спо ном до но си сво је вр сну исто ри ју срп ске 
на у ке о књи жев но сти, по себ но књи жев не кри ти ке. Та ли ни ја еди ци је до дат но је 
на гла ше на из да њи ма 15 на сло ва ко је оли ча ва ју књи ге под бро је ви ма од 107 до 121 
ме ђу ко ји ма су Ву ков Срп ски рјеч ник, Ан дри ће ви Зна ко ви по ред пу та, Све до че ња 
До бри це Ћо си ћа, те мат ске и жан ров ске ан то ло ги је (По е зи ја Ду бров ни ка и Бо ке ко
тор ске, Ан то ло ги ја књи жев но сти за де цу, Ан то ло ги ја са ти ре и афо ри зма, Ан то
ло ги ја гра ђан ске по е зи је), ан то ло ги је срп ског пе сни штва ко је су сво јим пре вред-
но ва њем на ше по е зи је за до би ле по се бан ста тус и у раз во ју и у ту ма че њу срп ске 
књи жев но сти (ан то ло ги ја Бог да на По по ви ћа и Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва 
Ми о дра га Па вло ви ћа), књи ге ко је су по је ди ни пи сци по све ти ли дру гим пи сци ма 
по пут Књи ге о Зма ју Ла зе Ко сти ћа, књи ге о Ње го шу Иси до ре Се ку лић, књи ге о Лази 
Ко сти ћу Ста ни сла ва Ви на ве ра и књи га по све ће них по је ди ним фи ло зо фи ма и књи-
жев ним про у ча ва о ци ма (Јо ван Скер лић, Бо жи дар Кне же вић, Ани ца Са вић Ре бац).

При ра стом зна ња о по ја ва ма ко је обе ле жа ва ју ста ри је пе ри о де срп ске књи-
жев но сти та еди ци ја до но си од ре ђе ну ре ва ло ри за ци ју ста ту са ко ји од ре ђе ни пи сци 
и/или њи хо ва де ла има ју у раз во ју на ше ли те ра ту ре и то ка ко у на у ци о срп ској књи-
жев но сти, та ко и у срп ској кул ту ри. Исто вре ме но, за сни ва њем од но са пре ма са-
вре ме ним књи жев ним фе но ме ни ма и ства ра о ци ма на на уч но-кри тич ким прет по-
став ка ма кон сти ту тив ним и за на уч на ис тра жи ва ња пи са ца и де ла ра ни јих епо ха, 

7 В. Јо ван Де ре тић, По е ти ка срп ске књи жев но сти, „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 1997.
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она до но си вред но ва ње са вре ме не књи жев но сти и та ко по ста вља основ за оно што 
ће у кор пу су срп ске књи жев но сти до би ти сво је трај но ме сто. Оту да је она ме сто 
су сре та два основ на ка но на – КРИ ТИч КОГ чи је су под вр сте исто риј ски, на ци о нал ни 
и кул ту ро ло шки ка нон, и ОБРа зОВ НОГ ко ји об у хва та пе да го шки и ака дем ски ка нон8.

Де се то ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” по-
ка зу је да се опи са на ди ја лек ти ка тем по рал но сти очи та ва у сва кој по је ди нач ној 
књи зи, у сва ком по је ди нач ном ко лу и у еди ци ји у це ли ни узев. Ње га чи ни сле де ћих 
де сет књи га: књи га 19 – Алек сан дар Пи шче вић, Са ва Те ке ли ја, Ан ка Обре но вић 
(при ре ди ле проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић), књи га 
23 – Па вле Со ла рић, Јо ван До ше но вић, Јо ван Па чић (при ре дио проф. еме ри тус др 
Ду шан Ива нић), књи га 27 – Јо ван Ха џић, Јо ван Су бо тић, Ва си ли је Су бо тић (при-
ре ди ла проф. др Зо ри ца Не сто ро вић), књи га 37 – Ла зар Ко мар чић, Пе ра То до ро вић 
(при ре ди ла др Љи ља на Ко стић), књи га 39 – Ми ло ван Гли шић, Ра до је До ма но вић 
(при ре дио проф. др Го ран Мак си мо вић), књи га 78 – Ра до мир Кон стан ти но вић 
(при ре дио Ра ди вој Цве ти ћа нин), књи га 81 – Ми ло рад Па вић (при ре ди ла др Је ле на 
Ма ри ће вић), књи га 100 – Но ви ца Та дић (при ре дио Се ли мир Ра ду ло вић), књи га 115 
– Зна ко ви по ред пу та Иве Ан дри ћа (при ре дио проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић) 
и књи га 119 – Ани ца Са вић Ре бац (при ре дио проф. др Са ша Ра дој чић). Ме ђу пла вим 
ко ри ца ма ове је дин стве не еди ци је на шла су се де ла срп ског до бит ни ка Но бе ло ве 
на гра де за књи жев ност, оних ко ји су Ву ка Сте фа но ви ћа Караџића сле ди ли и оних 
ко ји су се ње го вим иде ја ма про ти ви ли, ре ли ги о зних пе сни ка пр ве по ло ви не XIX 
и дру ге по ло ви не XX ве ка, фи ло зо фа и про у ча ва о ца књи жев но сти, уте ме љи ва ча 
при по вет ке срп ског ре а ли зма, пе сни ка До си те је вог кру га ко ји су но вим ме трич ким 
об ли ци ма, пе снич ким те ма ма и те о риј ском ми сли о пе сни штву об ли ко ва ли чу ве ни 
тр шћан ски пе снич ки круг, зна ме ни тих лич но сти срп ске кул ту ре чи ја ау то би о граф-
ско-ме мо ар ска про за све до чи о кул тур ној исто ри ји Ср ба, ро ма но пи са ца ко ји су сво-
јим де ли ма до но си ли но ве по е тич ке хо ри зон те у срп ску књи жев ност.

Де се то ко ло ко је чи та о це упо зна је са кре та њи ма срп ске ли те ра ту ре и је зи ка 
од XVI II до XXI ве ка, рав но мер но пред ста вље ним бро јем књи га, отва ра за ни мљи-
ва књи га Алек сан дар Пи шче вић, Са ва Те ке ли ја, Ан ка Обре но вић ко ју су при ре ди ле 
проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут и Рад ми ла Ги кић Пе тро вић. Та књи га по се бан 
ста тус за до би ја ти ме што у њој пред ста вље на ау то би о граф ско-ме мо ар ска де ла 
све до ка ве ко ва ко ји – не ки из сен ке ве ли ких про та го ни ста исто риј ског зби ва ња 
(Алек сан дар Пи шче вић, Ан ка Обре но вић), не ки у сна зи соп стве них ак тив но сти 
ко је су им за слу же но до не ле ти ту лу до бро тво ра срп ског на ро да (Са ва Те ке ли ја) – 
оста вља ју сна жна све до че ња о се би и дру ги ма, по сре ду ју ду хов ну кли му јед ног 
вре ме на али и раз от кри ва ју ве ло ве кул тур но и сто риј ског и по ли тич ког кре та ња 
срп ског на ро да у XVI II и XIX ве ку. ЕГ зИ СТЕН цИ ЈаЛ НО и ПРИ ПО ВЕ дач КО Ја њи хо вих 
ау то би о гра фи ја, днев ни ка и ме мо а ра у су сре ту са дру ги ма ожи вља ва ка ко вре ме 
до га ђа ја о ко ји ма го во ре, та ко и вре ме у ко јем се о тим до га ђа ји ма го во ри. По сма тра-
не са пе ри фе ри је зби ва ња, из при ват не ви зу ре, од но сно лич ног ис ку ства, пу та ње 
кул тур не исто ри је Ср ба про же те су до жи вља ји ма, осе ћа њи ма, иде ја ма, ре флек си-
ја ма, на да ма, стра хо ви ма по је ди на ца ко ји гра де лич ну исто ри ју јед ног вре ме на. 
Проф. еме ри тус др Ма ри ја Кле ут као при ре ђи вач де ла Мој жи вот (1764–1805) 
Алек сан дра Пи шче ви ћа, Днев ни ка (1795– 1797) и Гра ђе или ма те ри ја ла за опи са
ни је жи во та мо га Са ве Те ке ли је, и Рад ми ла Ги кић као при ре ђи вач Днев ни ка ко ји 

8 По де лу ка но на на ти по ве и под ти по ве на во ди мо пре ма ис тра жи ва њи ма Lynn Z. 
Blo om, On ce Mo re to the Es say: The Es say Ca non and Tex tbo ok Ant ho lo gi es, Symplokē, Vol. 8, 
No. 1/2, Ant ho lo gi es (2000), pp. 20-21.
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ва жни ја при кљу че ни ја Ане Јеф. Обре но ви ћа са др жа ва њој са мој на пи сан у Бе о гра ду 
го ди не 1836. и Пи са ма Ан ке Обре но вић, за љу бље ни ци ма у овај тип ли те ра ту ре као 
и про у ча ва о ци ма на шег је зи ка и књи жев но сти, по дроб но осве тља ва ју ова де ла 
пред го во ром, из бо ром сту ди ја ко је о њи ма го во ре, хро но ло ги јом жи во та и ра да 
њи хо вих ау то ра и реч ни ком.

Пе снич ки трио тр шћан ског пе снич ког кру га по дроб но је пред ста вљен у књи-
зи Па вле Со ла рић, Јо ван До ше но вић, Јо ван Па чић ко ју је при ре дио проф. еме ри тус 
др Ду шан Ива нић. Том књи гом до би ли смо ре пре зен та тив не и вр ло обим не из бо ре 
ка ко њи хо вог пе сни штва (Ј. До ше но вић, Ј. Па чић, П. Со ла рић), та ко и књи жев но-
и сто риј ских огле да, ко ре спон ден ци је и ау то би о граф ске про зе (П. Со ла рић). Ра ни-
је смо већ ис та кли На чЕ ЛО РЕ ПРЕ зЕН Та ТИВ НО СТИ као сво је вр сни за јед нич ки име ни тељ 
књи ге јер је оно „вр ло успе шно раз от кри ло она те жи шта на ко ји ма по чи ва њи хо ва 
бли скост: (1) фи гу ра До си те ја Об ра до ви ћа, (2) „тр шћан ска пе снич ка шко ла”, (3) 
ути цај ита ли јан ске, али и не мач ке и ру ске књи жев но сти (4) струк ту ра пе снич ког 
је зи ка, (5) ау то ре фе рен ци јал ност, (6) про бле ми ме три ке и (7) раз ма тра ње зна чај них 
пи та ња срп ског је зи ка. На ве де не тач ке до ди ра њи хо вих по е ти ка и ан га жма на – чак 
и ка да се пре ма њи ма од но се на дру га чи ји на чин – сво је вр сни су за јед нич ки име-
ни тељ њи хо вог зна ча ја за раз вој срп ске ли те ра ту ре.”9

Про та го ни сти ма раз во ја кул ту ре, књи жев но сти и је зи ка на шег XIX ве ка ме-
ђу соб но по ве за ним ви ше стру ко ис пре пле те ним по ро дич ним или са рад нич ким 
ве за ма, по све ће на је књи га Јо ван Ха џић, Јо ван Су бо тић, Ва си ли је Су бо тић ко ју је 
при ре ди ла проф. др Зо ри ца Не сто ро вић. По ла зе ћи од сте ре о ти па ве за них за ре цеп-
ци ју њи хо вог ра да у срп ској кул ту ри, при ре ђи вач се тру ди ла да пре до чи сло је ви тост 
њи хо вог кул ту ро ло шког, по ли тич ког, дру штве ног, на уч ног, умет нич ког ан га жма-
на и ре кон тек сту а ли зу је њи хо ве по ја ве. У том сми слу по слу жи ла се фи гу ра ма 
цен тра, мар ги не и ме ђе с ци љем да ука зу ју ћи на ви ше стру кост њи хо вих ак тив но-
сти, до но се ћи из бо ре из цен трал них жан ро ва у ко ји ма су се огле да ли, про бле ма-
ти зу ју ћи сте ре о ти пе ко ји их пра те, пред ста ви и ана ли зи ра њи хо ве опу се ка ко из 
пер спек ти ве вре ме на у ко јем су де ло ва ли, та ко и има ју ћи на уму ре цеп ци ју – дру-
штве ну и на уч ну – ко је је до нео XX век у срп ској кул ту ри. У су сре ту оно га што они 
је су, оно га што они у на шој кул ту ри пред ста вља ју и оно га што пред ста вља низ 
по зи тив них чи ње ни ца ко је о њи ма зна мо, на об зор ју на шег до ба Јо ван Ха џић се 
не по ја вљу је је ди но као ан ти под Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа већ и као осни вач 
Ма ти це срп ске (1826), њен пр ви пред сед ник и је дан од уред ни ка Ле то пи са Ма ти це 
срп ске, као онај ко ји се у пе сни штву опре де љи вао за на род ни је зик и имао ра ци о-
на ли стич ки од нос пре ма усме ној књи жев но сти, као је дан од пр вих те о ре ти ча ра у 
срп ској на у ци о књи жев но сти ко јем ду гу је мо пр ве пре во де Хо ра ци је ве По сла ни це 
Пи зо ни ма и Вер ги ли је вих де ла у срп ској кул ту ри, као пр ви пи сац мо дер них за ко-
на у Ср би ји... Јо ван Су бо тић је не са мо по сле ник пи са не и јав не ре чи при су тан у 
свим по сло ви ма од на ци о нал ног зна ча ја већ и пе сник ис тан ча не осе ћај но сти и 
при ме са мо дер ни стич ког на бо ја, драм ски пи сац ко ји у фраг мен ту от кри ва свој 
та ле нат, уте ме љи вач пр вих на ци о нал них по зо ри шта у срп ској кул ту ри, од ли чан 
по зна ва лац Шек спи ро вог де ла, драм ске те о ри је и европ ске књи жев но сти, из у зе тан 
све док XIX ве ка ка ко по ка зу је ње го ва обим на ау то би о гра фи ја ко ја оби лу је успе-
шним пор тре ти ма ње го вих са вре ме ни ка и ау то по е тич ким за пи си ма. Ва си ли је 
Су бо тић је пред ста вљен ре пре зен та тив ним из бо ри ма ре ли ги о зне, ме та фи зич ке, 
ро до љу би ве и са ти рич не по е зи је за ову при ли ку са чи ње ним при мар но пре ма из-
да њи ма из пе ри о ди ке ње го вог до ба ко ји по ка зу ју ну жност но вог вред но ва ња ме ста 

9 З. Не сто ро вић, Нав. де ло, стр. 119.
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овог пе сни ка у раз во ју срп ске по е зи је од но сно са гле да ва ња то ко ва срп ског пе сни штва 
Ње го ше вог, Са рај ли ји ног, Сте ри ји ног и Бран ко вог вре ме на. 

На ред на књи га ко ла – Ла зар Ко мар чић, Пе ра То до ро вић – ко ју је при ре ди ла 
др Љи ља на Ко стић, сим бо лич ки спа ја ду хов не фи зи о но ми је дво ји це пред став ни-
ка дра ме по ли тич ког и кул тур ног жи во та Ср би је дру ге по ло ви не XIX и пр ве де-
це ни је XX ве ка. Из при ре ђи ва че вог пред го во ра и хро но ло ги је са зна је мо да је пр ви 
пре шао пут од тер зиј ског за на та и учи те ље ва ња пре ко ка фе џиј ског по сла до но-
ви нар ске про фе си је и ме ста ко рек то ра Др жав не штам па ри је, уред ни ка број них 
ли сто ва, кра ље вог по сла ни ка, док су дру гог и тем пе ра мент и окол но сти су о ча ва-
ле са по сле ди ца ма ње го вих из бо ра и ме на па је та ко ње гов жи вот ни пут обе ле жен 
по кре том Све то за ра Мар ко ви ћа, за твор ским ка зна ма због по ли тич ких по бу на, 
до бро во љач ким уче ство ва њем у Срп ско-тур ском ра ту, по кре та њи ма ча со пи са 
(Стра жа, Рад, Са мо у пра ва), На род ном ра ди кал ном стран ком и ис кљу че њем из 
ње, вла сни штвом пр вог срп ског днев ног ли ста Ма ле но ви не. Раз ви је ни Ко мар чи ћев 
про зни опус пред ста вљен је ње го вим нај по зна ти јим ро ма ном – Је дан ра зо рен ум 
(1893) – ко ји те ма ти зу је оп сед ну тост фи ло зо фи јом Има ну е ла Кан та, ва си о ном и 
те о ри јом о ње ном на стан ку што га сме шта, ка ко је у ли те ра ту ри већ при ме ће но, у 
до мен идеј ног и мо дер ног пси хо ло шког ро ма на, и две ма при по вет ка ма „Шах мат”, 
„По след ње збо гом”. У по дроб ном пред го во ру при ре ђи вач осли ка ва ства ра лач ку 
фи зи о но ми ју Ла за ра Ко мар чи ћа уз раз ви је не ана ли зе жан ров ске и при по ве дач ке 
струк ту ре ње го вих ро ма на и при по ве да ка уте ме ље не на тра ди ци ји ту ма че ња с 
по себ ном на гла ском на у њи ма при сут ним еле мен ти ма мо дер ни стич ких стру ја ња, 
фан та сти ке и те ма ти за ци је идеј но-пси хо ло шке стра не са вре ме ног чо ве ка. Ства ра-
ла штво Пе ре То до ро ви ћа је пред ста вље но Днев ни ком јед ног до бро вољ ца и Днев ни
ком. У ду ху на сло ва ин фор ма тив ног пред го во ра „Пе ра То до ро вић – про ти ву реч ност 
јед ног жи во та и де ла”, при ре ђи вач оства ру је би о граф ски пор трет ау то ра с раз ви-
је ним де ло ви ма о ње го вом ства ра ла штву ко је про ма тра кроз об ли ко ва ње ли ко ва, 
при по ве дач ке по ступ ке и од нос гра ђе (исто ри о граф ске, до ку мен тар не) и ње ног 
књи жев ног од но сно књи жев но-на уч ног уоб ли че ња.

Књи гу Ми ло ван Гли шић, Ра до је До ма но вић при ре дио је проф. др Го ран Мак-
си мо вић на смер ни ца ма свог по сто ја ног на уч ног ан га жма на у про у ча ва њу исто-
ри је, по е ти ке и пред став ни ка срп ског ре а ли зма. Пред го во ри – вр ло ин фор ма тив ни, 
на уч но скру пу ло зно на пи са ни, уз пре до ча ва ње тра ди ци је ту ма че ња не ких од нај-
леп ших и нај ва жни јих при по ве да ка срп ске књи жев но сти, усме ре ни на на ра тив не 
стра те ги је и еле мен те при по ве дач ке струк ту ре, с по себ ним освр ти ма на жа нр ов ска 
од ре ђе ња и идеј не по ру ке – прет хо де ре пре зен та тив ним из бо ри ма Гли ши ће вих и 
До ма но ви ће вих као из ра зи ма њи хо ве кла сич не умет нич ке вред но сти. 

На ред них пет књи га де се тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп-
ске књи жев но сти” по све ће не су ства ра о ци ма и де ли ма ко ји су обе ле жи ли наш 
XX век. Тај део отва ра књи га Ра до мир Кон стан ти но вић ко ју је при ре дио про-
уча ва лац ње го вог жи во та и де ла Ра ди вој Цве ти ћа нин. Из бор из де ла пи сца Фи
ло зо фи је па лан ке чи ја се ре цеп ци ја у на шој кул ту ри од тре нут ка ње не по ја ве до 
да нас кре ће из ме ђу адо ра ци је и оспо ра ва ња, ста ту са култ не књи ге и из во ра 
по ле ми ке, је дин ствен је по то ме што – ка ко при ре ђи вач на во ди – сле ди пи шче-
ву во љу ко ју по сред но иш чи та ва из јед ног ње го вог пи сма из да ва чу Де кар то ве 
смр ти: „ʼТо је ком пле мен тар но тво јој Де кар то вој смр ти, и то то ли ко да су Де
кар то ва смрт и Бе кет при ја тељ јед на књи га .̓  [...] Иа ко, да кле, ка же да су јед на 
књи га, зах тев – да се штам па ју за јед но– ко ји би се од но сио на Де кар то ву смрт 
и Бе кет при ја тељ ни је ис по ста вио; али, из ја ва ипак у од ре ђе ном сми слу оба ве-
зу је. Нај пре књи жев ног исто ри ча ра. За тим као по е тич ки гест: шта је то – пи та ње 
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је – што по пи шче вом уве ре њу тво ри це ли ну од те две на о ко раз дво је не про зе? 
Нај зад, из ја ва оба ве зу је и као из раз пи шче ве во ље: зар не би би ло охо ло пре ћи 
пре ко ње?”10 У пред го во ру „Пост мо дер на по ро дич на са га” Цве ти ћа нин ис пи су је 
свој од го вор на пи та ње о ме сти ма су сре та та два Кон ста ти но ви ће ва оства ре ња 
ко ја, по ње го вом уве ре њу, „пред ста вља ју су му ли те рар ног, те о риј ског и ми са о ног 
Кон стан ти но ви ће вог ис ку ства.” (8) На том осно ву при ре ђи вач осли ка ва раз вој 
пи шче вог ̓ и ли те рар ног и те о риј ског и ми са о ног ис ку ства̓  пра те ћи до га ђај ну струк-
ту ру ње го ве би о гра фи је уз освр те на дру штве ну и књи жев но-кри тич ку ре цеп ци ју 
ње го ве ми сли, дру штве ног ан га жма на и књи жев ног де ла. Раз ви је ни су и де ло ви о 
жан ров ској струк ту ри на ве де них оства ре ња и њи хо вом идеј ном хо ри зон ту као и 
о Кон стан ти но ви ће вом ме сту у раз во ју кри тич ке, те о риј ске и исто риј ске ми сли о 
срп ској књи жев но сти. Овај из бор по ста је по себ но за ни мљив у све тлу од но са пре-
ма пи шче вим де ли ма Фи ло зо фи ја па лан ке и Би ће и је зик. На ме ђи ау то би о граф ског 
и фи ло зоф ског, фик ци о нал ног и до ку мен тар ног, сим бо лич ког и до га ђај ног, иза бра-
на Кон стан ти но ви ће ва књи жев на де ла пре по зна та су као ме сто ди ја ло га. Пи та ње 
њи хо вог жан ров ског од ре ђе ња по кре ће ди ја лог на но са ро ма на, есе ја, ау то би о гра-
фи је, дра ме у Де кар то вој смр ти као „дво пе ву оца и си на” – по слу жи мо се од ред-
ни цом ко јом је из да вач на ја вљи вао из ла зак из штам пе овог де ла – ко ји су ту ма чи 
од ре ђи ва ли као ау то би о граф ски есеј, при чу о оцу, при чу о Де кар ту, при чу о оцу 
и си ну, при чу о од но су пре ма ау то ри те ту... Мо дер ни стич ки об ли ко ва но у игри са 
сво јим мо гу ћим жан ров ским од ре ђе њи ма а опет из ван сва ког од њих, ово де ло је 
пре мре же но уну тра шњим ди ја ло зи ма на ра тив ног ЈА са Де кар том, Мон те њом, 
Па ска лом, фи ло зо фи ма и пи сци ма, со бом и оцем... Ди ја ло шка фор ма је на сво је-
вр стан на чин при сут на и у књи зи Бе кет при ја тељ што по све до ча ва већ и ње на 
основ на струк ту ра пи смо + ко мен та ри. С јед не стра не она је траг ре ал не ко ре спон-
ден ци је са Се мју е лом Бе ке том у пе ри о ду од 1958. до 1972. док је с дру ге њен од јек 
ко ји на ста је пост фе стум као ко мен тар.

У го ди ни у ко јој се на вр ши ло де сет го ди на од смр ти Ми ло ра да Па ви ћа, де-
се то ко ло Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” до но си вр ло 
ре пре зен та ти ван из бор из ње го вог де ла уз ин спи ра ти ван пред го вор и хро но ло ги-
ју пи шче вог жи во та и ра да ко је је ура ди ла др Је ле на Ма ри ће вић, при ре ђи вач. За-
љу бље ни ке у Па ви ће во ства ра ла штво као и ис тра жи ва че ње го вог де ла ова књи га 
ће за ин те ре со ва ти (1) струк ту ром из бо ра из пи шче вог де ла, (2) пред го во ром те-
мат ско-по е тич ког ти па стил ски из ве де ним у па ви ћев ском кљу чу и (3) ве о ма раз-
ви је ном хро но ло ги јом ко ја је у ства ри чи ње нич но ис црп на и на уч но уте ме ље на 
пе ри о ди за ци ја Па ви ће вог жи во та, ства ра ла штва и њи хо ве ре цеп ци је. При ре ђи вач 
се опре де ли ла да Па ви ће во де ло пред ста ви упе ча тљи вим из бо ром из ње го вог пе-
сни штва, вр ло раз ви је ним ода би ром пи шче вих при по ве да ка и нај по зна ти јим ро-
ма ном Ха зар ски реч ник чи ја је по ја ва огла си ла про ме не на по е тич ком хо ри зон ту 
срп ске књи жев но сти. На тај на чин пре до че на су три Па ви ће ва ли ка – Па вић пе сник, 
Па вић при по ве дач и Па вић ро ма но пи сац и омо гу ће но раз у ме ва ње њи хо вих до дир-
них та ча ка. Овим из бо ром Па ви ће ва при по вет ка из ла зи из сен ке ре цеп циј ског 
хо ри зон та ко јим до ми ни ра ју ње го ви ро ма ни. На дах ну то на пи сан, те мат ски од ре-
ђен фе но ме ни ма по е тич ког и идеј ног хо ри зон та Па ви ће вог ства ра ла штва (Ви зан-

10 Ра до мир Кон стан ти но вић, Ан то ло гиј ска еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске књи жев-
но сти”, књ. 78, при ре дио Ра ди вој Цве ти ћа нин, Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 
2019, стр. 7. На ПО МЕ На: сви на во ди из овог де ла да ју се пре ма на ве де ном из да њу уз број стра-
ни це у за гра ди на кра ју на во да.
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ти ја, сли ка те ла...) и ком по зи ци о но из ве ден на на чин не стан дар дан за тек сто ве тог 
ти па, пред го вор тре ба по сма тра ти у не по сред ној ве зи са хро но ло ги јом као крат ком 
али по дроб ном Па ви ће вом би о гра фи јом, и из бо ром од ло ма ка из ре пре зен та тив них 
при ме ра ту ма че ња Па ви ће вог де ла (од лом ци из сту ди ја Јо ва на Де ли ћа, Ја сми не 
Ми хај ло вић и Алек сан дра Јер ко ва).

Књи га по све ће на са вре ме ном срп ском пе сни ку Но ви ци Та ди ћу у еди ци ји 
„Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти” по ка за тељ је те мељ ног при сту па ода би ра са-
вре ме них ау то ра и/или њи хо вих де ла ко ји ће би ти са став ни део еди ци је. Јер, Но-
ви ца Та дић је сво јим пе сни штвом још за жи во та по ка зао не са мо раз ме ре про ме на 
ко је је унео у срп ску ли те ра ту ру већ и да је ме ра ње го вог ау тен тич ног пе снич ког 
гла са у су шти ни из ван сва ког екс це сног и про ла зног фе но ме на од но сно да сво јом 
ау тен тич но шћу по ста је ме ра вред но сти са вре ме не срп ске по е зи је. Из бор ко ји је за 
ову књи гу са чи нио Се ли мир Ра ду ло вић, та ко ђе пе сник, не дво сми сле но по твр ђу је 
да се без сна ге Та ди ће вог пе снич ког гла са не мо же за ми сли ти са вре ме но срп ског 
пе сни штво. До овог ре зул та та при ре ђи вач је сти гао за хва љу ју ћи на чи ну на ко ји је 
из бор са чи нио о че му у „При ре ђи вач ким на по ме на ма” оста вља сле де ћи за пис: 
„Ова књи га је, пре све га, по ку шај да се по сло же ње го ве нај бо ље пе сме, да се са чи-
ни из бор ко ји ће функ ци о ни са ти као це ли на, као Књи га, а не као про сти пре сек 
ње го вог ства ра лач ког ра ста. Са гла сно то ме, ау тор ће би ти за хва лан сва ком чи та-
о цу ко ји ће га та ко раз у ме ва ти и чи та ти. Под се ћам, још је да ред, на ау то ро ве ау то-
по е тич ке сиг на ле – да не про пу сти мо да бар не ку од ње го вих пе снич ких књи га 
про чи та мо као јед ну је ди ну пе сму, од но сно, да је ње го во де ло, за пра во, бес ко нач на 
по е ма од мно штво фраг ме на та и да су ње го ве пе сме од лом ци исти ис по ве сти.”11 
Та, јед на књи га, у при ре ђи ва че вом из бо ру од 370 Та ди ће вих пе са ма, су о ча ва чи та о-
ца са аго ни јом лир ског су бјек та ко ји се хра бро, без остат ка, су о ча ва са де мон ским, 
про жи вљу ју ћи сва ко дне ви цу као про стор стра ха из ко јег се би ћа мра ка ова пло ћу-
ју у сва ком по гле ду, сва ком до ди ру, сва ком су сре ту али са ко јом се – име ну ју ћи је, 
при ка зу ју ћи је, раз от кри ва ју ћи је – лир ски су бје кат бо ри. Ње го ва бор ба је ход кроз 
хро но ло ги ју овог из бо ра чи ји је сва ки ко рак пре мре жен хра бро шћу, као по сто ја ње 
у та ми озна чен ва па јем за све тло шћу, осен чен кат кад гро те ском и иро ни јом, пре пле-
тен са пред ста ва ма на род не тра ди ци је и мит ске под ло ге, ан тро по ло шки су ге сти ван, 
ко ји во ди ка Бо гу. При ре ђи вач за кљу чу је: „Сам пе сник је, ре кло би се, го то во иде-
ал но за сен чио вла сти те по ет ско-по е тич ке ко ор ди на те; име но вао их је, на и ме, као 
укр штај и пре пли тај три ју по е ти ка – по е ти ке из об ли че ња и отва ра ња пре ма оно
стра ном, по е ти ке уста но вље ња ђа во љег и де мон ског све та и по е ти ке по кај нич ког 
при зи ва ња све тог и жуд ње за Ви шњим. У том тро дел ном кру гу мо гу ће је пра ти ти 
ка ко се све про сти ру ћи апо ка липчни крик па ло а дам ског чо ве ка пре тво рио у ти ху-
ју ћу по ру ку да ни шта ни је рав но мо ли тви и у про збу да га сил ни из ба ви и ог њем, 
с не ба, огре је. Из ла зе ћи из ди ма и гре ха, мо лећ за окри ље Ње го во, ди шућ Хри стом 
и у Хри сту ди шућ, пе сник је ове рио све то па влов ску ми сао да се до но вог Ада ма 
до ла зи об на вља њем ста рог, од но сно, да као што но си мо об лич је зе маљ ско га та ко 
ће мо но си ти и об лич је не бе ско га; и да се, у ло го сној та ми све та, у за мр ше ној тај ни 
чо ве ка, ука зу је тај на Оно га ко ји је све осло ве сио.” (25–26) Те мељ но ура ђен пред го вор 
из ве ден на на ве де ним пре ми са ма, с по себ ним освр ти ма на он то ло шке, стил ске и 

11 „При ре ђи вач ке на по ме не”, Но ви ца Та дић, Ан то ло гиј ска еди ци ја „Де сет ве ко ва 
срп ске књи жев но сти”, књ. 100, при ре дио Се ли мир Ра ду ло вић, Из да вач ки цен тар Ма ти це 
срп ске, Но ви Сад, 2019, стр. 235. На ПО МЕ На: сви на во ди из овог де ла да ју се пре ма на ве де ном 
из да њу уз број стра ни це у за гра ди на кра ју на во да.



720

ме трич ке ка рак те ри сти ке Та ди ће вог пе снич ког је зи ка, и ре пре зен та тив ни из бор 
сту ди ја о пе сни штву Но ви це Та ди ћа ко је пот пи су ју Ра ди во је Ми кић, Мар ко Па о-
ви ца, Чарлс Си мић и Бо јан Јо ва но вић чи не да ова књи га – те мељ но, ин фор ма тив но, 
ин спи ра тив но – рас кри ли је дан ау тет ни чан пе снич ки опус и уте ме љи ње го во ме-
сто у срп ској књи жев но сти.

Зна ко ви по ред пу та Иве Ан дри ћа за о кру жу ју кор пус де ла срп ског до бит ни ка 
Но бе ло ве на гра де за књи жев ност у еди ци ји „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”. 
Њу је, као и прет ход не три об ја вље не у ра ни јим ко ли ма еди ци је, при ре дио проф. 
еме ри тус др Слав ко Гор дић. Чу де сна Ан дри ће ва књи га са зда на од пет це ли на Не
ми ри од ви је ка, За пи сца, Сли ке, при зо ри, рас по ло же ња, Не са ни ца, Ве чи ти ка лен дар 
ма тер њег је зи ка с пра вом је до би ла ста тус по себ не књи ге у еди ци ји. Та кав њен 
по ло жај за сно ван је на ре цеп циј ском хо ри зон ту као об ли ко твор ном еле мен ту и 
кри тич ког и обра зов ног ка но на не ке на ци о нал не књи жев но сти. Већ сам на слов 
пред го во ра „О ау то ру као глав ном ју на ку Зна ко ва по ред пу та” от кри ва во до дел ни-
цу ње не при ро де али и осно ве при ре ђи ва че вог при сту па књи зи. Јер, на ме ђи ау то-
би о граф ског и има ги нар ног, ме ди та тив ног и до ку мен та ри стич ког, ЈА Зна ко ва по ред 
пу та чи та о це ве зу је за се бе по пут не ког си дра исти не, му дро сти, су о че ња, раз у-
ме ва ња и не ке по себ не ме лан хо лич не уте хе, а ис тра жи ва че ин три ги ра да иза ње га 
от кри ју до га ђа је Ан дри ће вог жи во та, осли ка ју ње го ву ду хов ну фи зи о но ми ју, про-
на ђу и ана ли зи ра ју за пре та ност ње го вих ис ка за у при по ве дач ком тка њу дру гих 
ње го вих књи жев них тек сто ва, от кри ју фраг мен те пи шче вог ди ја ло га са фи ло зо фи-
ма и пи сци ма, ра за зна ју ка да све до чи о се би и свом ства ра ла штву... При ре ђи вач у 
свом те мељ ном пред го во ру раз ма тра те мат ско-мо тив ски ре ги стар, ка рак те ри сти ке 
струк ту ре, на ра тив не тех ни ке али и фи ло зоф ске ре ги стре ове Ан дри ће ве ʼкњи ге 
над књи га маʼ ослу шку ју ћи исто вре ме но њен ди ја лог са дру гим пи шче вим де ли ма 
и епо хом у ко јој је на ста ја ла. Би ра ју ћи да сту ди ја ма „Зна ко ви по ред пу та у дје лу 
Иве Ан дри ћа” Бран ка Ми ла но ви ћа и „Иво Ан дрић” Све тла не Вел мар Јан ко вић 
пред ста ви ми сао о овој књи зи, при ре ђи вач исто вре ме но уво ди те ме ге не зе Зна ко ва 
по ред пу та и њи хо вог раз ви ја ња у не пре ста ном пре пли та њу са Ан дри ће вим при-
по ве дач ки ра дом као сво је вр сног ди ја ло га јед ног де ла у на ста ја њу са дру гим де ли ма 
истог ау то ра (о че му из ме ђу оста лог пи ше Б. Ми ла но вић) и Ан дри ће вог ди ја ло га са 
фи ло зоф ским и пе снич ким на сле ђем европ ске ли те ра ту ре (о че му го во ри С. Вел мар 
Јан ко вић). На тај на чин је проф. еме ри тус др Слав ко Гор дић суп тил но за о кру жио 
дис курс о Зна ко ви ма по ред пу та и ујед но успе шно уце ло вио свој при ступ Ан дри-
ће вом де лу.

Чу де сна по ја ва Ани це Са вић Ре бац пле ни сна гом ег зи стен ци јал ног тра ги зма. 
Су о ча ва ју ћи се то ком свог жи вот ног са зре ва ња са број ним пред ра су да ма ко је су 
у пр вој по ло ви ни XX ве ка пра ти ле же не у на у ци и обра зо ва њу, оста ла је по сто ја на 
у сво јој љу ба ви пре ма умет но сти и по ста ла је дан од ње них кључ них ту ма ча у на шој 
на у ци о књи жев но сти. Ње на ми сао o не ким од нај зна чај ни јих срп ских и европ ских 
књи жев ни ка учи ни ла је да мно ги ме ђу на ма те пе сни ке и при по ве да че от кри ју, 
за во ле, раз у ме ју... Проф. др Са ша Ра дој чић, при ре ђи вач књи ге Ани це Са вић Ре бац, 
свој пред го вор „Ани ца Са вић Ре бац: ми сти ци зам љу ба ви” за сни ва на те ми ње не 
ода но сти иде ји љу ба ви ко ју је ова из у зет на же на по све до чи ла и сво јим жи во том и 
сво јом смр ћу. Из бор из књи жев ног и есе ји стич ког де ла Ани це Са вић Ре бац ко ји је 
пред на ма пра ти упра во ту основ ну нит бу ду ћи да осве тља ва ње ну љу бав пре ма 
пе сни штву и то дво стру ко – кроз са мо стал но пе снич ко ства ра ње и кроз ми сао о 
пе снич ком ства ра њу дру гих. Ра дој чи ће ва на ме ра је да у не по сред ну ве зу до ве де 
ау тор ки ну по е зи ју и ње не есе је о фи ло зо фи ма и пе сни ци ма не би ли по ка зао да се 
све у куп ност ње ног при су ства у на шој кул ту ри мо же ве за ти за исто ри ју иде ја која 
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се у као те за ја вља у тра ди ци ји ту ма че ња ње не есе ји сти ке и те о риј ског ра да. „Стано-
ви ште са ко га Ани ца Са вић Ре бац са гле да ва иде је и њи хо ве пре о бра жа је у вре ме ну 
укљу чу је свест о јед ној кул тур ној син те зи ко ја је фор ми ра ла дух за пад ног чо ве ка, 
дух Евро пе. То је син те за им пул са ко ји са јед не стра не сти жу из ста ро грч ке фи ло-
зо фи је, а са дру ге стра не до ла зе из би блиј ског пре све га но во за вет ног. По зи ци ја 
нај бли жа са мој на шој исто ри чар ки иде ја би ла је нео пла то ни стич ка ми сти ка, чи је 
тра го ве је она про на ла зи ла и у епо ха ма уда ље ним од ан ти ке.”12 На овом уви ду 
при ре ђи вач је за сно вао и свој из бор есе ја рас по ре див ши их пре ма „те мат ском кри-
те ри ју му, па се у пр вој гру пи на ла зе они ко ји те ма ти зу ју дух хе лен ства и ње го во 
на сле ђе, у дру гој су есе ји о свет ској, а у тре ћој о срп ској књи жев но сти.” (11) Ани ца 
Са вић Ре бац као исто ри чар ка иде ја чи ји је лик осве тљен есе ји ма о Пе тру II Пе тро-
ви ћу Ње го шу, Ла зи Ко сти ћу, Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, Јо ва ну Ду чи ћу, Јо ха ну Вол-
фган гу Ге теу, Ште фа ну Ге ор геу, То ма су Ма ну... осло ње ним на ње не цен трал не 
тек сто ве ове вр сте Пла тон ска и хри шћан ска љу бав и Љу бав у фи ло зо фи ји Спи но
зи ној, пре по зна је се у пе сни ки њи Ани ци Са вић Ре бац. „По обра зо ва њу кла сич ни 
фи ло лог, а по во ка ци ји фи ло зоф, Ани ца Са вић Ре бац је у сво ју по е зи ју уно си ла 
еле мен те фи ло ло шких и фи ло зоф ских зна ња, и то че шће у об ли ку кул тур но-исто-
риј ских алу зи ја, не го ди рект ног уво ђе ња мо ти ва.”(14) До ди ри ау тор ки не по е зи је 
и есе ји сти ке раз от кри ва ју сво је вр стан па ра докс ко ји се огле да у то ме да је у ср цу 
ње ног лир ског ис ка за при су тан дух хе лен ства као ин те лек ту ал ног под сти ца ја који 
до ла зи спо ља док се у есе ји сти ци и те о риј ским ра до ви ма пре по зна је хе ле ни стич ки 
дух као он то ло шки мо ме нат ње ног ту ма че ња. Пред го вор до но си низ за ни мљи вих 
Ра дој чи ће вих уви да о ду хов ној фи зи о но ми ји Ани це Са вић Ре бац осло ње них на 
ње го во раз у ме ва ње чи ње ни ца ау тор ки ног жи во та, по ле мич ке на по ме не о ре цеп цији 
и вред но ва њу ње ног књи жев ног де ла и за па жа ња о ње ном пе сни штву ме ђу ко ји ма 
по себ но ме сто при па да оним о пре пле ту кла си ци стич ког за ле ђа те ме све тло сти 
ко јом се по ве зу је ме ди те ран ско и хе лен ско на сле ђе са ро ман ти чар ском анк си о зно-
шћу пре до че ном у сли ка ма су мра ка, о та ко ђе ро ман ти зму свој стве ној осе ћај но сти 
по сре до ва ној кроз пеј заж, о ли ков но сти ње ног пе снич ког је зи ка... 

Књи га ма де се тог ко ла Ан то ло гиј ске еди ци је „Де сет ве ко ва срп ске књи жев-
но сти” ви ше стру ко су по твр ђе ни вред но сти, зна чај и углед овог је дин стве ног про-
јек та срп ске на у ке и кул ту ре. Оне ће би ти не за мен љив во дич они ма ко ји се пр ви 
пут су сре ћу са пи сци ма и де ли ма у њи ма об ја вље ним, ре пре зен та тив ни из бор за 
оне ко ји же ле да о њи ма са зна ју ви ше и по у зда ни из вор за све ко ји се из на уч них 
или обра зов них раз ло га њи ма ба ве. Ти ме је њи хо ва ми си ја ис пу ње на.

Др Зо ри ца В. Не сто ро вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 

Фи ло ло шки фа кул тет
Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима

zo de am @gmail.co m

12 Са ша Ра дој чић, „Ани ца Са вић Ре бац: ми сти ци зам љу ба ви”, у: Ани ца Са вић Ре бац, 
Ан то ло гиј ска еди ци ја „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти”, књ. 119, при ре дио Са ша Ра дој чић, 
Из да вач ки цен тар Ма ти це срп ске, Но ви Сад, 2019, стр. 10. На ПО МЕ На: сви на во ди из овог 
де ла да ју се пре ма на ве де ном из да њу уз број стра ни це у за гра ди на кра ју на во да.
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РАЗ ВОЈ КЊИ ЖЕВ НО И СТО РИЈ СКЕ ИДЕ ЈЕ  
У СРП СКОЈ НА У ЦИ О КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(Не над Ни ко лић. Иден ти тет срп ске књи жев но сти. Бе о град:  
Срп ска књи жев на за дру га – Пар те нон, 2019)

Књи гом Не на да Ни ко ли ћа Иден ти тет срп ске књи жев но сти об но вље на је 
по сле jедне де це ни је чу ве на би бли о те ка Књи жев на ми сао Срп ске књи жев не за-
дру ге. О вред но сти књи ге све до чи и до би ја ње на гра де „Ни ко ла Ми ло ше вић” ко ју 
Дру ги про грам Ра дио Бе о гра да до де љу је за нај бо љу књи гу из обла сти те о ри је 
књи жев но сти и умет но сти, есте ти ке и фи ло зо фи је.

Ни ко ли ће ва књи га по све ће на је обла сти те о ри је исто ри је књи жев но сти као 
и ње го ва прет ход на сту ди ја Про бле ми са вре ме не књи жев не исто ри је из 2015. го-
ди не, са мо што је ра ни ја књи га ви ше окре ну та оп штим пи та њи ма исто ри је књи-
жев но сти као ди сци пли не на у ке о књи жев но сти и по тре бом за вра ћа њем на ци о-
нал ним књи жев но сти ма и њи хо вим исто ри ја ма. За раз ли ку од по ме ну те сту ди је, 
књи га Иден ти тет срп ске књи жев но сти, усред сре ђе на је на срп ску књи жев ност, 
од но сно на исто ри ју срп ске књи жев но сти. Ау то ро ва на ме ра је да, кроз ана ли зу 
књи жев но те о риј ских по гле да исто ри ча ра срп ске књи жев но сти, ука же на схва та ње 
це ли не срп ске књи жев но сти сва ког од њих по на о соб, као и на ево лу ци ју књи жев-
но и сто риј ске ми сли у срп ској на у ци о књи жев но сти. На тај на чин Ни ко лић по ка-
зу је, са јед не стра не, те о риј ске окви ре исто ри је књи жев но сти као ди сци пли не у 
окви ру срп ске на у ке о књи жев но сти, а са дру ге стра не, до но си ана ли зу кон крет них 
исто ри ја књи жев но сти срп ских про у ча ва ла ца од Сто ја на Но ва ко ви ћа, пре ко Па вла 
По по ви ћа, Јо ва на Скер ли ћа до Ми ло ра да Па ви ћа и Јо ва на Де ре ти ћа. 

По ла зе ћи од ста ва о по тре би за об но вом на ци о нал них књи жев но сти и њи хо-
вих исто ри ја, из не тог у сту ди ји Про бле ми са вре ме не књи жев не исто ри је, Не над 
Ни ко лић је нај пре де таљ но ана ли зи рао те о риј ске по зи ци је про у ча ва ла ца срп ске 
књи жев но сти ко ји су по ста ви ли осно ве срп ске књи жев но сти као на ци о нал не књи-
жев но сти и по ка зао ка ко се иде ја Ада ма Бо го са вље ви ћа о по себ но сти на ци је (ко ја 
се пре по зна је у све сти о за јед нич ком по ре клу ње них при пад ни ка и по ве за но сти 
свих ње них сло је ва истим ду хом) на ла зи се на по чет ку про це са ко ји је за кљу чен 
сту ди ја ма Јо ва на Ри сти ћа и Јо ва на Су бо ти ћа. Ни ко лић је од ре ђе ња срп ске књи-
жев но сти као на ци о нал не књи жев но сти на на род ном је зи ку и у тра ди ци ји на род не 
епи ке Јо ва на Ри сти ћа и Јо ва на Су бо ти ћа озна чио као пре суд на за пред ста вља ње 
до та да шњег раз во ја срп ске књи жев но сти од До си те ја до сре ди не XIX ве ка али и 
као про гра ме за раз вој књи жев но сти у бу дућ но сти. 

Ни ко ли ће ва ана ли за ука зу је на то да је за све ве ли ке исто ри ча ре срп ске књи-
жев но сти „исто ри ја књи жев но сти увек и са мо исто ри ја на ци о нал не књи жев но сти”13, 
као и да је осо бе ност свих исто ри ја срп ске књи жев но сти ко је прет хо де Исто ри ји 
Јо ва на Де ре ти ћа „у то ме што су свом пред ме ту оспо ра ва ле уну тра шње је дин ство” 
(ИСТО: 9). У по гла вљи ма по све ће ним исто ри ча ри ма срп ске књи жев но сти (од Сто-
ја на Но ва ко ви ћа, пре ко Јо ва на Скер ли ћа и Па вла По по ви ћа до Ми ло ра да Па ви ћа 

13 Не над Ни ко лић: Иден ти тет срп ске књи жев но сти, Срп ска књи жев на за дру га, 
Пар те нон, Бе о град, 2019, стр. 19.
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и Јо ва на Де ре ти ћа), Не над Ни ко лић је ми ну ци о зно ана ли зи рао њи хо ве те о риј ске 
по став ке и упо ре дио их са кон крет ним књи жев но и сто риј ским ра до ви ма, док је 
на ро чи та па жња би ла по све ће на ана ли зи њи хо вих исто ри ја срп ске књи жев но сти.

Оспо ра ва ње уну тра шњег је дин ства срп ске књи жев но сти у исто ри ја ма срп ске 
књи жев но сти би ло је увек у ко ре ла ци ји са по ли тич ким ста во ви ма и ду го је оп те-
ре ћи ва ло про у ча ва ње исто ри је срп ске књи жев но сти. Ни ко лић по ка зу је да се про-
блем по ја вио са Но ва ко ви ће вим пан срп ским по и ма њем оби ма срп ске књи жев но сти 
бу ду ћи да је у сво јој Исто ри ји срп ске књи жев но сти Сто јан Но ва ко вић у оквир 
срп ске књи жев но сти укљу чио ду бро вач ку књи жев ност, као и но ву књи жев ност 
Ср ба ка то ли ка, али и Хр ва та на кон 1835. го ди не. Та ко ши ро ко за сно ва но схва та ње 
оп се га срп ске књи жев но сти уве ло је про блем је дин ства срп ске књи жев но сти ко је 
је ду го оста ло је дан од кључ них про бле ма срп ске књи жев не исто ри о гра фи је. Сто-
јан Но ва ко вић је, по ка зу је Ни ко ли ће ва сту ди ја, био све стан про бле ма тич но сти 
хр ват ског ста но ви шта, али је био уве рен да ће вре ме ис пра ви ти све и укло ни ти 
све пре пре ке.

Ре ше ње ко је је за овај про блем по ну дио Јо ван Скер лић сво јом Исто ри јом 
но ве срп ске књи жев но сти би ло је ду бље по ли тич ки мо ти ви са но и од Но ва ко ви-
ће вог схва та ња бу ду ћи да је Скер лић из вр шио ра ди кал ну ре дук ци ју схва та ња 
оби ма срп ске књи жев но сти за рад иде а ли стич ког про јек та ује ди ње ња са Хр ва ти ма 
чи ји је по ли тич ки за го вор ник и сам био. Скер ли ће во огра ђи ва ње и из о ста вља ње 
сред њо ве ков не књи жев но сти ви дљи во је већ у на сло ву ње го ве Исто ри је, али ако 
је ја сно да се по ље ње го вог де ло ва ња огра ни чи ло на но ву срп ску књи жев ност, по-
себ на ре дук ци ја, ко ја је би ла осло ње на на на ци о нал но осе ћа ње пи са ца, за пра во 
огра ни ча ва ње на пра во слав не Ср бе, оста је не ја сна, осим ако се не по сма тра, ка ко 
Ни ко лић и чи ни, као усту пак Хр ва ти ма, са ко ји ма се же ли ује ди ње ње. Ни ко лић 
по ка зу је ка ко Скер лић као књи жев ни исто ри чар при ста је на са мо о дре ђе ни оп сег 
хр ват ске на ци је, од но сно на зах тев да се не ди ра оно што су Хр ва ти од ре ди ли као 
сво ју ба шти ну, као пред у слов бу ду ћег ју го сло вен ства. Скер ли ћев ком про мис, за рад 
бу дућ но сти ко ја се ви ди као не што што не ма ал тер на ти ву, као не што не ми нов но, 
по чи ва на сма њи ва њу оби ма срп ске књи жев но сти и из о ста вља њу из ње них окви-
ра свих пи са ца ко ји ни су би ли Ср би пра во слав не ве ро и спо ве сти. Ни ко лић је увер-
љи во по ка зао да је и Јо ван Скер лић, као и Сто јан Но ва ко вић пре ње га, мо рао би ти 
све стан хр ват ског шо ви ни зма, али је ода брао да га за не ма ри, та ко ђе са пре ве ли ком 
ве ром у бу дућ ност и об у зет иде а ли змом ује ди ње ња.

Иа ко је Па вле По по вић, ка ко по ка зу је Ни ко ли ће ва ана ли за, имао пот пу но 
дру га чи ју књи жев но и сто риј ску иде ју о це ли ни срп ске књи жев но сти пре ра то ва 
ко је је Ср би ја во ди ла за осло бо ђе ње од 1912. го ди не, он је још у то ку Пр вог свет-
ског ра та по стао кључ ни но си лац иде је о ује ди ње њу у књи жев но сти и за ступ ник 
иде је о ју го сло вен ској књи жев но сти. Је дан од раз ло га је сва ка ко Скер ли ће ва из-
не над на смрт 1914. го ди не јер ла ко мо же мо да прет по ста ви мо да би он био но си лац 
иде је о ју го сло вен ској књи жев но сти. Па вле По по вић ову иде ју за сту па нај пре то-
ком свог про па ганд ног ра да у Лон до ну, об ја вљу ју ћи 1918. го ди не у Ен гле ској сту-
ди ју Ју го сло вен ска књи жев ност (Ни ко лић на гла ша ва да дру го из да ње ове сту ди-
је из 1919. го ди не но си и под на слов Књи жев ност Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца), а 
за тим и 1922. го ди не по све ћу ју ћи сво ју при ступ ну ака дем ску бе се ду ис тој те ми 
да ју ћи јој на слов: Ју го сло вен ска књи жев ност као це ли на. Ни ко лић вр ло ја сно по-
ка зу је ути цај по ли тич ких иде ја на из ме не књи жев но те о риј ских ста во ва Па вла 
По по ви ћа и на гла ша ва по дво је ност По по ви ће вог схва та ња иден ти те та срп ске књи-
жев но сти ис по ље ног у Пре гле ду срп ске књи жев но сти 1909. го ди не и ка сни јег 
при хва та ња кон цеп та ју го сло вен ске књи жев но сти. Из ме не ко је се ти чу ста ту са 
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ду бро вач ке књи жев но сти ко је је По по вић из вр шио у дру гом из да њу Пре гле да 1913. 
го ди не, очи глед но су би ле усту пак на кон кри ти ка са хр ват ске стра не, те је хр ват-
ској књи жев но сти екс пли цит но до зво лио пра во на ду бро вач ку књи жев ност, али 
је то пра во за др жао и за срп ску књи жев ност чи ме је ду бро вач ка књи жев ност по-
ста ла ме сто до ди ра срп ске и хр ват ске књи жев но сти. Ка сни је при хва та ње кон цеп-
ци је ју го сло вен ске књи жев но сти би ло је, још очи глед ни је, под стак ну то исто риј ским 
окол но сти ма, а на кон ра та и по ли тич ким ста во ви ма. Ка ко ни Скер лић ни Но ва ко-
вић ни су до че ка ли ује ди ње ње тек је са Па влом По по ви ћем мо гло да се за и ста 
уви ди за ди ра ње по ли тич ке сфе ре у област на у ке. Па вле По по вић је, као и ње го ви 
прет ход ни ци у про у ча ва њу исто ри је срп ске књи жев но сти, био све стан не до ста та ка 
кон цеп ци је за јед нич ке, ју го сло вен ске књи жев но сти, у ко ју су укљу че ни и Сло вен-
ци, од но сно сло ве нач ка књи жев ност, али ју је ипак све срд но по др жа вао и спро во-
дио при ста ју ћи на уступ ке др жав ној по ли ти ци и ве зу ју ћи на уч но ис тра жи ва ње за 
по ли тич ки про је кат. Не над Ни ко лић је ар гу мен то ва но по ка зао По по ви ће ву ве за ност 
за по ли тич ку кон цеп ци ју ко јој се као про у ча ва лац књи жев но сти по ви ну је и на 
осно ву др жав не по ли ти ке об ја вљу је кон цеп ци ју ју го сло вен ске књи жев но сти и 
ве зу је за њу сво ју на уч ну и ака дем ску ка ри је ру. Нај о чи глед ни ју ве зу из ме ђу по ли-
тич ких раз ло га и на уч ног ра да Ни ко лић пре по зна је у об ја вљи ва њу сту ди је на 
фран цу ском је зи ку La littéra tu re you go sla ve 1930. го ди не, (у три на став ка у ча со-
пи су, а 1931. го ди не као књи га), од мах на кон уво ђе ња дик та ту ре, јер се њом По по-
вић обра тио свет ској јав но сти са на ме ром да по ка же ка ко дик та ту ра ни је про ста 
са мо во ља мо нар ха већ до во ђе ње у склад др жа ве и на ци је. На по слет ку, Ни ко лић је 
ука зао и на зна ке По по ви ће вог од у ста ја ња од кон цеп ци је ју го сло вен ске књи жев-
но сти и вра ћа ња срп ском ста но ви шту ко ји се ви де у по зној рас пра ви о До си те је вом 
Со бра ни ју, али ти зна ци се по ја вљу ју због не стан ка по ли тич ке иде је на кон уби ства 
кра ља ко ји ју је спро во дио, што још јед ном по ка зу је да је По по ви ће ва мо ти ва ци ја 
у ве зи са по ли тич ком а не на уч ном сфе ром.

Ни ко ли ће ва сту ди ја по ка зу је да су књи жев но и сто риј ске иде је срп ских про-
у ча ва ла ца би ле ду го оп те ре ће не по ли тич ким иде ја ма о по тре би ује ди ње ња са 
Хр ва ти ма и, по том и са Сло вен ци ма, те да је ево лу ци ја књи жев но и сто риј ске иде-
је у срп ској на у ци о књи жев но сти пре шла пут од пан срп ства Сто ја на Но ва ко ви ћа 
до ута па ња срп ске књи жев но сти у ју го сло вен ску књи жев ност и са мо по ри ца ња, а 
про је кат за јед нич ке књи жев но сти за пра во ни ка да ни је за жи вео, ни из ме ђу свет-
ских ра то ва, ни на кон Дру гог свет ског ра та, ни у вре ме пр ве, ни у вре ме дру ге 
Ју го сла ви је. У Ни ко ли ће вој књи зи по себ но је на гла ше но ме сто Исто ри је срп ске 
књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа јер је ова књи га озна чи ла по вра так срп ском ста-
но ви шту у срп ској књи жев ној исто ри о гра фи ји. Ни ко лић је вр ло де таљ но ана ли-
зи рао оба из да ња Де ре ти ће ве Исто ри је (пр во из 1983. го ди не и дру го, про ши ре но, 
из 2002. го ди не), као и оста ле Де ре ти ће ве књи ге ко је су ва жне за кон сти ту и са ње 
ње го ве књи жев но и сто риј ске иде је, на пр вом ме сту мо но гра фи је Пут срп ске књи
жев но сти из 1996. го ди не и По е ти ку срп ске књи жев но сти из 1997. го ди не и та ко 
пре ци зно утвр дио све осо би не Де ре ти ће ве књи жев но и сто риј ске кон цеп ци је, као и 
про ме не ко је су уне те у про ши ре но дру го из да ње Исто ри је срп ске књи жев но сти. 

Ни ко лић на гла ша ва да је Јо ван Де ре тић Исто ри јом срп ске књи жев но сти 
пр ви и је ди ни исто ри чар књи жев но сти ко ји је у сво јој син те зи об у хва тио срп ску 
књи жев ност као је дин стве ну це ли ну, али у исто вре ме он је про бле ма ти зо вао лин-
гви стич ки кри те ри јум за од ре ђи ва ње при пад но сти на ци о нал ној књи жев но сти 
чи ме је ду бро вач ку књи жев ност од ре дио као гра нич ну област срп ске књи жев но сти. 
Де ре тић је, за раз ли ку од Сто ја на Но ва ко ви ћа, по ка зу је Ни ко ли ће ва сту ди ја, пред-
ност дао на ци о нал ном иден ти те ту у од но су на је зик за то што на јед ном је зи ку 
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мо гу да на ста ну раз ли чи те на ци о нал не књи жев но сти, и као ва жан кри те ри јум 
за од ре ђе ње гра ни ца на ци о нал не књи жев но сти он је ви део ве ро и спо вест пи са ца. 
Де ре ти ће ва кон цеп ци ја од ре ђи ва ња оби ма срп ске књи жев но сти као осно ву има, 
да кле, ре ли ги ју, али је би ла усме ре на на је дин стве ност и не де љи вост уну тар огра-
ни че ња на осно ву ве ро и спо ве сти. На тај на чин, по ка зу је Ни ко лић, Де ре тић се 
су прот ста вио иде ја ма ко је су се по ја вљи ва ле од се дам де се тих го ди на два де се тог 
ве ка о ре ги о на ли за ци ји срп ске књи жев но сти и рас пар ча ва њу на осно ву гра ни ца 
ре пу бли ка не ка да шње Ју го сла ви је. Иа ко сма тра да Де ре тић да је „за вр шни књи-
жев но и сто риј ски об лик ду гом срп ском од у ста ја њу од ду бро вач ке књи жев но сти 
и огра ни ча ва њу срп ске књи жев но сти на ства ра ње са мо пра во слав них Ср ба, ко је 
је пр ви учи нио Јо ван Скер лић”14, Ни ко лић ви ди осми шље ност Де ре ти ће вог књи-
жев но и сто риј ског ста ва у за у зи ма њу срп ског ста но ви шта и у су прот ста вља њу 
ду ху са мо по ри ца ња ко ји је ду го оп те ре ћи вао исто ри ју књи жев но сти у окви ру 
срп ске на у ке о књи жев но сти. По себ ност Де ре ти ће ве кон цеп ци је огле да се и у ре-
дук ци ји оби ма срп ске књи жев но сти у од но су на Но ва ко ви ће во пан срп ско по и ма-
ње јер ње гов по глед на ста тус ду бро вач ке књи жев но сти је мно го бли жи ста но ви шту 
Па вла По по ви ћа из 1913. го ди не по ко јем је она ме сто до ди ра срп ске и хр ват ске 
књи жев но сти.

По себ но ме сто у Ни ко ли ће вој књи зи има по гла вље о књи жев но и сто риј ском 
ра ду Ми ло ра да Па ви ћа јер се из два ја из ли ни је исто ри ча ра ко ју Ни ко лић по дроб но 
ана ли зи ра. Бу ду ћи да је Па ви ће ва књи жев но и сто риј ска кон цеп ци ја за сно ва на на 
ра ди кал ном су прот ста вља њу Скер ли ће вом при сту пу ко ји је по чи вао на ува жа ва
њу иде ја у књи жев но сти и на из ла га њу исто ри је књи жев но сти по пи сци ма, Ни-
ко лић је чи тав по ду хват на зи вао про ти ви сто ри јом и по ка зао да Па вић не успе ва 
да по ну ди ва ља ну про тив те жу Скер ли ће вом на сле ђу због то га што ње го ва кон-
цеп ци ја по чи ва са мо на су прот ста вља њу књи жев но и сто риј ској тра ди ци ји, те не ма 
ни ка кву ор га ни за ци о ну иде ју. Ни ко лић по дроб но от кри ва мно ге не пре ци зно сти, 
ин тер пре та тив но на си ље, чак и кри во тво ре ње ко ји ма се Па вић слу жи (по ме ни мо 
као при мер са мо из бор из опу са Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа Цр ни би во у 
ср цу). Због то га ње гов књи жев но и сто риј ски рад би ва озна чен, у нај ма њу ру ку, као 
не по у здан.

Књи га Иден ти тет срп ске књи жев но сти Не на да Ни ко ли ћа до не ла је срп ској 
на у ци о књи жев но сти де таљ ну ана ли зу раз во ја књи жев но и сто риј ске иде је од XIX 
до по чет ка XXI ве ка и по ка за ла ду го тра ја ње јед ног оп те ре ће ња, по ли тич ки мо-
ти ви са ног, за сно ва ног на им пе ра тив ном про на ла же њу мо де ла за ује ди ње ње срп ске 
и хр ват ске књи жев но сти. Због тог оп те ре ће ња исто ри ја срп ске књи жев но сти ду го 
је лу та ла не мо гав ши да од ре ди обим ни је дин ство свог пред ме та, про у ча ва о ци су 
за тва ра ли очи пред хр ват ским шо ви ни змом, би ли спрем ни на ре дук ци ју срп ске 
књи жев но сти све до ње ног пот пу ног не стан ка и ута па ња у ју го сло вен ску књи жев ност, 
а и по ред свег тог од ри ца ња, про је кат за јед нич ке књи жев но сти Ср ба и Хр ва та, 
ка сни је и Сло ве на ца, ни ка да ни је за жи вео. Не над Ни ко лић је по ја ву Исто ри је 
срп ске књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа озна чио као пре крет ни цу јер је пр ви пут 
пред ста ви ла срп ску књи жев ност као це ло ви ти, је дин стве ни пред мет и у њој је 
ко нач но из ве ден по вра так срп ском ста но ви шту. Но, и по ред чи ње ни це да Де ре ти-
ће ва Исто ри ја пред ста вља пре крет ни цу јед ног ду гог исто риј ског про це са, Ни ко-
ли ће ва књи га по ка зу је да и она по се ду је из ве сне уну тра шње на пе то сти, те се по-

14 Не над Ни ко лић, Иден ти тет срп ске књи жев но сти, Пар те нон, Срп ска књи жев на 
за дру га, Бе о град, 2019, 470.
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тре ба за осми шља ва њем књи жев но и сто риј ског про у ча ва ња срп ске књи жев но сти 
не ис цр пљу је, и при ча о иден ти те ту срп ске књи жев но сти оста је и да ље отво ре на. 
На ма оста је да се на да мо да ће у бу ду ћим књи жев но и сто риј ским про у ча ва њи ма 
срп ско ста но ви ште оста ти је ди ни те мељ про у ча ва ња с об зи ром на то ко ли ко је 
вре ме на уза луд утро ше но у нео ства ри ве и не из во дљи ве про јек те.

Др Ми лан Д. Алек сић
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
mi lan.alek sic @fil.bg.ac.rs

UDC 821.163.41-2.09 Popović J. S.(049.32)
81.373’45(049.32)

О СТЕ РИ ЈИ НИМ СЛА ВЕ НИ ЗМИ МА: ЈЕ ЗИЧ КЕ ОД ЛИ КЕ  
И ДРА МА ТУР ШКА ФУНК ЦИ ЈА

(Ми ле на Зо рић. Сла ве ни зми у ра ним дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа.  
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2018, 289 стр.)

1. То ком 2018. го ди не у из да вач кој про дук ци ји Ма ти це срп ске, као је дан од 
ре зул та та ра да на про јек ту Реч ник сла ве но срп ског је зи ка, по ја ви ла се пу бли ка ци-
ја Сла ве ни зми у ра ним дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа ау тор ке др Ми ле не 
Зо рић. Мо но гра фи ја је по де ље на на се дам по гла вља: 1. УВОД И ТЕ О РИЈ СКО-МЕ-
ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА: 1.1. Пред мет, за да ци и циљ ис тра жи ва-
ња; 1.2. Сла ве ни зми – ста тус и од ре ђе ње пој ма; 1.3. Кор пус и ме тод ис тра жи ва ња; 
1.4. До са да шња ис пи ти ва ња је зи ка Јо ва на Сте ри је По по ви ћа; 1.5. О Јо ва ну Сте ри-
ји По по ви ћу и ње го вом де лу; 1.6. Сте ри јин од нос пре ма Ву ку као огле да ло ду ха 
епо хе. 2. ФО НЕТ СКИ АСПЕКТ СЛА ВЕ НИ ЗА МА У СТЕ РИ ЈИ НИМ ДРАМ СКИМ 
ТЕК СТО ВИ МА: 2.1. Сла ве ни зми са за јед нич ким осо би на ма срп ско сло вен ског и 
ру ско сло вен ског је зи ка; 2.2. Сла ве ни зми са срп ско сло вен ским / срп ским фо нет ским 
осо би на ма; 2.3. Сла ве ни зми са ру ско сло вен ским / ру ским фо нет ским осо би на ма; 
2.4. Сла ве ни зми са ме шо ви тим гла сов ним осо би на ма – сла ве но ср би зми; 2.5. Кон ку-
рен ци ја ме ђу сла ве ни зми ма на осно ву фо нет ских од ли ка; 2.6. За кључ на раз ма тра-
ња. 3. ТВОР БЕ НИ АСПЕКТ СЛА ВЕ НИ ЗА МА У ДРАМ СКИМ ДЕ ЛИ МА ЈО ВА НА 
СТЕ РИ ЈЕ ПО ПО ВИ ЋА: 3.1. Су фик си; 3.2. Пре фик си; 3.3. Твор ба ком по зи ци јом; 
3.4. Кон вер зи ја. 4. МОР ФО ЛО ШКИ СЛА ВЕ НИ ЗМИ (ПАР ТИ ЦИ ПИ И КОМ ПА-
РА ТИВ): 4.1. Пар ти ци пи. 4. 2. Ком па ра ци ја. 5. СЛА ВЕ НИ ЗМИ У ДРАМ СКОМ 
ДЕ ЛУ ЈО ВА НА СТЕ РИ ЈЕ ПО ПО ВИ ЋА – ЗА СТУ ПЉЕ НОСТ И ФУНК ЦИ ЈА: 5.1. 
Ко ме ди је. 5. 2. Тра ге ди је. 6. РЕЧ НИК СЛА ВЕ НИ ЗА МА У РА НИМ ДРА МА МА 
ЈО ВА НА СТЕ РИ ЈЕ ПО ПО ВИ ЋА. 6.1. Ми кро струк ту ра реч ни ка; 6.2. На по ме не о 
тран скрип ци ји; 6.3. Скра ће ни це и озна ке. 6.4. Реч ник. 7. ЗА КЉУ ЧАК; ЛИ ТЕ РА-
ТУ РА; РЕ ГИ СТАР ИМЕ НА. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на ре ле вант ном кор пу су, 
ко ји об у хва та се дам драм ских де ла Ј. Сте ри је По по ви ћа, пи са них у пе ри о ду од 
1827. до 1838. го ди не.
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2. Иа ко пу бли ка ци ја слич ног про фи ла ни је но ви на у ср би сти ци, мо но гра фи ја 
Сла ве ни зми у ра ним дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа Ми ле не Зо рић пред ста вља 
пра во осве же ње – ка ко у те о риј ско-ме то до ло шком сми слу та ко и у по гле ду до ме-
на и обла сти ко је су об у хва ће не ана ли зом. 

На са мом по чет ку пу бли ка ци је ау тор ка нај пре уво ди чи та о ца у кул тур но-
исто риј ски ми ље епо хе са спе ци фич ним ко ег зи стент но-кон ку рент ним од но сом 
он да шњих књи жев но је зич ких иди о ма, у ко ји по том по зи ци о ни ра фи гу ру Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа. Да ти кон текст би ва им пле мен ти ран при ли ком ин тер пре та ци је 
струк ту ре, ста ту са и функ ци је сла ве ни за ма у је зи ку Сте ри ји них дра ма, чи ме се 
још јед ном по твр ђу је чи ње ни ца да се исто риј ска ис пи ти ва ња је зи ка не мо гу сво-
ди ти са мо на фи ло ло шка про у ча ва ња ње го ве струк ту ре, не го мо ра ју би ти та ко 
кон тек сту а ли зо ва на да се је зик по сма тра из ши ре пер спек ти ве – со ци о лин гви стич ке 
и/или лин гво сти ли стич ке. 

Је дан од кључ них и при мар них про бле ма са ко ји ма се ис тра жи ва чи су о ча ва-
ју при ли ком ис тра жи ва ња сла ве ни за ма сва ка ко је сте њи хо ва иден ти фи ка ци ја, због 
че га је по вла че ње ја сне гра ни це оног што се под сла ве ни змом под ра зу ме ва је дан 
од при мар них за да та ка у ис тра жи ва њи ма ова квог про фи ла. У пу бли ка ци ји Сла
ве ни зми у ра ним дра ма ма Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, за раз ли ку од мно гих прет-
ход них, ука за но је, на и ме, на на ве де не про бле ме, при ка за ни су ста во ви по је ди них 
ау то ра у по гле ду ин тер пре та ци је пој ма сла ве ни зам, а по том је да та крај ње пре ци-
зна де фи ни ци ја, чи ме се укла ња сва ка не до у ми ца при ли ком њи хо ве иден ти фи ка-
ци је и се лек ци је. 

3. Ана ли за сла ве ни за ма у овом ис тра жи ва њу не под ра зу ме ва са мо уо би ча је-
ну, али нео п ход ну, крај ње пе дант ну и пре ци зну де скрип ци ју за бе ле же не гра ђе са 
фо нет ско-фо но ло шког и твор бе ног аспек та, као и из ра ду реч ни ка. У њој се од ла зи 
и ко рак да ље, што ову пу бли ка ци ју из два ја у од но су на прет ход не и да је јој ква-
ли тет ино ва тив не и узор не у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма слич ног про фи ла. Пр во, у 
њој је по себ на па жња по све ће на твор бе но-се ман тич кој ана ли зи ком по зи та, као и 
про це са кон вер зи је, суп стан ти ви за ци је и адјек ти ви за ци је, до ме ни ма ко ји су у при-
лич ној ме ри за сту пље ни у гра ђи, а чи јој се ана ли зи у ра ни јим ис тра жи ва њи ма 
при ла зи ло ле ти мич но и фраг мен тар но (ако се уоп ште и при ла зи ло). По ред то га, 
по себ но по гла вље по све ће но је ана ли зи мо р фо ло шких сла ве ни за ма (пар ти ци па и 
ком па ра ти ва), чи ме се они ја сно одва ја ју од фор ми са књи шким фо не ти зми ма. И 
ко нач но, са лин гво сти ли сти ли стич ког, књи жев ног и дра ма тур шког аспек та, ау тор-
ка по себ ну па жњу по све ћу је уло зи сла ве ни за ма у Сте ри ји ним дра ма ма, ука зу ју ћи 
на њи хо ву раз ли чи ту функ ци ју у тра ге ди ја ма и ко ме ди ја ма. Ово тре ба по себ но 
на гла си ти јер ин тер ди сци пли нар ност че сто не пред ста вља део ис тра жи ва ња сла-
ве ни за ма ме ђу до ма ћим лин гви сти ма. Има ју ћи на ве де но у ви ду, ова мо но гра фи ја 
чи ни се је дин стве ном у до са да шњој ср би стич кој ли те ра ту ри.

По се бан до при нос исто риј ској лек си ко ло ги ји и лек си ко гра фи ји сва ка ко пред-
ста вља реч ник сла ве ни за ма, струк ту ри ран пре ма узу си ма по ста вље ним за Реч ник 
сла ве но срп ског је зи ка (чи ја је из ра да у то ку у окви ру исто и ме ног про јек та Ма ти це 
срп ске), уз пре ци зне по дат ке о ње го вој ми кро струк ту ри и тран скрип тив ним ре-
ше њи ма од ред ни ца. Ова ко кон ци пи ран, реч ник пру жа до дат ну мо гућ ност уви да 
у ком пле тан си стем сла ве ни за ма ана ли зи ра них де ла, у њи хо ву ори ги нал ну гра-
фи ју, ши ри кон текст и сл.

4. Мо но гра фи ја Ми ле не Зо рић Сла ве ни зми у Сте ри ји ним ра ним дра ма ма 
дра го цен је до при нос вр ло успе шном по ве зи ва њу два на уч на под руч ја – на у ке о 
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је зи ку и на у ке о књи жев но сти. Ис пи ту ју ћи сла ве ни зме у ра ним дра ма ма Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа ау тор ка је по све ти ла знат ну па жњу и дра ма тур шкој и књи жев-
ној функ ци ји ко ју они има ју у Сте ри ји ним ра ним ко ме ди ја ма и тра ге ди ја ма, де ли ма 
ко ја су, ина че, на ста ја ла у вре ме же сто ких је зич ких ра спри у ко ји ма је и Сте ри ја и 
по сред но и не по сред но уче ство вао. 

Од јек тих ра спри, осве тљен je кроз од нос пре ма Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра-
џи ћу „као огле да ло ду ха епо хе“, али, што нам се чи ни из у зет но зна чај ним, и као 
дра ма тич на сли ка „ин тен зив ног об ра чу на“ с вла сти тим по е тич ким и је зич ким 
ста во ви ма. Ам би ва лент ност и про тив реч но сти ко је ка рак те ри шу Сте ри ји но ви-
ђе ње Ву ко вих је зич ких ре фор ми, па и са мог „сла вјан ског” је зи ка, осве тље ни су 
ов де це ло ви то као део исто риј ског про це са ко ји не мо же би ти објек тив но са гле-
дан фо ку си ра њем на по је ди не фа зе. Осла ња ју ћи се на већ по сто је ћу ли те ра ту ру 
(пре све га, Д. Ива ни ћа), Ми ле на Зо рић већ у увод ном по гла вљу сво је сту ди је 
ус по ста вља дра го цен кон текст у ко ме ће, у по гла вљу на сло вље ном Сла ве ни зми и 
књи шке ре чи у драм ском де лу Јо ва на Сте ри је По по ви ћа – за сту пље ност и функ
ци ја, раз мо тра ти из у зет но ва жну дра ма тур шку функ ци ју сла ве ни за ма, што је, са 
ста но ви шта и књи жев не и дра ма тур шке ана ли зе ових де ла дра го цен, ино ва ти ван 
и под сти ца јан до при нос. 

У два пот по гла вља: Ко ме ди је и Тра ге ди је, ау тор ка раз ма тра сла ве ни за ме у 
Сте ри ји ним ра ним ко ме ди ја ма по ре ђа ним хро но ло шким ре дом (и то, сма тра мо с 
пу ним пра вом, не пре ма вре ме ну об ја вљи ва ња већ пре ма ау то ро вом ис ка зу о вре-
ме ну на стан ка), ба ви се њи хо вом уло гом у ка рак те ри за ци ји и об ли ко ва њу ли ко ва, 
функ ци јом у по сти за њу ко мич ког не скла да и у по кре та њу ко мич ке рад ње и ука-
зу је на њи хо ву бит но раз ли чи ту уло гу у је зи ку тра ге ди ја. 

Ука зи ва ње на је зич ке осо бе но сти и до сад је би ло је дан од основ них по сту па ка 
у књи жев ним ана ли за ма Сте ри ји не ко ме ди о гра фи је, ипак, сма тра мо да је Ми ле на 
Зо рић оства ри ла из у зет но вред не по ма ке, пре све га за хва љу ју ћи сво јој ком пе тент но-
сти у до ме ну је зи ка (и то упра во за пред ву ков ски пе ри од), али и због не сум њи вог 
ана ли тич ког та лен та. То осо би то ва жи за ње но кри тич ко раз ма тра ње уста ље них, 
уне ко ли ко око шта лих ста во ва о „сла вјан ском” као је зи ку – ма ски и, по себ но, за 
па жљи ву и из у зет но про дук тив ну ана ли зу уло ге је зи ка у ка рак те ри за ци ји ли ко ва, 
али и њи хо ву уло гу у по кре та њу драм ске рад ње. 

Зо ри ће ва, ре ци мо, упра во ис тан ча ном ана ли зом упо тре бе сла ве ни за ма и књи-
шких ре чи, по ка зу је да ме ха нич ко ус по ста вља ње па ра ле ла из ме ђу Алек се и Ру-
жи чи ћа ни је оправ да но и об ли ку је сло же ну и упе ча тљи ву ана ли зу Ру жи чи ће вог 
и Је ли чи ног ли ка као тра ги ко мич них драм ских фи гу ра ко ји ма је ма ска при ра сла 
за ли це. Та ана ли за пред ста вља не сум њи ви до при нос мо дер ним чи та њи ма Сте ри-
ји не ко ме ди о гра фи је, а за сно ва на је, пре све га, на ми ну ци о зној ана ли зи ка рак те-
ри стич не иди о ма ти ке ових ли ко ва и ана ли тич ком вас по ста вља њу ње не ра фи ни-
ра не пси хо ло шке мо ти ва ци је. За раз ли ку од Алек се, ко ји за јед но с ма ском ба ро на 
Го ли ћа од ба цу је и ње гов је зик, Ру жи чић са сце не из ла зи као „сла вјан ски по е та“, 
иа ко га сви оста ли са гле да ва ју као не спо соб ног (или не мо рал ног) тр го вач ког кал-
фу ко ји је у ду ћа ну у ко ме је слу жио „ште ту на чи нио“. Је ли ца ће се, мо жда, под 
при ти ском оца и му жа ока ни ти „ру ма на“, али ја сно је да она пре ко во ље и без 
ра до сти при хва та брак у ко ме не ма ни тра га ње ном ро ман тич ном иде а лу „прин-
це са и хел до ва”. 

Ова ана ли за Сте ри ји них ко ме ди о граф ских ли ко ва и њи хо ве пси хо ло шке мо-
ти ва ци је, иа ко ну жно са же та и при ла го ђе на це ли ни мо но гра фи је, мо гла би би ти 
дра го цен под сти цај за да ља дра ма тур шка тра га ња и ино ва тив не по став ке Сте ри је 
„на шег са вре ме ни ка“ на срп ским сце на ма. 
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И раз ма тра ње функ ци је сла ве ни за ма и књи шких ре чи у ра ним тра ге ди ја ма, 
спро ве де но је као де таљ на, де лу при ме ре на ана ли за. Ау тор ка до ку мен то ва но и ком-
пе тент но по ка зу је ка ко су, на су прот дра ма тур шки функ ци о нал ној по ли гло си ји 
Сте ри ји них ра них ко ме ди ја, сла ве ни зми (и књи шке ре чи уоп ште) у тра ге ди ја ма 
за сту пље ни „ма ње-ви ше на исти на чин, али са не јед на ком функ ци о нал но шћу када 
је реч о књи жев ној вред но сти ових де ла“. Та ко у Све ти сла ву и Ми ле ви и На хо ду 
Си ме о ну они функ ци о ни шу „као ти пич ни ин стру мен та риј сен ти мен тал ног и мело-
драм ског сти ла“, ко ји под јед на ко ко ри сте и глав ни и спо ред ни ли ко ви тра ге ди је, 
уки да ју ћи ну жну је зич ку ди на ми ку и ра зно вр сност, као и функ ци о нал ност је зи ка 
у ка рак те ри за ци ји ли ко ва. Ау тор ка, ре ци мо, ефект но ана ли зи ра ди ја ло ге ју на ки ња 
са слу шки ња ма и по ка зу је да се, бар на је зич ком пла ну, не ус по ста вља раз ли ка 
ме ђу овим ли ко ви ма већ се са мо го ми ла за мор на, драм ски не функ ци о нал на ре пе-
ти тив ност. Ви сок стил у ове две дра ме гу би мо гу ћи сми сао за то што при па да 
сви ма – и вла да ри ма и по слу зи и зло де ји ма и њи хо вим жр тва ма. 

Је дан од ва жних до при но са ис тра жи ва ња Ми ле не Зо рић мо гло би би ти то 
што она, исто вре ме но, по ка зу је да, на су прот је зич кој мо но то но сти у Све ти сла ву 
и Ми ле ви и На хо ду Си ме о ну, упра во дра ма тур шки ефект на упо тре ба сла ве ни за ма 
и књи шких ре чи и њи хо во кон тра сти ра ње с на род ним је зи ком функ ци о ни шу „као 
основ естет ски упе ча тљи ве је зич ке ра зно ли ко сти ли ко ва и емо тив ног на бо ја дра-
ме“ , ка да је реч о тра ге ди ји Ми лош Оби лић. Ис тан ча на је зич ка ана ли за тек ста 
пре ра ста ов де у вр ло успе шну књи жев ну и дра ма тур шку ана ли зу из ко је сле ди 
нео че ки ван, али тим зна чај ни ји за кљу чак да би се, уз па жљи ву је зич ку ре дак ту ру 
и ре ди тељ ску ин вен тив ност, Сте ри јин Ми лош Оби лић мо гао вра ти ти на срп ске 
сце не. Не сум њив ква ли тет овог сег мен та ра да пред ста вља и ши ре, ана ли тич ки 
про дук тив ни је, са гле да ва ње Шек спи ро вог ути ца ја на Сте ри ју, пре све га уо ча ва ње 
мо гу ћих ре флек са Ха мле та, ко ји се не по ми њу у прет ход ним ана ли за ма ове тра-
ге ди је. Та ко по ред већ уо ча ва них им пул са („ве шти це – су ђа је, из да ја, лик злог 
на хо че та, са мо жи вост као при ро да све та“), она ука зу је и на упе ча тљи во и сцен ски 
ефект но кон тра сти ра ње „уз ви ше но па те тич ног сти ла и ко мич ног от кло на од ње га“, 
као ка рак те ри сти ку Шек спи ро вих де ла, па и на (до са да не у о че ну) па ра ле лу из ме-
ђу Не го ди не ре пли ке и чу ве ног Ха мле то вог мо но ло га. По пут Ха мле та и Не го да 
го во ри о цр ву чи ја хра на сви по ста ју („Ку ка ван црв ни је ни куд пре стао ко ли ко 
жи во ти ња ње га је де, но на посљдак сва ку жи во ти њу цр ви пи па ју“ – кур зив М. З.).

По ред дра го це ног до при но са ана ли зи је зи ка, ли ко ва и зна че ња Сте ри ји них 
ра них дра ма, ова кав при ступ мо гао би да ти но ве им пул се из у ча ва њу по то ње исто-
риј ске ме ло дра ме (она је на срп ским сце на ма за че та упра во Сте ри ји ним ра ним 
тра ге ди ја ма), као исто риј ски вр ло зна чај ног, али књи жев но ма ње-ви ше за мр лог 
жан ра. По себ ну вред ност овог по гла вља књи ге Ми ле не Зо рић, по ред већ на ве де них 
ана ли тич ких до се га, пред ста вља уо ча ва ње ка ко се „уну тар вре мен ски и жан ров ски 
бли ског кру га де ла по ка зу је Сте ри ји на скло ност да ме ња при ступ и по ступ ке и да, 
у из ве сној ме ри, по ле ми ше не са мо са сво јим са вре ме ни ци ма и ду хом епо хе већ и 
с вла сти тим де лом“. По ла зе ћи од оп штих по ла зи шта са др жа них у увод ном по гла-
вљу и ком плек сног са гле да ва ња Сте ри ји ног од но са пре ма је зи ку и Ву ко вим је зич-
ким ре фор ма ма, ау тор ка оства ру је ино ва ти ван и про ду бљен увид у по ли гло си ју 
раз ма тра них де ла, са гла да ва ју ћи је не са мо као ре флекс кла си ци стич ке по е ти ке 
већ и као сна жан из бој пи шче ве ства ра лач ке ин ди ви ду ал но сти и ге не ра тор ду бин-
ских зна че ња тек ста.

5. До бро уте ме ље на у те о риј ско-ме то до ло шком по гле ду, са бри жљи во при-
ку пље ним при ме ри ма из ре пре зен та тив ног кор пу са, уз пот пун увид у ре ле вант ну 
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ли те ра ту ру, ова мо но гра фи ја пред ста вља зна ча јан до при нос по зна ва њу и функ ци ји 
сла ве ни за ма у је зи ку јед ног од цен трал них ства ра ла ца пред ву ков ске епо хе – Јо ва на 
Сте ри је По по ви ћа. 
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КА ПО Е ТИ ЦИ КОН ЦЕП ТУ АЛ НЕ МЕ ТА ФО РЕ

(Ли ди ја Де лић. Зми ја, а срп ска. Кон цеп ту а ли за ци ја у усме ном фол кло ру.  
Ан дрић град – Ви ше град: Ан дри ћев ин сти тут, 2019)

Књи га Ли ди је Де лић Зми ја, а срп ска по све ће на је mag num opu su Мир ја не 
Де те лић (27. де цем бар 1950 – 18. де цем бар 2014) и „ле ген да ма о не стан ку“, као 
под се ћа њу на ње но књи жев но де ло. Ова по све та мо же се дво стру ко чи та ти: као 
при ја тељ ски и са рад нич ки гест15, али, исто та ко, и као би тан ау то по е тич ки ис каз, 
бу ду ћи да Ли ди ја Де лић ба шти ни, на ста вља, али и бит но до пу ња ва онај при ступ 
усме нок њи жев ном фол кло ру ко ји је, кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка, сво јим ра до-
ви ма уте ме љи ла Мир ја на Де те лић.

У се дам на ест сту ди ја ко је, за јед но с Увод ним на по ме на ма, Из во ри ма и Ли
те ра ту ром са чи ња ва ју ову књи гу, ис пи ту је се ме та фо ра, пре све га у усме ној епи-
ци, као „фун да мен тал но устрој ство људ ске кон цеп ту а ли за ци је“. Иа ко ау тор ка с 
мак си мал ном скру пу ло зно шћу ука зу је ка ко на стра не ра до ве и ис тра жи ва ња на 
ко ји ма се за сни ва ме то до ло шка ма три ца ње них огле да (ког ни тив на лин гви сти ка, 
де ло Еду ар да Са пи ра [Ed ward Sa pir], Џор џа Леј ко фа [Ge or ge La koff], Мар ка Џон-
со на [Mark Johnson] и др.) та ко и на ис тра жи ва ња до ма ћих ау то ра, основ ну на уч ну 
вред ност ове књи ге, као и ње ну по тен ци јал ну при влач ност за ши ри круг „не на уч-
них“ чи та ла ца, пред ста вља ис тра жи ва ње и пре зен то ва ње на чи на на ко ји се у срп-
ској (и ју жно сло вен ској) епи ци оте ло вљу ју ап стракт не ка те го ри је по пут про сто ра 
и вре ме на, или основ не ка те го ри је људ ског ко смо са: сун це, ме сец, во да, хра на, крв, 
вук, пут, по том ство, бе ба, ма ска и ма ски ра ње, ет но ни ми, Ко сов ски бој, онај свет, 
жа нр. Ве ћи на сту ди ја за ба вље на је раз ли чи тим ви до ви ма фор му ла тив но сти у усме-

15 Ау тор ка је с Мир ја ном Де те лић са ра ђи ва ла у ви ше зна чај них ра до ва и у књи зи 
Гла вит ју нак и оста ла го спо да, по све ће ној ту ма че њу ан то ло гиј ског из бо ра ан то ло гиј ског 
из бо ра еп ских ју нач ких пе са ма.
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ној епи ци, али се ове жан ров ске гра ни це у ис тра жи ва њу Ли ди је Де лић по по тре би 
ши ре, за хва та ју ћи и лир ско-еп ске и лир ске пе сме, као и усме но пре да ње без ко јег 
се свет усме не епи ке те шко мо же раз у ме ти. (Ре ци мо, од нос усме них еп ских пе са-
ма пре ма историjи бит но jе обе ле жен ве ро ва њем у исти ни тост, веродостоjност 
њи хо ве са др жи не, али и спе ци фич ном при ро дом те веродостоjности, што jе у оба 
аспек та ана лог но пре да њу.)

Уни вер зал но рас про стра ње на сим бо ли ка кон кре ти зу је се у књи зи Ли ди је 
Де лић у при ме ри ма из срп ског усме ног ства ра ла штва, чи ме се по сред но, али до-
вољ но ја сно, усме нок њи жев ни фол клор са гле да ва као вид опа жа ња и кон цеп ту а-
ли за ци је све та, јед на ко би тан као и тво ре ви не пи са не кул ту ре, а не као вид кул-
тур ног „за о ста ја ња“ ко је тре ба што пре пре вла да ти. Ова кав ана ли тич ки при ступ 
за сно ван је на об у хват ном за хва ту по ет ске гра ђе, што је, на гла ша ва ау тор ка у 
увод ном тек сту, омо гу ће но по сто ја њем пре тра жи ве елек трон ске ба зе по да та ка, 
чи ји су ау то ри Мир ја на Де те лић и ин же њер Бра ни слав То мић. Сем то га, на ин тер-
не ту је до сту пан и кор пус Ер лан ген ског ру ко пи са.16 По ла зе ћи од не сум њи во тач не 
прет по став ке да „по е ти ка жан ра на ди ла зи иде о ло шке пре ми се, ко је фи гу ри ра ју 
на ни жој струк тур ној рав ни“, ау тор ка је у кор пус ис тра жи ва ња укљу чи ла и хри-
шћан ску и му сли ман ску епи ку, ис пе ва ну о слич ним или иден тич ним кул тур ним 
фе но ме ни ма „на истом је зи ку, у истом ме трич ком обра сцу и на истом или бли ском 
ге о граф ском те ре ну – из две ју пер спек ти ва“.

Раз ма тра ње кон цеп ту а ли за ци је у усме ној епи ци по ла зи од нај оп шти јих ка-
те го ри ја: про сто ра и вре ма на и ука зи ва ња на њи хо ву не рас ки ди ву по ве за ност. 
Пр ва сту ди ја (Зми ја, а срп ска), чи ји на слов но си књи га у це ли ни, илу стру је по тре бу 
„да се у из у ча ва ње фор му ла тив но сти усме не по е зи је и про зе укљу че они сло је ви 
тек ста ко ји ни су лек сич ки, од но сно ме трич ки усло вље ни“. Ау тор ка та ко ука зу је 
да се усме на им про ви за ци ја за сни ва и на „са свим спе ци фич ном ви зу ел но-сим бо-
лич ком ко ду“.17 Про стор се у овој сту ди ји са гле да ва и кон кре ти зу је у ши ро ком 
кул тур ном кон тек сту, ко ди ран кре та њем зми је и ње ном по зи ци јом у од но су на 
вер ти ка лу axis mun di. Кре ћу ћи се из ко ре на др ве та жи во та, где је, гло бал но гле-
да но, ње на нај че шћа по зи ци ја, ка ње го вом вр ху – зми ја оцр та ва не бе ску осу, људ-
ско те ло18, др во све та, го ру. Ове про стор не вер ти ка ле ме ђу соб но су за мен љи ве. 

Све сту ди је Ли ди је Де лић, а по себ но две по чет не, по све ће не про сто ру и вре-
ме ну, де ле осо бе но кул тур но озрач је у ко јем се пре та па ју еле мен ти ан тич ке кул ту ре, 
хри шћан ског сред њо ве ко вља, али и са вре ме них гло бал них кул тур них то ко ва, са 
тра ди циј ском кул ту ром срп ском/ју жно сло вен ском/бал кан ском, у чи јим окви ри ма 
на ста је фор му ла тив на ме та фо ри ка и те мат ско мо тив ски фонд усме ног ства ра ла штва. 

Сту ди је по све ће не про сто ру и вре ме ну по ве зу је и ши ро ко при хва ће на свест 
да „кон цеп ту а ли за ци ја вре ме на за ви си од не по сред ног до жи вља ја про сто ра“, као 
што и кон цеп ту а ли за ци ја про сто ра укљу чу је ну жно и вре мен ску ди мен зи ју.19 У 

16 Ау то ри: др Мир ја на Де те лић, проф. др Сне жа на Са мар џи ја, др Ли ди ја Де лић и 
ин же њер Бра ни слав То мић – на сто ја ли су да до ку мен ту ју сва ки ко рак у про це су на ста ја ња 
ове вер зи је Ер лан ген ског ру ко пи са и омо гу ћи ли су до ступ ност и пре тра жи вост ба зе, као и 
увид у Ге зе ма но во из да ње.

17 Са ста но ви шта те ви зу ел но-сим бо лич ке осно ве усме ног пе ва ња зна чај не су до бро 
иза бра не илу стра ци је ко је књи га са др жи.

18 Бо го ро ди ца у хри шћан ској ико но гра фи ји га зи зми ју, по ве зу ју ћи, исто вре ме но, сво јим 
те лом зе маљ ски и не бе ски про стор.

19 „Има до та мо мо мач ка ура [сат] пу та“ у Цу ца ма (Цр на Го ра), ре ци мо, озна ча ва до брих 
шест ки ло ме та ра те шког пу та.
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ана ли зи Ли ди је Де лић та ко се по ве зу ју зми ја ко ја омо та ва ка ду цеј или Аскле пи јев 
штап и она гу ја ко ја у усме ној ли ри ци или у бај ци пре ти мла дун ци ма со ко ла/ор ла, 
или рок пти це и пти це ор ле ти це, ко је на гор њи свет из но се Синд ба да Мо ре плов ца 
или Мар ка Кра ва ри ћа. Мит ска вер ти ка ла, по ка зу је ау тор ка, оцр та ва се у упе ча-
тљи вим пе снич ким сли ка ма усме ног пе сни штва, по пут По дру го ви ће вог кон тра-
сти ра ња Му се Ке се џи је и Мар ка Кра ље ви ћа, ко је, не сум њи во, ре флек ту је су коб 
до њег, скот ског бо га Во ло са са Гро мов ни ком. Гу ја сво јим кре та њем обе ле жа ва и 
фор му ла тив ни при каз там ни це или гро ба. Са гле да ва ју ћи „зми ју, а срп ску“ у ши-
ро ко за хва ће ном кон тек сту свет ског „змиј ског ми та“20, Ли ди ја Де лић у сво јим 
сту ди ја ма по ме ра ана ли тич ке гра ни це, по ка зу ју ћи да је тра ди ци о нал на кул ту ра у 
ко јој на ста је и пре но си се усме на епи ка и срп ска и свет ска. 

Слич ну ши ри ну и осо бе ну за во дљи вост (не са мо за струч ног чи та о ца) има и 
сту ди ја Зв’је зда тје ра Мје се ца, по све ће на кон цеп ту а ли за ци ји и ме ра ма вре ме на у 
усме ној по е зи ји. Осве тља ва ју ћи са же то, али те мељ но сву ком плек сност кон цеп ту-
а ли за ци је вре ме на, хро но са и ка и ро са, по и ма ња вре ме на у фол кло ру и кон цеп та 
вре ме на ка рак те ри стич ног за мо дер не за пад не ци ви ли за ци је – ау тор ка до ла зи до 
пред ста ва „о до бром и злом ча су у срп ској/сло вен ској кул ту ри“. Исто вре ме но, она 
с пра вом ука зу је и на то да је овим пред ста ва ма о вре ме ну ана лог но „ве ро ва ње 
мо дер ног чо ве ка да по сто ји до бар и лош тре ну так да се не ка исти на са оп шти, не ка 
од лу ка до не се, учи ни овај или онај по тез у жи во ту“ – чи ме се до во де у сум њу она 
ис кљу чи во ан ти те тич ка са гле да ва ња од но са „мо дер ног“ и „фол клор ног“ кон цеп та 
вре ме на. Као „ква ли та тив ну ди вер си фи ка ци ју“ ау тор ка раз ма тра и ра сло ја ва ње 
вре ме на на ста ро/до бро/ју нач ко вре ме („то је би ло ка да се чи ни ло“) и са да шњи цу 
пе ва ча и њи хо вих ју на ка. Она ука зу је да ци клич ност „ни је екс клу зив на од ли ка 
мит ског по и ма ња вре ме на, већ ин те грал ни део свих рит мич ки струк ту ри ра них 
фе но ме на и у тра ди ци о нал ним и у мо дер ним за јед ни ца ма“. 

Срп ска/ју жно сло вен ска усме на по е зи ја, на гла ша ва Ли ди ја Де лић, „јед на је 
од нај бо љих илу стра ци ја ам би ва лент но сти и ком плек сно сти вре мен ске кон цеп ту-
а ли за ци је“. Низ увод них фор му ла хро ни чар ске епи ке об ли ко ва них као из ри ца ње 
од ре ђе не го ди не или да ту ма21, ау тор ка убра ја у пост фол клор но пе ва ње с про ме-
ње ном по зи ци јом пе ва ча – хро ни ча ра и су штин ски ино ви ра ном исто риј ском пер-
спек ти вом. Ово су о ча ва ње еп ске про шло сти, нео д ре ђе не, али ју нач ке, ве ли ке и 
су штин ског из во ра све га до брог у пе ва че вој са да шњо сти, и чи ње нич ког, пре ци зног, 
исто риј ског по зи ци о ни ра ња до га ђа ја, бит на је раз ли ка из ме ђу два ти па пе ва ња. 

У дру гом де лу сту ди је по све ће не вре ме ну ау тор ка по ка зу је ка ко се са од но се 
ко смич ко, би о ло шко и исто риј ско вре ме и ка ко и јед но и дру го и тре ће, на свој 
на чин, обе ле жа ва ју усме но пе ва ње и у епи ци и у ли ри ци. Она за кљу чу је да се 
„усме на епи ка (...) од ли ри ке (и ми та) раз ли ку је уто ли ко што од нос уза јам не про-
јек ци је не ус по ста вља са мо из ме ђу ко смич ког и би о ло шког, већ и из ме ђу ко смич-
ког и исто риј ског вре ме на“. Ово је до бар при мер јед ног од бит них ква ли те та и ове 
књи ге и на уч ног ра да Ли ди је Де лић. Она из у зет но рет ко при хва та ола ке за во дљи-
ве ана ло ги је и оп ште кон цеп те, а да их, исто вре ме но, и не огле да у по ет ској гра ђи. 
Ус по ста вља ју ћи, чи ни се с ла ко ћом, чврст и до сле дан ло гич ки си стем и вр ло пре-
ци зну ме то до ло шку ма три цу, она ни јед ном ни дру гом не до зво ља ва да по ста ну 

20 Као мо то сту ди је Зми ја, а срп ска. Зми ја у про стор ном ко ду, ау тор ка ста вља ре чи 
Ро бер та Т. Ма со на: „Змиј ска ми то ло ги ја је, по свој при ли ци, нај ши ре рас про стра ње на ми-
то ло ги ја по зна та чо ве чан ству“.

21 Ове пе сме су, упра во због уно ше ња да ту ма, у ста ри јим из у ча ва њи ма углав ном од-
ба ци ва не и свр ста ва не у „ла жно“ на род но пе сни штво.
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Про кру сто ва по сте ља, у ко ју ће се на сил но утр па ва ти жи во по ет ско тки во. На про-
тив, ло гич ка и ме то до ло шка кон струк ци ја при ла го ђа ва се чу ду пе сни штва и ле-
по ти ње го вог (ре)кре и ра ња све та.

„Хе те ро ге ни ма сив“ на ко јем се ба зи ра ви ђе ње и об ли ко ва ње све та у це ли ни 
ове књи ге осве тља ва се „у фор му ла ма, жан ро ви ма, и раз ли чи тим сег мен ти ма тра-
ди ци је“, та ко да све сту ди је у књи зи пре све га пред ста вља ју им пре сив ни по ку шај 
ре кон струк ци је на чи на на ко је је свет про ми шљан у усме ном пе сни штву. То ва жи 
и за оглед о Сун цу и Ме се цу („Док је Сун ца и док је Мје се ца“) као „сред стви ма 
кон цеп ту а ли за ци је у усме ној епи ци“: вре ме на, со ци јал не хи је рар хи је, фе но ме на 
ју на штва, али и „ве зе жен ског с ко смич ким“ ко ју, ис ти че ау тор ка, епи ка „по пра-
ви лу санк ци о ни ше, што је и епи лог окре та ло ка ба ла ди“. Као илу стра ци ју ове 
тврд ње Ли ди ја Де лић на во ди пе сме Се стра Ле ке ка пе та на и Же нид ба Ми лић 
бар јак та ра. Ово се мо же чи та ти и као сво је вр сни омаж де лу Мир ја не Де те лић, 
ко ја је Же нид бу Ми лић бар јак та ра убра ја ла у епи ку, а не у ба ла де, али и као на-
чел но ука зи ва ње да су по је ди не жан ров ске апо ри је, па и спо ро ви око жан ров ске 
при ро де пе са ма, пре све га ана ли тич ки под сти цај ни ако се осве тли њи хо ва за сно-
ва ност. Ука зу ју ћи на не спо ји вост со лар ног и лу нар ног ју на ка (ко ди ра ну у ми ту), 
ау тор ка по ка зу је и то ка ко су на ра ти ви у ко ји ма су Сун це и Ме сец ме та фо ре да на 
и но ћи „по ста ли (...) сјај на и жан ров ски про дук тив на осно ва за си жее за сно ва не на 
те ми коб не не спо ји во сти“, без об зи ра на то је ли реч о со лар ном и лу нар ном рат-
ни ку (С. Са мар џи ја) или љу бав ни ци ма по зи ци о ни ра ним на ис то ку и за па ду (М. 
Де те лић). С дру ге стра не, ин те гра тив на фор му ла „док је Сун ца и док је Мје се ца“ 
по ве зу је ова не бе ска те ла у осо бе ном кон цеп ту веч но сти и вре ме на као це ли не. 

„Еп ска атри бу ци ја во да“ („Про вре во да мут на и кр ва ва“) ис пи ту је се у ши-
ро ком ра спо ну од „еле ме на та ре ал не то по гра фи је“ до мит ске пра ма те ри је, ам би-
ва лент ног из во ра жи во та и про жди ру ће сти хи је и ме ста раз два ја ња, али и до ди ра 
овог и оног све та. Фре квен ци ја атри бу та, за сно ва на на об у хват ној еп ској гра ђи, 
ука зу је да је „еп ска атри бу ци ја во де из ра зи то (...) ре а ли стич на“. Ипак, ау тор ка за-
кљу чу је да је кон цеп ту а ли за ци ја во де не сти хи је у епи ци мно го сло же ни ја но што 
би се по ово ме мо гло прет по ста ви ти. Иа ко „во да мит ску се ман ти ку пре вас ход но 
ба шти ни на ни воу сло же ни јих син так сич ких и мо тив ско си жеј них скло по ва, а не 
у окви ру фор му ла ти па име ни ца+при дев“, про ду бље ном зна чењ ском ана ли зом 
от кри ва се ка ко ова при вид но ре ал на свој ства во де чу ва ју „на гла ше ну сим бо лич-
ку ди мен зи ју“. „На ду бљим се ман тич ким рав ни ма“, на гла ша ва ау тор ка, су сти чу 
се во да, крв и ви но, све до че ћи да ис ку стве на за сно ва ност не мо ра зна чи ти од су ство 
мит ских и ар ха ич них зна че ња. 

Тра га ње за „не слу ће ним (или тек слу ће ним) кон ти ну и те том еп ско га пе ва ња 
и фол клор них пред ста ва“, ка рак те ри ше, у су шти ни, це ли ну књи ге Ли ди је Де лић, 
обе ле жа ва ју ћи и кон цепт хра не (Еп ски ка ни ба ли зам), у ко јем се гу та ње „као фун-
да мен тал но фи зи о ло шко ис ку ство“ пре та па у ме та фо ру као те мељ ни прин цип 
ми шље ња. Дез ин те гра ци ја те ла, те ле сно по ни шта ва ње ју на ка, ука зу је на чул но 
кон крет ну усме ре ност мит ско га ми шље ња, у ко јем се ам би ва лент ни чин гу та ња 
по ве зу је са уни шта ва њем, али и са кон цеп том мај ке, при мар но мај ке Зе мље – оне 
ко ја све про жди ре и из ко је се све ра ђа.

Зна че ње и кон цепт кр ви у епи ци („Не пи’ кр ви, не по га ни те ла“) по ве зу је се 
са кон цеп том чи сте и не чи сте хра не, али и са „мо де ла тив ним по тен ци ја лом“ бо ја 
у епи ци. И ов де се исти но слич ност са др жа на у фор му ли цр на крв ца (згру ша на крв 
оди ста ме ња бо ју) раз ма тра на ни воу ду бљих зна че ња, та мо где се ста па ју хри-
шћан ска нор ма о кр ви као о не чи стом/по га ном пи ћу и она древ ни ја, еп ска ло ги ка, 
по ко јој ју нак мо же (мо ра?) би ти кр во пи ја ко ја жеђ га си под јед на ко и во дом, и ви ном, 
и кр вљу. Ово ау тор ку во ди до упе ча тљи вог ту ма че ња пред ста ве о Бо гу „ста ро ме 
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крв ни ку“, где она слу ти обри се „рат нич ког бо жан ства древ ног ин до е вроп ског 
пан те о на, ко је је до слов но узи ма ло крв“. 

Вук се у књи зи Ли ди је Де лић раз ма тра дво стру ко: у про стор ном мо де лу, као 
ме ди ја тор из ме ђу ди вљег и пи то мог, при ро де и кул ту ре, овог и оног све та, али и 
с об зи ром на раз ли чи ту кон цеп ту а ли за ци ју у еп ској и лир ској пе сми. Ова сту ди ја 
је та ко на сло вље на сти хом усме не успа ван ке Ни ни, си не, ву че и ба у че. Исто вре ме-
но, ак ти ви ра ју ћи ани ма ли стич ки про стор ни и вре мен ски код, ау тор ка до дат но 
об је ди њу је сво ја ис тра жи ва ња ко ји ма се про стор и вре ме ви ше стру ко по ка зу ју као 
те мељ ни кон цеп ти ко ји се оте ло вљу ју у раз ли чи тим ко до ви ма и раз ли чи тим жан-
ров ским мо де ли ма. Она за кљу чу је да је „атри бу ци ја еп ских ју на ка ге не ри са на у 
пре пле ту про стор ног мо де ла, ани ма ли стич ког ко да и жан ров ске стра те ги је“. 

И кон цепт пу та у усме ној епи ци (Од ба жда ри не до дру ма ри не) по ка зу је ка ко 
је про стор „при ви ле го ва но по ље из вор них до ме на у струк ту ри ра њу кон цеп ту ал-
них ме та фо ра“. Ши ро ко за хва ће на ана ли за пу та ука зу је да он функ ци о ни ше и као 
„про стор на сли ка про ме на“, што ау тор ка ви ди и као об ја шње ње „ти по ло шких 
ана ло ги ја ме ђу тек сто ви ма кул ту ра уда ље них у про сто ру и вре ме ну, као и у струк-
ту ри ини ци ја тич ких при ча“. Та ко се, уне ко ли ко нео че ки ва но, мо же ус по ста ви ти 
и низ ана ло ги ја из ме ђу пу та у епи ци и хро но то па пу та у фан та стич ном ро ма ну за 
де цу. По ред ве зи ва ња за уз раст ју на ка, пут се у фан та стич ном ро ма ну за де цу може 
оства ри ти као хро но топ и ве зи ва њем за од ре ђе не сег мен те днев ног ци клу са, по-
го то во за ноћ, или осо бе ним усме ра ва њем у ко ме вре мен ска ди мен зи ја мо же би ти 
ва жни ја од про стор не.

Кон цепт по том ства, као не за о би ла зан у па три јар хал ној кул ту ри, и од нос из-
ме ђу нео по зи вог на ло га же ни да ра ђа („Или ро ди или у род иди“) су штин ски је 
по ве зан с ам би ва лент ним кон цеп том бе бе у усме ном фол кло ру („На но жу јој че до 
из ва дио“), ко ја се и у тра ди ци о нал ном и у ур ба ном фол клор ном на ра ти ву „ква ли-
фи ку је за иде ал ну жр тву“, бу ду ћи да „лу до че до“ не по се ду је свест о смрт но сти.

Кон цепт ма ске Ли ди ја Де лић раз ма тра у два ра да. Пр ви је за о ку пљен „ма-
ски ра њем без ма ски“, од но сно чи ње ни цом да се пре по зна тљи вост ју на ка у епи ци 
пре вас ход но за сни ва на еле мен ти ма кул ту ре, па та ко про ме нив ши оде ћу и на чин 
че шља ња лик по ста је не пре по зна тљив. Као ма ска ко ја то ни је у овој сту ди ји се 
раз ма тра ју и бе ле зи на ју на ко вом те лу или оде ћа ко ја пре у зи ма њи хо ву при ро ду и 
функ ци ју, ука зу ју ћи, по тен ци јал но, на оног ко је (пре ма Фра је вој ти по ло ги ји) љу-
ди ма над ре ђен „по вр сти“, а не са мо „по сте пе ну“. Дру ги текст по све ћен ма ски 
ис пи ту је род ну тра ве сти ју у ши ро ком вре мен ском и кул тур ном об у хва ту, би ло као 
по твр ђи ва ње па три јар хал ног ка но на, би ло као ње го ву суб вер зи ју. И у овом тек сту 
по ка зу је се бит на уло га илу стра ци ја ко је ефект но ука зу ју на раз ли ку „из ме ђу ма-
ски ра ња у тра ди ци о нал ном и ур ба ном кон тек сту“.

У два тек ста (Кли че Ми лош срп ски по п’је ва ти и Тур ки њи ца. Же на у мре жи 
еп ске по е ти ке и сте ре о ти па о дру гом) Ли ди ја Де лић ис пи ту је „кон цеп ту а ли за-
ци ју ет но ни ма у еп ској по е ти ци“. Ши ро ко об у хва ће на гра ђа (по ред де се те рач ког 
еп ског кор пу са пре тра жи вог у елек трон ској фор ми, укљу че ни су и Ер лан ген ски 
ру ко пис и бу гар шти це) по ка зу је вре мен ску ди стри бу ци ју епи те та срп ски. Та ко се 
ис по ста вља „да је у по зни јем сло ју пе ва ња по сто ја ла да ле ко ве ћа по тре ба за ис ти-
ца њем ет нич ке при пад но сти“, што ау тор ка ту ма чи „др жав ном иде о ло ги јом“, раз ли-
ком у ни воу фор му ла тив но сти из ме ђу ста ри јих пе са ма и пе са ма но ви јих вре ме на 
и, пре све га, чи ње ни цом „да де мар ка ци ја ме ђу со ци јал ним сло је ви ма у ра спо ну од 
’сред њих’ до ’но ви јих’ еп ских вре ме на (а то је оквир но пе ри од од кра ја XVII до 
по чет ка XIX ве ка) по ме ри ла с вер ског на ет нич ки кри те ри јум“. Де таљ на ана ли за 
бу гар штич ког и де се те рач ког пе ва ња окон ча ва се ефект ним ту ма че њем ти ту ле ко ја 
се у пе сми Смрт вој во де Ка ји це да је Ђур ђу Бран ко ви ћу – „краљ од Ма ће до ни је“. 
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Ау тор ка прет по ста вља да је за усме не пе ва че уста нич ког вре ме на Ма ке до ни ја функ-
ци о ни са ла као си но ним за срп ске зе мље. У том ча су „цео срп ски жи ваљ [био је] 
на ста њен у Осман ској им пе ри ји или у Угар ској. Из те пер спек ти ве ’Ма ће до ни ја’ 
је под јед на ко да лек, ап страк тан, го то во ’уто пиј ски’ про стор ко ли ко и ’Ср би ја’.“

Ет но ним Тур ки њи ца Ли ди ја Де лић ис пи ту је са ста но ви шта еп ске по е ти ке, 
по ла зе ћи од основ не прет по став ке да је епи ка „иде о ло шки мар ки ран жа нр“, у ко-
јем се су коб за сни ва на опо зи ци ји ми – они, на ше/сво је – ту ђе. Кон цепт Тур ки ње 
об ли ку је се у ам би ва лент ном озрач ју из ме ђу од ба ци ва ња дру го га и на ло га за егзо-
га ми јом, ко ји во ди у ну жно брач но ве зи ва ње с дру гим. От ми ца ино вер ке ја вља се, 
уз то, и као об лик по твр ђи ва ња ју на штва, али и на чин да се по ве жу наш из у зет ни 
ју нак и Тур ки њи ца, ко јој у ње ном ет нич ком окруж ју не ма до стој ног па ра. Исто-
вре ме но, би ра ју ћи на шег ју на ка, Тур ки ња из ла зи из окви ра пред ста ве о жен ском 
„као де струк тив ном и опа сном би ћу“.

Ко сов ски бој се у књи зи Зми ја, а срп ска раз ма тра у сту ди ји Усме на епи ка vs. 
цар ство не бе ско. Слу чај сле пи це из Гр гу ре ва ца. Ау тор ка ука зу је на ре ла тив но мали 
број за пи са о Ко сов ском бо ју. Ово је, сма тра она, мо ти ви са ло Ву ка Ка ра џи ћа да у 
ви ше на вра та зах те ва од Лу ки ја на Му шиц ког да му „пре пи ше“ пе сме сле пи це из 
Гр гу ре ва ца. (Па ра док сал но, ни је дан ни дру ги не бе ле же име ове из у зет не пе ва-
чи це.) Као мо гу ћи раз лог због че га на про сто ру Ву ко вог бе ле же ња ни је би ло ви ше 
пе сма о Ко сов ском бо ју, ау тор ка на во ди чи ње ни цу да Вук „ни је по се до вао за пи се 
са Ко со ва“, те „то што се те ма ве ли ког по ра за ни је укла па ла у по е ти ку усме не епи-
ке“, по што је основ но иде о ло шко по ла зи ште еп ске пе сме на ша по бе да над дру ги ма. 
Због то га се ве ли ки бој, прет по ста вља ау тор ка, опе ва пар ци јал но, што је, уз то, 
по сле ди ца чи ње ни це да епи ка ве ли ке су ко бе по пра ви лу пре во ди у по је ди нач не 
кон фрон та ци је и дво бо је. Кон флик ти коjи су у са гле да ва њу историографиjе сло-
же ни, на мет ну ти и усло вље ни ни зом раз ли чи тих окол но сти – у пе сми, по пра ви лу, 
прерастаjу у лич ну од лу ку, jунаков из бор да се су прот ста ви неприjатељу. А таj су коб, 
чак и ка да се о ње му пе ва као о су ко бу воjски, у пе сму наjчешће ула зи као низ 
поjединачних бор би, двобоjа кон крет них jунака, или бар jуначких по ду хва та поjе-
диних воjних ко ман да на та. По тоj за о ку пље но сти суд би ном свог jунака, коjи jе, 
иа ко не сум њи во оли ча ва си стем вред но сти ко лек ти ва, опе ван као jединка, или по 
пре ла ма њу зби ва ња пре суд них за ко лек тив кроз суд би ну од ре ђе ног броjа поjеди
наца, пе сма се одваjа од историjе и ње ног са гле да ва ња значаjа jединке. 

Та ко се у „ко ма ди ма“ ко сов ских пе са ма су прот ста вља ју два вла да ра, иа ко до 
дво бо ја ме ђу њи ма не до ла зи, као и окле ве та ни ви тез и не вер ни ца рев до глав ник. 
Цар ство не бе ско, као све сни из бор све тог вла да ра му че ни ка, у пе сму уво ди Сле пи-
ца из Гр гу ре ва ца, али, по ка зу је ау тор ка, и у ње ном пе ва њу ус по ста вља се те мељ ни 
па ра докс: цар је иза брао не бе ско цар ство, али по раз и да ље је сте по сле ди ца из да је. 
Сем то га, у кон тра дик ци ји са из бо ром не бе ског цар ства је сте и ухо ђе ње вој ске и 
ла жно пред ста вља ње тур ске вој не си ле ко је је ја сно мо ти ви са но же љом за по бе дом. 
Сле пи ца из Гр гу ре ва ца, сма тра Ли ди ја Де лић, „пре но си ла је – очи то – тра ди ци ју 
по ни клу у цр кве ним кру го ви ма и за сно ва ну на култ ним тек сто ви ма и хри шћан ској 
иде о ло ги ји“. С дру ге стра не, за хва љу ју ћи ре цеп ци ји Ву ко ве збир ке, ње но ства ра-
ла штво „на шло се у са мим те ме љи ма ак ту ел ног пре да ња о Ко сов ском бо ју“. Су штин-
ска су прот ста вље ност исто риј ских чи ње ни ца (ка кав год да је био ис ход кон крет ног 
бо ја, Тур ци су у на ред них сто го ди на „пре у зе ли цар ство“) и ло ги ке и по е ти ке 
еп ске пе сме, до во ди до „ко ли зи је сло је ва раз ли чи тих по по ре клу и ста ри ни“, ко ја 
се уне ко ли ко раз ре ша ва тек у Ви шњи ће вом пе ва њу о Пр вом срп ском устан ку и 
на ло гу „сва ки сво је да по ка је ста ре“.

Ком по зи ци о ну ло ги ку књи ге Зми ја, а срп ска ле по осве тља ва прин цип по ко ме 
сту ди ји о Ко сов ском бо ју и цар ству не бе ском сле ди сту ди ја по све ће на кон цеп туа-
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ли за ци ји оног све таи у усме ном пре да њу. Као две основ не ка те го ри је у ко је се 
мо гу раз вр ста ти пред ста ве о по смрт ном тра ја њу ду ше, ау тор ка ис ти че ону о јед-
но крат ној зе маљ ској ег зи стен ци ји и не по врат ном од ла ску на онај свет, и ону по 
ко јој се ду ша мо же на раз ли чи те на чи не и с раз ли чи тим вред но сним пред зна ком 
вра ћа ти на овај свет. Ипак, у прак си се опа жа и низ про тив реч но сти ко је до во де 
у сум њу ову „чи сту“ ка те го ри за ци ју. Иа ко хри шћан ство од ба цу је ме темп си хо зу, 
у ње га ула зи пре да ње о ожи вља ва њу мр тва ца, а, та ко ђе, би тан део тра ди ци о нал них 
пред ста ва са др жи и ве ро ва ње о по жељ ном при су ству пре дач ких ду ша у жи во ту и 
об ред ној прак си по то ма ка. Исто вре ме но, пре ма овим ве ро ва њи ма, мр тви се мо гу 
вра ћа ти и као угро жа ва ју ћи (вам пи ри, на ви, ма ца ру ли). Та ко се, све до при зи ва ња 
ду хо ва као де ла ур ба ног фол кло ра, на раз ли чи те на чи не кон цеп ту а ли зу је мо гућ ност 
по врат ка ду ше са оног све та. 

По след ња, се дам на е ста сту ди ја, за ба вље на је исти но слич но шћу усме ног пре-
да ња и на чи ни ма на ко је се та ко ле бљи ва исти ни тост ар ти ку ли ше и по но вљи во шћу, 
ко ја се с њом мо же до ве сти у ве зу. Ове од ли ке, ис ти че ау тор ка, мо гу се уо чи ти 
„са мо ако се пре ва зи ђе ем ска пер спек ти ва“, по што се са мо пре ва зи ла же њем ин-
сај де ре ске по зи ци је мо же са гле да ти пре да ње као жан ров ска ка те го ри ја.

Раз ма тра ју ћи усме ну епи ку „као из у зет но ста би лан и крај ње фор му ла ти ван 
си стем“, ко ји сво јом фор му ла тив но шћу кон цеп ту а ли зу је свет и „пре во ди“ у до мен 
чул но кон крет ног нео пи пљи ве и не ви дљи ве фе но ме не, књи га Ли ди је Де лић Зми
ја, а срп ска под сти цај но и ефект но об је ди ња ва те о риј ску ма три цу и по ет ску гра ђу 
ко ја се, за хва љу ју ћи тој ма три ци, про ду бље но и сло је ви то са гле да ва. По е тич ки 
узу си епи ке уо ча ва ју се у ши ро ком жан ров ском, исто риј ском, иде о ло шком и кул-
ту ро ло шком кон тек сту, што ову књи гу чи ни ви ше стру ко при влач ним и ин те лек-
ту ал но про во ка тив ним шти вом, али и зна чај ним на уч ним до при но сом.

Др Љи ља на Пе ши канЉи шта 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

jo lji lja@g mail.co m
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ДРА ГО ЦЕ НИ ПЛО ДО ВИ ПРЕ ВО ДИ ЛАЧ КОГ РАШ ЧИ ТА ВА ЊА

(Је ли са ве та Ми ло је вић. Раш чи та ва ња Шек спи ра. Со не ти.  
Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2018)

Не сва ки да шњи, али леп и ви ше зна чан из раз раш чи та ва ње у на сло ву књи ге 
Је ли са ве те Ми ло је вић, ве ли ким де лом ука зу је на при ро ду овог, ре ци мо то од мах, 
ве ли ког и успе шног пре во ди лач ког и на уч ног по ду хва та. Њи ме се, по ред оста лог, 
же ли ре ћи и то да Шек спир ни ка да ни је до кра ја про чи тан, ни ти од и гран: сва ко вре-
ме, сва ки тре ну так, увек отва ра но ве мо гућ но сти од го не та ња ње го вог мо ну мен тал-
ног опу са, а те веч но но ве мо гућ но сти умно го ме оба ве зу ју ис тра жи ва че, књи жев не 
и по зо ри шне ту ма че, да Шек спи ра по ста ве у кон текст вла сти тог вре ме на. 

Та кву оба ве зу, за да так да чи та ју и раш чи та ва ју Шек спи ра без број пу та из но-
ва, има ју, на рав но, и пре во ди о ци. С тим што се они, на жа лост, не до вољ но че сто 
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при хва та ју та квог за дат ка. Раз ло зи за пре во ди лач ко уз ми ца ње пред Шек спи ро вим 
де ли ма мно го стру ки су и сло же ни, али се у осно ви сво де на јед но: пре во ђе ње Шек-
спи ра уз ви шен је, но и му ко тр пан по сао, чи ји ће за вр шни плод, у ди ги тал ном 
до бу ко је не ма вре ме на ни за шта осим за ого ље ну и крат ку, не ну жно исти ни ту 
ин фор ма ци ју, не из бе жно оста ти не до вољ но при ме ћен и не до вољ но вред но ван. Због 
то га рад на пре во ђе њу Шек спи ро вих де ла као ну жан пред у слов под ра зу ме ва огром ну 
на кло ност пре ма де лу тог ве ли ког драм ског пи сца и пе сни ка; та кав рад из и ску је 
пот пу но без ин те ре сну и без у слов ну љу бав и по све ће ност ко ја ће нај ве ћу и за пра-
во је ди ну на гра ду за огро ман труд про на ла зи ти у са мом при сном дру же њу са 
сти хо ви ма страт форд ског бар да, у ду бин ском по ни ра њу у рас ко шни свет ње го вог 
ду ха. Упра во из та кве на кло но сти на ста ли су пре во ди Со не та ко је је са чи ни ла 
Је ли са ве та Ми ло је вић.

Књи га Раш чи та ва ња Шек спи ра; Со не ти за о кру жу је три ло ги ју про фе сор ке 
Ми ло је вић о Со не ти ма, за по че ту књи га ма Шек спир: Со не ти (2012) и Шек спир на 
огле да лу (2017), и по мно го че му пред ста вља син те зу ви ше го ди шњег ис тра жи вач ког 
и пре во ди лач ког ра да ау тор ке по све ће ног Со не ти ма. Шек спир као не из бе жност, 
срећ но је ода бран на слов увод ног тек ста ко ји на дах ну то го во ри о мо ти ва ци ји пре-
во ди о ца за ова кав по ду хват, али ни шта ма ње убе дљи во и о ван вре мен ским ди мен-
зи ја ма Шек спи ро ве умет но сти. По гла вље под на сло вом Шек спи ро ви со не ти у 
пре во ду на срп ски од 1951. до 2018. до но си лу цид ну, ми ну ци о зну, и те о риј ско-струч-
ним ар гу мен ти ма оби ла то пот кре пље ну ана ли зу ра ни јих пре во ди лач ких до ме та у 
пре но ше њу Со не та на срп ски је зик. За вр шни део књи ге, на сло вљен Со не ти по сле 
Со не та, ра зно лик је али хар мо ни чан скуп од је ка под стак ну тих пре во дом Со не та 
ко ји је са чи ни ла Је ли са ве та Ми ло је вић.

Тај пре вод, на рав но, сре ди шњи је и нај ва жни ји део ове вред не књи ге. Пред 
на ма је, да кле, збир ка од 154 со не та, на ста лих по свој при ли ци по чет ком по след ње 
де це ни је ше сна е стог ве ка, и об ја вље них 1609. го ди не. Та је збир ка, на по ме ни мо и 
то, у раз ма тра њи ма опу са Ви ли ја ма Шек спи ра ве ко ви ма би ла по ма ло скрај ну та. 
По пут дру гих Шек спи ро вих не драм ских де ла, Со не ти су оста ли у сен ци ње го вог 
драм ског ства ра ла штва, те су не рет ко би ли по сма тра ни без ма ло као не ка кав мла-
да лач ки ин ци дент из го ди на ста са ва ња нај ве ћег драм ског пи сца у исто ри ји књи-
жев но сти. Исто ри ја књи жев но сти, ме ђу тим, уме да бу де не пра вед на, а исто ри ча ри 
по вр шни: јер, Со не ти су вр хун ска и ван вре мен ска по е зи ја, чи јој је ре цеп ци ји чи-
ње ни ца да је њи хов ау тор Ви ли јам Шек спир ве ро ват но ви ше шко ди ла, но што је 
мо гла да до при не се бла го на кло ни јем при хва та њу. 

Со не ти су исто вре ме но и ве ли ка тај на, ла ви ринт пре пун за го не та ка од ко јих 
ће мно ге оста ти за у век не раз ре ше не – пре све га оне ко је се ти чу иден ти те та њи-
хо вих про та го ни ста, Шек спи ро вим сти хо ви ма укле са ним у веч ност. Ко је В. Х, 
ко ме ове пе сме ду гу ју свој на ста нак, ко је ле пи мла дић из пр вог, а ко без ду шна 
го спа из дру гог де ла збир ке, не ка су од пи та ња на ко ја су сва до са да шња шек спи-
ро ло шка ис тра жи ва ња по ну ди ла тек ма ње или ви ше при хва тљи ве прет по став ке 
и на га ђа ња. Као јед на од нај за ни мљи ви јих прет по став ки те вр сте из два ја се она 
ко ју је фор му ли сао Јан Кот, ве ро ват но нај о ри ги нал ни ји и нај лу цид ни ји ту мач Шек-
спи ро вог де ла (ма кар у два де се том ве ку – де вет на е сти је имао Кол ри џа, а осам на-
е сти Се мју е ла Џон со на) – прет по став ка по ко јој су Со не ти, уз Бу ру, нај лич ни је 
Шек спи ро во де ло. Ти ме се, по ред оста лог, же ли ре ћи и то да их је мо гу ће чи та ти 
као сво је вр сну ау то би о гра фи ју, дра ма тич но и уз ви ше но све до чан ство о јед ном 
емо тив но бур ном пе ри о ду пе сни ко вог жи во та. Та кав ути сак по ста је го то во не из-
бе жан он да ка да Со не те чи та мо у це ли ни, од пр вог до по след њег. По ред уз бу дљи-
ве при че ко ја се по ма ља у сти хо ви ма и из ме ђу њих, та квим чи та њем по ста је мо 
до дат но све сни ве ли ких, ван вре мен ских те ма ко ји ма су про же те ове пе сме: оне 
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го во ре, по ред оста лог, о љу ба ви као из во ру ра до сти и пат ње, о умет но сти као нај-
де ло твор ни јем ви ду су прот ста вља ња про ла зно сти, о не до хват ном сми слу жи во та 
и ужа са ва ју ћем бе сми слу смр ти.

У пре во ђе њу те ми са о но ду бо ке а стил ски рас ко шне по е зи је наш је зик, огле-
да ли су се то ком про те клих де це ни ја мно ги вр сни пре во ди о ци, не ки од њих с 
не ма лим успе хом. Пре вод Је ли са ве те Ми ло је вић, ме ђу тим, мно гим сво јим од ли-
ка ма над ма шу је до са да шње пре во де Со не та на срп ски је зик. Са вр ше но по зна ва ње 
ен гле ског је зи ка – ка ко са вре ме ног, та ко и ре не сан сног, Шек спи ро вог – ве ли ка је 
по чет на пред ност ко ју је про фе сор ка Ми ло је вић има ла у од но су на све оста ле пре-
во ди о це Со не та. Та пред ност, удру же на са ми ну ци о зним осе ћа јем за ни јан се срп-
ског је зи ка, као и са не по ре ци вом пе снич ком да ро ви то шћу, до ве ла је до ис хо да 
ко ји пред ста вља из у зет но зна чај но за ве шта ње срп ској кул ту ри. Вр хун ском пре во-
ди лач ком до ме ту ов де је до при не ла и узор на ака дем ска сту ди о зност и акри бич ност; 
јер, да би се књи жев но де ло ва ља но пре ве ло, по треб но је да га нај пре из у чи мо и 
схва ти мо до нај сит ни јих де та ља – а Је ли са ве та Ми ло је вић је Шек спи ро вој по е зи-
ји при сту пи ла упра во на та кав, ду бо ко сту ди о зан на чин. Та ко је ус по ста вље на 
пот пу на рав но те жа из ме ђу из у зет не на кло но сти пре ма пи сцу с јед не стра не и 
ака дем ске озбиљ но сти с дру ге; упра во на тој рав но те жи, чи ни се, по нај ви ше се 
те ме љи овај вр хун ски пре во ди лач ки до мет. 

Тек сто ви дру гих ау то ра, до так ну тих и на дах ну тих Шек спи ро вом не про ла-
зном ве ли чи ном, у за вр шном де лу књи ге за о кру жу ју ову при чу и отва ра ју но ве 
те ме, још јед ном ис ти чу ћи мо ну мен тал ност драм ског и пе снич ког опу са Ви ли ја ма 
Шек спи ра. Је ли са ве та Ми ло је вић је овом књи гом по ди гла зна ча јан спо ме ник тој 
умет но сти, ко ји ће по ста ти и оста ти не за о би ла зан у свим да љим из у ча ва њи и ма 
Шек спи ро вог де ла у срп ској кул ту ри. 

Др Зо ран Д. Па у но вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ан гли сти ку

zdpa u no vic @gmail.com
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Про фе сор Ва со Ми лин че вић ни је до че као да на вр ши де ве де сет и пр ву го ди-
ну жи во та (Бр лог код Оточ ца, у Ли ци, 20. де цем бра 1928 – Бе о град, 16. де цем бра 
2019). Оти шао је ме ђу по сљед њи ма из ге не ра ци је ко ја је од ра ста ла у Дру гом свјет-
ском ра ту, по том ода бра ла, по сли је шко ла у раз ли чи тим кра је ви ма и ре пу бли ка ма 
та да шње др жа ве, да на он да шњем Фи ло зоф ском фа кул те ту сту ди ра ју го сло вен ске 
књи жев но сти и да се дру жи на омла дин ским рад ним ак ци ја ма (Сло бо дан Ж. Мар-
ко вић, Ми ли ја Никoлић и др.). По сли је ди пло ми ра ња (1953) ра дио је у Учи тељ ској 
шко ли у Све то за ре ву (Ја го ди на) и у вр шач кој гим на зи ји, по том био струч ни са-
рад ник про свјет них уста но ва АП Вој во ди не. Од 1958. до 1994. го ди не је на Фи ло-
ло шком фа кул те ту (из дво јен из Фи ло зоф ског 1960. го ди не), про шао сва зва ња, од 
аси стен та до ре дов ног про фе со ра. У том пе ри о ду је био и лек тор за сх је зик у 
Стра збу ру, и управнк НБ Ср би је, и го сту ју ћи про фе сор Кар ло вог уни вер зи те та у 
Пра гу. 

Од 1958. го ди не са ра ђи вао је у го то во свим срп ским (и ју го сло вен ским) књи-
жев ним и књи жев но на уч ним ли сто ви ма и ча со пи си ма. При ре дио је кла си ке за 
по пу лар не и школ ске би бли о те ке (Ву ка, До си те ја, Сте ри ју, Ра ди че ви ћа, Триф ко-
ви ћа, Зма ја, Ко сти ћа, Јак ши ћа, Или ћа, Ве се ли но ви ћа ...), об ја вио ви ше мо но гра-
фи ја у по зна тој, и да нас ци је ње ној, ма лој би бли о те ци бе о град ског „Ра да“ (Јан ко 
Ве се ли но вић, Бран ко, Змај, Ко стић). Тај пе ри од је за вр шен од бра ном док тор ске 
те зе Ко ста Триф ко вић – жи вот и де ло (1965, књи га 1968). Усли је ди ће са рад ња са 
Ин сти ту том за књи жев ност и умет ност, дје ло ва ње у уста но ва ма кул ту ре гра да 
Бе о гра да, Бе о град ског уни вер зи те та и у фо ру ми ма Са ве за ко му ни ста Бе о гра да и 
Ср би је. 

Ра спон Ми лин че ви ће вог из у ча ва ња но ве срп ске књи жев но сти и кул ту ре об у-
хва та дра му, књи жев ну пе ри о ди ку, опу се нај зна чај ни јих пи са ца 19. ви је ка, на уч не 
и кул тур не ин сти ту ци је, зна ме ни те лич но сти Бе о град ског уни вер зи те та... По сли-
је док тор ске ди сер та ци је, од кра ја 60-их до сре ди не 80-их, проф. Ми лин че вић је 
об ја вио Тра гом на ше ба шти не, Из ста рих ри зни ца, На рас кр шћу епо ха: срп ски 
књи жев ни ча со пи си 1850–1860, па оби мом и за хва том ре пре зен та тив на, Твор ци и 
ту ма чи, Срп ска дра ма до Ну ши ћа. И по сли је пен зи о ни са ња је из у зет но ак ти ван 
– Ву ко во са зве жђе, Ни ко ла Те сла и књи жев ност, Ве ли ка шко ла и ве ли ки про фе со ри, 
Осве тља ва ња и су о ча ва ња, Уни вер зи тет и књи жев ност. У тим књи га ма ве ли ка 
име на (Ор фе лин, До си теј, Вук, Ви да ко вић, Со ла рић, Сте ри ја, Ње гош, Бран ко, Во-
ји слав, До ма но вић, Ну шић) пра ти низ ма ње по зна тих лич но сти, ко је по не ком 
чи ни о цу свог дје ло ва ња ула зе у ви до круг исто ри ча ра срп ске кул ту ре. 

Проф. Ми лин че ви ћа је ис тра жи вач ки дар, го то во би се ре кло – ис тра жи вач-
ка сре ћа, од ве ла за са мо не ко ли ка мје се ца у Пра гу, до до ку ме на та до ко јих ни су 
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при је ње га до шли на ши на уч ни ци у спе ци ја ли зо ва ним из у ча ва њи ма. Тре ба ло је, 
ме ђу тим, осим сре ће има ти и на уч не про ниц љи во сти па иза пи сма Д. Да ви до ви ћа 
у за о став шти ни Јо зе фа До бров ског, па три јар ха сла ви сти ке, от кри ти да се ра ди о 
пи сму Оту Ду би сла ву Пир ху, ау то ру зна ме ни тог пу то пи са по Ср би ји; или пре по-
зна ти ра не пре ра де Тур ге ње вље ве про зе у срп ској пе ри о ди ци, или пи сма кне за 
Ми ло ша и Ми ха и ла, и па три јар ха Ра ја чи ћа Јо зе фу Ша фа ри ку. (Осо би то је за ни-
мљи во ка ко се па три јарх Ра ја чић, ве ли ки Ву ков при ста ли ца, чо вјек ко ји је, по 
свје до че њу Ни ка но ра Гру ји ћа, го во рио не пре ва зи ђе ним срп ским – по ти цао је из 
Ли ке – за ла гао за ус по ста вља ње оп ште сло вен ског књи жев ног је зи ка.) Та ко су као 
по себ но под руч је ушле ве зе на ше књи жев но сти с дру гим књи жев но сти ма и кул-
ту ра ма (Те сла, Ша фа рик, Тур ге њев, Уна му но, ен гле ски пре во ди на род не пје сме 
Се стра Ле ке ка пе та на, Иво Ан дрић, Де сан ка Мак си мо вић, Ну ши ће ве дра ме на 
че шком, Вла дан Де сни ца).

Иа ко је из у ча вао глав не лич но сти и глав не то ко ве у исто ри ји срп ске књи жев-
но сти, на ми рио је и дуг пре ма за ви ча ју, од но сно пре ма књи жев ној традицiји Ср ба 
у Хр ват ској. Био је је дан од но си ла ца за ми сли Књи жев не хре сто ма ти је: из књи
жев не ба шти не Ср ба у Хр ват ској (За греб, 1979), гдје је об ја вио при ло ге о Пе тру 
Пе тро ви ћу Пе ци ји и Ма ти ји Ба ну као драм ским пи сци ма. Ње го ва је за слу га што 
да нас бо ље по зна је мо дје ло Јок си ма Но ви ћа Ото ча ни на (пред го вор уз фо то тип ско 
из да ње Ла за ри це, 1997), Па вла Со ла ри ћа, Вла ди ми ра По по ви ћа. Те слин чла нак о 
срп ској на род ној по е зи ји у аме рич ком ча со пи су (у књи зи Из ста рих ри зни ца, 1978), 
до би ће обим ни ји на ста вак у ма лој а бо га тој мо но гра фи ји Ни ко ла Те сла и књи жев
ност (2006), гдје је осви је тље но Те сли но по сре до ва ње из ме ђу срп ске књи жев но сти 
и аме рич ке чи та лач ке пу бли ке, ње го ви тек сто ви књи жев не ври јед но сти (Мо ји про
на ла сци) и Те сла као ју нак књи жев них дје ла. 

Проф. Ми лин че вић је на сљед ник оне фи ло ло шке тра ди ци је ко ја се же од Ђуре 
Да ни чи ћа, Сто ја на Но ва ко ви ћа и Па вла По по ви ћа, гдје се по ред оп штих пи та ња 
уви јек на ла зи ло про сто ра за еле мен тар ни ис тра жи вач ки рад. За то су ње го ве књи ге 
пу не уз бу дљи вих от кри ћа. По њи ма, по сту ди ја ма о срп ској дра ми (на ро чи то по 
мо но гра фи ја Ко ста Триф ко вић – жи вот и де ло), по из у ча ва њу срп ских ча со пи са 
и ли сто ва, он оста је у те ме љи ма срп ске књи жев не исто ри о гра фи је, а у сје ћа њи ма 
сво јих ко ле га и при ја те ља оли че ње ве дри не, дру же љу би во сти и жи вог ан га жо ва ња 
око ак ту ел них пи та ња срп ске кул ту ре. Од у пи рао се ди ле тан ти зму у на у ци, по ру-
чи вао да је не кул ту ра ску пља од кул ту ре, пре по зна вао на уч ни ке без на у ке, го во рио 
о књи зи као ме та фо ри за кул ту ру и по сред ни ку ди ја ло га, ус тра ја вао дон ки хот ски 
про тив раз два ја ња у је зи ку и књи жев но сти и про тив на ци о на ли стич ких стра сти.

Др Ду шан Ива нић
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ЖАР КО РО ШУЉ (1940‒2018)

Ти хо и не при мет но, ка ко је жи вео и пи сао, из жи во та је по чет ком но вем бра 
про шле го ди не (2018), оти шао Жар ко Ро шуљ.

О ње го вом ра ду, као са рад ни ку Ин сти ту та за књи жев ност, и во лу ми но зној 
исто ри ји срп ске књи жев не пе ри о ди ке ко јом се пре да но ‒ мо же се ре ћи ‒ до по след-
њег да ха ба вио, оста вља ју ћи им пре си ван опус од се дам књи га Час опи са ча со пи са, 
и осим у штам пи – где сам има ла част да и ја бу дем јед на од ре цен зе на та – го во-
ри ли су ов де по зва ни ји од ме не.

Хо ћу да ка жем не што о јед ном дра го це ном књи жев ном при ја тељ ству, ко је се 
за че ло пре 7 го ди на, тач ни је у мар ту 2012, на кон про мо ци је мо је књи ге Же на у 
срп ској књи жев но сти, где је и Све тла на Вел мар-Јан ко вић ука за ла част и узе ла 
уче шће. На кон то га, усле ди ла је пре пи ска ко јој се при дру жио и Жар ко, да би се то 
књи жев но при ја тељ ство про ду жи ло и на кон Све тла ни не смр ти 2014, ево да кле, 
пу не че ти ри го ди не, ка да је и Жар ко Ро шуљ, ве ру јем ‒ од ту ге ко јој не ма ле ка, сем 
у бес при мер ном ра ду и по све ће но сти, ка ко Све тла ни ном де лу и сво јим нео бја вље-
ним ру ко пи си ма, 3. но вем бра 2018. та ко ђе на пу стио овај свет.

Та пи сма су нај че шће по чи ња ла са „Дра га на ша ...“, па су се на чу дан на чин 
та ко и на ста вља ла (у мно жи ни), јер, ка ко ми је сам Жар ко на пи сао, ни је мо гао да 
се на вик не на јед ни ну у обра ћа њу. Ис по чет ка, ре ђа, по том све че шћа и ба рем јед-
ном не дељ но, на ша пре пи ска је на ста вље на на истом – Све тла ни ном меј лу – и 
ве ру јем да је на тај на чин мо жда код ње га уте шно про ду жа ва на илу зи ја и ње ног 
по сто ја ња. Јер, ка ко ми је на пи сао, на кон уо би ча је них и број них из ра за са у че шћа 
на кон Све тла ни не смр ти, од јед ном је „те ле фон утих нуо“, ни ко се ви ше ни је ја вљао. 
Да кле, у тој ти ши ни и му ку, ваљ да је ди но на ша пре пи ска се на ста вља ла на – и 
че сто, иа ко на кон број них оба ве за ако успем да се ја вим, истог да на или ве че ри, 
до би ја ла сам ње гов од го вор. Уз оне чи сто људ ске сит ни це, о здра вљу, бли жњи ма, 
бри га ма, нај че шће смо пи са ли о књи жев но сти и књи жев ним те ма ма.

Те ме су нај че шће би ле по во дом Све тла ни ног де ла, ко је сам тад до чи та ва ла и 
по је ди ним де ло ви ма ње ног опу са се (за ка сне ло) по све ти ла, а све ви ше, би ли су то 
спон та ни и за ни мљи ви ути сци о упра во про чи та ном, ко мен та ри са ли са вре ме ну 
књи жев ну до ма ћу сце ну, умре жа ва ли су се по да ци о лич но сти ма из исто ри је књи-
жев но сти, али и са вре ме ни ци ко је смо за јед но по зна ва ли... Умео је Жар ко че сто, 
вр ло на дах ну то, да пи ше и о не ким де та љи ма из нај ин тен зив ни јег де ла књи жев ног 
жи во та со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, на ро чи то из „Но ли та“, где је Жар ко ра дио до 
пен зи је. Био је Жар ко Ро шуљ из ван ред но лу ци дан ту мач и из ван ре дан по зна ва лац 
са вре ме не књи жев но сти, али и вр стан зна лац књи жев не про шло сти, као и мо дер-
них то ко ва (до вољ но је спо ме ну ти ње го ве књи жев не по чет ке – као пе сни ка ви зу-
ел не по е зи је, са три збир ке Ва ри ја ци је 1971, Лу дај ни цу 1977 и Шест пе са ма за В.П. 
1983) и пра ва је ште та што се ни је ја вљао и у књи жев ној кри ти ци. Имам ути сак да 
је ура дио мно го ви ше не го што је по зна то и при зна то у на шој књи жев ној јав но сти, 
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и чи ни ми се, да је но сио је дан бла ги окус гор чи не због то га. На не ки на чин, то је 
ис пра вље но окру глим сто лом у Ин сти ту ту за књи жев ност 2016. го ди не ка да је од 
стра не зна чај них и ода бра них струч ња ка су ми ран ње гов рад у срп ској књи жев ној 
пе ри о ди ци, рад до та да го то во без при зна ња, ко је му је ба рем та да – за ње го ва 
жи во та, би ло да то. Том при ли ком ми је пи сао да се он при хва тио оно га што се у 
књи жев но сти сма тра „ефе мер ним“, али без че га не ма пра ве и ба зич не кул ту ре. 
Тек са са гле да ва њем оно га о че му се пи са ло у штам пи пре сто ти ну и ви ше го ди на, 
пра ви књи жев ни струч њак мо гао је сте ћи пра ви увид о епо хи, али и сва ко днев ни ци 
и ствар ном жи во ту јед ног дру штва.

По ре чи ма Мар ка Не ди ћа, ко ји је је дан од рет ких кри ти ча ра ко ји се ба вио 
де лом Жар ка Ро шу ља, сво јим не за о би ла зним сту ди ја ма о срп ској пе ри о ди ци „у 
пр вом ре ду на го ве ште на је пси хо ло шка и етич ка сли ка та да шњег срп ског дру штва, 
срп ске по ли ти ке, пар тиј ских бор би и мо ра ла, као и из ра зи тих ин ди ви ду а ли стич-
ких те жњи свих оних ко ји се ба ве не ким јав ним ра дом...“ И ус пео је, Жар ко Ро шуљ, 
ка же се да ље: „...да по ме ри уста ље ну сли ку о по је ди ним лич но сти ма на ше књи-
жев не, кул тур не и по ли тич ке исто ри је и да ука же на оне чи ње ни це и ста во ве ко ји 
у до са да шњим пред ста ва ма о њи ма ни су би ли у оп ти ца ју или ни су би ли по зна ти 
ши рој кул тур ној јав но сти...“

Нај зад, че сто ми је пи сао и о не ким ве о ма за ни мљи вим се квен ца ма, на го то-
во ли те рар ни на чин, из Све тла ни ног и ње го вог жи во та и ра да. Јед ном сам му и 
пред ло жи ла, на кон Све тла ни ног од ла ска: – „Жар ко, за што све то не уоб ли чи те у 
не ку вр сту ме мо а ра, би ће од ин те ре са за ову кул ту ру“, а он ми је од го во рио, да се 
и сам ба вио том ми шљу, али је од у стао: „Схва ти те, ре као ми је, су ви ше је још све-
же и бол но“. Да, на рав но, раз у ме ла сам и ви ше ни кад ни сам по ста ви ла то пи та ње.

Пам тим на ро чи то јед но ње го во пи смо по во дом мо је књи ге Же на и иде о ло ги ја 
(2017), где су чак три тек ста по све ће на Све тла ни Вел мар-Јан ко вић. На пи сао га је 
у да ху, од мах на кон чи та ња књи ге и би ло је то ли ко ле по да сам га од штам па ла 
се би за ду шу. Из ње га из два јам са мо јед ну ре че ни цу: „Во лео бих да је Све тла на 
до жи ве ла да про чи та ове Ва ше ре до ве о ње ној Ниг ди ни. Ре дов но је при су ство вао 
про мо ци ја ма мо јих књи га, а на јед ној је и го во рио (о ан то ло ги ја жен ске при по вет ке 
од 1950. го ди не) – Врт На де – књи зи, чи јем је на сло ву у на шој пре пи сци, ин спи ра-
тив но за пра во он и ку мо вао). По зи вао ме је и на све про мо ци је Све тла ни них књи-
га у књи жа ру „Дел фи“ и по кла њао при мер ке сва ког Све тла ни ног но вог из да ња из 
Са бра них де ла.

Али ка да ми је и сам по слао сво ју књи гу Лек си кон срп ске ша љи ве пе ри о ди ке 
1830‒1918, зна ла сам да смо пра ви при ја те љи. Пи та ла сам га – за што не ма пот пи са, 
а он је ре као скром но, да ни ка да се ни ка да не пот пи су је на сво јим књи га ма, ни ти 
пи ше по све те. По том је усле дио по зив Ма ти це срп ске за ре цен зи ју (на жа лост, ње-
го ве по след ње књи ге „Час опи са ча со пи са VI II“, Из срп ске штам пе XИX и XX 
ве ка 1837‒1992) и са за до вољ ством сам при хва ти ла и на пи са ла, ка ко је сам Жар ко 
ре као, не ре цен зи ју, већ пра ву сту ди ју о ње го вом ра ду. Ра ду јем се са да, што је то 
про чи тао за жи во та и што је био вид но об ра до ван.

Нај че шће смо се сре та ли у Ин сти ту ту, на скуп шти ни Ву ко ве за ду жби не и у 
Срп ском књи жев ном дру штву – на по след њој скуп шти ни, ви де ла сам га по след њи 
пут. А пре пи ска је те кла до по след њих да на Сај ма књи га 2018. го ди не. Мно ге ва жне, 
ле пе и по уч не ства ри чу ла сам пр ви пут од ње га. Жи вео је у књи жев ном по сла њу 
ка кво ви ше не по сто ји. Тај ни во књи жев них зна ња и обра зо ва ња, кул ту ре оти шао 
је са њим. Кроз ту гу што од ла зи још је дан при пад них ста ри је, кла сич но обра зо ва-
не ге не ра ци је, исто вре ме но сам и сил ног обо га ће на што сам га по зна ва ла, што је 
сво јом до бро том и вред ним, пре га лач ким ра дом, а још ви ше упор но шћу (та ко 
рет ком ка те го ри јом код нас) за ду жио исто ри ју срп ске књи жев не пе ри о ди ке.
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Уз све што је сам ура дио у књи жев но сти – не до вољ но при знат и по знат – Жар ко 
Ро шуљ ће оста ви ти је дин ствен по не че му што је ме не, а ве ру јем и мно ге мо је књи жев-
не са вре ме ни це, ду бо ко им пре си о ни ра ло – као су пруг на ше ве ли ке књи жев ни це 
и ака де ми ка, Све тла не Вел мар-Јан ко вић – омо гу ћио је њен бли ста ви књи жев ни 
уз лет и оства ре ње нај зна чај ни јих де ла у по след њих 29 го ди на њи хо вог за јед нич ког 
жи во та. Уз ње га је Све тла на Вел мар-Јан ко вић на шла оно иде ал но спо кој ство, неоп-
 ход но за сва ко вр хун ско умет нич ко ства ра ла штво – по го то во за же ну. Он је био 
та без у слов на по др шка, оно нео п ход но уто чи ште, ка ко је и она са ма на пи са ла у 
сво јој по след њој ау то би о граф ској бе ле шци: „На шла је мир уз дру гог су пру га Жар ка 
Ро шу ља, еко но ми сту и исто ри ча ра на ше ху мо ри стич ке штам пе 19. ве ка“. Обич но 
су иза успе шних пи са ца, свет ских и на ших, ста ја ле же не, ов де је слу чај са свим 
осо бен и са свим обр нут ‒ у сре ди ни, ко ја ина че, вид но оску де ва по др шка ма ове 
вр сте, и ти ме је при мер умет нич ког бра ка Жар ка Ро шу ља и Све тла не Вел мар-Јан-
ко вић је дин стве ни ји и дра го це ни ји у но ви јој срп ској књи жев но сти и кул ту ри.

По чи ва са да Жар ко Ро шуљ, по крај сво је Све тла не, сни ва веч ни сан на Но вом 
гро бљу и по ро дич ној гроб ни ци Ву ло ви ћа, ко ја је за хва љу ју ћи де лу Све тла не Вел-
мар-Јан ко вић остао у ко ри ца ма књи га и ве чан. Из др жао је жи вот са мо че ти ри 
го ди не на кон ње – од ла зе ћи, на кон сва ко днев ног, не у мор ног ра да за ње го во осла-
бе ло ср це, ре дов но, па ле ћи јој све ћу, што ми је та ко ђе у сво јим пи сми ма спо ми њао. 
Са да су њи хо ве ду ше, са чу ва не у књи га ма је ди на све до чан ства њи хо вог је дин стве ног 
и дра го це ног по сто ја ња, сто је ћи са да на по ли ци мо је би бли о те ке веч но сје ди ње не. 

Не ка му је веч на сла ва и хва ла!

У СКД, 21. фе бру а ра 2019. Др Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац 





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. ПРЕдаЈа РУКОПИСа
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити по-
датке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2. ПРОцЕС РЕцЕНзИРаЊа
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3. ЕЛЕМЕНТИ Рада (обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
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в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же
так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;

г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 
1,5 cm у односу на основни текст;

д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4. фОРМаТ
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. цИТИРаНЕ фОРМЕ
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...”, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. цИТИРаЊЕ РЕфЕРЕНцИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (СаМаРџИЈа 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MurPhy 1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (дЕРЕТИћ 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (ПаВИћ 1972а: 

34), (ПаВИћ 1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (РадЕВИћ – МаТИцКИ 2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (ЖИВКОВИћ 1970; 

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (СУВаЈџИћ 2005: 201; ПЕТКОВИћ 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. цИТИРаНа ЛИТЕРаТУРа 
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег” параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
ПаВИћ, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
б) књига (више аутора):
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РадЕВИћ, Милорад, Миодраг МаТИцКИ. Народне песме у „Српскодал ма
тинском магазину”. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
ЖИВКОВИћ, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil”-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
ПИПЕР, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ИВИћ, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
НИКОЛИћ, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
feLLuGA, Dino. Survey of the Literature of England. <http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html> 18. 09. 2009. 

Уређивачки одбор Збор ни ка Мати це срп ске за књижевност и јези к
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