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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

UDC 821.112.2-31.09 Handke P.
https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.1

Др Ма ри ја С. Јеф ти ми је вић Ми хај ло вић

HOR ROR VA CUI ИЛИ УЖА СИ ПРА ЗНИ НЕ У РО МА НУ  
НЕ СРЕ ЋА БЕЗ ЖЕ ЉА ПЕ ТРА ХАНД КЕА

Кра так, згу снут зна че њи ма, Ханд ке ов ро ман из 1972. го ди не 
Wunschlo ses unglück. Erzählung, код нас пре ве ден као Не сре ћа без 
же ља, је дин ствен је и раз ли чит по све му што је пре и по сле Пе тер 
Ханд ке на пи сао. Ду хов но би ће овог ро ма на – ужас пра зни не („ho ror 
va cui у све сти“) дво стру ко је мо ти ви сан: с јед не стра не, озна ча ва 
ужас пра зни не на стао смр ћу мај ке (ње ним са мо у би ством), док с дру-
ге озна ча ва ужас пра зни не ње ног жи во та ко ју пи сац на ме ра ва да 
ис при по ве да. По ли ва лент ну струк ту ру ове дра ме ег зи стен ци је са 
„еле мен ти ма ужа са“ до дат но усло жња ва ју пи шче ви ау то по е тич ки 
уви ди у сми сао књи жев но сти/пи са ња да се та квом ужа су су прот-
ста ви, од но сно да се та кво без на ђе пре вла да. 

Кључ не ре чи: Пе тар Ханд ке, ho ror va cui, ужас, пра зни на, смрт, 
са мо у би ство, мај ка.

„Ужас је не што што под ле же за ко ни то сти ма 
при ро де: hor ror va cui у све сти.“

„...ова по вест за и ста има ве зе са не чим не из ре ци вим,
са оне ме лим се кун да ма ужа са.“

Пе тер Ханд ке 

У исто ри ји ли те ра ту ре од ње них по че та ка до да нас те ма смр ти се по-
на вља као веч ни обра зац и про жи ма по пут Ари јад ни не ни ти. Чо ве ков од нос 
пре ма смр ти по ти че од ње го ве све сти о смрт но сти, што га раз ли ку је од 
жи во ти ња али исто та ко и од бо го ва, због че га је ди но он „ста ну је у сен ци 
смр ти“ и док сва дру га би ћа скон ча ва ју, чо век је ди ни уми ре (в. Узелац 2012: 
286). Бу ду ћи све стан сво је ко нач но сти и про ла зно сти, чо век је исто вре ме но 
у ста њу и да у бу ја њу жи во та ви ди про па да ње, од но сно – у ма ти ци жи во та 
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на до ла зе ћу смрт. Ми сао о смр ти оту да се узи ма као основ сва ког ду бо ког 
фи ло зоф ског про ми шља ња, из че га сле ди да она им пли ци ра и че жњу за 
смр ћу, о че му го во ри и Пла тон у Фе до ну: „Они ко ји истин ски фи ло зо фи ра-
ју, те же за тим да умру.“ Да ли се у том сми слу фи ло зо фи ја мо же раз у ме ти 
као уте ха од осе ћа ња ко нач но сти, ако већ ни је у ста њу да, по пут ре ли ги ја, 
„по ну ди од го вор“ о мо гућ но сти из ла ска из „кру га ег зи стен ци је“. Јер, „као 
што не ма ко ри сти од ме ди ци не ако не про те ра бо ле сти те ла, та ко не ма ни 
ко ри сти од фи ло зо фи је, ако не про те ра ду шев ну пат њу“, пи сао је Епи кур 
(пре ма: ФУзаро 2018: 7). 

За нас је, ме ђу тим, да ле ко ва жни је пи та ње: да ли се књи жев ност то ком 
сво је исто ри је „на мет ну ла“ као по вла шћен про стор људ ске еги стен ци је у 
ко јој је ми сао о смр ти на ла зи ла не са мо уте ху, не го је у тој ду хов ној оа зи 
„цвет“ жи во та до би јао но ву ко смо ло шку ва лен су, кроз осе ћа ње веч но сти 
(као осе ћа њу по бе де над ко нач но шћу) иза бра них, реч ју ове ко ве че них тре-
ну та ка. Под се ти мо, Хе се је го во рио да је страх од смр ти ко рен свих умет-
но сти, а мо жда и це лог ду ха.1 У том сми слу, по ста вља се пи та ње: да ли је 
књи жев но/умет нич ко ства ра ла шво ако не пре вла да ва ње, а оно бар илу зи ја 
пре вла да ва ња ужа са ко нач но сти ово зем љског жи во та, од но сно мо гућ ност 
јед ног ви шег/нео гра ни че ног жи во та у овом крат ко трај ном зе маљ ском? И 
ка ква је уоп ште ве за књи жев но сти и веч но сти, тј. ко нач но сти/смр ти? У 
чу ве ној књи зи Са мо спо зна ја: по ку шај ау то би о гра фи је Ни ко лај Бер ђа јев 
раз ли ку је умет ни ка ту ге (Тур ге њев) и умет ни ка ужа са (До сто јев ски), ис ти-
чу ћи да је ужас увек по ве зан са веч но шћу. Јер, док је ту га лир ска, ужас је 
– дра ма ти чан (Берђајев 1987: 92), где се због бол ног кон тра ста из ме ђу ра до-
сти не ког тре нут ка и муч но сти тра ги зма жи во та, ја вља осе ћа ње жа ла. Пре ма 
Бер ђа је ву, жал је усме рен пре ма нај ви шем све ту и пра ћен је осе ћа њем ни шта-
ви ла, пра зни не, про па да ња овог све та и као „же љу за веч но шћу“, од но сно 
немо гућ ност чо ве ка да се по ми ри са вре ме ном (Исто: 93). Жал је, пре ма то ме, 
уско по ве зан са од но си ма вре ме на и веч но сти и упра во је свој ствен Еро су 
(као жи во твор ној сна зи и ства ра лач ком прин ци пу), а не сре ћа чо ве ко ва и 
осе ћа ње ужа са по ти чу од чо ве ко ве не мо ћи да у су зби је оно бес ко нач но у 
се би и да „у пот пу но сти са хра ни се бе у ко нач ном“. Због то га, жал мо же да 
учи ни да у чо ве ку поч не да се бу ди свест о Бо гу, али исто та ко мо же да пред-
ста вља и пре жи вља ва ње бо го на пу ште но сти. 

Као по сле ди цу тра ги зма ужа са књи жев ност се не ми нов но за ин те ре сова-
ла и за фе но мен са мо у би ства, а исто ри ја књи жев но сти та ко ђе бе ле жи и мно-
ге књи жев ни ке ко ји су из вр ши ли су и цид. У јед ном од нај ста ри јих са чу ва них 

1 „Ми се бо ји мо, је за нас об у зи ма од про ла зно сти, и с ту гом гле да мо ка ко цве ће не пре-
ста но ве не и ка ко ли шће опа да, и у соп стве ном ср цу осе ћа мо из ве сност да смо и ми про ла зни 
и да ће мо уско ро уве ну ти. Па ако као умет ни ци ства ра мо ки по ве или као ми сли о ци тра жи мо 
за ко не и фор му ли ше мо ми сли, ми то чи ни мо да би смо ипак ма кар не што спа сли из ве ли ког 
мр твач ког ко ла, да би смо оста ви ли не што што ће би ти трај ни је од нас са мих“ (Hese 1961: 
105–106).
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књи жев них спо ме ни ка, на еги пат ском па пи ру су, из ло жен је спор из ме ђу 
чо ве ка сло мље ног не сре ћа ма и ње го ве ду ше, са же тог у пи та њу: да ли је баш 
нео п ход но гр че ви то се др жа ти жи во та или је бо ље иза бра ти смрт. Исто ри-
ја про ми шља ња о са мо у би ству ста ра је, да кле, ко ли ко и књи жев ност са ма 
(в. ЧхартИшвИлИ 2006: Пи сац и са мо у би ство). Мо жда за то што је, ка ко Ниче 
ка же, „ми сао о са мо у би ству (...) нај сна жни је сред ство уте хе“. Те ма са моу би-
ства је од у век би ла ак ту ел на, по себ но у ру ској ли те ра ту ри, а Гри го риј Чхарти-
шви ли у по ме ну тој сту ди ји Пи сац и са мо у би ство ка же да је те му са мо у би ства 
у пред ре во лу ци о нар ној Ру си ји ус пе ла да до так не је ди но књи жев ност. Ме ђу 
број ним фун да мен тал ним ис тра жи ва њи ма те ме са мо у би ства са раз ли чи тих 
аспе ка та (со ци о ло шко-пси хо ло шког, фи ло зоф ског, ре ли ги о зно-мо рал ног, 
ду хов но-ми стич ног), чи ни се да се про бле мом „су и ци до ло ги је“ су штин ски 
нај бо ље „по за ба ви ла“ књи жев ност, бу ду ћи да је њен фун да мент, ње на су-
шти на, упра во људ ска ду ша. Због то га не из не на ђу је чи ње ни ца да се ме ђу 
хи ља да ма књи га у свет ској књи жев но сти у ко ји ма се про бле ма ти зу је пи та-
ње са мо у би ства (и чо ве ко вог од но са пре ма њој, ње го вој сло бо ди да иза бе ре 
смрт или жи вот) ру ска књи жев ност по себ но из два ја, због че га је и на зи ва мо 
ве ли ком, јер ве ли ком те мом књи жев но сти не мо же мо сма тра ти пу сто ло ви-
ну чо ве ка ко ји се ба цио на осва ја ње спо ља шњег све та, не го пу сто ло ви ну 
чо ве ка ко ји ис тра жу је по но ре и пе ћи не соп стве не ду ше (sabato 2005). Под-
се ти мо, та ко ђе, да је Ал бер Ка ми те му са мо у би ства сма трао нај ва жни јом 
у ли те ра ту ри, али и да је ве ли ки број пи са ца и пе сни ка свој жи вот окон чао 
упра во чи ном „до бро вољ не смр ти“. Па ипак, и по ред пет хи ља да на сло ва 
у ка та ло гу свет ске су и ци до ло шке ли те ра ту ре, ко ли ко Чхар ти шви ли твр ди 
да по сто ји, она не пре ста је да оку пи ра па жњу пи са ца ко ли ко и чи та ла ца, 
што се мо же ту ма чи ти упра во усме ре но шћу књи жев но сти да се про бле мом 
људ ске ду ше ба ви на су шта све ни ји на чин и од фи ло зо фи је и, па ра док сал но, 
од са ме пси хо ло ги је. 

При то ме, мо ти ви пи са ња о са мо у би ству су са свим си гур но увек лич-
ни: го то во је не мо гу ће за ми сли ти пи сца ко ји ни је раз ми шљао о са мо у би ству 
а да су ње го ви књи жев ни ју на ци про ла зи ли кроз ужа се су и цид них ми сли 
или је пи сац, што је та ко ђе че сто слу чај, био мо ти ви сан са мо у би ством не ке 
бли ске или да ље осо бе. Па ипак, смрт (и смрт ко ја је на сту пи ла су и ци дом) је 
је ди ни „до га ђај“ о ко јем се не мо же пи са ти из соп стве ног ис ку ства (бу ду ћи 
да се оно мо же сте ћи са мо соп стве ном смр ћу), већ о смр ти ко ја је за де си ла 
не ког дру гог, због че га пи са ње о смр ти по ста је исто вре ме но и зам ка и при
ви ле ги ја: зам ка, јер се го во ри или о ту ђој смр ти или о осе ћа њу (стра ха или 
про ми шља ња о) смр ти; при ви ле го ва ну по зи ци ју те ме у књи жев но сти смрт 
до би ја сто га што је, из на ве де них раз ло га „по сред но сти“, го то во увек у 
зна ку ми сте ри о зно сти, не по зна ни це, не чег до кра ја не до ку чи вог и не са зна-
тљи вог, у крај њем – не из ре ци вог. У то ме тре ба тра жи ти и основ не раз ло ге 
при влач но сти „ма ги је чи та ња“ књи жев них де ла у ко ји ма је смрт, а на ро чи-
то са мо у би ство, цен трал ни про блем или фе но мен, јер је чо ве ку свој стве на 
ра до зна лост за от кри ва њем веч них тај ни жи во та и смр ти: „Све, што смртну 
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прет њу скри ва, у ср цу људ ском иза зи ва сласт не чег још не са зна тог“ (А. С. 
Пу шкин). 

* * *

На кон што су се на по ли ца ма срп ских књи жа ра по ја ви ли но ви пре во ди 
ро ма на и пу то пи са Пе тра Ханд кеа, на ста лих у последњe три де це ни је, чиме 
се срп ска књи жев на јав ност, чак и она ко ја то не ра до при хва та, мо гла уве-
ри ти да Ханд ке ни је са мо ве ли ки при ја тељ срп ског на ро да и „дру ги срп ски 
до бит ник Но бе ло ве на гра де“, ка ко га у ши ро ким (не ну жно књи жев ним) 
кру го ви ма на зи ва ју, већ да је пре све га ве ли ки књи жев ник, ве ли ки ми сли-
лац, еру ди та, сти ли ста, при по ве дач, есе ји ста, ко ји је и у про шлом и у но вом 
ве ку оста вио сво јим де лом трај не по ру ке чо ве чан ству. Чи ни се ипак да па-
жња књи жев не јав но сти ни је у до вољ ној ме ри усме ре на на књи жев не вред-
но сти овог пи сца упра во за то што је њен до бар део, за тро ван иде о ло шким 
пред ра су да ма, за тво рио очи и пред oдавно по твр ђе ним умет нич ким вред-
но сти ма ње го вог де ла. Па ипак, ве ли ка је сре ћа што се ме ђу пре во ди ма у 
но ви је вре ме на шао Ханд ке ов кра так, згу снут зна че њи ма, је дин ствен и раз-
ли чит по све му што је пре и по сле на пи сао, ро ман Не сре ћа без же ља из 
1972. го ди не. Прем да је код Ханд кеа „гра ни ца из ме ђу днев ни ка као би о-
граф ске фак то гра фи је и са мо стал не фик ци је књи жев ног де ла ве о ма тан ка“ 
(ГлИшовИћ 2008: 208), уло га ко ју при да је књи жев но сти ско ро је без гра нич-
на. Ње го ву књи жев ност ка рак те ри ше стал на те жња за из ми ре њем и што 
пре ци зни јим са оп шта ва њем свог до жи вља ја све та и исто вре ме не све сно сти 
и сум ње у огра ни че ност мо ћи ре чи, из че га се ра ђа ју ње го ве нај бо ље ре че-
ни це и стра не. У то ме ле жи „не ка вр ста је зич ког про клет ства ко ја књи жев-
ност чи ни мо гу ћом“ (tabašević 2020: 12). Сми сао је зи ка и књи жев но сти 
Ханд ке ви ди као по ку шај да се из ра зи оно не из ре ци во, због че га и књи жев-
ност по ста је ње го во вје ру ју, ње гов жи вот ни прин цип, што је ви ше пу та 
по твр дио у есе ји ма и ин тер вју и ма.2 У ау то по е тич кој про зи По под не пи сца 
Ханд ке, на при мер, пи ше да је „Пи сцу (...) Књи жев ност би ла нај сло бод ни ја 
од свих зе ма ља а по ми сао на њу је ди ни из лаз из сва ко днев них за ла и по ни-
зно сти“ (хандке 2018: 29).3 

2 У ТВ еми си ји Са вре ме ни свет ски пи сци, на Ра дио Те ле ви зи ји Ср би је, Пе тер Ханд ке 
је, го во ре ћи о свом ства ра ла штву, из ме ђу оста лог ре као и ово: „Књи жев ност је по че так и 
крај. То је та ко и та ко ће оста ти. Ве ру јем у књи жев ност.“ (https://www.you tu be.co m/watch?v= 
T5nBnBhSs0U, при сту пље но 20. 9. 2020). 

3 Вред но је на по ме ну ти за па жа ње Жар ка Рад ко ви ћа, за хва љу ју ћи чи јим пре во ди ма 
се срп ска књи жев на јав ност и упо зна ла са де лом Пе тра Ханд кеа, ко ји у по го во ру књи ге 
По под не пи сца из но си са свим оправ да не прет по став ке и раз ло ге због че га су ау то по е тич ка 
огла ша ва ња ства ра ла ца по след њих го ди на све уче ста ли ја: „Те ма ти зо ва ње соп стве ног по сла 
умет ни ци фор си ра ју мо жда и због кри зе кре ди би ли те та струч не ре цеп ци је. Про фе си о нални 
ту ма чи умет но сти су сво је ком пе тен ци је у ме ђу вре ме ну уз ди гли на ни во за ко но дав ства. Не 
са мо да су умет нич ко де ло све ли на ма трич ну пар ти ту ру за сва ко чи та ње и је ди но мо гу ће 
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Ро ман Wunschlo ses unglück. Erzählung, код нас пре ве ден као Не сре ћа 
без же ља, пред ста вља пра во ма ло књи жев но ре мек-де ло4, где се у ин тим ној 
ис по ве сти о жи во ту мај ке Ма ри је, ко ја је жи вот окон ча ла узев ши пре ко мер-
ну до зу та бле та за спа ва ње, от кри ва чи та ва фи ло зо фи ја ужа са ис пра зно сти 
јед ног жи во та, као што, са дру ге стра не, ро ман са др жи ау то ре фе рен ци јал ни 
аспект – пи шче ве ау то по е тич ке уви де у сми сао књи жев но сти/пи са ња да се 
та квом ужа су су прот ста ви, од но сно да се та кав ужас пре вла да. Сâм Пе тер 
Ханд ке је ви ше пу та ис ти цао да је пре вас ход но „еп ски дух“, да је то остао чак 
и у по е зи ји, али је ро ман Не сре ћа без же ља, уз Мо рав ску ноћ, мо жда ње го во 
„нај лир ски је“ де ло. Ако се ква ли тет јед ног про зног оства ре ња, из ме ђу оста лог, 
про це њу је и по уде лу по ет ског у ње му, он да се овај Ханд ке ов ро ман мо же с 
пра вом сма тра ти јед ним од нај бо љих ње го вих де ла. Бу ду ћи да је пи сан у го-
ди на ма ка да сâм ау тор ни је имао пре ве ли ког жи вот ног ни књи жев ног ис ку-
ства (ко је ће ка сни је сте ћи), не би смо по гре ши ли ако би смо из то га из ву кли 
за кљу чак да ни је пре су дан „број“ ис ку ста ва не го ду би на њи хо вих до жи вља-
ја, што се опет мо же до ве сти у ве зу са при ро дом и та лен том пи сца да свој 
до жи вљај све та и чо ве ка, а на ро чи то јед ног ова ко ду бо ко тра гич ног до га ђа ја, 
ка кав је смрт мај ке, су бли ми ра и об ли ку је у умет нич ки/по ет ски из раз.

Нај пре тре ба на гла си ти да пре вод на сло ва Не сре ћа без же ља, иа ко зна-
чењ ски об у хва та сву сим бо ли ку жи во та у па три јар хал ној се о ској ау стриј ској/
не мач кој за јед ни ци, у ко јој се ис ти ца ње све га ин ди ви ду ал ног, сва ке же ље, 
озна ча ва као сво је вр стан пре ступ, го то во ин ци дент, мо жда ни је „нај срећ-
ни је“ на ђен, бу ду ћи да се „ужа си ма пра зни не“ су бли ми ра све су штин ски 
ве за но за овај кра так ро ман, од но сно по вест. Не сре ћа без же ља, осим то га, 
мо же да зна чи и од су ство сва ке же ље (пи шче ве) да би ло чи ме све до чи о 
не сре ћи ко ја га је сна шла. Не сре ћи ни су по треб ни све до ци, као што јој нису 
по треб не ни ре чи. Нај ве ће не сре ће и нај ве ћи оча ји њи ма иза зва ни оста ју 
не ка вр ста све те тај не ко ји ма је не мо гу ће при сту пи ти, не мо гу ће их је до ку-
чи ти, а још их је ма ње мо гу ће из ра зи ти ре чи ма. Због то га и сва ки по ку шај 
са у че ство ва ња у бо лу због гу бит ка мај ке пи сац до жи вља ва као скр на вље ње 
тај не јед ног жи во та ко ји је сав био сат кан од ужа са пра зни не. Тај бес кра јан 
пра зан про стор ужа са по знат је са мо оном ко га у се би но си, те је ен ти тет 
сам по се би, дру ги ма не по знат, али и не до сту пан, због че га ап со лут но ни ко 
не по ла же пра во да о ње му су ди ни ти о чи ну са мо у би ства на ко ји се „но си-
лац ужа са“ од лу чу је.

Реч „ужас“ се у по чет ним стра ни ца ма ро ма на по на вља не ко ли ко пу та 
и дво стру ко је мо ти ви сан, то јест има дво ја ко зна че ње: у пр вом слу ча ју 

ту ма че ње, не го су и ау то ра по ти сли у по за ди ну, а сво јим апа ра том на мет ну те ин те пре та-
ци је при ти сли га до гу ше ња и не ста ја ња. ʼЕсте ти ка ре цеп ци јеʼ је по ста ла по ли ти ка при ну де 
и на ме та ње ком пе тент них и све зна ју ћих. Жи вот умет ни ка за тр пан је сва ко вр сним ре цеп цио-
ним ма те ри ја лом и ве о ма ра но раз об ли чен у пре да ње. Де ло ва ње умет но сти је кон тро ли са но 
(...) До жи вља ји умет но сти су уна пред про гра ми ра ни и ко ор ди ни са ни“ (радаковИћ 2018: 75). 

4 „Нор ве шки Пруст“, Карл Уве Кна ус гор овај ро ман на зи ва „јед ном од нај бо љих и 
на ва жни јих књи га на шег вре ме на“.



764

озна ча ва ужас пра зни не ко ји је на стао мај чи ном смр ћу (и ти „тре ну ци ужа-
са увек су крат ко трај ни; пре је то осе ћа ње не чег не ствар ног не го баш ужас“ 
(Handke 2020: 21)), док у дру гом слу ча ју озна ча ва ужас пра зни не мај чи ног 
жи во та ко ју пи сац на ме ра ва да ис при по ве да, при ка же. Про сто ри ужа са су, 
да кле, и у оном ко при по ве да и у оном о ко ме се при по ве да, али је пра во пи-
та ње: да ли се ти про сто ри „са би ра ју“, „умно жа ва ју“ пи са њем о њи ма, то јест 
да ли по ста ју ве ћи или је пи са ње на чин пре вла да ва ња стра ха од њих? Иа ко 
из ри чи то ис ти че да му „пи са ње ни је ко ри сти ло“, Ханд ке не не ги ра да са мо 
опи си ва ње, у по ку ша ју да се про на ђе што пре ци зни ји и аде кват ни ји из раз 
јед ног ду шев ног ста ња, до но си „ма ло за до вољ ство“, од но сно „про из во ди од 
бла жен ства ужа са бла жен ство се ћа ња“ (isto: 92), што им пли ци ра за кљу чак 
да пи са ње уки да страх. Ho ror va cui или „страх од пра зни не“, тер мин ко ји 
по ти че још од Ари сто те ла, а ко ји пи сац упо тре бља ва тек на кра ју ро ма на 
(„Ужас је не што што под ле же за ко ни то сти ма при ро де: ho ror va cui у све сти“ 
(isto: 96)), због то га би се пре ци зни је мо гао упо тре би ти/пре ве сти не као страх 
не го као ужас, јер је сам тај ужас за пра во пред мет овог лир ског ро ма на Не
сре ћа без же ља. 

У за вр шним за пи си ма на кра ју ро ма на, сво јев ср ној ре ка пи ту ла ци ји про-
ми шља ња о жи во ту мај ке и ње ном са мо у би ству, као и по нов ном под вр га-
ва њу сум њи нео п ход ност бе ле же ња о тој не сре ћи, Ханд ке ци ти ра се о ског 
учи те ља из кри ми на ли стич ке филм ске се ри је Ко ме сар: „Мо жда по сто је 
но ве, не слу ће не вр сте оча ја ко је ми не по зна је мо“ (isto: 95). На тај на чин се, 
на кра ју, баш као и на по чет ку при по ве сти, и сâм дис тан ци ра од соп стве ног, 
пре ви ше ин тим ног, уви да и евен ту ал но не све сне осу де или оправ да ња мај-
чи не смр ти и пре пу шта чи та о цу да у тој при по ве сти и сâм про на ла зи ин тим-
не раз ло ге због ко јих ће ужи ва ти у ма ги ји при по ве да ња, то јест бла жен ству 
се ћа ња на тре нут ке од ко јих је са чи њен је дан жи вот. 

Сво ју при по вест Ханд ке за по чи ње по дат ком из ко ру шког не дељ ног 
гла си ла Fol kscaj tung, где се у ру бри ци Ра зно по ја ви ла сле де ћа вест: „У но ћи 
из ме ђу пет ка и су бо те из вр ши ла је са мо у би ство пе де се тјед но го ди шња до-
ма ћи ца из А. (оп шти на Г.), узев ши пре ко мер ну до зу та бле та за спа ва ње“ 
(isto: 19). Од те ве сти до тре нут ка пи са ња, ка да се млад, три де се то го ди шњи 
Ханд ке од лу чу је на (ис)по вест о жи во ту мај ке про шло је „тач но се дам не де ља“. 
Све стан да му „те ра пи ја пи са њем“ не ће мно го по мо ћи, пи сац обра зла же 
дру гу, пре суд ни ју и ва жни ју по тре бу да се о та ко ве ли ком, а не срећ ном, жи-
вот ном до га ђа ју, ка ква је смрт (са мо у би ство) мај ке, ко ја се мо же раз у ме ти 
и као по ку шај од бра не од ма ли ци о зних и јед но стра но схва ће них но вин ских 
на пи са о „до ма ћи ци“ са ини ци ја лом (да кле, без иден ти те та и без име на!). 
Раз ло зи за пи са ње су, пре ма то ме, пр вен стве но лич ни, као што су и раз ло зи 
оних ко ји ту при по вест чи та ју та ко ђе увек лич ни. А по сто ји ли не што лич није 
о че му би та ко ин тим но пи са ли и чи та ли не го што је смрт мај ке? Чи та мо 
јер тра га мо за од го во ри ма пр вен стве но о се би, па тек о све ту, за „оста ци ма“ 
се бе у сво јој те жњи за це ло ви то шћу би ћа:
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„Ба вим се књи жев но шћу, као и увек, пре и на чен и опред ме ћен у не-
ка кву ма ши ну за се ћа ње и фор му ли са ње. И пи шем при чу о сво јој мај ци: 
пр во, за то што о њој, и ка ко је до ње не смр ти до шло, знам, чи ни ми се, 
ви ше од не ког стра ног но ви на ра ко ји би тај за ни мљив слу чај са мо у би-
ства ре шио, сва ка ко без ве ћих на по ра, по мо ћу та бе ла – ре ли гиј ских, 
ин ди ви ду ал ноп си хо ло шких или оних о ту ма че њу сно ва; за тим, се бе 
ра ди, јер ожи вим ако имам не што да ра дим; а, ко нач но, и сто га што же лим 
да од те ДО БРО ВОЉ НЕ смр ти на чи ним – баш као не ки но ви нар ко ји 
сто ји по стра ни, ма да на дру ги на чин – је дан слу чај“ (isto: 22). 

Осим то га, по тре ба да се не што (та ко ужа сно, а та ко ин тим но) ис при ча 
(не ну жно за пи ше) све до чи о ма ги ји при по ве да ња, где се оби чан „слу чај“ 
пре тва ра у „фан та стич ну по вест“. Ов де је не мо гу ће не на пра ви ти ана ло гију 
са чу ве ном но ве лом Ф. М. До сто јев ског Крот ка, ко ји кроз пер спек ти ву на-
ра то ра – му жа же не-са мо у би це и ње го вом мо но ло гу над же ни ним од ром, 
из но си ин тим ну ис по вест о ње ном жи во ту, пре до ча ва ју ћи чи та о цу упра во то 
– „фан та стич ну по вест“.5 За До сто јев ског је, пре ма соп стве ном све до че њу, 
фан та стич но би ло са ма су шти на ствар но сти (достојевскИ 1975: 21). У 
увод ном де лу сво је при по ве сти, До сто јев ски се по зи ва на Игоа и ње гов спис 
По след њи дан смрт осу ђе но га, где је ау тор прет по ста вио јед ну фан та стич-
ну мо гућ ност: да осу ђе ни на смрт мо же да во ди днев ник не са мо по след њег 
свог да на жи во та, већ и по след њег ча са, по след њег тре нут ка. И упра во та 
„фан та зи ја“ је сте оно што је прет по став ка умет но сти – фан та зи ја као пред-
у слов ре ал ног, „нај ре а ли стич ни јег и нај и сти ни ти јег де ла ко је је на пи сао“ 
(достојевскИ 1952: 5). Иа ко је ве ро ват но ћа да је при пи са њу свог, пре све га 
ин тим ног ро ма на, Ханд ке имао на уму ову крат ку по вест До сто јев ског са-
свим ма ла, из не на ђу ју ћа је срод ност два ју књи жев них оства ре ња, из две 
раз ли чи те епо хе и две раз ли чи те сре ди не – ге о граф ски, со ци о ло шки, кул-
ту ро ло шки и на сва ки дру ги на чин. Кроз глав ни му шки лик за ла га о ни ча ра, 
ко ји је исто вре ме но и на ра тор, До сто јев ски пра ви про лог у при по вест о 

5 Пи та ње са мо у би ства је при сут но у де лу До сто јев ског и оно ни ка да ни је јед но знач-
но и увек је дру га чи је мо ти ви са но. Али увек ве за но за пи та ње ве ре и пи та ње Бо га, ко је је 
са мог До сто јев ског „му чи ло све сно или не све сно це лог жи во та“. Па ипак, са мо у би ство 
ње го ве без и ме не ју на ки ње, на зва не јед но став но – Крот ка, раз ли ку је се од свих оста лих 
слу ча је ва ко је је опи сао у сво јим ро ма ни ма, из ме ђу оста лог и због то га што је то је ди но 
са мо у би ство ко је „има све до ка“, то јест чи та ва при по вест је да та као све до че ње-мо но лог 
му жа стра да ле ју на ки ње, ко ји во ди над ње ним од ром, по ку ша ва ју ћи да ре ка пи ту ли ра до-
га ђа је од тре нут ка ка да је ушла у ње го ву за ла га о ни цу, до мо мен та ка да га је, по по врат ку 
с по сла, до че ка ла вест о ње ном са мо у би ству, ско ком са про зо ра, са ико ном у ру ка ма. 

Фан та стич на при по вест, ка ко је име но вао ову при чу, До сто јев ски је об ја вио у свом 
Днев ни ку пи сца, за но вем бар 1876. го ди не, али се она не мо же ту ма чи ти из ван кон тек ста 
не ко ли ко дру гих тек сто ва ко ји прет хо де при чи Крот ка, у са мом Днев ни ку, а то су: Два 
са мо у би ства, Пре су да, По у ка са за ка шње њем и Твр ђе ња без до ка за, бу ду ћи да се овим 
тек сто ви ма До сто јев ски ба вио ви ше не го би ло где дру где пи та њем са мо у би ства, ње го вом 
мо ти ви са но шћу и, уко ли ко је то мо гу ће ре ћи – ње го вим „сми слом“.
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жи во ту сво је су пру ге, по ку ша ва ју ћи да „ми сли са бе ре у јед ну тач ку“, то јест 
да тре нут ке ужа са име ну је, ова пло ти у реч, при бли жи се не из ре ци вом као 
нај ве ћој тај ни, чак и он да ка да су шти ну те тај не чи ни ужас. Та два тока 
при по ве да ња, од ко јих пр ви обез бе ђу је си же, фа бу лу, дра ма тур ги ју и ре цеп-
циј ску про во ка тив ност, а дру ги ток ну ди ат мос фе ру, су ге стив ност, сно ви-
ђе ња, чи не да при ча о ужа су (а не са мом чи ну са мо у би ства) по ста не пред мет 
и јед ног и дру гог књи жев ног оства ре ња, из ме ђу ко јих вре мен ски сто ји чи-
тав век.

Ари сто тел је у По е ти ци за пи сао да је при ча (mit hos) глав ни део и ду ша 
тра ге ди је.6 А Ханд ке о ва Не сре ћа без же ља је истин ска при ча о тра ге ди ји, 
ко ја са др жи оне еле мен те ко је је Ари сто тел на зи вао еле мен ти ма по су шти ни 
(а чи не је: при ча (од но сно рад ња тра ге ди је) и ка рак те ри (то јест оно што по-
ка зу је во љу)) и еле мен те по ве ли чи ни (про лог (ко јим се пу бли ка оба ве шта ва 
о рад њи ко ја ће усле ди ти), епи со ди ја (ди ја ло шки део тра ге ди је) и ег со да 
(за вр шни део ан тич ке тра ге ди је ко ји укљу чу је и ка та стро фу – ак ци ју ко јом 
се раз ре ша ва и за вр ша ва су коб у рад њу дра ме; ту жни за вр ше так тра гич ке 
рад ње)), ко ји код чи та о ца иза зи ва ју, баш као код гле да ла ца у ан тич кој тра ге-
ди ји, јад (по тре се ност, га ну тост) и је зу (стра ву, ужас), ко ји се са тим ју наци ма 
по и сто ве ћу ју. Исто вре ме но, чи та лац до жи вља ва и не ку вр сту пси хо фи зич-
ког рас те ре ће ња од тих афе ка та (ка тар зу), а са ма при ча пру жа му ужи ва ње. 
Су бли ма ци ју тих те жњи о ма гиј ском ка рак те ру при че, од но сно ње ном ка тар-
зич ном деј ству, на ла зи мо и у Ње го ше вој сен тен ци: „Ако ни је мје ста за жи-
вље ње, а оно је мје ста за при ча ње“ и Ан дри ће вом чу ве ном го во ру при ли ком 
до де ле Но бе ло ве на гра де 1961. го ди не, О при чи и при ча њу7. 

Сво ју тра гич ну при по вест Ханд ке за по чи ње упра во на на чин ста рих 
мај сто ра при по ве да ча: „По че ло је, да кле, та ко што је мо ја мај ка ро ђе на пре 
ви ше од пе де сет го ди на у оном истом ме сту у ко јем је по сле и умр ла“ (Handke: 
23). Иа ко са при зву ком бај ко ви тог по чет ка („би ло јед ном“, „би ла јед ном“...), 
мо ти ви са ност ова квог по чет ка ро ма на Не сре ћа без же ља има са свим дру-
га чи је раз ло ге, ко је би пре све га тре ба ло при пи са ти пи сцу као мај сто ру 

6 Ari sto tel, O pe snič koj umet no sti, pre vod s ori gi na la, pred go vor i ob jaš nje nja Mi loš N. Đu rić, 
De re ta, Be o grad, 2002, 68.

7 „На хи ља ду ра зних је зи ка, у нај ра зно лич ни јим усло ви ма жи во та, из ве ка у век, од древ-
них па три јар хал них при ча ња у ко ли ба ма, по ред ва тре, па све до де ла мо дер них при по веда-
ча ко ја из ла зе у овом тре нут ку из из да вач ких ку ћа у ве ли ким свет ским цен три ма, ис пре да 
се при ча о суд би ни чо ве ко вој, ко ју без кра ја и пре ки да при ча ју љу ди љу ди ма. На чин и об ли-
ци то га при ча ња ме ња ју се са вре ме ном и при ли ка ма, али по ре ба за при чом и при ча њем 
оста је, а при ча те че и при ча њу кра ја не ма. Та ко нам по не кад из гле да да чо ве чан ство од 
пр вог бле ска све сти, кроз ве ко ве при ча са мо о се би, у ми ли он ва ри ја на та, упо ре до са да хом 
сво јих плу ћа и рит мом сво га би ла, стал но исту при чу. А та при ча као да же ли, по пут при-
ча ња ле ген дар не Ше хе ре за де, да за ва ра крв ни ка да од ло жи не ми нов ност тра гич ног уде са 
ко ји нам пре ти, и про ду жи илу зи ју жи во та и тра ја ња“ („О при чи и при ча њу“, го вор Иве Ан-
дри ћа у Сток хол му при ли ком при ма ња Но бе ло ве на гра де; Иво Ан дрић, Исто ри ја и ле ген да, 
Са бра на де ла Иве Ан дри ћа, књи га два на е ста, удру же ни из да ва чи, Бе о град, 1981, 69–70).
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при по ве да ња и ње го ве спо соб но сти да од лич не по ве сти, ин тим них по во да 
за пи са ње књи ге, да кле до бо ко лич них раз ло га, ову при по вест пре тво ри у 
је дан го то во фи ло зоф ски ро ман, ег зи стен ци ја ли стич ке усме ре но сти – у 
при чу о ужа су пра зни не, ко ја се не ти че (са мо) жи во та ње го ве мај ке и ње-
го ве лич не не сре ће на ста ле тим гу бит ком, не го се ти че чо ве ко вог жи во та 
уоп ште. Са мо у би ство је, ка ко је го во рио Но ва лис, чи сто фи ло зоф ско де ло, 
јер чак и он да ка да је са мо у би ца не пи смен и ка да ни је ни чуо за фи ло зо фи-
ју, све јед но до но си ва жну фи ло зоф ску од лу ку: при зна је да је ње гов жи вот 
(а, пре ма то ме, и жи вот уоп ште, јер све оста ле жи во те мо же да пој ми кроз 
соп стве ни) лош, ли шен сми сла, и да је бо ље да га пре ки не (пре ма: ЧхартИ
швИлИ: 115). Још је из ри чи ти ји Ка ми ко ји твр ди: „По сто ји са мо је дан уи сти-
ну озби љан фи ло зоф ски про блем – про блем са мо у би ства. Од ре ди ти да ли 
је жи вот вре дан или ни је вре дан то га да се про жи ви – зна чи од го во ри ти на 
фун да мен тал но фи ло зоф ско пи та ње“ (Исто: 116). Пре ма то ме, сва ко књи-
жев но де ло ко је про бле ма ти зу је те му са мо у би ства им пли цит но по при ма 
ка рак тер фи ло зоф ског де ла, све јед но да ли је мо ти ви са но не ким лич ним 
до жи вља јем или не. Та ле нат јед ног пи сца, из ме ђу оста лог, пре по зна је се и 
по то ме што је у ста њу да лич но по диг не на ни во ко лек тив ног, а да у по је-
ди нач ном пре по зна (при ка же и опи ше) оп ште, не за ви сно од то га да ли је 
реч о тра гич ном или ка квом дру гом до га ђа ју. Но, са дру ге стра не, ква ли тет 
на пи са ног и те ка ко за ви си од лич ног до жи вља ја пи сца и ду би не про жи-
вље ног, у че му је са др жа на и оправ да ност Ханд ке о ве ре че ни це да су „раз-
ло зи за пи са ње, као и за чи та ње, увек лич ни“.8 Ли те ра ту ра, ка ко је пи сао 
Лав Ше стов, омо гу ћу је пи сци ма да го во ре исти ну о се би. 

Сва ко књи жев но де ло, при ча, пе сма, ро ман или еп, има сво је ду хов но 
би ће. Ду хов но би ће Не сре ће без же ља је ужас пра зни не, чи је нај ду бље ко-
ре не Ханд ке нај пре пре по зна је у сре ди ни у ко јој је ро ђе на и од ра сла ње го ва 
мај ка: „Ро ди ти се као же на у та квим окол но сти ма уна пред је би ло уби стве но“ 
(Handke: 27). Прин цип де тер ми на ци је – све је јед ном и за у век да то, без из-
не на ђе ња и без мо гућ но сти про ме не – нај сли ко ви ти је је пред ста вљен де чи-
јом игром, ко ју нај че шће игра ју де вој чи це (!), а у ко јој се, као у на род ним 
раз бра ја ли ца ма и ба ја ли ца ма, ма гич но и ма гиј ски по на вља ју ре чи: „умо ран 
/ из не мо гао / бо ле стан / те шко бо ле стан / мр тав“ (Исто). Ис ко рак из тог кру-
га де тер ми на ци је пред ста вља же ља. Жи ве ти без же ља од но сно по ви но ва ти 
се за да том жи во ту зна чи от при ли ке исто што и ис цр та ва ти и жи во том испу-
ни ти (сре ди ном, вас пи та њем и дру штве ним нор ма ма за дат) круг: 

8 Под се ти мо да „фи ло зоф стреп ње“ Се рен Кјер ке гор раз ло ге за пи са ње, као и раз ло-
ге за чи та ње, на ла зи ис кљу чи во у оча ја њу, ко је се чи ном пи са ња (и чи та ња) по бе ђу је: „Цео 
свет се мо же по де ли ти на оне ко ји пи шу и на оне ко ји то не чи не. Они ко ји пи шу, оли ча ва ју 
оча ја ње, а они ко ји чи та ју, осу ђу ју то оча ја ње и сма тра ју да по се ду ју ви шу му дрост – па ипак, 
ка да би мо гли пи са ти, пи са ли би исто та ко. У осно ви, сви они под јед на ко оча ја ва ју, али ако 
чо век не ма мо гућ но сти да по ста не сла ван због свог оча ја ња, он да не вре ди оча ја ва ти и то 
по ка зи ва ти. Ни је ли ти ме оча ја ње по бе ђе но?“ (пре ма: alvarez: 219). Но, слич но је раз ми шљао 
и Ан дрић: „Кад ни сам оча јан, ја не ва љам ни шта“. 
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„Рет ко без же ља и на не ки на чин срећ ни, нај че шће: без же ља и по-
ма ло не срећ ни“ (Исто: 29).

Ова ре че ни ца бли же де фи ни ше и од ре ђу је и сâм на слов ро ма на; не сре-
ћа, да кле, по чи ње ра ђа њем же ље за не ким „ви шим об ли ком жи во та“, ко ји 
ни је би ло мо гу ће до сег ну ти у ау стриј ској па три јар хал ној за јед ни ци три де-
се тих го ди на про шлог ве ка. При то ме, тре ба на гла си ти да се од ли ке те за-
јед ни це ко ју Ханд ке опи су је, као не ми ло срд не за раз ви ја ње сло бо де људ ског 
би ћа ко је стре ми из ла ску из по ме ну тог кру га, ни ма ло не раз ли ку ју од за-
јед ни це би ло ко је дру ге сре ди не, у ко јој дру штве ним нор ма ма хи је рар хиј ски 
при па да нај ви ше ме сто и њи ма су под ре ђе на све ин ди ви ду ал не те жње, сва ки 
по ку шај из ра ста ња у Лич ност. Па ипак, ни је од ви ше на по ме ну ти од ре ђе на 
за па жа ња о не мач ком пси хо кул тур ном мо де лу, иа ко је сам Емил Дир кем у 
по зна тој сту ди ји Са мо у би ство9 не га тив но гле дао на „на ци о нал ну“ те о ри ју 
су и ци да. Он је, из ме ђу оста лог, из ре као и ово: „Код на ро да не мач ке ра се 
скло ност ка са мо у би ству мно го је раз ви је ни ја не го код ве ћи не љу ди ко ји 
при па да ју келт ско-ро ман ском, сло вен ском, па чак и ан гло сак сон ском и скан-
ди нав ском дру штву“ (пре ма: ЧхартИшвИлИ: 250). Дир кем про на ла зи раз ло-
ге у то ме што је не мач кој кул ту ри стран пи је ти зам, скло ност ка ми стич ној 
по бо жно сти, без ко је не ма ни пра ве ре ли ги о зно сти. (То је го то во исто ве тан 
за кљу чак ко ји из но си и До сто јев ски у сво јим рас пра ва ма о са мо у би ству: 
„Без ве ре у ду шу и ње ну бе смрт ност, чо ве ков жи вот је не при ро дан, не мо гућ 
и не под но шљив“ (достојевскИ 1981: 392)). Ве ли ки пра во слав ни фи ло зоф 
Ни ко лај Бер ђа јев, по знат и по сту ди ји О са мо у би ству, го во ри пре све га о 
хри шћан ском схва та њу овог чи на, кон ста ту ју ћи да је пси хо ло ги ја са мо у би-
ства пре све га пси хо ло ги ја без на ђа, ко ја „ни је ду хов но ста ње“. Он са мо у би ство 
де фи ни ше и као за бо рав Бо га, тј. као чо ве ко ву не мо гућ ност да „иза ђе из 
се бе“, од но сно да „за гњу рен у се бе“ је ди но мо же да иза ђе та ко што ће уби ти 
се бе: „...уса мље ност и оста вље ност то ли ко (су) стра шне за чо ве ка ко ји не 
ви ди и не осе ћа Бо га“, да се та да „отва ра бес крај на цр на ја ма“ (Берђајев 2011: 
12–13). Али, ни у исто ри ји ка то ли ци зма на чин са мо у би ства ни је гле да но 
дру га чи је не го као на „нај смрт ни ји од свих хри шћан ских гре хо ва“ (alvarez 
1975: 42). По ла зе ћи од тврд ње да је са мо у би ство не по што ва ње жи во та као 
но си о ца ду ше, о овом пи та њу су се нај гро мо ви ти је и нај сна жни је огла си ли 
Ав гу стин и То ма Аквин ски. Сле де ћи раз лог због че га је код не мач ког наро-

9 По Дир ке му, не по сто ји јед но већ ви ше са мо у би ста ва. Иа ко је ње гов при ступ пре 
све га со ци о ло шки, он ни је ли шен ни фи ло зоф ске ди мен зи је. Дир кем сма тра да скло ност ка 
са мо у би ству за ви си од дру штве них узро ка, да се не мо же об ја сни ти фи зич ко-ор ган ском кон-
сти ту ци јом по је дин ца, а ни ути ца јем при род не сре ди не, већ дру штве не ти по ве са мо уби-
ста ва он раз вр ста ва та ко што од ре ђу је њи хо ве узро ке. У по ку ша ју да то ис пи та, он по ла зи 
од ста ња раз ли чи тих дру штве них сре ди на у за ви сно сти од ко јих са мо у би ство ва ри ра. На тај 
на чин, он раз ли ку је три ти па са мо у би ства: его и стич ко, ал тру и стич ко и ано мич но (https://dza-
ba le tan.com /dru stve ni-uzro ci-i-ti po vi-sa mo u bi stva-ko d-emi la-dir ke ma/ при сту пље но 2. 10. 2020)
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да та ко чест слу чај са мо у би ства, по Дир ке му, је сте по зна та не мач ка ди сци-
пли на и култ ор дун га, ко је, као сва ко пре те ри ва ње, во ди по ре ме ћа ји ма и у 
соп стве ну су прот ност – у ха ос, у ру ши лач ки на гон и (ау то)де струк ци ју. 
Осим то га, Дир кем на во ди да на мач ком пси хо кул тур ном мо де лу очи глед но 
не до ста је осе ћа ње ме ре. Као и ру ском, али на дру га чи ји на чин. „Не мач ки 
ра ди ка ли зам до след ни ји је и упор ни ји, он не са мо што же ли да ʼдо пре до 
са ме су шти не ,̓ већ се не за у ста вља на по стиг ну том, иде да ље, та мо где не 
би тре ба ло. (...) не до ста так осе ћа ња ме ре ди рект но (је) по ве зан са осла бље-
ним ин стинк том са моо др жа ња, а уз глав ну не мач ку осо би ну Fle iss10, то је 
дво стру ко опа сно“ (ЧхартИшвИлИ: 251). 

Та кву вр сту стра сти за жи во том или „осе ћа ња за жи вот“, ка ко је Ханд-
ке име ну је, уро ђе но сва ком чо ве ку, ипак је у сен зи бил ни јим би ћи ма из 
па три јар хал них се о ских за јед ни ца, жељ ним но вих са зна ња о све ту и жи во-
ту – уче ња у нај ши рем сми слу – из ра зи ти је, и ну жно во ди из ла ску из оног 
по ме ну тог кру га де тер ми на ци је. При то ме је из ла зак из кру га раз ли чит, у 
за ви сно сти од са ме при ро де оно га ко из ла ску из кру га стре ми: код сна жних 
би ћа, он ну жно во ди „ви шим сфе ра ма“ то јест но вим са зна њи ма, но вом 
жи во ту и на да све – но вом се би; код осе тљи вих, „од по ста ња уз не ми ре них“ 
ду ша, дру штве ним нор ма ма и вас пи та њем спу та них при ро да, обич но во ди 
у слом, а у не ким слу ча је ви ма из лаз се про на ла зи у од лу ци да та кав жи вот 
оду зме. Оно што чи ни пре крет ни цу у од ре ђе њу та два пу та нај че шће је са-
др жа но у сна зи ду ха да сру ши ба ри је ре, пре све га у са мом би ћу, од но сно да 
„оства ри“ и до сег не сло бо ду. Ту пре крет ни цу у жи во ту сво је мај ке Ма ри је 
Ханд ке нај пре пре по зна је у на пу шта њу ро ди тељ ског до ма, на кон што јој 
ни је до зво ље но шко ло ва ње. „Ко но ба ри са ње, сло бо дан жи вот“ ипак ни је у њој 
уга си ло че жњу за „до мом, до мо ви ном“, то јест „по тре бу да бу де во ље на“ 
ко ја „ни кад до кра ја ни је би ла за до во ље на“. Љу бав са оже ње ним Нем цем, 
труд но ћа, на од ре ђен на чин озна ча ва ли су оства ре ње (или бар при вид оства-
ре ња) сло бо де жи во та, ко ји се ма ни фе сто вао и кроз осло ба ђа ње стра ха од 
фи зич ког до ди ра. Су о ча ва ње са стра хом исто вре ме но зна чи и до ми на ци ју/
по бе ду над њим, ко ји у свом нај ви шем зна че њу но си сим бо ли ку по бе де 
ужа са пра зни не ње ног жи во та. Ме ђу тим, та из во је ва на ду хов на по бе да над 
соп стве ним по но ром је крат ко трај на, уто ли ко пре што је реч о не пре ста ној 
бор би ко ја тра је ко ли ко и жи вот. Је дан сте пе ник у ко ра ча њу ка том ци љу не 
зна чи прак тич но ни шта, ако се већ у на ред ним ко ра ци ма на за ду је за два. 
Ње но стр мо гла во сур ва ва ње у вла сти ти по нор по чи ње са не до стат ком љуба ви, 
ко јом се је ди но и мо гу ис пу ни ти про сто ри пра зни не. „Ока че на о ру ку ко ја ју 
је од гу ри ва ла“ (Handke: 36), мај ка не до ста так љу ба ви по ку ша ва да за ме ни 
„осе ћа њем ду жно сти“ да свом де те ту про на ђе (но вог) оца. И док сло бо да 
ра ђа за до вољ ство (со бом и све том око се бе), до тле те рет ду жно сти вра ћа 
за бо ра вље ни страх и стид, кроз ко ји се, као нај де ло твор ни јим оруж јем, 
ма ни пу ли ше ду ша ма мла дих де во ја ка: 

10 Мар љи вост, усрд ност (нем.)
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„̓ Зар те ни је стид?ʼ или ʼСти ди се!ʼ би ла је стал но чи та на лек ци ја 
још ма лој, а по го то во по од ра слој де вој чи ци. Ис по ља ва ње соп стве ног 
жи во та као же на сма тра ло се, у овом кра ју се о ско-ка то лич ког на зо ра, у 
сва ком слу ча ју др ским и нео б у зда ним; по гле ди ис ко са, до тле да стид 
ни је ви ше са мо ко мич но по дра жа ва ње не го хла ђе ње оних нај ду бљих, 
нај и скон ски јих осе ћа ња. ʼЖен ско ру ме ни ло ,̓ чак и у ра до сти, јер се те 
ра до сти тре ба ло сти де ти; у ту зи не бле ди те, не го по цр ве ни те и, уме сто 
да вам гру ну су зе, об ли ва вас зној“ (Исто: 39). 

„Ра ци о на ли зо ва ти“ свој жи вот, ме ђу тим, у овом кон тек сту не зна чи 
ис пу ни ти га сми слом, не го на ву ћи ма ску као од брам бе ни штит од ли це мер-
них ма ло гра ђан ских по гле да, об зи ра и осу да. У окол но сти ма у ко ји ма је 
не при хва тљи во и не до пу сти во ис по ља ва ње сво је пра ве, жен ске при ро де, 
же на по ста је „раз бо ри та“ и њој „ни шта ви ше не мо же да на у ди“, бар не спо ља, 
бар не од љу ди. Она по ста је же на ко јој се „пре ра но сте гло ср це“, са „на у че-
ним др жа њем“ и све то „не да би сте по ста ли дру ги чо век, не го дру ги тип“. 
Жи вот по те о ри ји ти по ва ко ји Ханд ке опи су је пред ста вља пра во на лич је 
за јед ни це у ко јој је лич ност, ин ди ви ду ал ност не по жељ на.11 Лич на суд би на, 
„обез ли че на до по след њег де ли ћа сна, и ис це ђе на вер ским, на род ним и 
оби чај ним об ре ди ма“ (Isto: 54), ни је има ла ни ка кву ва жност у та квом си сте-
му вред но сти. На про тив, раз ли чи тост, „дру ча ги јост“, ис ка зи ва ње же ље за 
дру га чи јим жи во том, већ је озна ча вао пре ступ, грех, на ко ји су не ми ли це 
под се ћа ли сви они ко ји сво јим узор ним жи во том „да ју при мер“ ка ко тре ба 
жи ве ти. Но во ли це мај ке Ма ри је ни је ни шта дру го не го оте ло вље ни, ока-
ме ње ни стид. Али, њен уну тра шњи, ду шев ни жи вот, ко ји ни ка да ни је мо гао 
да бу де „гра ђан ски сми рен“, иа ко при вид но утвр ђен, вре ме ном би ва за хва-
ћен та квим по но ром и ужа сом, из ко га се ни је мо гло дру га чи је иза ћи, осим 
– не сре ћом. 

Због то га не из не на ђу је што усред при по ве сти о мај чи ном пра зном жи-
во ту, пи сац баш на овом ме сту пре ки да при по ве да ње и уме ће сво јев ср стан 
ау то по е тич ки трак тат о ужа су и уло зи књи жев но сти да „за го спо да ри 
бла жен ством ужа са“. Глас при по ве да ча ко ји се нео че ки ва но ја вља, не са мо 
да чи ни ди гре си ју из уо би ча је ног на чи на из ла га ња – кроз оче ки ва ни след 
до га ђа ја жи во та оно га ко ји се опи су је – не го ми са о но про ду бљу је зна че ња 
и по ру ке са мог ро ма на. Го во ре ћи о две ма опа сно сти ма при по ве да ња (пр ва је 
„пу ко пре при ча ва ње“, а дру га „нео сет но не ста ја ње не ке лич но сти у по ет-
ским ре че ни ца ма“), пи сац исто вре ме но фор му ли ше сво ја основ на по е тич ка 
и ства ра лач ка на че ла, са др жа на у ис пи ти ва њу мо ћи књи жев но сти да се 
ухва ти не у хва тљи во од но сно име ну је не из ре ци во. Стреп ња да се не до ста так 
дис тан це пре ма јед ном са свим лич ном до га ђа ју, ка кав је са мо у би ство мај ке, 
мо же из ро ди ти у ти пи зи ра ње ова квог „слу ча ја“, све до чи пи шче ву из ра зи-
то раз ви је ну кри тич ку (са мо)свест, као што је, с дру ге стра не, не што ова ко 

11 „Ја (се) за пра во чи ни ло не знат ни је од пар че та ме са“ (Handke: 53). 
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ве ли ко тра гич но и ду бо ко ин тим но у све сти при по ве да ча исто вре ме но и 
не ствар но, фан ста стич но, а то зна чи и не из ре ци во. У тој вр сти маг но ве ња 
у ко ју до спе ва при по ве дач, јер га са мо при по ве да ње од вла чи у по но ре, од-
но сно вр хо ве (бла жен ства) ужа са, и сам лик мај ке по ста је по ма ло флу и дан, 
„час би ва, час не би ва“, пре те ћи да по ста не „све ви ше ве дра умет нич ка фи-
гу ра“. И тај тре ну так стра ха (од не ста ја ња све га лич ног из при по ве сти) за-
пра во је тре ну так ка да при ча до би ја вла сти ти жи вот, по ста је из дво јен енти-
тет, ко ји је, миљ ко ви ћев ски ре че но „над ви сио свог твор ца“. И он, упле тен у 
мре жу не из ре ци вог, нео пи си вог, и сâм би ва за хва ћен стра хо том ужа са пра
зни не, то јест ухва ћен у клоп ку оне ме лих се кун ди ужа са, у ко ји ма ре чи ви ше 
не ма ју спо соб ност из ра жа ва ња нај ду бљих до жи вља ја, већ се њи ма „фин ги ра 
схе ма“ јед ног жи во то пи са, ка ко би се са мо на из глед са вла дао осе ћај не мо ћи 
пред ужа си ма пра зни не. Из тог па ра док са, за кљу чу је при по ве дач, нај че шће 
се ра ђа оно ко мич но у по ве сти, че га се по себ но тре ба чу ва ти.

Дру ги део ро ма на је мо жда због то га и кон ци пи ран та ко да се „схе ма“ 
мај чи ног жи во та пред ста ви као низ оче ки ва них до га ђа ја, ако већ не ма спо-
соб ност да се ухва ти оно не из ре ци во, то јест до спе до са ме Тај не јед ног 
жи во та, ко ји је окон чан тра гич но. При то ме, по себ но и ис так ну то ме сто 
при па да же љи, као ка те го ри ји ко ја ја сно раз ли ку је два све та: онај при ла-
го ђен, сми рен, ти пи чан, (ма ло)гра ђан ски и онај не при ла го ђен, нео б у здан, 
ин ди ви ду лан, ко смич ки. Има ти же љу за би ло ка квим дру га чи јим жи во том 
од оно га ка кав се од же не оче ку је, у опи са ној дру штве ној за јед ни ци, у ко јој 
је фор ма при мар но на че ло функ ци о ни са ња, зна чи на из ве стан на чин не 
са мо на ру ша ва ње ре да, не го иза зи ва ње лич не не сре ће. За ни мљив је де таљ 
ко ји Ханд ке из но си, а ко ји се мо же раз у ме ти као сна жна ме та фо ра на мет-
ну тог по што ва ња на че ла фор ме: у шко ли је, код де вој чи ца, као по себ но 
ва жан ис ти цан пред мет „спо ља шњи из глед пи сме них за да та ка“, ко ји ни је 
ни шта дру го до при пре ма за жи вот без же ља, ко ји је у ства ри – „пот пу но 
уоб ли че на бе да“ (Исто: 62). Та ко се жи вот без же ља пре и на чу је се у не срећу 
без же ља:

„Ко нач но, ни сте ви ше оче ки ва ли ни ка кав лич на оба ве ште ња, јер 
ни сте ви ше има ли по тре бе да се рас пи ту је те ни о че му. Сва су пи та ња 
по ста ла пра зне при че, а од го во ри су би ли то ли ко сте ре о тип ни да вам 
за то ни су ви ше би ли по треб ни љу ди, би ли су по треб ни пред ме ти: слат ки 
Све ти гроб, слат ко Ису со во ср це, слат ка Бо го ро ди ца му че ни ца пре о бра-
ти ли су се у фе ти ше соп стве не жуд ње за смр ћу, ко ја је за сла ђи ва ла 
сва ко днев ну бе ду; пред тим уте шним фе ти ши ма не ста ја ли сте. А у сва-
ко днев ном оп хо ђе њу са увек истим ства ри ма по ста ја ле су вам и оне 
све те: сла дак ни је био не рад не го рад. Ни је вам ко нач но пре о ста ја ло 
ни шта дру го.

Ни за шта ви ше ни сте има ли очи. ʼЗна ти же љаʼ ни је би ла су штин-
ска од ли ка не го жен ска или жен ска ста не при стој ност.

Али мо ја мај ка је би ла зна ти жељ не при ро де и ни је зна ла за уте шне 
фе ти ше (под ву кла М. Ј. М.)“ (Исто: 55). 



У осно ви зна ти же ље је, да кле, пр вен стве но ви та ли стич ки прин цип, 
жуд ња за жи во том ко ји стре ми свом он то ло шком ис пу ње њу, а не ком пен зо-
ва њу ла жним са др жа ји ма, на ро чи то не оним ко ји оли ча ва ју ве ру без љу ба ви. 
Сти че се ути сак да се Ханд ке, по и гра ва њем са из ра зом „фе ти ши“, ство рио 
не ку вр сту па ро ди је. Бу ду ћи да је хри шћан ство ре ли ги ја љу ба ви (због че ка 
је и сâм Ни че на зи вао лир ском ре ли ги јом), оду ство љу ба ви зна чи не до ста так 
ње не су шти не, што ра ђа ужа се пра зни не.

Стра шна уса мље ност ко ју ви ше ни шта и ни ко не мо же да ис пу ни и од 
жи во та Ханд ке о ве мај ке на пра ви ла је ве ли ко му че ње ко је је са мо по се би 
те жи ло да бу де уки ну то, од но сно да пре ста не. У јед ном од пи са ма ко је упу-
ћу је си ну она по ми ње и Крот ку До сто јев ког, чи је је гле да ње на те ле ви зи ји 
иза зва ло ко шмар не сно ве и, ма да се то екс пли цит но не ка же, за пра во са мо 
про ду би ло уве ре ње да по сто ји са мо је дан на чин да се ужа сном му че њу ста-
не на пут. Њен ус клик: „Не ћу ви ше да бу дем при бра на“ (Исто 85), гор ко је 
са зна ње да се истин ски жи вот ни под ма ском не мо же по ти сну ти, јер те жи 
свом ис пу ње њу. Од тог тре нут ка по чи ње њен „ВЕ ЛИ КИ ПАД“ (Franc Gril-
par cer), од но сно од лу ка (као на ме ра да се ис пу ни же ља!) да се та кав бе сми-
слен жи вот пре ки не. Жуд ња за жи во том пре и на чу је се у жуд њу за смр ћу 
и ње не ре чи у опро штај ном пи сму си ну „да је са свим мир на и срећ на што 
ће ко нач но мир но за спа ти“ зву че са свим бле до и не у вер љи во.

Не ти пи чан по свом на ра тив ном кон цеп ту при по ве да ња, ро ман Не сре
ћа без же ља се и за вр ша ва ва не ти пич но и, за ова кву по вест, нео че ки ва но. 
Ми са о ни фраг мен ти о де та љи ма из мај чи ног жи во та, по је ди но сти ма о ње ној 
лич но сти, али и низ дру гих за па жа ња ко ја су на из глед на су мич но уне та, а 
ти чу се пи шче вог нај ду бљег до жи вља ја жи во та, смр ти, пи са ња и не ке вр сте 
не сна ла же ња у том кон гло ме ра ту нај ра зли чи тих до га ђа ја и до жи вља ја ко јим 
је обе ле жен је дан жи вот, пред ста вља ју но ву ствар ност/вред ност ро ма на 
(зна че ње „ви шег ре да“), исто та ко се ман тич ки флу ид ну, не у хва тљи ву и 
не де фи ни са ну, ка кав је и „слу чај“ о са мо у би ству мај ке. На стао у уза вре лој 
фу зи ји лич ног тра гич ног до га ђа ја, као „hor ror va cui у све сти“, овај ро ман 
је дра ма ег зи стен ци је „са еле мен ти ма ужа са“, ко ји ма ње на ли ку ју сар тров-
ској муч ни ни, а бли жи су Бер ђа је вље вом осе ћа њу „жа ла“ за ви шим об ли ком 
жи во та, за не до са ња ним про сто ри ма ег зи стен ци је до ко јих је је ди ни пут 
би ла – же ља. Опи сан и де фи ни сан кру гом (јед ног жи во та) као де тер ми нан-
том, ро ман Не сре ћа без же ља као ве ли ка и сим бо лич на тач ка ста вља тач ку 
на од бра ну јед ног тра гич но окон ча ног жи во та, на пра во чо ве ка да у соп стве-
ној не сре ћи бу де сâм, без же ља да ужа се пра зни не, на ста ле смр ћу мај ке, 
ис пу ни при су ством или ре чи ма дру гих. Тај про стор маг но ве ња, као ста ња 
ус треп та ле и уз не ми ре не све сти до не кле, или бар при вре ме но, ис пу ња ва 
пи са ње као као мо гућ ност пре вла да ва ња стра ха од пра зни не ко ју смрт со-
бом но си. Оста вља ју ћи отво рен про стор за по ве ре ње у моћ књи жев но сти као 
об ли ку не пре кид ног тра га ња за сми слом по сто ја ња („Ка сни је ћу о све му 
то ме тач ни је да пи шем...“ (Исто: 97), Ханд ке на јед ној стра ни по твр ђу је и 
Ан дри ћев ства ра лач ки прин цип по ко ме при по ве дач и ње го во де ло не слу же 
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ни чем ако не слу же чо ве ку и чо веч но сти, док на дру гој утвр ђу ју ње гов вла-
сти ти по е тич ки ди ја грам по ко ме књи жев ност мо ра да слу жи пре о бра жа вању 
са мог чо ве ка. 
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Ma ri ja S. Jef ti mi je vic Mi haj lo vic

HOR ROR VA CUI OR HOR RORS OF EMP TI NESS IN A NO VEL  
OF PE TER HAND KE A MI SERY WIT HO UT DE SI RES  

(A SOR ROW BEYOND DRE AMS)

S u m  m a r y

The no vel by Pe ter Hand ke Wunschlo ses unglück Erzählung that has been tran sla-
ted in Ser bian as A Mi sery Wit ho ut De si res, in 1972, re pre sents a true small li te rary 
ma ster pi e ce whe re is, in an in ti ma te con fes sion abo ut the li fe of a mot her who en ded her 
li fe by ta king an over do se of sle e ping pills, re ve a led a who le phi lo sophy of the hor ror of 
the emp ti ness of li fe on one hand, and the au to re fe ren tial aspect of the aut hor him self 
who gi ves his po e tic in sights abo ut the me a ning of li te ra tu re/wri ting in re si sting such a 
hor ror, or in over co ming it. The use of ex pres si on “hor ror” is do u ble mo ti va ted, that is, 
it has two me a nings: first, it sig ni fi es a hor ror of emp ti ness that co mes up with his mot-
her’s de ath, and the se cond, it de sig na tes a hor ror of the mot her’s li fe that the wri ter 
tri es to de pict and nar ra te. The re fo re, the spa ces of hor ror are in the one who nar ra tes 
and in the one who was the su bject of nar ra tion. Still, the real qu e sti on is: do the spa ces 
ac cu mu la te or mul tiply by wri ting, that is, do they en lar ge, or do es the wri ting help in 
over co ming the fe ar of them? Alt ho ugh Hand ke cle arly sta tes that “wri ting didn’t help,” 
he do esn’t deny that me rely de scri bing, as an at tempt to find a pre ci se and an ade qu a te 
de pic tion of a men tal sta te, brings “so me joy” or “it turns the bliss of emp ti ness in to a 
bliss of me mo ri es,” which im pli es that wri ting an nuls the fe ar. Hor ror va cui, or “fe ar of 
emp ti ness,” a term that ori gi na tes from Ari sto tle, and the term that the aut hor uses at the 
end of his no vel, im pli es that a mo re pre ci se usa ge/tran sla tion wo uld be not fe ar but hor ror 
be ca u se the hor ror is the su bject of this lyri cal no vel A Mi sery Wit ho ut De si res.

This no vel ari ses in a bo i ling fu sion of a tra gic per so nal event, as a „hor ror va cui in 
the con sci o u sness“ and re pre sents an exi sten ti al dra ma with “the ele ments of the hor ror” 
that are less of Sar tre’s na u sea and mo re of Berdyaev’s sor row for a high form of li fe, for 
the spa ces of exi sten ce that are beyond dre ams and that can be re ac hed by one way only 
– by de si re. De scri bed and de fi ned by a cir cle (of one li fe) as a de ter mi nant, the no vel 
A Mi sery Wit ho ut De si res re pre sents a sig ni fi cant and symbo lic full stop that is put in 
de fen se of a tra gi cally en ded li fe and on a per son’s right to stay alo ne in the per so nal 
mi sery, wit ho ut de si res to fill the hor rors of emp ti ness with the pre sen ce or words of 
ot hers. That spa ce of stu por that emer ged by the mot her’s de ath, as a sta te of qu i ve red 
and dis tur bed con sci o u sness, has been to an ex tent or tem po ra rily fil led with wri ting as 
a pos si ble way of over co ming the fe ar of emp ti ness that co mes with de ath.

Ин сти тут за срп ску кул ту ру – При шти на / Ле по са вић
24. но вем бра бб, 38218 Ле по са вић
mjmi haj lo vic @gmal.com



UDC 091.3:069(497.5 Dalmacija)”04/14”
https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2020.68.3.2

Др Ро сан да В. Ба јо вић

ИЗ МЕ ЂУ ИСТО РИЈ СКОГ ФАК ТА И ПРО ЗНОГ АР ТЕ ФАК ТА:  
ДЕ ТАЉ У РУ КО ПИ СНОЈ ГРА ЂИ ПО ЗНОГ СРЕД ЊЕГ ВИ ЈЕ КА  

У АР ХИ ВИ МА ПРИ МОР СКИХ ГРА ДО ВА*

У ру ко пи сној гра ђи по зног сред њег ви је ка у ар хи ви ма ју жно-
сло вен ких при мор ских гра до ва има де та ља ко ји по ма жу у утвр ђи-
ва њу исто риј ских чи ње ни ца. По себ но, у том по гле ду, ис тра жу је мо 
функ ци ју де та ља у ру ко пи си ма о исто риј ским лич но сти ма че тр-
на е стог и пет на е стог ви је ка: Ко са ча ма, Ла за ре ви ћи ма, Бал ши ћи ма... 
По је ди ни де та љи у по ме ну тој ру ко пи сној гра ђи дје лу ју као ли те-
рар ни зна ко ви, а не ке од њих ан ти ци пи ра ју књи жев на умјет нич ка 
дје ла. До дат но се освр ће мо на ру ко пи сну гра ђу из Др жав ног ар хи-
ва у Ду бров ни ку. По да ци из ру ко пи са ми мо ар хи ва при мор ских 
гра до ва, као и ру ко пи са на ста лих при је и на кон сред њег ви је ка 
узе ти су у об зир је ди но у окви ру по ре ђе ња или до пу не.

Кључ не ри је чи: де таљ, ар хив ска ру ко пи сна гра ђа при мор ских 
гра до ва, по зни сред њи ви јек, исто риј ски факт, про зни ар те факт. 

1. „јесенсредњеГавека“. Не са мо у пи са њу, у из ра жа ва њу уоп ште сред-
њо вје ков ни чо вјек је склон по је ди но сти ма. Он се из ра жа ва при род ни је не-
го чо вјек но вог вре ме на, или, ка ко то ка же Са ба то: „Ка рак те ри сти ка но вог 
дру штва је кван ти тет. Фе у дал ни свет био је ква ли та ти ван: вре ме се ни је 
ме ри ло, не го се жи ве ло у ме ри веч но сти и би ло је при род но вре ме па сти ра, 
бу ђе ња и од мо ра, гла ди, је ла, љу ба ви и по ди за ња де це, пулс веч но сти. Би ло 
је то ква ли та тив но вре ме ко је од го ва ра дру штву ко је не по зна је но вац“ (пре ма 
вУлИћевИћ 2002). „Круп не и гру бе ге не ра ли за ци је ви ше од го ва ра ју им пер-
со нал ним дру штви ма“ (Uskoković 2015: 515).1 У за вр шном по гла вљу књи ге 

* Овај рад се осла ња на ре зул та те ис тра жи ва ња исто риј ског кон тек ста у нео бја вље ној 
док тор ској ди се р та ци ји на те му Је ле на Бал шић у сред њо вје ко ној, усме ној и са вре ме ној књи
жев но сти, од бра ње ној 23. но вем бра 2019. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду.

1 У ан тич кој Ати ни, гра ду у ко ме су се љу ди по зна ва ли, не и сти не „ни су мо гле би ти ко-
ри шће не са оном ла ко ћом са ко јом се мо гу ко ри сти ти у са вре ме ним др жа ва ма и дру штви ма 
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О прав ном жи во ту сред њо вје ков них при мор ских гра до ва Не вен ке Бо го је-
вић–Глу шче вић, ко је об у хва та нео бја вље ну ар хив ску гра ђу из Ко тор ског и 
Ду бро вач ког ар хи ва, у III но тар ској књи зи ар хи ва у Ко то ру епи тро пи те-
ста мен та Ста ни сла ве, же не Ма ри на Абрае, на пи са ног 11. ја ну а ра 1399. го-
ди не, оба ве зу ју се да „у ко рист цр кве св. Ми ха и ла да ју сва ке го ди не кан ту 
уља и два гро ша за ми су“ (пре ма bogojevič–glUščević 2002: 134). То ни је 
сит ни ца не го де таљ.1 

Зва нич на ко му ни ка ци ја Мле тач ке Ре пу бли ке и ју жно сло вен ских и 
ар ба на шких об ла сних го спо да ра по ка зу је да има де та ља ко ји дје лу ју као 
ли те рар ни зна ко ви. Ин си сти ра ју ћи на сим бо лич кој за ви сно сти сво га по да-
ни ка, Мле ча ни су са Скен дер бе гом Ка стри о том у ми ров ном уго во ру из 1448. 
го ди не угла ви ли „да му го ди шње ис пла ћу ју ’1.400 ду ка та и да му по кло не 
рас ко шну пур пур ну одје ћу‛“ (БожИћ 1970б: 219), а он њи ма сва ке го ди не да 
пре да „два ло вач ка пса и два би је ла со ко ла‛“ (БожИћ 1970б: 219). Ови де та-
љи, ко ји чи не ми ни ја ту ру у тек сту, дје лу ју го то во по ет ски. А по го то во два 
ло вач ка пса и два би је ла со ко ла. „Књи жев ност је умјет ност де та ља“ (Су вај-
џић 2010). Исто риј ски ро ман Ко ста дин Бал шић Ми ла на Шу фла ја, ко ји је у 
са гла сју са ње го вом пет го ди на ка сни је об ја вље ном исто ри о граф ском сту-
ди јом Ср би и Ар ба на си, (Њи хо ва сим би о за у сред њем ви је ку), по дра жа ва 
при ка за ни од нос мле тач ких зва нич ни ка пре ма сво јим по да ни ци ма. У овом 
ро ма ну, у уго во ру Димитријa Јонинe и мле тач ког ска дар ског ка пе та на, пот-
пи са ном 5. ма ја го ди не 1403. сто ји да ће Јо ни на до опо зи ва до би ја ти „сва ке 
го ди не 300 прер пе ра и сук но за два пла шта и два ка пу та“ (1920: 195). А 
Ко ји За ка ри ји, го спо да ру ар ба на шке обла сти Ша ти Мле ча ни у знак за хвал-
но сти за при хва та ње ва зал ства ша љу „12 ла ка та сук на и пот пун оклоп“ 
(šUfflay 1920: 195).2

На јед ној стра ни, дје лу је као ар те факт исто риј ски факт из опи са тур ске 
тр го ви не љу ди ма у Трак та ту о Тур ци ма Јер га из Нир нбер га, то по лив ца 
хер це га Стје па на Ко са че у ко ме су при ка за ни до га ђа ји у Бо сни и Ср би ји од 
1456. до 1480. го ди не: „Че сто до во де то ли ко љу ди да ро ба про да ју за је дан 
ше шир“ (пре ма константИновИћ 1989: 62). Дје лу је као да ни је фик ци ја, на 
дру гој стра ни, то што се у ро ма ну Ме се че ва ро са Те о до ре Та ре ка же да је 
шејх Бе дре дин Му ха мед из Си мав не ро ђен „ка да се нај леп ша ро би ња мо гла 
ку пи ти за пар вој нич ких чи за ма“ (2007: 303). Као да се на ла зи у умјет нич ком 
тек сту фи гу ри ра исто риј ски по да так из ру ко пи са у Ар хи ву у Ве не ци ји ко ји, 

у ко ји ма су и ис так ну ти пред став ни ци дру штва ве ћи ни љу ди по зна ти са мо пре ко ме ди ја и 
сли ке ко ју они ства ра ју“ (Petković 2007: 77).

1 За  раз ли ку од сит ни це, де таљ је по је ди ност ко ја има спо соб ност да за ми је ни цје ли ну. 
2 Ни је на истом фо ну то што у ро ма ну Го ра на Пе тро ви ћа Оп са да цр кве Све тог Спа са 

ста ри дужд за се бе скром но тра жи „са мо не ка кав пер ја ни плашт и не ва жну ми лост – осло-
ба ђа ње од за кле тви бу ду ћој упра ви Ла тин ске ца ре ви не“ (2011: 210). У Пе тро ви ће вом ро ма-
ну дужд Ен ри ко Дон до ло од во ђе кр ста ша прет ход но ис пред зи до ва Кон стан ти но по ља 
пре у зи ма „че твр ти ну и још по ло ви ну од дру ге че твр ти не Им пе ри је“ (2011: 210), што му је 
обе ћа но за уче шће у ра ту.
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по звав ши се на Ћи ра Тру хел ку, на во ди Ђу ро То шић: „Пи е тро Де фор те и 
Абра хам Ра дић као по сла ни ци бо сан ске кра љи це Ка та ри не до шли су ми лан-
ском хер це гу Га ле а зу Сфор зи ’са че ти ри ко ња и са пет су по сла ти и јед ног 
су из гу би лиʼ“ (1997: 95). У том по гле ду је зна ко вит и по да так да је бар ка кра-
љи це Ка та ри не гњи ла код са мо ста на у Ши бе ни ку то ком дви је го ди не на кон 
ње ног из бје гли штва у Рим (тошИћ 1978: 94).

2. Моћконтекста:детаљкаокљУЧзаУтврђИвањеИсторИјскИхЧИњенИца. 
Да тум јед не од лу ке Ви је ћа гра да Тро ги ра от кла ња не до у ми це у ве зи са тим 
ко јој се од три же не бо сан ског (хум ског) вој во де Сан да ља Хра ни ћа Ко са че 
Ду бров ча ни обра ћа ју пи смом, упу ће ним у Бу дву 20. мар та 1398. го ди не 
(ви дје ти стојановИћ 1929: 256). Они тим пи смом по зи ва ју Сан да ље ву же ну 
Је ле ну – а све три ње го ве же не су име ном Је ле на – да се због угро же не без-
бјед но сти у Бу дви скло ни у њи хов град. 

Иван Лу цић је, пре пи су ју ћи за пи сни ке са за си је да ња Ви је ћа гра да Тро-
ги ра, пре пи сао и „од лу ку од 28. 4. 1405, ко јом се ’по ра ди вјен ча ња Сан да ље ва̓  
ово ме да ри ва 100 злат них ду ка та“ (анЧИћ 1987: 46). Да тум до но ше ња ове 
од лу ке по ка зу је да же на Сан да ља Хра ни ћа ко јој се Ду бров ча ни обра ћа ју пи-
смом упу ће ним 20. мар та 1389. го ди не ни је, ка ко се то че сто на во ди у исто-
ри о граф ској ли те ра ту ри, Ка та ри на Је ле на Вук чић Хр ва ти нић – кћер ка дал-
ма тин ског ба на Ву ка Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа а бра та нич на бо сан ског ба на па 
сплит ског вој во де Хр во ја Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа. Да тум 28. април 1405. го ди не 
по ка зу је да 20. мар та 1389. го ди не, кад су Ду бров ча ни упу ти ли пи смо у Бу дву, 
Ка та ри на Је ле на ни је би ла уда та. По ред пре пи са за пи сни ка из Тро ги ра, 
Мла ден Ан чић на во ди на по ме ну Лу дви га фон Та ло ци ја из го ди не 1914. о 
пап ском по ни шта ва њу уго во ра о бра ку Ка та ри не Је ле не Вук чић Хр ва ти нић 
и Кар ла Кур ја ко ви ћа, кне за Кр бав ске Жу пе. Овај брач ни уго вор пот пи сан је 
22. ју на 1401. го ди не – кад је Ка та ри на Је ле на би ла дје вој чи ца – а по ни штен 
је на кон са зна ња па пе о њи хо вом срод ству у че твр том ко ље ну (1987: 42).3

Ила ри он Ру ва рац са оп шта ва: „Код Ми кло ши ћа има на стр. 251. ли сти-
на од 17. фе бру а ра 1403. у ко јој се ка же за Је ле ну, кћер кне за Ла за ра да се је 
го спо ја Сан да ље ва; но то не мо же би ти, јер је те го ди не пр ви муж Је ле нин 
Ђур ђе зет ски још у жи во ту био а исто та ко би ла је јошт жи ва пр ва же на Сан-
да ље ва, Ка та ри на, кћер ба на Ву ка Вук чи ћа и ба ни це Ан ке“ (1934б: 33). Тврд ња 
да је још би ла жи ва пр ва же на Ка та ри на мо же се при хва ти је ди но у зна че њу 
прет ход на же на. А пр ви муж Је ле не Бал шић упо ко јио се у пр вој по ло ви ни 
апри ла 1403. го ди не (БожИћ 1970а: 85). Ка ко на во ди Јо сип Јел чић, ли је чио 

3 Пе јо Ћо шко вић не по ми ње па пи но по ни шта ва ње на ве де ног брач ног уго во ра, већ 
ка же: „Иа ко још, ма ло доб на, Ка та ри на је не ду го на кон оче ве смр ти би ла обе ћа на кне зу 
Кар лу Кур ја ко ви ћу, с ко јим је би ла у че твр том срод нич ком ко ље ну, па је за тра же на до зво ла 
од па пе Бо ни фа ци ја IX, ко ји је бу лом од 22. VI 1401. одо брио њи хо ву брач ну ве зу. У про ми-
је ње ним по ли тич ким приликамa Ка та ри на се у про ље ће 1405. уда ла се за вој во ду Сан да ља 
Хра ни ћа Ко са чу, кojи jу je 1411. от пу стио и ти ме се те шко за мје рио Хр ва ти ни ћи ма“ (2002).



778

га је ду бро вач ки др жав ни ље кар, на кон што је ул цињ ски ар хи ђа кон, 21. 
мар та исте го ди не, от пу то вао у Ду бров ник и за мо лио за одо бре ње за ње гов 
до ла зак у Ул цињ (2010: 263–264).4 Ми о драг Ал. Пур ко вић, по звав ши се на 
Ни ко лу Јор гу, на во ди да је Ве ли ко ви је ће Ду бров ни ка 27. мар та 1403. го ди-
не од лу чи ло да „ле кар ко ји од ла зи у Ул цињ бо ле сном Ђур ђу Стра ци ми ро-
ви ћу мо же да оста не де сет да на“ (1996: 74).

Као што смо ви дје ли, Ка та ри на Је ле на 1403. го ди не ни је мо гла би ти 
же на Сан да ља Хра ни ћа. Она по го то во то ни је мо гла би ти 1400. го ди не – како 
то, пре ма на во ду Мла де на Ан чи ћа, Мар ко Пе ро је вић твр ди да је сте и при том 
са оп шта ва да је она Хра ни ће ва пр ва же на (1987: 42). По го то во 1398. го ди не 
она ни је мо гла би ти уда та за ово га бо сан ског вој во ду. На ре ли кви ја ру ко ји 
је по кло ни ла са мо ста ну Све те Ма ри је у За дру, она је оста ви ла за пис на ла-
тин ском је зи ку, ко ји у пре во ду гла си: „Сје ти се / го спо ди не / ра бе тво је 
Ка та ри не, / же не уз мо жног му жа Сан да ља, / ве ли ког вој во де бо сан ско га...“ 
(пре ма дИздар 1971: 191). На осно ву то га што се она у овом за пи су пред ста вља 
као же на вој во де Сан да ља, ја сно је да се исти за пис мо же да ти ра ти из ме ђу 
1405. и 1411. го ди не – што ће ре ћи из ме ђу же нид бе Сан да ља Хра ни ћа Ко са че 
Ка та ри ном Је ле ном Ву чић Хр ва ти нић и ње го ве же нид бе Је ле ном Бал шић.

Нај че шће се твр ди да су 20. мар та 1398. го ди не Ду бров ча ни пи смо 
упу ти ли Је ле ни Бал шић, же ни зет ског кне за Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа Бал-
ши ћа а кћер ки кне за Ла за ра Хре бе ља но ви ћа, ко јом се Сан даљ Хра нић Ко-
са ча оже нио се дам го ди на на кон смр ти ње ног пр вог му жа. Брак Сан да ља 
Хра ни ћа и Је ле не Бал шић скло пљен је у Ду бров ни ку го ди не 1411. То што 
су ју ла 1411. го ди не и Сан даљ Хра нић и ње го ва же на Ка та ри на Је ле на за-
тра жи ли да у Ду бров ни ку по диг ну „од ре ђе на уло же на сред ства“ (2010, 337) 
Јо сип Јел чић ту ма чи као на го вје штај раз во да њи хо вог бра ка, ука зу ју ћи на 
ду бро вач ки до ку мент Re for ma ti o nes, fol. 142 (24. ју ла), уз на по ме ну да у том 
до ку мен ту „ни је ја сно што зна чи ’cen ti ca pi ta li che ave va no sup por to ai monti 
di Ra gu za‛“ (2010: 337). За пи сник са за си је да ња Ви је ћа гра да Тро ги ра, одр-
жа ног 28. апри ла 1405. го ди не, по ка зу је да Ка та ри на Је ле на 1403. го ди не не 
са мо да ни је би ла же на Сан да ља Хра ни ћа не го от кри ва и то да она ни је ни 
ње го ва пр ва же на. Иа ко је Је ле на Бал шић тек тре ћа же на Сан да ља Хра ни ћа, 
и сам Ан чић у свом пет го ди на ра ни је об ја вље ном ра ду ка же „да је дру га 
Сан да ље ва же на, Је ле на, би ла се стра де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа“ (1982: 
258). Зна чи да Мла ден Ан чић са раз ло гом за хва љу је Ду брав ку Ло вре но ви-
ћу за пру жа ње по да тка о свад бе ном да ру Ви је ћа гра да Тро ги ра вој во ди 
Сан да љу, са чу ва ног у Лу ци ће вом пре пи су од лу ке о то ме из за пи сни ка исто га 
ви је ћа (1987: 46).5 

4 Ра до слав Рот ко вић да је до зна ња да је Јел чић „у на у ци по знат као Ђел чић, јер је пи сао 
на ита ли јан ском је зи ку и пот пи си вао се као Gi u e sep pe Gel cich, иа ко је би ло ла ко уста но ви ти да 
је Виц ко Јел чић, ау тор дра ме о уби ству кња за Да ни ла у Ко то ру 1860 – ње гов отац“ (2012: 196).

5 Лу ци ћев пре пис за пи сни ка из Тро ги ра чу ва се у За гре бу, „Ar hiv JA ZU, sig. XX – 12/
sv. 29, fol. 14, 28.IV. 1405“ (анЧИћ 1987: 46). 
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Са ба ни цом Ан ком Хр ва ти нић, мај ком сво је же не Ка та ри не Је ле не Сан-
даљ Хра нић је 4. мар та го ди не 1410. у Но вом (да нас Хер цег Но ви) са чи нио 
уго вор у ко ме се за кли ње да ће ба ни цу Ан ку при хва ти ти као да га је ро ди ла, 
од но сно: „И, че са Бог не до пу сти, ако би се зго ди ла смрт Ка та ри ни – да не 
имам до ве сти у ку ћу сво ју ине же не за ку ћа ни цу на ми сто го спо је Ка та ри-
не, за жи во та ба ни це Ан ке, хо ти ни јем или зна ни јем мо јим“ (пре ма дИздар 
1971: 203–204). Да се не ће ви ше же ни ти, у на ве де ној из ја ви Сан даљ Хра нић 
се за клео „у Го спо да Бо га, и у пре чи сту му ма тер, и у че ти ри је ван ђе ли ста, 
и у два на ест апо сто ла, и у се дам де сет иза бра них, и у све бо жи је угод ни ке од 
ви је ка“ (пре ма дИздар 1971: 204). Ме ђу тим, кра јем на ред не го ди не, и по ред 
жи ве Ка та ри не Је ле не (а и ње не мај ке Ан ке) Сан даљ Хра нић се оже нио Је-
ле ном Бал шић, удо ви цом зет ског кне за Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа Бал ши ћа. 
„Ни је по зна то да ли се Сан даљ због ње ра ста вио од пр ве же не. Али, чи ње-
ни ца је да се од мах по од ла ску Ка та ри не оже нио Је ле ном“ (спреМИћ 2004: 
87). Јо сип Јел чић са гра ни це иро ни је са оп шта ва да је по на ло гу Сан да ља Хра-
ни ћа ла ђа ње го ву до та да шњу же ну Је ле ну Ка та ри ну од ве зла из Ду бров ни ка 
пре ма За дру, „а дру га, љеп ше де ко ри са на, ис пло ви ла је ка Бу дви, да му до-
ве де но ву же ну. А да је то би ла Је ле на, удо ви ца Ђур ђа II Стра ци ми ро ви ћа 
и мај ка Бал ше III, ви ди се из ду бро вач ке гра ђе о то ме срећ но ме до га ђа ју“ 
(2010: 337). Све у све му, „има не што не до ку чи во у од но си ма вој во де и Бал-
ши ћа удо ви це“ (спреМИћ 2004: 87). 

Ве ћи на ау то ра, би ло да су исто ри ча ри или не, пре ви ђа да је пр ва од три 
же не Сан да ља Хра ни ћа Ко са че ни је она ко ја је не ко ли ко го ди на бо ра ви ла 
у Бу дви а ко јој се Ду бров ча ни обра ћа ју 20. мар та 1398. го ди не. Пре пи ска 
Сан да ља Хра ни ћа са Ду бров ча ни ма по ка зу је да је он ко ор ди ни рао ак тив но-
сти ма у ве зи са ње ним збри ња ва њем у Ду бров ни ку. У ве зи са тим, и ње му 
су Ду бров ча ни упу ти ли пи смо 20. мар та 1389. го ди не (ви дје ти стојановИћ 
1929: 255). Још је Јел чи ће ва књи га La Zad dae la di na stia dei Bal si di (Spa la to, 
1899) на зна чи ла да у Бу дви 1398. го ди не ни је би ла Је ле на Бал шић. По звав ши 
се на Ра до ни ће во по зи ва ње на ду бро вач ки до ку мент (Re for ma ti o nes, fol. 89), 
Јел чић ка же: „На кон што је оку пи рао Бу дву, Сан даљ Хра нић је од мах ми слио 
на ра до сти по ро дич ног жи во та, па је у ју ну 1396. из вео пред ол тар Еле ну 
Ву ка Вук чи ћа“ (јеlčić 2010: 234). И до да је: „Јер су 3. ју на Ду бров ча ни од-
ре ди ли да на о ру жа на га ле ра до ве де мла ду“ (јеlčić 2010: 234), уз на по ме ну: 
„Еле на ни је би ла пр ва же на Сан да ља Хра ни ћа“ (јеlčić 2010: 234). Али ње-
го ва гре шка је у то ме што је, на Ра до ни че вом тра гу, по жу рио са за кључ ком 
да је Је ле на Ка та ри на би ла у Бу дви 1398. го ди не.6 

6 Иван Бо жић је свје стан то га да Ка та ри на Је ле на ни је пр ва же на Сан да ља Хра ни ћа, 
али и он твр ди да је он „од мах по вјен ча њу по слао сво ју мла ду же ну Ка та ри ну Је ле ну, кћер 
Ву ка Вук чи ћа Хр ва ти ни ћа, у Бу дву и она је та мо оста ла до апри ла 1398. год., ка да су је 
Ду бров ча ни пре ба ци ли бро дом у свој град. Та да се та мо ни је ви ше осје ћа ла у без бјед но сти“ 
(БожИћ 1970а: 66). Ми ха и ло Ла ска рис се по зи ва на Јо ва на Ра до ни ча кад на во ди да је Је ле на 
Ка та ри на пр ва же на вој во де Сан да ља и да се она „исто та ко нај пре зва ла Је ле ном па он да 
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Ве о ма ма ло се зна о Је ле ни, пр вој од три же не Сан да ља Хра ни ћа Ко-
са че. Пи смо ко је су јој Ду бров ча ни по сла ли 11. но вем бра 1397. го ди не по-
ка зу је да је она са про сто ра Срп ског цар ства (ви дје ти стојановИћ 1929: 254). 
Иван Бо жић пре то ста вља да је она се стра Ра ди ча Цр но је ви ћа, као и то да 
је умр ла док је би ла мла да. А Мла ден Ан чић, ко ји прет по ста вља да је она 
ње го ва кћер ка, на по ми ње: „Је ле ни се са мо увјет но мо же да ти пре зи ме Црно-
је вић, бу ду ћи да је не мо гу ће утвр ди ти при ро ду ње на срод ства са Ра ди чем 
Цр но је ви ћем“ (1987: 46), и по ја шња ва: 

„Ин те ре си Бо са на ца, па та ко и вој во де Сан да ља, и Ра ди ча Цр но је ви ћа 
одав но су се по кла па ли, на ла зе ћи за јед нич ки име ни тељ у не при ја тељ ству 
спрам Бал ши ћа. /О при ли ка ма у Зе ти тог до ба и о од но си ма са Бо сном види 
Исто ри ја Цр не Го ре II/2, 34–43 и 49–70/, па је та ко мо гу ће да је ра ни је био 
до го во рен брак бо сан ског вој во де и кћер ке го спо да ра Бу две, те да је до ре-
а ли зи ра ња до шло тек на кон Ра ди че ве смр ти“ (1987: 44). 

Па да у око то да је исте го ди не би ла упит на без бјед ност пр вој же ни 
Сан да ља Хра ни ћа у Бу дви и же ни Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа у До њој Зе ти. 
Ар хив ска гра ђа Ду бров ни ка по ка зу је да се Сан даљ Хра нић Ко са ча мар та 
1398. го ди не са Ду бров ча ни ма до го ва ра о збри ња ва њу сво је же не Је ле не, али 
по ка зу је и да се Ђу рађ Стра ци ми ро вић Бал шић та ко ђе до го ва ра са Ду бровча-
ни ма о збри ња ва њу сво је же не Је ле не – ја ну а ра исте го ди не, кад се оче ки вао 
на пад Ту ра ка на Зе ту. Раз ли ка је у ра спо ну од не ко ли ко мје се ци и у то ме што 
је же на Сан да ља Хра ни ћа пре ве зе на у Ду бров ник, а же на Ђу ра ђа Стра ци ми-
ро ви ћа је оста ла у Зе ти – за то што су се Тур ци ко је је у на па ду на Бо сну пред-
во дио Ис хак, син скоп ског сан џак бе га Па ша ји та „пре ко оче ки ва ња“ (јИреЧек 
1952: 335) убр за но по ву кли због ци че зи ме. За то је пот пу ни про ма шај сље де-
ћи за кљу чак Бо жи да ра Ше ку лар ца: „Да кле, Је ле на је бо ра ви ла у Бу дви, док 
је Ђу рађ био за у зет ра то ви ма на дру гој стра ни, очи глед но спре ма ју ћи од ступ-
ни цу у слу ча ју по тре бе. Уз то, са ра ђи ва ла је са Сан да љем, још за жи во та 
му жа Ђур ђа II, што се ви ди из пи сма Ду бров ча на, ко ји истог да на [20. мар та 
1398. године] оба вје шта ва ју Сан да ља шта су пред у зе ли за Је ле ну“ (2011: 195).

Ва жно је обра ти ти па жњу на сље де ћу тврд њу: „Ко нач но, у скла ду са 
де кре том Се на та од 26. апри ла 1398. на о ру жа ни бри ган тин пре ве зао је из 
Бу две у Ду бров ник не срећ ну Еле ну, о ко јој у то ме гра ду не ма ви ше ни ка ква 
тра га, као да је мр тва“ (јelčić 2010: 242). Ме ђу тим, Ду бров ча ни се Сан да ље-
вој же ни Је ле ни ко ја ни је ни Ка та ри на Је ле на Хр ва ти нић ни Је ле на Балшић 
обра ћа ју и 6. ав гу ста 1399. го ди не, и то мол бом да на Љу тој об у ста ви не за-

Ка та ри ном“ (1997: 120–121). При је ће би ти да се она пр во зва ла Ка та ри на – за то што име 
Је ле на но си ње на се стра ко ја је уда та за Сан да ље вог бра та Ву ка Хра ни ћа Ко са чу, иа ко ту 
Је ле ну, по свој при ли ци, ни је ро ди ла Ка та ри ни на мај ка Ан ка. „Дво стру ко име, ко је је ина че 
Ра до нич из во дио из чи ње ни це да се ста но ви та Је ле на 1421. по ја ви ла у Ве не ци ји са за хтје вом 
на дио за јед нич ке имо ви не ко ји су та мо има ле ба ни ца Ан ка и ње на кћер ка, об ја шња вао је 
ве ли ки срп ски по вје сни чар про мје ном у вјер ској ор јен та ци ји ње ног стри ца [Хрвоја Хрва-
тинића] по чет ком XV сто ље ћа“ (анЧИћ 1987: 42). 
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ко ни то на пла ћи ва ње ца ри не од ла зе ћим у Ко тор и Ду бров ник, на шта им се 
жа ле Вла си ник шић ки (ви дје ти стојановИћ 1929: 256–257). Ово обра ћа ње 
Ду бров ча на свје до чи да је пр ва же на Сан да ља Хра ни ћа и на кон 1398. го ди-
не има ла овла шће ња сво га му жа у упра вља њу ди је лом те ри то ри је ко јом је 
он вла дао, од но сно Бу двом и жу пом Дра че ви цом са гра до ви ма Ри сан и Нови 
(ћИрковИћ 1964: 271–272). 

Јел чић жу ри у за кљу чи ва њу и кад ка же да су се Сан даљ Хра нић и Је-
ле на Бал шић „ви ђа ли у Ду бров ни ку, али он да кад је Сан даљ тек био оже њен 
а Ђур ђе II жив“ (2010: 337). Исти на, овај ау тор до пу ња ва прет ход ни ис каз: 
„Али да је ме ђу њи ма би ло не ка квих дру гих кон та ка та, о то ме би не што 
би ло за би ље же но у ду бро вач кој гра ђи, јер би им би ле по треб не ла ђе за при-
је воз“ (2010: 337). По зна то је да је на кон Ко са чи не оку па ци је Бу две би ло 
пла ни ра но да Је ле на Бал шић, но вем бра 1397. го ди на, у име сво га му жа Ђу-
ра ђа Стра ци ми ро ви ћа пре го ва ра у Ду бров ни ку са бо сан ским вој во дом. Али, 
тај за хтјев ни је при хва ћен: „Се нат је од био да по ша ље по њу бри ган тин“ 
(БожИћ 1970а: 66). На без у спје шан по ку шај де се у Ду бров ни ку ор га ни зу ју 
пре го во ри из ме ђу Је ле не Бал шић и Сан да ља Хра ни ћа ука зу је и Ми о драг 
Ал. Пур ко вић, по звав ши се на Ни ко лу Јор гу и ње го во по зи ва ње на ду бро-
вач ки до ку мент /Ref. XXX, f. 134/ ко ји свје до чи да „Вла да у Ду бров ни ку 
ни је хте ла да изи ђе Је ле ни ном зах те ву у су срет и од лу че но је (27. но вем бра) 
да јој се по во дом то га по ша ље из ви ње ње“ (пУрковИћ 1996: 74). Ду бров ча ни 
ни је су же ље ли да зва нич но уче ству ју у ми ре њу Сан да ља Хра ни ћа Ко са че 
и Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа Бал ши ћа, што по ка зу је и то што су ја ну а ра 1398. 
го ди не са Сан да љем Хра ни ћем, ко ји је та да бо ра вио у ма на сти ру Ра тац, 
по сре до ва ли пре ко при ват ног ли ца. 

У по ку ша ју ми ре ња бо сан ског вој во де Сан да ља и зет ског кне за Ђу ра-
ђа, уза луд је бо сан ска кра љи ца Је ле на, удо ва кра ља Да би ше 1396. го ди не 
„сла ла сво га по сред ни ка у Зе ту“ (БожИћ 1970а: 66). Ду бров ча ни су тек 1398. 
го ди не да ли „ман дат свом чо ве ку Ма ри ну Гун ду ли ћу, да по сре ду је у ми ру 
из ме ђу њих“ (ћоровИћ 1940: 356). Ни је по зна то ка ко је овај су коб окон чан, 
али је ја сно да је учи та ва ње тврд ња Јо си па Јел чи ћа да су се кнез Ђу рађ и 
вој во да Сан даљ из ми ри ли пре ко Је ле не Бал шић: „Ма ло при је то га ду бро вач-
ко га по слан ства у Ра тач ки ма на стир, Сан даљ је у Ду бров ни ку (27. но вем бра 
1397) имао раз го вор с Ђур ђе вом же ном Је ле ном, али раз лог то ме са стан ку 
оста ће мо жда зaувијек не по знат“ (јеlčić 2010: 242). Пре во ди лач ки ко мен тар 
Ра до сла ва Рот ко ви ћа уз на ве де ну Јел чи ће ву кон струк ци ју гла си: „Не ко ли-
ко го ди на ка сни је Је ле на ће се уда ти за то га исто га Сан да ља Хра ни ћа. Да кле, 
Је ле нин ути цај на Сан да ља мо гао је да бу де је дан, а не је ди ни раз лог Сан-
да ље ва на пу шта ња Бу две“ (rotković, уз jelčić 2010: 243). Ово Рот ко ви ће во 
ис пре да ње је без по кри ћа у исто риј ским из во ри ма, као што је то и до бар дио 
Јел чи ће вог на ра ти ва о Је ле ни Бал шић.7 Јел чић је не до вољ но ин фор ми сан, 

7 Је ле на Бал шић се за Сан да ља Хра ни ћа уда ла че тр на ест го ди на на кон ње го вог на пу-
шта ња Бу две. Он је Бу дву на пу стио у ја на ру 1398, а брак су скло пи ли кра јем де цем бра 1411. 
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да не ка же мо и тен ден ци о зан, кад ка зу је: „Ако при влач ност те же не [Јелене 
Балшић], ко ја је би ла об да ре на и плод но шћу и би стри ном, ни је успје ла да 
из ми ри Сан да ља и Ђур ђа II, он да то ни је успје ла ни ду бро вач ка ми си ја у 
Бо го ро ди ци Ра тач кој“ (2010: 243), од но сно: „Али ако Бал ша III ни је мо гао 
да се су прот ста ви пре тен зи ја ма сво га так ма ца [Сандаља Хра ни ћа Косаче], 
у то ме је успје ла ње го ва мај ка, ко ја је на шла на чи на да на го во ри Сан да ља 
да оће ра сво ју же ну а да вјен ча њу“ (2004: 336). Ме ђу тим, за то што ло ги ка 
ствар но сти не оба ве зу је ло ги ку књи жев но сти, Ми ла ну Шу фла ју се не мо же 
при го во ри ти за то што све зна ју ћи на ра тор у ње го вом ро ма ну Ко сто дин 
Бал шић у ве зи са Ра ди чем Жи ли ћем, ло го фе том на дво ру Бал ши ћа ка же: 
„Баш је осо би то па пре но при по ви је дао ка ко на слу ћу је, да кне ги ња Ле на с 
бо сан ским вој во дом Сан да љем на би ја ро го ве свом су пру гу Јур ју Стра ци-
ми ро ви ћу [...]“ (šUfflay 1920: 165). 

Ни је би ло су сре та Је ле не Бал шић и Сан да ља Хра ни ћа ни то ком ње ног 
пу то ва ња у Ве не ци ју го ди не 1409, на ми ров не пре го во ре из ме ђу Зе те и 
Мле тач ке Ре пу бли ке – то ком ра та ко ји је во ди ла као са вла дар сво ме си ну 
Бал ши Ђу ра ђе ви ћу Бал ши ћу. Је ле на Бал шић се том при ликом два мје се ца 
не пред ви ди во за др жа ла у Ду бров ни ку (tadić 1939: 66). „А кад се за у ста ви-
ла у Ду бров ни ку, они су је са вје то ва ли да не иде (27. ма ја) за Ве не ци ју док 
се Ја дран не очи сти од гу сар ских ла ђа, ко је су већ не ко ли ко да на оме та ле 
пло вид бу“ (јеlčić 2010: 318–319). То ком свог бо рав ка у Ду бров ни ку, Је ле на 
Бал шић се са ста ла са еми са рем Сан да ља Хра ни ћа и ко ман дан том мле тач ке 
фло те на Ја дра ну: 

„Су срет Је ле не, Сан да ље ва еми са ра и ко ман дан та мле тач ке фло те 
у Ја дра ну као да је био слу ча јан, а ни је био ни оче ки ван ни по же љан и 
пред ста вљао је опа сан до га ђај за Ду бров ник, ко ји је мо рао ми сли ти на 
сво је гра ни це и на чи ње ни цу да би по пу стљи вост пре ма јед ни ма мо гла 
на љу ти ти оне дру ге. Сум њи ва је би ла и чи ње ни ца да Бал ша III на ста вља 
пут за Ве не ци ју на мле тач кој ла ђи, ко ју је, при вид но, за ку пио на свој тро-
шак, на осно ву одо бре ња мле тач ког Се на та“ (јеlčić 2010: 319–320).

Јор јо Та дић на во ди да су Ду бров ча ни 1408. го ди не оче ки ва ли да ће 
Бал ша III пу то ва ти за Ве не ци ју и то ком то га пу то ва ња по сје ти ти Ду бров-
ник. „Ме ђу тим је он од у стао од пу то ва ња, па је тек сли је де ће го ди не по шао 
у Ве не ци ју“ (1939: 66).8

го ди не. Ово исто вре ме но зна чи да Ми лан Ка ша нин чи ни дво стру ку гре шку кад ка же да су 
Ду бров ча ни упу ти ли пи смо „(20. мар та 1398) кће ри кне ги ње Ми ли це и кне за Ла за ра Је ле ни, 
пре у да тој за вој во ду Сан да ља“ (1975: 301) – ни ти је то пи смо упу ће но њој ни ти је она та да 
би ла пре у да та.

8 И Јо сип Јел чић твр ди да је пу то ва ње Бал ше III Бал ши ћа у Ве не ци ју при вре ме но од-
ло же но, од но сно да је Је ле на Бал шић у Ве не ци ју до пу то ва ла ду бро вач ком би је лим га ле о том 
(де таљ!), док је Бал ше III уче ство вао је ди но у за вр шни ци ми ров них пре го во ра. Кроз исто-
ри о граф ске ра до ве се ма хом пре но си да Бал ша III ни је уче ство вао у ми ров ним пре го во ри ма 
у Ве не ци ји и ти ме на гла ша ва за штит нич ка уло га ње го ве мај ке. Прем да ни Јор јо Та дић и 
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Пре пи ска Сан да ља Хра ни ћа Ко са че са Ду бров ча ни ма у ве зи са пре-
мје шта њем ње го ве пр ве же не из Бу две у Ду бров ник го ди не 1398. до во ди се 
у ве зу са ње го вим по вла че њем из Зе те – на кон што је оба ви је штен да Ис хак, 
син скоп ског сан џак бе га Па ша ји та пла ни ра на пад Ту ра ка на Бо сну. „У про-
ле ће 1396. год. он [Сандаљ Хра нић Косача] се био за плео у рат с Бал ши ћи-
ма, не зна мо да ли као са ве зник Ра ди ча Цр но је ви ћа или по сво јој ини ци ја-
ти ви“ (ћоровИћ 1940: 363). Ка ко на во ди Јо сип Јел чић, Сан да ља Хра ни ћа су 
о Ис ха ко вом пла ну да на пад не Бо сну оба ви је сти ли по кли са ри из Ду бров-
ни ка ја ну а ра 1398, док је бо ра вио у ка то лич ком ма на сти ру Ра тац од Ба ра 
(2010: 242, 243). 9 До дај мо да су Ду бров ча ни, го ди на ма ка сни је, по ну ди ли 
Сан да љу Хра ни ћу да у њи хо вом гра ду збри не и сво ју те ћу же ну Је ле ну: „У 
је сен 1415 за вла дао је у Бо сни, а спе ци јал но Ху му, но ви страх од Ту ра ка. 29. 
но вем бра по ну ди ла је Ре пу бли ка вој во ди Сан да љу, да упу ти у Ду бров ник 
сво ју же ну“ (ћоровИћ1940: 418). „Ако она хо ће“ (пре ма стојановИћ1929: 
544–545) – до да то је у том обра ћа њу Ду бров ча на. 

Као што смо ис та кли, ду бро вач ки до ку мент (Re for ma ti o nes, fol. 89) на 
ко ји се по зи ва Јо ван Ра до нич ни је до во љан за од го вор на пи та ње ко јој се жени 
Сан да ља Хра ни ћа Ко са че Ду бров ча ни обра ћа ју 20. мар та 1398. го ди не – зато 
што је то пи та ње јед на чи на са ви ше не по зна тих. Она се рје ша ва тек укљу-
чи ва њем у игру да ту ма од лу ке о свад бе ном да ру гра да Тро ги ра Сан да љу 
Хра ни ћу Ко са чи. Од лу ка Ви је ћа гра да Тро ги ра од 28. апри ла 1405. го ди не 
о на ве де ном да ру ово га гра да омо гу ћа ва да се на осно ву упо ред бе да ту ма 
Ко са чи них же нид би за кљу чи да ње го ва же на Је ле на ко јој се Ду бров ча ни 
обра ћа ју 20. мар та 1398. го ди не ни је ни Ка та ри на Је ле на ни Је ле на Бал шић. 
Уло гу слич ну да ту му на ве де не тро гир ске од лу ке има и да тум пот пи си ва ња 
јед ног уго во ра на Све тој Го ри, по мо ћу ко га се утвр ђе но да Дра га на, кће р ка 
кне ги ње Ми ли це и кне за Ла за ра ни је уда та за бу гар ског ца ра Јо ва на Стра-

Јо сип Јел чић не по ри чу ту ње ну жр тву, са мим тим што на во де да је из Ве не ци је по зив за 
ми ров не пре го во ре упу ћен Бал ши III и да је ње го ва мај ка Је ле на пре го во ва ра ла са мле тач ким 
дуж дем то ком три мје се ца при је ње го вог до ла ска у Ве не ци ју.

9 У исто ри о граф ским ра до ви ма се прет по ста вља да је у про ље ће 1398. го ди не на мје-
ра вао да на пад не Бу дву зет ски кнез Ђу рађ Стра ци ми ро вић Бал шић, ко ји је 25. ма ја го ди не 
1396. у на сто ја њу да му оду зме овај град убио Ра ди ча Цр но је ви ћа, сво га про тив ни ка из Гор ње 
Зе те (ћоровИћ 1940: 364). Сан даљ Хра нић Ко са ча, ко ји је на сли је дио сво га стри ца Влат ка 
Ву ко ви ћа на кон смр ти Ра ди ча Цр но је ви ћа оку пи рао је Бу дву и Све то ми хољ ску ме то хи ју 
(област Пре вла ке, Лу шти це, Ље ше ви ћа и се ла на Врм цу). Овом оку па ци јом по чи ње стра-
да ње Све то ар хан гел ског ма на сти ра на Пре вла ци. Бу дву је Сан даљ ра нић при сво јио сма-
тра ју ћи да је по сли је пр о па сти Ни ко ле Ал то ма но ви ћа тре ба ло да му при пад не Ко тор, град 
ко ме су на мет ну ли по рез Ђу рађ Стра ци ми ро вић Бал шић и Ра дич Цр но је вић. Он је сво јим 
пла но ви ма имао по др шку Мле тач ке Ре пу бли ке, чи ји гра ђан ство има од 1396. го ди не. Ве не-
ци ја му је до ди је ли ла ти ту лу ве ли ки вој во да Ра шке и Бо сне и го спо дар Бу две и Зе те. А 1391. 
го ди не он је, као и Вук Хр ва ти нић – брат бо сан ског ба на и сплит ског хер це га Хр во ја Хра-
ва ти ни ћа, од угар ског кра ља Ла ди сла ва до био ти ту лу хр ват ско–дал ма тин ски бан. У су ко бу 
са Ђу ра ђем Стра ци ми ро ви ћем Бал ши ћем на сво јој стра ни је имао и оне Зе ћа не и Ар ба на се 
ко ји су би ли не за до вољ ни вла да ви ном Бал ши ћа. 
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ци ми ра Ши шма на, ка ко се то по вре ме но са оп шта ва, не го за прин ца Алек-
сан дра Јо ва на Ши шма на. Ми о драг Ал. Пур ко вић у ве зи са тим да је до зна ња 
да Ђор ђе Сп. Ра до ји чић не ги ра тврд ње Кон стан ти на Ји ре че ка и Ива на Го-
ше ва – ти ме што на во ди чи ње ни цу да је ца ра Ши шма на сул тан Ба ја зит убио 
3. ју на 1395. го ди не, а:

„Из ме ђу 1. сеп тем бра 1395. и 31. ав гу ста 1396. брат ски са бор атон-
ског ма на сти ра св. Пан те леј мо на до го ва рао се са мо на хи њом Јев ге ни јом 
[прије мо на ше ња Милицом] и том при ли ком ма на стир се оба ве зао да 
из др жа ва кће ри го спо ђе Јев ге ни је, ако им се ’при лу чи убож ствоʼ /Но-
ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци 523/. У уго во ру се по ми њу свих пет кће ри. 
Ни јед ној у тај мах ни је се де си ло ’убож ство ,̓ не го се са мо пред ви ђа шта 
да бу де ако би се то де си ло. Ка ко је Ши шма но ва же на већ 3. ју на 1395. 
би ла удо ви ца, ова Ла за ре ва кћи ни је мо гла да бу де Ши шма но ва же на“ 
(пре ма пУрковИћ 1996: 68). 

Де та љи су и не ке по је ди но сти из увод не ау тор ске би ље шке збор ни ка 
пи са ма Ду бро вач ке Ре пу бли ке сво јим су сје ди ма, ко ји је пре пи сао ду бро-
вач ки кнез Ме до Пу цић.10 Кад су Вук Бран ко вић и син кне за Ла за ра (у 
Пу ци ће вом пре пи су по гре шно име но ван као Кон стан тин) од Ду бро вач ке 
Ре пу бли ке исто вре ме но за тра жи ли го ди шњи нов ча ни при ход за от куп сло-
бо де ду бро вач ких тр го ва ца у Ду ша но вом цар ству, до би ли су од го вор да ће 
она то што је ца ру обе ћа но пла ћа ти оно ме ко тим цар ством бу де за вла дао: 
„Уми ри ше се на те сръбски кне зо ви, а би ла им є си ла: год. 1394 Баязит освои 
им Зе ту и за ће ра их у По морѣ. Ра жа ло сти се ре пу бли ка над не срећ ни ци ма 
и од мах им по шље єдну плав и по до ста нов ца да би мо гли ску пит свое и 
прибѣћ у Ду бров ник; али се др жав на власт нео ста вља не го жи во том, с то-
га они не при ми ше по ну ду: са мо се укръца и до ђе у Ду бров ник же на Ра ди-
ћа Сан ко ви ћа“ (пУцИћ 1858: IV). Из дво је на по пут ци та та, је ди на пут ни ца 
на ду бро вач ком бро ду, же на Ра ди ча Сан ко ви ча кћер ка је Ђу ра ђа I Бал ши ћа 
Гој са ва (Го ји сла ва), ко ја је, оче вид но, би ла у по сје ти сво јој род би ни у Зе ти. 
На ње ној над гроб ној пло чи код Ко њи ца на ла зи се нат пис из 1398. го ди не: 
„А ево ле жи Го ји сла ва, кћи Ју ри ја Ба о ши ћа, а ку ћа ни ца вој во де Ра ди ча, а 
при ста у ку ћу ка зна ца Сан ка и жу па на Би ли ја ка с по ште њем и при ми сво-
ју ви ру и ви шњу сла ву“ (пре ма павИћ 1986: 85). Као филм ска сце на дје лу је 
ин фор ма ци ја о ње ном укр ца ва њу на ду бро вач ки брод.11

10 Ова пи сма пре пи са на су „из су вре ме них слу жбе них књи га ду бро вач ке ре пу бли ке, 
као што су за пи ске вѣћa (Par tes se na tus, Li ber re for ma ti o num etс) на ло зи да ти по кли са ри ма 
у Сръбию, Бо сну и Угар ску, и ньиховa извѣстия (Let te re Co mis si o ni di Le van te dal 1403 у 
на прѣд) и т..д.., та ко да све щo се на ла зи у овой кньизи, би ло срп ски ем или та ли ан ски ем 
или ла тин ски ем ези ком пи са но, све се мо же сма тра ти као пра ви слу жбе ни спо ме ник оно га 
до ба (осим уво да и не ке три че ти ри примeѣтбe)“ (пУцИћ 1858: II).

11 Ра дич Сан ко вич, за по ви јед ник бо сан ског кра ља Осто је Хри сти ћа у Ор би но вом Кра
љев ству Сло ве на име но ван је као Ра дин, а ње го ва же на као Ма ра – „за це ло вре ме док је био 
у там ни ци по ма га ли [су Дубровчани] ње го ву же ну Ма ру, кћер Ђур ђа Бал ши ћа“ (1968: 162). 



785

Мо гао се на ду бро вач ки брод укр ца ти и зет ски кнез Ђу рађ II Стра ци-
ми ро вић Бал шић (ко ји је имао гра ђан ство Ду бров ни ка без пра ва од лу чи-
ва ња), што су му Ду бров ча ни по ну ди ли ја ну а ра 1398. го ди не – у ври је ме 
бо ја зни да би Ис хак, син сан џак бе га Па ша ји та, „чи ја власт си же до Мо ра че“ 
(šUfflay 1920: 154), на кон на па да на Бо сну мо гао на па сти и Зе ту. Али он ту 
по ну ду ни је при хва тио (ви дје ти БожИћ 1970а: 66). Збри ња ва ње у Ду бров нику 
истом при ли ком је по ну ђе но и зет ској вла сте ли, ме ђу тим у Зе ти је од лу че-
но да се та мо скло не је ди но Је ле на Бал шић и ма ло доб ни Бал ша Ђу ра ђе вић 
Бал шић. Јор јо Та дић на во ди да им је у том гра ду Је ле ни Бал шић обез би је-
ђен стан, као и га ле о та и ма њи брод за пре воз Је ле ни не прат ње и пр тља га 
(ви дје ти таdić 1939: 62), као што ка же да се не зна да ли су она и њен син 
от пу то ва ли у Ду бров ник (ви дје ти tadić 1939: 64). Већ смо са оп шти ли да се 
од то га пу то ва ња од у ста ло пре стан ком стреп ње да би Тур ци мо гли на па сти 
Зе ту. Ду бро вач ки кан це лар Ан дреа де Бо ло ња оста вио је за пис: „Па ша ји тов 
син је ушао у Бо сну са ве ли ким бро јем тур ске и срп ске вој ске и сву је опљач-
као. На по врат ку ве ћи дио њих је стра дао због ве ли ке сту де ни“ (пре ма јеlčić 
2010: 242).12 

Упр кос до бро чин ству Ду бров ча на, Ра дич Сан ко вич је 1403. го ди не, под при ти ском бо сан-
ског кра ља, на пао Ду бров ник. Ра ди ча Сан ко ви ча, чи ји је двор био у За бо ра ни ма код Не ве-
си ња и на чи јем ко њу је би ло по сре бре но се дло (опет де таљ!), за ро био је и осли је пио го ди не 
1404. Сан даљ Хра нић Ко са ча, а за тим му је од у зео Ко на ов ску Жу пу (јИреЧек 1952: 328). Као 
на гра ду за то, вој во да Сан даљ је у Ду бров ни ку до био ку ћу Ра ди ча Сан ко ви ча. У тој ку ћи 
је Сан даљ Хра нић Ко са ча про сла вио сво ју тре ћу свад бу (андрИћ 2009: 14).

12 Је ле на Бал шић је на мје ра ва ла да се скло ни у Ду бров ник и 1392. го ди не, на кон што 
је ње ног му жа Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа на пре ва ру за ро био скоп ски сан џак бег Па ша јит, 
али је од те иде је од у ста ла. „Мле тач ки ка пе тан је не сум њи во, пре ма упут ству сво је вла де 
уби је дио го спо ђу Ле ну у по тре бу да упор но бра ни сво ја мје ста, па их она ни овог пу та није 
на пу сти ла да би се скло ни ла у Ду бров ник“ (БожИћ 1970а: 58). Да су се Мле ча ни та да уми-
је ша ли у зет ске су ко бе Иван Бо жић за кљу чу је на осно ву по ве ље ко јом су да ли гра ђан ство 
„‚свом при ја те љу и ве ли чан стве ном и моћ ном го спо ди ну‘, до та да не по зна том и вје ро ват но 
не за ко ни том си ну Ђу ра ђа I Бал ши ћа – Ђур ђу“ (БожИћ 1970а: 58). У ве зи са ак тив но сти ма 
Је ле не Бал шић на осло ба ђа њу сво га му жа Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа Бал ши ћа из тур ске там-
ни це, Жар ко Шће па но вић ка же: 

„И Ђур ђе ва же на Је ле на ко ја по ста је кор ми лар Бал ши ћа др жа ве све де не на око-
ли ну Ул ци ња и Ба ра са ова два гра да, пи ше ко ман дан ту мле тач ке ја дран ске фло те да 
до ђе код ње у Ул цињ на раз го во ре и тра жи ла је по моћ. У Ве не ци ји су би ли спрем ни 
да јој пру же из вје сну по моћ, али не и да уђу у не ке оба ве зе. [...] Ме ђу тим, у Мле ци ма 
је уско ро оци је ње но да је ко ри сни је по ма га ти Је ле ни не и Ђур ђе ве про тив ни ке. На и ме, 
Ра дич Цр но је вић је ис ко ри стио но во ство ре ну си ту а ци ју па за го спо да рио Бу двом и 
за по сио ви ше се ла у ко тор ској око ли ни, а из Ље ша ис тје рао Ду ка ђи не. Се бе је ти ту-
ли сао ‚го спо дар Зе те, Бу две итд‘“ (1987: 33).
Јо сип Јел чић не ис кљу чу је мо гућ ност да је хап ше ње Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа Бал-

ши ћа ор га ни зо ва но уз по моћ Ра ди ча Цр но је ви ћа: „Не зна се ода кле је та вој на си ла ко ја је 
од лу чи ла о суд би ни Ђу ра ђа II Стра ци ми ро ви ћа и о ње го ву за ро бља ва њу. Исти на је да је 
та ви јест сти гла у мле тач ки Се нат 7. ок то бра 1392, а да је већ 30. но вем бра, као на гра ду за 
пу ну вјер ност Ве не ци ји, до био част да по ста не гра ђа нин Ве не ци је“ (2010: 203). Он та ко ђе 
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У исто ри о граф ској ли те ра ту ри кне за Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа би је 
глас да ни је од ва жан вла дар. На то се до брим ди је лом осла ња умјет нич ка 
књи жев ност. Ко ста дин Бал шић у Шу фла је вом ро ма ну ка же сво јој мај ци 
Те о до ри, у мо на штву Ксе ни ји: „Ју рај Стра ци ми ро вић сла бић је, не до ра стао 
овим те шким вре ме ни ма. Он ни је до сто јан да на сје ве ру др жи ба шти ну 
Бал ши ћа“ (1920: 71). А све зна ју ћи на ра тор у Та ри ном ро ма ну Ме се че ва ро
са за кљу чу је: „Пра во го во ре ћи, да ни је би ло раз бо ри те кне ги ње [Јелене], 
би ло би и мно го го ре, кне же ви на би про па ла, та сен ка од то бо жњег го спо-
да ра би све упро па сти ла“ (2007: 160). Ар хив ска ру ко пи сна гра ђа не во ди 
јед но стра ном за кључ ку о при ро ди хра бро сти зет ског кне за Ђу ра ђа II Стра-
ци ми ро ви ћа Бал ши ћа. По је ди ни ње ни де та љи ба ца ју но ву свје тлост на ње-
гов про фил. Ако је по зна то да све стра сти вре ме ном сла бе а страст пре ма 
вла сти ја ча, при је би се мо гло ка за ти да Ђу ра ђа II има ати пи чан од нос 
пре ма вла сти не го да ни је хра бар чо вјек. На то упу ћу је и де таљ у ње го вој 
по ве љи на сло вље ној „Го у  ургъ Стра ци ми ро вик прїло жи Ра ке“, ко ју је уо чи 
сво је смр ти из дао ма на сти ру Вра њи на: „Молю єго же Богь из во лит по 
мо емь ошал ствиию го спо до ва ти сиѡмь зе мломъ синъ мои или са род ник 
или ино плеѣме никъ ка ко год из во ли Богь са дрьжа ти прѣстол на ше га 
го спод ства сем не пре ло жи би ти“ (пре ма јастреБов 1879: 226–227). Осје-
тив ши бли зи ну сво је смр ти, на ру чио је „ма ло ви на из Сто на“ (jelčić 2010: 
263) – што је та ко ђе де таљ ко ји ње гов лик по ка зу је пле ме ни ти јим не го што 
се при ка зу је у исто ри о граф ским ра до ви ма. 

3. детаљУпозносредњовјековнИМрУкопИсИМаИздржавноГархИваУ
дУБровнИкУ. По зно сред њо вје ков на ру ко пи сна гра ђа из Др жав ног ар хи ва 
Ду бров ни ка зах ти је ва до дат ну па жњу. Ду шан И. Син дик на во ди по да так 
Ми ло ша Ми ло ше ви ћа. са оп штен то ком про сла ве се дам сто го ди шњи це Ду-
бро вач ког ар хи ва, да „од Ко то ра и Ду бров ни ка све до оба ла Цр ног мо ра 
на ста је у ар хив ском сми слу бри са ни про стор“ (2004: 154–155). За хва љу ју ћи 
Ду бро вач ком ар хи ву мно го шта о се би зна ју они из Ду бров ни ку су сјед них 
обла сти, а Ду бров ник је је дан од је згре них сим бо ла Ме ди те ра на не са мо бо-
гат ством сво је ар хив ске гра ђе. Дар ко Да ро вец на во ди да је Ду бров ник пр ви 
град на ју жно сло вен ској оба ли Ја дра на ко ји је до био свој ста тут (2009: 77).13 
На по чет ку ау тор ског Епи ло га у Шу фла је вом ро ма ну сто ји: „Пи шу ћи ’ро ман’ 
Ко ста дин Бал шић хтио је пи сац хи сто риј ском вјер но шћу а дра мат ском сна гом 
да до ча ра на очи чи та те ље ве ве лик сег мент кул тур ног кру га ја дран ско га, у 

на во ди да исти до ку ме нат по ка зу је да је Ве не ци ји од го ва ра ло што су хап ше њем Ђу ра ђа 
Стра ци ми ро ви ћа Драч и кнез Ђор ђе То пи ја за шти ће ни од „осва јач ке по ли ти ке др ско га 
Го спо да ра Зе те“ (2010: 204). 

13 Да ро вец ка зу је и да је на истом про сто ру дру ги по ста ри ни са чу ва ни ста тут „pi ran-
ski iz 1274, ki ga hra ni Po kra jin ski ar hiv v Ko pru“ (2009: 77), од но сно да је тај ста тут „vse-
ka kor naj sta rej ši v Slo ve ni ji“ (2009: 77). „V Is tri se po do slej zna nih vi rih naj prej ome nja Ko pr ski 
sta tut (1239)“ (2009: 77) – ис ти че Да ро вец, као што да је до зна ња да је у по жа ру Ко пар ског архи-
ва уни ште на „se ria po dat kov Vi ce do mi na ria, po memb na za zgo do vi no ce lot ne Is tre“ (2009: 80).



787

ко јем кан да је згу снут по ви је сни раз ви так чи та ве сре до зем не ои ку ме не“ 
(1920: 193–194). У том по гле ду, са раз ло гом је до дат но на гла шен зна чај Ду-
бров ни ка.14

По себ но је жи ва комуникација сред њо вје ков них Ду бров ча на са сво јим 
сусједимa, што се ди је лом види и на осно ву до са да шњег из ла га ња. Ду бров-
ча ни ма се по ве љом бо сан ског кра ља То ма ша на пи са ном у Јај цу 7. ја ну а ра 
1456. го ди не да је сло бо да тр го ви не, „из у  зи маюћи  кћ па ска сти па ши но-
ви ћа и ла тин чи ћа“ (пре ма стојановИћ: 1934: 121). Краљ То маш не об ја шња-
ва за што су Сти па ши но вић и Ла тин чић у том по гле ду из у зе ти, што би 
тре ба ло да зна чи да је Ду бров ча ни ма по зна та по за ди на ове од лу ке. На ствар-
но сти се за сни ва то што се у при по ви јет ки За пис Је ле не Бал шић То до ра 
Жи ва ље ви ћа ка же да се у Ду бров ни ку зна ло „ко ја пти ца ула зи, а ко ја из ла-
зи из ду бро вач ког окру же ња“ (1995: 13). То је скоп ча но са ге о граф ским 
по ло жа јем и ди пло мат ском ак тив но шћу Ду бров ни ка као гра да–др жа ве. 
Оту да и ка пи лар но по зна ва ње окол но сти и у Ду бров ни ку и у ње го вом су-
сјед ству. 

Моћ кон тек ста по ка зу је и по ве ља бо сан ског кра ља Тврт ка I Ко тро ма-
ни ћа Ду бров ча ни ма – на пи са на „на вој ном по хо ду у Зе ти“ (јИреЧек 1952: 321) 
– ко ја го во ри о при је му све тод ми тар ског до хот ка: „До ходькь нашь кои ми сте 
да ли по пу Ратк та ко ни га ѥ поч  те но при несль ка ко ни сте га ви да ли“ 
(пре ма јИрИЧек 1952: 321). Ова по ве ља „је без го ди не (1380–1382) из да на ’подь 
Спльжемь  Зе ти’, Гла сник VI (1854) 184, с фак си ми ле, [Мiklosich] Моn. 
serb. 483)“ (јИреЧек 1952: 321). Си ма Ћир ко вић ка же: „Тај ина че бе зна чај ни 
акт нам освје тља ва је дан тре ну так у ко ме је Тврт ко очи глед но био у офан-
зи ви. За вр ше так и ре зул тат то га по хо да оста је са свим не по знат“ (ћИрковИћ 
1970: 44). Прем да је по зна то да је краљ Тврт ко по др жа вао Ра ди ча Цр но је-
ви ћа у ње го вом су ко бу са Бал ши ћи ма, на кон што су Бал ши ћи па дом Ни-
ко ле Ал то ма но ви ћа до би ли Дра че ви цу, Ко на вле и све тод ми тар ски до хо дак 
од Ду бров ча на. Ис по ста вља се да је од са др жа ја по ве ље кра ља Тврт ка ва-
жни је то што је она на пи са на у Спу жу, на оба ли ри је ке Зе те – ван бо сан ске 
те ри то ри је. Исто риј ски кон текст по ка зу је и то да је са мо низ глед спо ре дан 
ис каз у по ве љи кра ља Дра гу ти на Не ма њи ћа Ду бров ча ни ма, ко ју, уз по моћ 
Фо ре ти ће ве По ви је сти Ду бров ни ка, па ра фра зи ра Ми ро слав М. По по вић: 
„Из дао им је не да ти ра ну при ви ле ги ју пре ма ко јој су мо гли сло бод но тр го ва ти 

14 Фи лип Ба ре ли из ри че по хва лу: „Охо ла Ве не ци ја пра во је ура ди ла, што ни је на 
ис тој оба ли са том ја дран ском Ати ном” (1920: 193) – што ће ре ћи Ду бров ни ком. Иза Фили-
па Ба ре ли ја у ро ма ну Ко ста дин Бал шић кри је се исто риј ска лич ност „Ве не ци ја нац Фи лип 
Ба ре ли ко ји је ра ни је де ло вао у зе мља ма Бал ши ћа“ (БожИћ1970а: 33). „Фи лип Ба ре ли жи ви 
још г. 1403. Та да бо ра ви у Ду бров ни ку“ (šUfflay 1991: 40). „Остао је до сво је смр ти у свом 
љу бље ном Ду бров ни ку“ (1920: 198) – за Ба ре ли ја ка же ау тор ски при по вје дач у истом ро-
ма ну, и то по твр ђу је ау тен тич ним до ка зи ма из но тар ских ака та из Ду бро вач ког ар хи ва и 
хро ни ке Ђо ва ни ја Му са ки ја Исто ри ја ку ће Му са ки (на пи са не 1501). У истом дје лу, кад се 
не ко без при кри ва ња кре ће кроз уз не ми ре ни Драч ка жу да хо да сло бод но као да је у Ду-
бров ни ку.
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по Ср би ји, а је ди но им је за тр го ви ну ви ном и ме дом од ре дио трг у Бр ско ву“ 
(2015: 57). До пре мо ћи руд ни ка Но во Бр до, Бр ско во је нај зна чај ни ји срп ски 
сред њо вје ков ни руд ник. 

Ду бров ча ни 17. ју на го ди не 1405. Сан да љу Хра ни ћу Ко са чи пи смом 
од го ва ра ју на ње гов за хтјев да му вра те вој нич ког ко ња ко га је од вео ње гов 
слу га Влкен, од мет нув ши се у Ду бров ник и твр де ћи у том гра ду да му га је 
вој во да Сан даљ по кло нио (ви дје ти стојановИћ 1929: 264). О про бле ма тич-
ном по на ша њу слу ге ко ји је при сво јио вој нич ког ко ња сво га вој во де свје до-
чи и пи смо Ду бров ча на Сан да љу Хра ни ћу, упу ће но 10. ју на исте го ди не, у 
ко ме га оба вје шта ва ју да им соп стве ни за ко ни не до пу шта ју да му из ру че 
слу гу Влке на. Исто вре ме но му ша љу из ја ву ово га слу ге у ко јој се са оп шта-
ва за што је он по тро шио но вац вој во де Сан да ља (ви дје ти стојановИћ 1929: 
263–264). Ра дич, ке фа ли ја Ђу ра ђа I Бал ши ћа 2. апри ла го ди не 1374. ша ље 
из Ко на ва ла у Ду бров ник пи смо по Ми ље ну Вох ни ку из Тре би ња, ра ди оба-
вља ња ви ше по сло ва – а нај ви ше ра ди ко ња ко ји је при сво јио бив ши пи сар 
жу па на Сан ка. Ду бро вач ком кне зу Тру до ју Сан ко пи ше 1426/27. го ди не о 
не ком ко њу, као и о мно гим сво јим ра ни јим ко њи ма (ви дје ти стојановИћ 
1934: 11).15 

Ра дич, ке фа ли ја Ђу ра ђа I Бал ши ћа 2. апри ла го ди не 1374. ша ље из Ко-
на ва ла у Ду бров ник пи смо по Ми ље ну Вох ни ку из Тре би ња, ра ди оба вља ња 
ви ше по сло ва – а нај ви ше ра ди ко ња ко ји је при сво јио бив ши пи сар жу па на 
Сан ка. Ду бро вач ком кне зу Тру до ју Сан ко пи ше 1426/27. го ди не о не ком ко њу, 
као и о мно гим сво јим ра ни јим ко њи ма (ви дје ти стојановИћ 1934: 11). 

Пре пи ска зва нич ног Ду бров ни ка и Сан да ља Хра ни ћа Ко са че по ка зу је 
по сло вич ну скло ност Ду бров ча на так ти зи ра њу. Исто вре ме но оцр та ва пси-
хо ан тр о поло шки про фил Сан да ља Хра ни ћа, прем да сред њо вјековни из во-
ри и ми мо ове пре пи ске свје до че ати пич ност ње го вог по на ша ња. Вла ди мир 
Ћо ро вић ука зу је на то ко ли ко је хум ски вој во да Сан даљ био оси лио, по на-
ша ју ћи се „као не ки вла дар“ (1940: 352), и ти ме што је од Ду бров ча на го ди не 
1397. тра жио да му ис пла те све тод ми тар ски до хо дак на ште ту бо сан ске кра-
љи це Је ле не, удо ви це кра ља Да би ше (1940: 355–356). Ду бро вач ка Ре пу бли ка 
је из ми је ни ла од нос пре ма Сан да љу Хра ни ћу, иа ко га је прет ход но про гла-
си ла сво јим гра ђа ни ном: на кон ви ше ма те ри јал них и си гур но сних на год би, 
вид них у уго во ру са вој во дом Сан да љем и ње го вом бра ће Ву ком и Ву к цем 
Хра ни ћем Ко са чом, по стиг ну тим 24. ју на го ди не 1419. на Шће пан По љу у 
под нож ју гра да Со ко ла (ви дје ти дИздар 1971: 214); или ти на Сти па њу по љу 

15 По зна то је да у сред њем ви је ку, а до брим ди је лом и на кон сред ње га ви је ка, кра ђа и 
пре кра ђа ко ња ни је узи ма на као осо бит пре ступ. Али, у Исто риј ском ар хи ву Ко то ра на ла-
зи се пи смо дроб њач ког вој во де и хај ду ка Или је То ми ћа мле тач ком про ви ду ру, у ко ме свој 
им пе ра тив ни за хтјев да му се вра ти укра де ни коњ по ве зу је чак са Ко сов ским бо јем. На кра-
ју то га пи сма сто ји: „Ве ће не мој, го спо ди не, да ти за лу ду пи ше мо, ве ће да ви ди мо ка ко ћеш 
на ма ту сра мо ту по жа ли ти, ха ми смо у све то на тво ји слу жби, не го нам то га ко ња по шљи“ 
(Ис ториј ски ар хив Ко то ра, UPM IX, 622).
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(стојановИћ 1929: 293) – ка ко то мје сто на зи ва ју Ду бров ча ни.16 Кад је Сан даљ 
Хра нић у сво јој ста ро сти за тра жио до зво лу да у Ду бров ни ку по диг не цр кву, 
бол ни цу и дом за ста ре љу де, на сту пи ло је так ти зи ра ње зва нич ног Ду бров-
ни ка и из бје га ва ње ко нач ног од го во ра. „Ка да је осје тио да му се при бли жа ва 
ко нац жи во та, Сан даљ је по стао спре ман на нај ве ће уступ ке, ка кав је ре ци мо 
био усту па ње Дра че ви це“ (аnčić 1982: 259). Прет по ста вља се да су Ду бров-
ча ни има ли свје сну на мје ру да из бје га ва ју ко нач ни од го вор све до упо ко је ња 
та да већ обо ље лог Сан да ља Хра ни ча Ко са че, ко га је ли је чио ду бро вач ки 
ље кар.

Ни је су Ду бров ча ни при хва ти ли ни за хтјев Сан да ље ве удо ви це Је ле не 
Бал шић да ис пред град ског зи да Ду бров ни ка по диг не пра во слав ну цр кву, 
у ко јој би би ла са хра ње на. Са мо фор мал но је убје дљи во њи хо во обра зло же ње 
да је по ди за ње цр кве, чак и ка то лич ке, у над ле жно сти па пе, ако је по зна то да 
су још 1390. го ди не „обе ћа ли Ву ку Бран ко ви ћу да ће до би ти до зво лу, у слу-
ча ју да се мо ра по ву ћи у Ду бров ник, да у гра ду мо же ’ако ус хо ће да се ство ри 
цр ков по сво јој вје ре, сло бод ноʼ“ (ђУрИћ 1970: 441).17 Утје шним на гра да ма 
склони Ду бров ча ни Је ле ни Бал шић су по ну ди ли да, ако то же ли, мо же да 
жи ви у њихо вом гра ду. Ту мо гућ ност она ни је при хва ти ла, али је у Ду бров-
ни ку и да ље по хра њи ва ла свој но вац и дра го цје но сти (видјети стојановИћ 
1929: 391; 393–394).18 

Те ма за се бе су за пи сни ци о по хра њи ва њу дра го цје но сти у ду бро вач-
ком де по зи ту. Ми лан Ка ша нин, по звав ши се на Та ди ју Сми чи кла са, на во ди 
шта је све кра љи ца Бе ло сла ва, же на сврг ну тог срп ског кра ља Вла ди сла ва 
са сво јим си ном жу па ном Де сом у ков че зи ма пре ни је ла у Ду бров ник (каша
нИн 1975: 27). А Во ји слав Ђу рић под сје ћа на то да се до јам о ма те ри јал ном 

16 Уго во ром пот пи сан на Шће пан По љу го ди не 1419. пр ви је пи са ни из вор у ко ме се 
по ми ње бу ду ћи хер цег Стје пан Вук чић Ко са ча, ко ји је на сли је дио власт Сан да ља Хра ни ћа 
Ко са че – ко ји ни је имао дје це. На осно ву сред њо вје ков них кри те ри ју ма за пу но љет ство, 
овај уго вор је до каз да је Стје пан Вук чић та да био пу но ље тан; од но сно да је имао нај ма ње 
че тр на ест го ди на. 

17 Сан даљ Хра нић је са хра њен у цр кви Све тог Сте фа на на Шће пан По љу. А Је ле на 
Бал шић по чи ва у цр кви Бла го вје ште ња Го спод њег на ска дар ском остр ву Го ри ца (Бе шка, 
Бре зо ви ца), ко ју је по ди гла се би за гроб – ка ко то и са ма ка же у свом те ста мен ту, са чу ва ном 
у пре пи су Ник ше Зви је зди ћа, срп ског кан це ла ра у Ду бров ни ку (Te sta men to di do mi na Jel la 
de vоiuoda San da gli. Te sta men ta No ta ri ae, XI II, 1437–1445 fol. 151v–153, des Ar chi ves d’E tat de 
Ra gu se). У Ду бро вач ком ар хи ву је нај ви ше пи са них из во ра на осно ву ко јих се мо же пра ти ти 
ње но кре та ње кроз ври је ме. Ње на ду хов на би о гра фи ја нај бо ље се ви ди у ру ко пи сној књи-
зи Го рич ки збор ник (Ар хи ва СА НУ у Бе о гра ду, Ста ра збир ка, број 446) – ко ју је на њен 
пред лог, за цр кву на Го ри ци, го ди не 1441/42. са ста вио њен ду хов ни отац Ни кон Је ру са ли-
мац. у Го рич ком збор ни ку се, из ме ђу оста лог, на ла зи пре пи ска Је ле не Бал шић и Ни ко на 
Је ру са лим ца, ко ја има књи жев ну ври јед ност. И Ни кон Је ру са ли мац се по ја вљу је у ду бро вач-
кој ру ко пи сној гра ђи, али о то ме, овом при ли ком, не ће мо до дат но го во ри ти.

18 Оста ве Је ле не Бал шић у Ду бров ни ку и Ко то ру и ње не по слов не по ду хва те по дроб но 
опи су је Ђу ро То шић у свом ра ду „Сан да ље ва удо ви ца Је ле на Хра нић“ (2004). Ви дје ти и 
ковИјанИћ 1963: 30; 1988: 134. 
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бо гат ству Ко са ча мо же сте ћи и пре ко „су вих ин вен та ра њи хо вих ду бро вач-
ких по кла да“ (1970: 464): 

„Већ са мо про бра ни спи сак мо же би ти ве о ма рје чит. Ту су ча ше и 
ру ко ми је с гр бом Сан да ља Хра ни ћа, сре бр не и злат не здје ле, ку пе, кон-
ди ри, пе ха ри, ка ши ке, бро ке те са ста кле ним ка ме њем и сре бр ним грана-
ма, или са дра гим ка ме њем и зр ни ма би се ра, по ја се ви од сви ле или цр не 
ко же, укра ше ни зла том и би се ром, злат ни обо ци с дра гим ка ме њем и би-
се ром, жен ска огла вља, та ко ђе са би се ри ма и дра гим ка ме њем, пр сте но ви 
мно ги с би се ром и ка ме ном, сре бр не и би сер не кру не, јед на чак и с не-
ка квом сли ком, сре бр ни ро го ви укра ше ни емај лом, по зла ће ни ин диј ски 
ора си са сре бр ном де ко ра ци јом, лут ке од зла та, жи во ти ње – ла во ви и 
со ко ли – од кри ста ла и по зла ће ни, на ки ће ни би се ром и емај лом, на кин-
ђу ре не коњ ске опре ме од сре бра, зла та, ску по цје не сви ле и би се ра, раз-
ли чи та оди је ла, ве зе на и ги зда ва, сли ка не шкри ње, му зич ки ин стру мен ти 
(ор га нић) с ци је ви ма од сре бра“ (1970: 464–465). 

3.1. појаскнезавратка. Из не пре гле да ру ко пи сне гра ђе ко ју чу ва Ду бро-
вач ки ар хив издвајамo по јас као де таљ, а по себ но по јас кне за Врат ка за ло жен 
код ду бро вач ког кне за Ма ри на Бу ни ћа. Цар Ду шан 30. мар та 1352. го ди не, 
пи смом упу ће ним из Сла них До ла тра жи од ду бро вач ког кне за Ма ри на 
Бу ни ћа да по послни ку ко га му по ша ље у Ду бров ник вра ти за ло же ни по јас 
кне за Врат ка (ви дје ти пУцИћ 1862: 20). Мје сец да на ка сни је, и са ми кнез 
Врат ко уза луд но се обра ћа ду бро вач ком кне зу мол бом да му на ве де ни по јас 
вра ти (ви дје ти стојановИћ 1929: 70). А кне ги ња Ми ли ца и Сте фан Ла за ре вић 
го ди не 1393. пи смом мо ле Ду бров ча не да од њих от ку пе по јас кне за Врат ка 
ко ји је за ло жен код Ма ри на Бу ни ћа (ви дје ти стојановИћ 1929: 179–180). 

Да по јас кне за Врат ка ко ји је за ло жен у Ду бров ни ку зна чи ви ше од 
сво је ма те ри јал не ври јед но сти по ка зу је Ила ри он Ру ва рац: „Но по крај све га 
тај по јас не би вра ћен – и то је сре ћа на ша, јер да га је об шти на Врат ку та да 
вра ти ла не би кне ги ња Ми ли ца г. 1393 са си ном сво јим Сте фа ном, пи са ла ре-
че ној об шти ни за исти по јас ’кои є  ма ри на  за лог‛ и ис ка ла да га от ку пи 
/[Пуцић] Спом., II, стр. 37/, те не би он да ни ми из те окол но сти из во ди ти и 
до ми шља ти се мо гли, да је кне ги ња Ми ли ца би ла кћи Врат ко ва“ (1934а: 
31–32). Ру ва рац на во ди и обра ћа ње кне ги ње Ми ли це Ду бро вач кој оп шти ни 
„’за остав жпа на Ни ко ле‛ /[Пуцић] Спом., I, стр. 3/ што по твр ђу је опет, 
да је жу пан Ни ко ла брат Ми ли чин а син кне за Врат ка, и да по то ме он не 
мо же би ти онај жу пан Ни ко ла [Алтомановић] ко га је кнез Ла зар ра суо и осле-
пео“ (1934а: 32). Кнез Врат ко се по ми ње и у по ве љи ца ра Ду ша на Ду бров ча-
ни ма, из да тој у Ско пљу, 22. ја ну а ра 1333. го ди не – ко јом срп ски цар Ду бровча-
ни ма усту па Стон ски Рт, а они се оба ве зу ју да му на осно ву то га ис пла ћу ју 
стон ски до хо дак и за кли њу се да ће у Сто ну по ја ти пра во слав ни све ште ник 
(ви дје ти jirеček 1908: 530).

Ив на Ан зу ло вић са оп шта ва: „По јас је био основ ни дио одје ће му шкар-
ца и же не у сред њем ви је ку. У за дар ским из во ри ма на ла зи мо га од сре ди не 
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XIV ст.,не за то што се ра ни је ни је но сио, не го што не ма мо по да та ка за то или 
их ни је смо на шли“ (2007: 29). Ми лан Ка ша нин, по звав ши се на Сто ја на 
Но ва ко ви ћа, са оп шта ва: „Се ва сто кра тор Бран ко Мле де но вић но сио је по јас 
на ко ме је би ло из ве зе но злат ним кон цем три пут по но вље но име Бран ко, 
осам ла вов ских гла ва, со ко, ме двед и јед на але го рич на жи во ти ња са гла вом 
ве пра и змиј ским те лом“ (1975: 28). По јас има ва жност у оди је ва њу и при је, 
а и на кон сред њег ви је ка. У На род ном Му зе ју Ср би је у Бе о гра ду на ла зи се 
и је дан ва жан по јас из ста ро га ви је ка. 

Ми лан Ка ша нин се по зи ва на Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа кад ка же да је де спот 
Ђу рађ Бран ко вић дао на „чу ва ње у Ду бров ник је да на ест по ја се ва, од ко јих 
је је дан, зла тан, те жио ви ше од че ти ри фун те“ (1975: 29). Бра ћа Ђу рађ I и 
Стра ци мир Бал шић 27. ју на 1368. го ди не оба вје шта ва ју Ду бров ча не да су 
Дми тра До бре ти ћа из Ул ци ња за ду жи ли да из ду бро вач ког за ло га до не се 
по јас Стра ци ми ра Бал ши ћа (ви дје ти стојановИћ 1929: 105). Је ле на Бал шић 
је у Ду бров ни ку го ди не 1440. по хра ни ла и два по ја са – по зла ћен сре бр ни на 
пла вој тка ни ни и би сер ни на цр ве ном атла су (ви дје ти стојановИћ 1929: 393– 
394). „Пла ви сви ле ни по јас са по зла ће ним сре бром“ (Ко ви ја нић 1988: 134) 
је ме ђу дра го цје но сти ма Је ле не Бал шић, ко је је, на кон њи хо вог пре но са из 
Ду бров ни ка у Ко тор, од ње ног кан це ла ра До бре ка Ма ри ни ћа пре у зео на чу-
ва ње ко тор ски тр го вац Лук ша (Лу ка) Па у ти нов. Мо жда је баш то по јас ко ји 
она на во ди у свом те ста мен ту: „И То до ре, моѥи нучи це, да се да по саць на плавѣнои 
тка ни це“ (пре ма сИндИк 2004: 160). Сан да љу Хра ни ћу Ду бров ча ни 7. мар та 
1407. го ди не ја вља ју да су по на ло гу, ње го вом и ба ни це Ан ке, пре да ли два 
по ја са ње го вом по сла ни ку При би са ву По хва ли ћу – „је дань ни зак а дрги 
зно сить по зла ке ни“ (пре ма стојановИћ 1929: 341–342). Ра ни је смо ви дје ли 
да су у Ду бров ни ку чу ва ни и по ја се ви Ко са ча „од сви ле или цр не ко же, 
укра ше ни зла том и би се ром“ (ђУрИћ 1970: 464). У рит му ка рак те ри стич ном 
за сред њо вје ков ну књи жев ност, у те ста мен ту хер це га Стје па на Ко са че опи-
су је се „пас је дан ли јеп и ве лик, зла тан, на пан та ре ли цр ве ни, што је чи нио 
Рам бот Вох тер“ (пре ма ђУрИћ 1970: 466).

3.2. Post scrip tum. До дат но је зна ко вит сље де ћи ис каз Ме да Пу ци ћа из 
не на сло вље ног пред го во ра збор ни ка ду бро вач ких пи са ма, а по го то во у кон-
тек сту уско гру до сти да на шњег ду ха вре ме на у од но су пре ма ћи ри ли ци:

„Али ов ђе, що се ти че уво да, ва ља да ис по ви ем ка ко я ни сам ниг да 
учио сла вен ски пра во пис, и с’то га вальа да мо лим г. єзи ко слов це не ка 
ми опро сте, ако да нас, кадъ пръви пут имам при ли ку да пи шем ки ри-
ли цом, не у ми ем да се слу жим тим пра во пи сом, не го пи шем са мо ка ко 
ми слим да би мо гао и не ук найлак ше по го ди ти из го вор рѣчи“ (1858: II). 

Овај ис каз исто вре ме но под сје ћа на афек ти ра ну скром ност у за пи си ма 
оста вље ним на мар ги на ма број них књи га пре пи са них у сред њем ви је ку.



792

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

андрИћ, Иво. Раз вој ду хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не. Зо ран 
Кон стан ти но вић (прев.). Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2009. 

анЧИћ, Мла ден. Про со по граф ске цр ти це о Хр ва ти ни ћи ма и Ко са ча ма. (При лог по ви-
је сти за пад ног Бал ка на с кра ја XIV и по чет ка XV сто ље ћа). Исто риј ски ча со пис 
XXXI II/33 (1987): 37–56.

БожИћ, Иван. До ба Бал ши ћа. Исто ри ја Цр не Го ре, књи га дру га, том дру ги. Ди мо 
Ву јо вић и дру ги (ур.). Ти то град: Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре,1970а, 49–133.

БожИћ, Иван. Зе та у Де спо то ви ни. Исто ри ја Цр не Го ре, књи га дру га, том дру ги. 
Ди мо Ву јо вић и дру ги (ур.). Ти то град: Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, 1970б, 
135–277.

вУлИћевИћ, Ма ри на. Чо век ни је зуп ча ник у ди вов ској ма ши ни. Би ље шка о Ер не сту 
Са ба ту, сри је да 6. јул 2020. <http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/457808/Co vek-ni je- 
-zup ca nik-u-di vov skoj-ma si ni> 7. 7. 2020.

ђУрИћ, Во ји слав. Умјет ност. Исто ри ја Цр не Го ре, књи га дру га, том дру ги. Ди мо Ву-
јо вић и дру ги (ур.). Ти то град: Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, 1970, 411–531.

жИваљевИћ,То дор. За пис Је ле не Бал шић. Књи га о бо ја ма. Ри је ка Цр но је ви ћа: Обод-
ско сло во, 1995, 9–18.

јастреБов, Иван Сте па но вич. Пре пис хри со ву ља на Це ти њу. Бе о град: Гла сник Срп ског 
уче ног дру штва, књ. XLVII, 1879.

јИреЧек, Кон стан тин. Исто ри ја Ср ба 1. (По ли тич ка исто ри ја). Јо ван Ра до нић (прев.). 
Бе о град: На уч на књи га, 1952.

кашанИн, Ми лан. Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку. Бе о град: Про све та, 1975.
ковИјанИћ, Ри сто. Ко тор ски ме да љо ни. Бе о град: Књи жев не но ви не, Удру же ње „Вељ ко 

Вла хо вић“, 1988.
константИновИћ, Зо ран. Пу шкар Јерг из Нир нбер га о Бо сни и Ср би ји. Не над Љу-

бин ко вић (ур.). Ко со во у пам ће њу и ства ра ла штву. Рас ков ник XV/55–56 (1889): 
41–62.

ласкарИс 1997: Ми ха и ло Ла ска рис. Ви зан ти ске прин це зе у сред ње ве ков ној Ср би ји. 
При лог исто ри ји ви зан ти ско срп ских од но са од кра ја XII до сре ди не XV ве ка. 
Фо то тип ско из да ње (1926), Под го ри ца: Уни рекс.

орБИн, Ма вро. Кра љев ство Сло ве на. Здрав ко Шун дри ца (прев.). Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1968.

петровИћ, Го ран. Оп са да цр кве Све тог Спа са. Бе о град: Мо но и Ма њи на, 2011.
поповИћ, Ми ро слав М. Но ви осврт на да то ва ње пи сма–за кле тве кра љи це Је ле не, 

ду бро вач ком ар хи е пи ско пу, кне зу и оп шти ни. Је ле на – кра љи ца, мо на хи ња, 
све ти тељ ка, (Те мат ски збор ник ра до ва). Ка та ри на Ми тро вић (ур.). Ра шка: 
Ма на стир Гра дац (Кра гу је вац: Gra fo sti los), 2015, 53–64.

пУрковИћ, Ми о драг Ал. Кће ри кне за Ла за ра, (Исто риј ска сту ди ја). Бе о град: Пе шић 
и си но ви, 1996.



793

пУцИћ, Ме до. [Ненасловљени предговор]. Спо ме ни ци сръбски од 1395. до 1423. то ест 
пи сма пи са на од Ре пу бли ке Ду бро вач ке Кральеви ма, Де спо ти ма, Войво да ма и 
Кне зо ви ма Србъски ем, Бо сан ски ем и При мор ски ем. Књ. I. Пре пи сао с Ду бро-
вач ке ар хи ве кнез Ме до Пу цић. Бе о град: Кньиго пе чатня Княже ства срп ског. 
III–XXI II. 1858.

рУварац, Ила ри он. Кра љи це и ца ри це срп ске. Збор ник Ила ри о на Ру вар ца. Ода бра ни 
ис то ри ски ра до ви I. Ни ко ла Ра дој чић (ур.). Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де-
ми ја, По себ на из да ња, књи га СIII, Дру штве ни и ис то ри ски спи си, књи га 44, 
1934а, 1–35.

рУварац, Ила ри он. О ро ду де спо ти це срб ске Ан ђе ли не и сре ћи Де спи не Ма ри је. 
Збор ник Ила ри о на Ру вар ца, Ода бра ни ис то ри ски ра до ви I. Ни ко ла Ра дој чић 
(ур.). Бе о град: Срп ска кра љев ска ака де ми ја, По себ на из да ња, књи га СIII, Дру-
штве ни и ис то ри ски спи си, књи га 44, 1934б, 36–40. 

сИндИк, Ду шан И. Те ста мент Је ле не Бал шић. Ни кон Је ру са ли мац, (Ври је ме – лич ност 
– дје ло). Jеромонах Јо ван (Ћу ли брк) (ур.). Це ти ње: Све ти го ра, 2004, 151–165.

спреМИћ, Мом чи ло. Цр кве не при ли ке у Зе ти у до ба Ни ко на Је ру са лим ца. Jеромонах 
Јо ван (Ћу ли брк) (ур.). Ни кон Је ру са ли мац, (Ври је ме – лич ност – дје ло). Це ти ње: 
Све ти го ра, 2004,73–108.

Спо ме ни ци сръбски од 1395. до 1423. то ест пи сма пи са на од Ре пу бли ке Ду бр о вач ке 
Кральеви ма, Де спо ти ма, Войво да ма и Кне зо ви ма Србъски ем, Бо сан ски ем и 
При мор ски ем. Књ. I, пре пи сао с Ду бро вач ке ар хи ве кнез Ме до Пу цић. Бе о град: 
Кньиго пе чатня Княже ства срп ског, 1858.

Спо ме ни ци сръбски од 1395. до 1423. то ест пи сма пи са на од Ре пу бли ке Ду бро вач ке 
Кральеви ма, Де спо ти ма, Войво да ма и Кне зо ви ма Србъски ем, Бо сан ски ем и 
При мор ски ем. Књ. II, пре пи сао с Ду бро вач ке ар хи ве кнез Ме до Пу цић. Бе о град: 
Кньиго пе чатня Княже ства срп ског, 1862.

Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, књи га I, пр ви део. Сто ја но вић, Љуб. (прир.). Збор ник 
за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп ског на ро да, Пр во оде ље ње, Спо ме ни ци на 
срп ском је зи ку, књи га XIX; књи га XXIV. Бе о град – Срем ски Кар лов ци: Срп ска 
кра љев ска ак де ми ја, 1929. 

Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, књи га I, дру ги део. Сто ја но вић, Љуб. (прир.). Збор ник 
за исто ри ју, је зик и књи жев ност срп ског на ро да, Пр во оде ље ње, Спо ме ни ци на 
срп ском је зи ку, књи га XIX; књи га XXIV. Бе о град – Срем ски Кар лов ци: Срп ска 
кра љев ска ак де ми ја, 1934.

Ста ри бо сан ски тек сто ви. Мак Ди здар (прир.). Са ра је во: Свје тлост, 1971.
Ста ри срп ски за пи си и нат пи си. Ста ра срп ска књи жев ност у 24 књи ге, књи га де вет-

на е ста. Па вић, Ми ло рад (прир.). Бе о град: Про све та, Срп ска књи жев на за дру га.
тара, Те о до ра. Ме се че ва ро са. Бе о град: Чи го ја штам па, 2007.
тошИћ, Ђу ро. Бо сан ска кра љи ца Ка та ри на (1425–1478). Ми ло рад Ек ме чић (ур.). Збор ник 

за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, 
Од бор за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви не, књи га 2, 1987, 73–112.



794

toшИћ, Ђу ро. Сан да ље ва удо ви ца Је ле на Хра нић. Збор ник ра до ва Ви зан то ло шког 
ин сти ту та, XLI (2004): 423–440

ћИрковИћ, Си ма. Исто ри ја сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве. Бе о град: Срп ска књи-
жев на за дру га, 1964.

ћИрковИћ, Си ма. До ба Бал ши ћа. Исто ри ја Цр не Го ре, књи га дру га, том дру ги. Ди мо 
Ву јо вић и дру ги (ур.). Ти то град: Исто риј ски ин сти тут Цр не Го ре, 1970, 3–48.

ћоровИћ 1940: Вла ди мир Ћо ро вић, Хи сто ри ја Бо сне, пр ва књи га, Бе о град: Срп ска 
Кра љев ска Ака де ми ја, По себ на из да ња, књи га CXXIX, Дру штве ни и исто риј-
ски спи си, књи га 53.

шћепановИћ, Жар ко. Од но си Бал ши ћа и Ве не ци је. Исто риј ски за пи си LX/1 (1987): 
25–40.

*
anzUlović, Iv na. Ukra sno upo rab ni pred me ti na za dar skom pod ruč ju u po vi je snim iz vo-

ri ma od 13. do kon ca 16. sto lje ća. Ra do vi Za vo da za po vi je sne zna no sti HA ZU u 
Za dru 49 (2007): 239–287.

ančić, Mla den. Je dan frag ment iz ži vo ta San da lja Hra ni ća. Pri lo zi In sti tu ta za isto ri ju 
XX/19 (1982): 253–260.

bogojević–glUščević, Ne ven ka. Iz prav nog ži vo ta sred njo vje kov nih pri mor skih gra do va. 
Pod go ri ca: Kul tur no–pro svjet na za jed ni ca, 2002.

ćošković, Pe jo. Hr va ti ni ći. Hr vat ski bi o graf ski lek si kon, sve zak 5 (G–H). Tr pi mir Ma can 
(ur.). Za greb: Lek si ko graf ski za vod „Mi ro slav Kr le ža“. <http://hbl.lzmk.hr/cla nak.
aspx?id=89> 2. 4. 2020.

darovec, Dar ko. Krat ka zgo do vi na Is tre. Ko per: Za lo žba An na les, 2009.
jelčić, Jo sip. Ze ta i di na sti ja Bal ši ća. Ra do slav Rot ko vić (prev.). Ce ti nje–Pod go ri ca: Ma-

ti ca cr no gor ska, 2010.
jireček, Kon stan tin. Do ho dak ston ski, ko ji su Du brov ča ni da va li srp sko me ma na sti ru sv. 

Ar han ge la Mi haj la u Je ru sa li mu i po ve lje o nje mu ca ra Uro ša (1358) i ca ri ce Ma re 
(1479). Zbor nik u sla vu Va tro sla va Ja gi ća. Ber lin Festschrift: We id mannsche Buch-
han dlung, 1908, 527–542.

kovijanić, Ri sto. Po me ni cr no gor skih ple me na u ko tor skim spo me ni ci ma (XIV–XVI vi jek), 
knji ga I. Ce ti nje: Isto rij ski in sti tut SR Cr ne Go re, 1963.

Petković, Ra do slav. Vi zan tij ski in ter net. Be o grad: Stu bo vi kul tu re, 2007.
rotković, Ra do slav. Je le na Bal šić i srp ski de spo ti pre ma Ze ti. Bal ši ći. Če do mir Draš ko vić 

(ur.). Ce ti nje–Pod go ri ca: Ma ti ca cr no gor ska, 2012, 189–210. 
šekUlarac, Bo ži dar. Cr na Go ra u do ba Bal ši ća. Ce ti nje: Štam pa ri ja „Obod“ ad Ce ti nje, 

2011.
šUfflay, Mi lan Šuf flay, Ko sta din Bal šić (1392–1402), (Hi sto rij ski ro man u tri dijelа). Za-

greb: Ti ska ra, D.D., 1920.
šUfflay, Мilan, Sr bi i Ar ba na si, (Nji ho va sim bi o za u sred njem vi je ku). Fo to tip sko ida nje 

(1925), Za greb: Ma la Azu ro va po vje sni ca, 1991. 
tadić, Jоrjo. Pro met put ni ka u sta rom Du brov ni ku, Du brov nik: Tu ri stič ki sa vez, 1939. 



795

Uskoković, Vuk. Iden ti tet Cr ne Go re u pr voj po lo vi ni osam na e stog vi je ka. O iden ti te tu. 
Dra gan Vuk če vić (ur.). Pod go ri ca: Cr no gor ska aka de mi ja na u ka i umjet no sti. Odje-
lje nje druš tve nih na u ka. Knji ga 46, 2015, 465–519. 

Ro san da V. Ba jo vić

BET WE EN THE HI STO RI CAL FACT AND PRO SA IC AR TE FACT:  
DE TAIL IN THE ME DI E VAL MA NU SCRIPT MA TE RIAL FROM  

THE AR CHI VES IN SO UTH SLA VIC CO A STAL CI TI ES

S u m  m a r y

The de tail in this pa per is ta ken as a par ti cu lar which, un li ke the tri fle, ha ve the 
abi lity to re pla ce who le. In a bro a der sen se, the de tail is al so un der stan da ble as a mi ni-
a tu re in text. De ta ils of the spe cial na tu re, fun ction, and me a ning are pre sent in the la te 
me di e val ma nu script ma te rial from the ar chi ves in the So uth Sla vic co a stal ci ti es. So me 
of them are keys to de ter mi ning hi sto ri cal facts.With the help of the in di vi dual de ta ils 
from the ma nu scripts shows that prin ce Vrat ko is the fat her of the prin cess Mi li ca, it 
shows that Ka ta ri na Je le na Hr va ti nić stayed in Bu dva in 1398, it shows that Dra ga na, 
the da ug hter of Prin ce La zar is not mar ried to the Bul ga rian tzar Shis hman... Du brov nik 
ar chi ve wit nes ses that the fact that prin ce Vrat ko’s gir dle, which was pled ged to Ma rin 
Bu nić, was not re tur ned is mo re im por tant than the gir dle.As the fact that the Bo snian 
king Tvrt ko I Ko tro ma nić wro te one let ter to Du brov nik from the Spuž, in Ze ta is mo re 
im por tant than the con tent of that let ter. Thanks to the de ta ils, the con tract of the du ke 
San dalj Ko sa ča and ba ness An ka, sig ned in No vi, lo oks li ke so met hing that ca me from 
the no vel. De ta ils li ke this are an ti ci pa ted in the li te rary works from the ne wer ti mes 
(no vels of Mi lan Šuf flay, Go ran Pe tro vić, Te o do ra Ta ra).
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Ве сна M. Три јић

ПЕ ТАР ПРЕ РА ДО ВИЋ У СРП СКОЈ РЕ ТРО СПЕК ТИВ НОЈ  
БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈИ И КЊИ ЖЕВ НОЈ ИСТО РИ ЈИ

На при ме ру по ло жа ја ко ји у срп ској ре тро спек тив ној би бли-
о гра фи ји и књи жев ној исто ри ји за у зи ма де ло ро ман ти чар ског пе-
сни ка Пе тра Пре ра до ви ћа, Ср би на из Хр ват ске, ри мо ка то лич ке 
ве ро и спо ве сти и за го вор ни ка ју го сло вен ске иде је, по ка за ће мо ло-
ги ку и по сле ди це про це са ра ди кал ног су жа ва ња кон цеп та срп ског 
на ци о нал ног иден ти те та то ком 20. ве ка. Уме сто на раз ли ка ма из-
ме ђу срп ског и хр ват ског мо де ла на ци о нал не кул ту ре, за др жа ће мо 
се на иде о ло ги ји ко ју је срп ска кул ту ра ис по ља ва ла кроз про мен-
љив од нос пре ма Пре ра до ви ћу.

Кључ не ре чи: Пе тар Пре ра до вић, на ци о нал ни иден ти тет, срп ска 
ре тро спек тив на би бли о гра фи ја, на ци о нал на књи жев на исто ри ја.

Срп ска на ци о нал на би бли о гра фи ја и књи жев на исто ри ја су, од сво јих 
по че та ка, кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка, би ле у не рас ки ди вој ве зи: усме ре-
не на про у ча ва ње кул тур не про шло сти – би бли о гра фи ја као „по пис ду ша“ 
и „ста ти сти ка зли јех и до бри јех дје ла“ (новаковИћ 2001: v), а књи жев на 
исто ри ја као на ра тив ко ји ту ма чи и ва ло ри зу је ње ну гра ђу – да ва ле су ком-
пле мен та р не од го во ре на пи та ња о кор пу су на ци о нал не кул ту ре, а са мим 
тим и о окви ри ма на ци о нал ног иден ти те та. Сто га су би бли о гра фи и књи-
жев ни исто ри ча ри од у век са ра ђи ва ли, раз ме њу ју ћи са зна ња а у из ве сној 
ме ри се и ме ђу соб но иде о ло шки усме ра ва ју ћи. 

На ци о нал ни иден ти тет, ме ђу тим, ни је ме та фи зич ка, јед ном за на век 
да та ка те го ри ја, већ иде о ло шки кон структ, при ча ко ја се по сте пе но ме ња, у 
за ви сно сти од по ли тич ких и кул тур них пре о ку па ци ја епо хе. Та за ко ни тост је 
на при ме ру срп ског на ци о нал ног иден ти те та на ро чи то вид на: дру штве но-
-по ли тич ка и кул тур но-исто риј ска ди на ми ка 20. ве ка, нај пре у ју го сло вен-
ском а он да и у гло ба ли стич ком иде о ло шком кон тек сту, во ди ле су је зич ком 
и вер ском ко ма да њу ет нич ке ба зе срп ске на ци је; де ло ви кул тур не ба шти не 
ве за ни за те ри то ри је не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка нај пре су на 
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раз ли чи те на чи не дис тан ци ра ни од сво јих кул тур них ко ре на, а за тим аси-
ми ло ва ни кул ту ри „до ма ћи на“ и на тај на чин – де на ци о на ли зо ва ни (ИванИћ 
1998; тУтњевИћ 2004). 

Ло ги ку и по сле ди це овог кул тур но и сто риј ског про це са по ка за ће мо на 
при ме ру пе сни ка Пе тра Пре ра до ви ћа, од но сно ње го вог по ло жа ја у срп ској 
ре тро спек тив ној би бли о гра фи ји и књи жев ној исто ри ји.

* * *

Пе тар Пре ра до вић1 је кра ји шки Ср бин, ро ђен 1818. го ди не, у пра во слав-
ној по ро ди ци, од оца Јо ва на и мај ке Пе ла ги је, у се лу Гра бров ни ца, у оп шти-
ни Гру би шно По ље. То ком осмо го ди шњег шко ло ва ња на Вој ној ака де ми ји 
у Ви нер Ној шта ту, чи ји су пи том ци би ли ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти, 
био је по кр штен2 и од ма тер њег је зи ка се уда љио до вољ но да је сво је пр ве 
пе сме пи сао на не мач ком. На Ака де ми ји је, исто вре ме но, до шао под ути цај 
иде ја пан сла ви зма: на став ник че шког је зи ка био му је То маш Бу ри јан, доц-
ни ји осни вач Ма ти це че шке, ко ји је сво је уче ни ке вас пи та вао у ду ху иде ја 
Ја на Ко ла ра (vodnik 1918), а они ма ко ји су ме ђу њи ма би ли срп ске и хр ват ске 
на ци о нал но сти да вао Ву ко ве зби р ке на род не по е зи је (ИванИћ 1998). 

Доц ни ји Пре ра до ви ћев пе снич ки раз вој од ви јао се у хр ват ској кул тур-
ној сре ди ни и у ду ху или ри зма. Је ди не две зби р ке ко је је об ја вио за жи во та, 
Per ven ci (1846) и No ve pje sme (1851), штам па не су у За гре бу, ла ти ни цом. Тре-
ба, ме ђу тим, на гла си ти да је пр ва од њих по све ће на „kra sno me spo lu ju go sla-
vjan skog na ro da“ (Preradović 1846), ко ји је, пре ма пе сни ко вом уве ре њу, тре ба ло 
да на ста не об је ди ња ва њем срп ског и хр ват ског пле ме на, а дру га Јо си пу Ју ра ју 
Штро сма је ру, у то вре ме та ко ђе гла со ви том за го вор ни ку ју го сло вен ства. Пре-
ра до вић се у раз ли чи тим до ку мен ти ма де кла ри сао и као Ср бин и као Хр ват, 
јер је ту раз ли ку, у скла ду са иде ја ма ко ји ма је био на дах нут, сма трао не бит-
ном, су ви шном, чак и бу да ла стом;3 ње го во кул тур но ста но ви ште ни је, да кле, 
би ло срп ско-хр ват ско, већ ју го сло вен ско, уни та ри стич ко. То му је, ме ђу тим, 
у прак си до не ло са мо ам би ва лент ност: по во дом исте збир ке, Per ve na ca, 
до пи си вао се са Ву ком Ка ра џи ћем, на ја вљу ју ћи ње но ћи ри лич но из да ње, 
до ко јег ни ка да ни је до шло, и до био Злат ну ме да љу Li te ra ria et ar ti bus од 
ау стриј ског ца ра Фер ди нан да I (Gra đa za lek si kon pi sa ca Ju go sla vi je 2014). 

1 Из во ри за би о гра фи ју Пе тра Пре ра до ви ћа на ве де ни су на кра ју тек ста.
2 На су прот тврд њи да је Пре ра до вић у школ ске књи ге за ве ден као ри мо ка то лик по 

ау то ма ти зму, без прет ход ног об ре да по кр шта ва ња (ГаврИловИћ 2008), по сто ји по да так да 
је до то га за и ста до шло, 8. ав гу ста 1832, ка да је бу ду ћем пе сни ку би ло че тр на ест го ди на 
(радојЧИћ 2009). Доц ни је ње го во ода ва ње спи ри ти зму ту ма че но је као „po slje di ca ne u ko re-
nje no sti u vje ri na ko ju je pre šao u voj noj ško li“ (Pejović 1973: 92).

3 У пи сму Иг ња ту Бр ли ћу, 1863, Пре ра до вић ка же да се на да осни ва њу по ли тич ке 
пар ти је ко ја би про гла си ла бу да лом сва ко га ко тра жи раз ли ке из ме ђу Ср ба и Хр ва та (шевИћ 
1902; БартУловИћ 1918).
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Иа ко су га жи вот не окол но сти срп ској сре ди ни увек бар у из ве сној 
ме ри чи ни ле стра ним, то не зна чи да Пре ра до вић ни је био ве зан и за срп ску, 
а не са мо за хр ват ску кул ту ру: он је то био пре све га је зи ком сво је по е зи је 
– као и сви срп ски пи сци у Хр ват ској, од Са ве Мр ка ља и Си ма Ма та ву ља до 
Вла да на Де сни це, ко ри стио је што кав ско на реч је ије кав ског из го во ра – за-
тим лич но сти ма и до га ђа ји ма из срп ске исто ри је и пре да ња ко је је у сво јој 
по е зи ји те ма ти зо вао, као и са рад њом са срп ским књи жев ним ча со пи си ма; 
сво је ро до љу би ве сти хо ве по све ћи ва ли су му Јо ван Јо ва но вић Змај и Алек-
са Шан тић. Упр кос то ме, Пре ра до вић је у исто ри ја ма на ше књи жев но сти 
остао руб на, а са мим тим и ма ње ва жна по ја ва, чи је се при су ство кон ста-
ту је, али не и про у ча ва; Сто јан Но ва ко вић, у оба из да ња сво је Исто ри је 
срп ске књи жев но сти, о ње му чак го во ри као о дал ма тин ском књи жев ни ку4 
(новаковИћ 1867: 242; новаковИћ 1871: 299); Јо ван Ске р лић га у Исто ри ји 
но ве срп ске књи жев но сти (1914) и не спо ми ње.

У хр ват ској тра ди ци ји ту ма че ња Пе тра Пре ра до ви ћа, с дру ге стра не, 
мо гу се уо чи ти сле де ће кон стан те:5 пе сни ко во на ци о нал но по ре кло нај че шће 
се не спо ми ње или се то чи ни за о би ла зно, по ве зи ва њем са Вој ном кра ји ном, 
ко ја је ге о граф ско, али не и ет нич ко од ре ђе ње иден ти те та;6 име пе сни ко вог 
оца по ја вљу је се је ди но у по хр ва ће ној ва ри јан ти, Иван; Пре ра до ви ћев ма тер-
њи је зик упор но се на зи ва хр ват ским; упо ре до са ума њи ва њем зна ча ја Шпи-
ра Ди ми тро ви ћа Ко то ра ни на (ко ји се, ако је спо ме нут, та ко ђе про гла ша ва 
Хр ва том) и пот пу ним пре ћут ки ва њем Пре ра до ви ће вих кон та ка та са Ву ком 
Ка ра џи ћем, ис ти че се ути цај Ива на Ку ку ље ви ћа Сак цин ског као пре су дан 
за пе сни ков по вра так на род ном је зи ку (barac 1964). За онај део Пре ра до ви-
ће вог опу са ко ји је у те мат ској, а са мим тим и у не по ре ци вој ве зи са срп ском 
тра ди ци јом, хр ват ски књи жев ни исто ри ча ри има ју три „при сту па“: иг но-
ри шу га,7 вред но сно пот це њу ју, од ба цу ју8 или га ту ма че у на гла ше но славе-

4 До ове гре шке је нај ве ро ват ни је до шло за то што је Пре ра до вић, као ау стриј ски офи-
цир, јед но вре ме слу жбо вао у За дру (1843–1847), где је био и уред ник Зо ре дал ма тин ске, у 
ко јој је об ја вио сво ју пр ву пе сму на ма тер њем је зи ку, „Зо ра пу ца“ (Gra đa za lek si kon pi sa ca 
Ju go sla vi je 2014).

5 Из бор из хр ват ске ли те ра ту ре о Пре ра до ви ћу на ла зи се на кра ју тек ста.
6 За ни мљи во је да смо у хр ват ским из во ри ма на по да так о Пре ра до ви ће вом екс пли-

цит но срп ском по ре клу на и шли у пр о шло го ди шњем члан ку по све ће ном об но ви Пре ра до-
ви ће ве род не ку ће, ко ју је фи нан си рао Европ ски фонд за ре ги о нал ни раз вој (gazdek 2019). 
Ва жно је, ме ђу тим, при ме ти ти да је до то га до шло у окви ру тран сна ци о нал но кон ци пи ра-
ног про јек та „Пре ра до вић и Чо ко нај – про сла ва пе сни ка ро ман ти зма у по гра нич ном под-
руч ју ,ˮ у ко јем на ци о нал ни и исто риј ски од но си ви ше ни су ни од ка квог зна ча ја.

7 Јак ша Ра влић је, на при мер, у збор ни ку Пе тар Пре ра до вић да нас (1970), пи сао са мо 
о Хр ва ти ма ко је је Пре ра до вић опе вао у ци клу су Ми лим по кој ни ком, иг но ри шу ћи ње гов 
„срп ски део“, у ко јем су пе сме по све ће не Ње го шу, Бран ку Ра ди че ви ћу, Сте ва ну Кни ћа ни ну, 
Јо си фу Ра ја чи ћу, Шпи ри Ди ми тро ви ћу и кне зу Ми хај лу Обре но ви ћу.

8 Иво Фран геш, на при мер, ка же да у не за вр ше ној дра ми Мар ко Кра ље вић, ко ја је по Јо-
ва ну Де ре ти ћу би ла пе сни ко во глав но де ло, не тре ба тра жи ти пра ву вред ност Пре ра до ви ће ве 
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но фил ском кљу чу, као да је по сле ди ца иде о ло шке а не уро ђе не пе сни ко ве 
скло но сти срп ским те ма ма (barac 1964). То ком 20. ве ка је, ме ђу тим, би ло 
и по ку ша ја ре ла ти ви зо ва ња па и по ри ца ња Пре ра до ви ће ве књи жев не вред-
но сти и кул тур но и сто риј ског зна ча ја, што Ду шан Ива нић до во ди у ве зу 
упра во са овом, „срп ском ком по нен том“ ње го вог опу са и ту ма чи као „зна-
ча јан ин ди ка тор обр та у суд би ни срп ске књи жев но сти на про сто ри ма Кра-
ји не“ (1998: 13).

Да нас је Пе тар Пре ра до вић хр ват ски на ци о нал ни бард, нај ве ћи пе сник 
или ри зма и тво рац „ti pa pje snič kog je zi ka hr vat skog ko ji je vla dao sve do Kranj-
če vi ća“ (frangeš 1970: 10). Ко сти су му од 1879. на Ми ро го ју, у За гре бу, а 
ње го ва род на ку ћа је оба ве зно од ре ди ште екс кур зи ја хр ват ских шко ла ра ца. 
Је дан од оми ље них пре сто нич ких тр го ва (не ка да шњи Трг брат ства и је дин-
ства) да нас но си пе сни ко во име (ма да га За греп ча ни ра ди је на зи ва ју Цвјет-
ним тр гом, по ло кал ној цве ћа ри) и обе ле жен је ње го вим спо ме ни ком, из ван-
ред ним де лом ва ја ра Ива на Рен ди ћа, на са мом ула зу у пра во слав ну цр кву 
Пре о бра же ња Го спод њег.

Шта то за и ста зна чи, по ка зу ју при ме ри из две нај но ви је на ма по зна те 
кон цеп ту а ли за ци је срп ске и хр ват ске књи жев но сти – у Лек си ко ну ју жно сло
вен ских књи жев но сти (Г. Я. Ильина, ред. 2012), ко ју су при ре ди ли са рад ни ци 
Ин сти ту та за сла ви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка, и у ви ше том ној Исто ри ји 
књи жев них кул ту ра Ис точ носред ње Евро пе: по ве за но сти и раз дво је но сти 
у 19. и 20. ве ку (M. Cor nis-Po pe and J. Ne u ba u er, eds.), ко ја је ре зул тат ра да 
ме ђу на род ног ти ма ко ор ди ни ра ног из Уни вер зи те та у То рон ту. 

У обе ове књи жев не исто ри је се, на и ме, о Пе тру Пре ра до ви ћу го во ри као 
о ис кљу чи во хр ват ском пе сни ку. Упр кос то ме што је Лек си кон, пре ма пред-
го во ру Га ли не Иљи не, ме то до ло шки уте ме љен на пој му би ли те рар но сти, 
ко ји под рa зу ме ва да опус јед ног пи сца мо же да при па да две ма књи жев ним 
тра ди ци ја ма, у ко ји ма има раз ли чи то ме сто и зна че ње, овај прин цип у Пре-
ра до ви ће вом слу ча ју ни је при ме њен:9 он је ис кљу чи во хр ват ски пе сник 
(Лексикон 2012: 359), а не је дан од ства ра ла ца у чи јем се опу су од ви ја ди ја лог 
две ју су сед них књи жев них тра ди ци ја. Овај тренд је у Исто ри ји књи жев них 
кул ту ра до ве ден до ап сур да, јер је дан од ње них уред ни ка, Џон Ној ба у ер, 
Пре ра до ви ћа екс пли цит но и не на зи ва хр ват ским пе сни ком, већ Хр ва том, 
су прот ста вља ју ћи га Бран ку Ра ди че ви ћу и Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу као 
Ср би ма (History 2007: 14, 282).

по е зи је (frangeš 1970; деретИћ 1996). За ни мљи во је и да се Џон Ној ба у ер упра во на овој 
Пре ра до ви ће вој дра ми за др жа ва као на ин ди ка тив ној за иде о ло шка и кул тур на стру ја ња 
на Бал ка ну у 19. ве ку, по ре де ћи Пре ра до ви ће ву и Сте ри ји ну ин тер пре та ци ју еп ског ју на ка 
(History 2007). 

9 Ко ли ко је ова не до след ност ру ских при ре ђи ва ча нео бич на, нај бо ље све до чи сам 
кон текст Лек си ко на, у ко јем се у при ме ни прин ци па би ли те рар но сти по вре ме но ишло и у 
та кве крај но сти да је Мак Ди здар, на при мер, од ре ђен као „бо снийск о-гер це го вин ский 
бошнятский поэт, счи тав ший себя так же и хор ват ским поэтом“ (Лексикон 2012: 110).
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* * *

У Срп ској би бли о гра фи ји. Књи ге 1868–1944, део Пре ра до ви ће вог опу са 
из овог пе ри о да за сту пљен је са све га пет би бли о граф ских је ди ни ца (69.771–
69.775). По сре ди су че ти ри ћи ри лич не и јед на ла ти нич на пу бли ка ци ја, ко ја 
је штам па на у Бе о гра ду, од но сно књи ге штам па не у Ср би ји, осим Ан то ло
ги је Бран ка Вод ни ка, ко ју је На род на књи жни ца у За гре бу 1922. го ди не 
штам па ла ћи ри ли цом. 

Да кле, у Срп ску би бли о гра фи ју су увр ште на са мо она Пре ра до ви ће ва 
де ла ко ја су, у об у хва ће ном пе ри о ду, штам па на у Ср би ји и(ли) ћи ри ли цом.

Ову сли ку до не кле ме ња пре тра га кроз свих два де сет то мо ва Срп ске 
би бли о гра фи је пре ко пред мет ног ре ги стра, ко ја је да ла 34 по гот ка. У пи та њу 
су пре те жно ан то ло ги је и ка лен да ри, у ко ји ма се Пре ра до ви ће ва ли ри ка по-
ја вљу је у ју го сло вен ском и срп ском кул тур ном кон тек сту. Вре ди из дво ји ти 
Илу стро ва ну срп ску на род ну ли ру (не да ти ра но из да ње Срп ске књи жа ре и 
штам па ри је Ј. Ра да ка из Ве ли ке Ки кин де), јер је њен ано ним ни при ре ђи вач 
Пре ра до ви ћа увр стио ме ђу ли ри ча ре чи је су пе сме у срп ском на ро ду оми-
ље не, те се и пе ва ју. При ме тан је, ме ђу тим, и дру га чи ји при мер: Је ре ми ја 
Жи ва но вић у сво јим При ме ри ма но ве књи жев но сти (Бе о град: Из да вач ка 
књи жар ни ца Ге це Ко на, 1928), Пре ра до ви ће ве пе сме, од ко јих је јед на на 
не мач ком, да је ла ти ни цом, док је са став Ог ње сла ва Утје ше но ви ћа Остро-
жин ског, још јед ног срп ског илир ца, штам пан ћи ри ли цом. 

Оста ле књи ге су, пре те жно, би о граф ске при ро де: у њи ма је Пре ра до вић 
увр штен ме ђу зна ме ни те Ср бе свог до ба и ме ђу уте ме љи ва че ју го сло вен ске 
иде је. Нај за ни мљи ви ји та кви на сло ви су Зна ме ни ти Ср би XIX ве ка Ан дре 
Га ври ло ви ћа (За греб: На кла да срп ске штам па ри је, 1903) и По ме ник зна ме ни
ти јех љу ди у срп ског на ро да но ви јег до ба (Бе о град: Чу пи ће ва за ду жби на, 1888).

Ка да се ова два не ве ли ка спи ска упо ре де, ло гич ки не склад ме ђу њи ма 
по ста је очи гле дан: ако је Пре ра до вић ме ђу зна ме ни тим Ср би ма 19. ве ка, 
за што се у срп ској на ци о нал ној би бли о гра фи ји на шао са мо пре ко фор мал-
них кри те ри ју ма, пи сма и те ри то ри је на ко јој су му де ла штам па на? Од го вор 
тре ба тра жи ти у ту жној и муч ној исто ри ји про јек та срп ске ре тро спек тив не 
би бли о гра фи је.

Ни је ни ма ло слу чај но што је Ко ми си ја за из ра ду ре тро спек тив не срп-
ске би бли о гра фи је10 свој рад от по че ла 1954: би ла је то, на и ме, го ди на пот-
пи си ва ња Но во сад ског књи жев ног до го во ра, ко јим су срп ски и хр ват ски 
је зик „на па пи ру“ би ли ује ди ње ни, у срп ско хр ват ски. Циљ Ко ми си је би ло 

10 Чла но ве Ко ми си је за из ра ду ре тро спек тив не срп ске би бли о гра фи је име но вао је Са вет 
за про све ту и кул ту ру НР Ср би је; то су би ли: Бо ри слав Бла го је вић (про фе сор Прав ног фа-
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, пред сед ник Ко ми си је), Ми ли ца Про да но вић (управ ни ца 
Уни вер зи тет ске би бли о те ке „Све то зар Мар ко вић“), Сми ља Ми шић (управ ни ца Цен трал не 
би бли о те ке САН), Ду шан Ми ла чић (управ ник На род не би бли о те ке), Ми лу тин Ива ну шић 
(ди рек тор Би бли о граф ског ин сти ту та ФНРЈ), Едиб Ха са на гић (управ ник Др жав не ар хи ве 
НР Ср би је) и Дра ги Ми лен ко вић (на род ни по сла ник).
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је оку пља ње во де ћих ре пу блич ких би бли о теч ких цен та ра ра ди са ста вља ња 
др жав не би бли о гра фи је ко ја је, уз Ен ци кло пе ди ју Ју го сла ви је и Но во сад ски 
књи жев ни до го вор, тре ба ло да бу де из раз ује ди ње ња ју го сло вен ског кул тур-
ног про сто ра. Сто га те ма на са стан ци ма Ко ми си је, ка ко за пи сни ци по ка зу ју,11 
ни су ни би ли кри те ри ју ми за из ра ду би бли о гра фи је, већ плат фор ма за њено 
об ја вљи ва ње: тре ба ло је на го во ри ти За греб и Љу бља ну, ко ји су се пре то га 
на ин сти ту ци о на ли зо ван на чин већ ба ви ли из ра дом сво јих на ци о нал них 
би бли о гра фи ја (Хр ва ти од 1941, Сло вен ци од 1951), да од у ста ну од на ци о нал-
них кри те ри ју ма и за ме не их те ри то ри јал ним, ка ко би све ре пу блич ке би-
бли о гра фи је на кнад но мо гле да бу ду об је ди ње не ре ги стри ма и за јед нич ким 
из да њем. Пре го во ре, за пи сни ци и то по сред но от кри ва ју, би бли о гра фи нису 
ни во ди ли, већ су то уме сто њих чи ни ле ис так ну те по ли тич ке фи гу ре: Ро до-
љуб Чо ла ко вић, пред сед ник Из вр шног ве ћа ФНРЈ, до го во рио је плат фор му 
са Јо си пом Вид ма ром и Ми ро сла вом Кр ле жом, ди рек то ром Лек си ко граф ског 
за во да, ко јег је на са стан ци ма пред ста вљао Ма те Ује вић.12 Пра во Хр ва та на 
на ци о нал ну би бли о гра фи ју бра нио је ди рек тор Све у чи ли шне књи жни це 
Мат ко Рој нић, ко ји је не ко ли ко го ди на ра ни је, у са рад њи са Евом Ве ро ном, 
и фор му ли сао ње не кри те ри ју ме (Harni 2004).

Срп ска стра на, по све му су де ћи, на сво ју на ци о нал ну би бли о гра фи ју 
ни је ни по ми шља ла, већ је ре пу блич ку би бли о гра фи ју, за сно ва ну на те ри-
то ри јал ном кри те ри ју му, упор но на зи ва ла на ци о нал ном; на ци о нал но по ре-
кло ау то ра узи ма но је у об зир за де ла штам па на у ино стран ству, али не и за 
она ко ја су штам па на у оста лим со ци ја ли стич ким ре пу бли ка ма.13 То је зна-
чи ло да се про из во ди ин те лек ту ал ног ра да Ср ба ко ји жи ве и ства ра ју на тим 
те ри то ри ја ма – а да нас су то све са мо стал не др жа ве – пре пу шта ју та мо шњим 
би бли о граф ским цен три ма. Де ло Пе тра Пре ра до ви ћа је је дан од та квих 
„слу ча је ва“.

11 До ку мен та ци ја Ко ми си је на ла зе се у ар хи ви На род не би бли о те ке Ср би је, као нео бра-
ђе ни ма те ри јал; ко ри шће не за пи сни ке смо на ве ли на кра ју ра да.

12 Ма те Ује вић је био глав ни уред ник Хр ват ске ен ци кло пе ди је. Пре ма Слав ку Хар ни ју, 
би бли о те ка ру На ци о нал не и све у чи ли шне књи жни це у За гре бу, циљ Ује ви ће вог ан га жо ва ња 
у из ра ди ју го сло вен ске би бли о гра фи је ни је био „ je zič ki ser bo kro a ti zam“, већ про мо ви са ње 
Лек си ко граф ског за во да „u ko jem će se pro u ča va ti sve na ci o nal ne ju go sla ven ske bi bli o gra fi je 
kul tu re i ta ko po tvr di ti Za greb kao sre diš te Ju go sla vi je“ (Harni 2004: 72).

13 У пред го во ру пр вом то му Срп ске би бли о гра фи је. Књи ге 1868–1944 (1989), глав ни 
ре дак тор Ми о драг Жи ва нов на во ди кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње оп се га би бли о гра фи је које 
је фор му ли са ла Ко ми си ја: „а) Све књи ге штам па не на те ри то ри ји На род не ре пу бли ке Ср би је 
без об зи ра на је зик, пи смо или на ци о нал но по ре кло ау то ра; б) све књи ге ау то ра срп ског по-
ре кла штам па не ван гра ни ца Ју го сла ви је без об зи ра на је зик; в) све књи ге штам па не ван 
гра ни ца Ју го сла ви је на срп ско хр ват ском је зи ку без об зи ра на на ци о нал но по ре кло ау то ра; 
г) сва из да ња Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и Срп ске књи жев не за дру ге штам па на 
на те ри то ри ји не ке на ше дру ге ре пу бли ке; д) из да ња На род ног де ла штам па на у За гре бу; 
ђ) из да ња из да ва ча из Ср би је штам па на у штам па ри ји Но во до ба у Ву ко ва ру од 1918. до 1930. 
го ди не“ (жИванов 1989: xvii).
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За Би бли о граф ско оде ље ње На род не би бли о те ке Ср би је, ко је је 1960. 
го ди не пре у зе ло за дат ке до та да већ рас фор ми ра не Ко ми си је, по че ле су 
ту роб не де це ни је, ис пу ње не при ти сци ма про фе си о нал не са ве сти са јед не 
и стра хо ви ма од мо гу ћих оп ту жби за на ци о на ли зам и се па ра ти зам са дру-
ге стра не. 

О ду би ни про бле ма мо жда нај ре чи ти је све до чи но вин ски чла нак не-
ка да шњег на чел ни ка Оде ље ња (1971–1973), књи жев ног исто ри ча ра Дра ги ше 
Ви то ше ви ћа, ко ји је об ја вљен у бо жић ном кул тур ном до дат ку По ли ти ке 1984. 
го ди не. Он ту из но си по ра жа ва ју ћи по да так да је рад на Срп ској би бли о гра
фи ји 1868–1944 за вр шен још 1976. (!), али да не ма по ли тич ке до зво ле за 
ње но об ја вљи ва ње. „Би бли о граф ско оде ље ње На род не би бли о те ке упор но 
упу ћу је раз не до пи се и до зи ве, али – од го во ра не ма. Шта ви ше, овај по сао 
је не ким чу дом ‘ис пао’ и из спи ска ка пи тал них де ла“, пи ше у том члан ку. 
Ви то ше вић, што је мо жда и нај ва жни је, от кри ва да раз ло ге за то тре ба тра-
жи ти у стра ху „од са мог пој ма ‘на ци о нал на би бли о гра фи ја’“ и, уже од то га, 
од раз гра ни ча ва ња у обла сти кон та ка та су сед них на ци о нал них кул ту ра: „У 
Гра ђу за хр ват ску ре тро спек тив ну би бли о гра фи ју (I) уне та су Ан дри ће ва 
де ла штам па на у Бе о гра ду 1920–22. го ди не, ка да је он сма тран срп ским 
пи сцем, али за што би то мо ра ло сме та ти?“ (вИтошевИћ 1984: 10). 

Да би ду би на и озбиљ ност про бле ма на ко ји је Дра ги ша Ви то ше вић 
ука зао би ла на пра ви на чин схва ће на, по треб но је на гла си ти да је у вре ме 
об ја вљи ва ња овог ње го вог члан ка, Gra đa za hr vat sku re tro spek tiv nu bi bli o
gra fi ju, са свим нео ме та но, из ла зи ла већ две го ди не.

Од Пред го во ра Ми о дра га Жи ва но ва пр вом то му Срп ске би бли о гра фи је 
(1989), уо би ча је но је да се због не у спе ха про јек та ју го сло вен ске др жав не би-
бли о гра фи је по сред но жа ли,14 као да је то што је про пао, а не то што је уоп ште 
по сто јао и што се на ње га при ста ло, угро зи ло из ра ду срп ске ре тро спек тив не 
би бли о гра фи је. На ње не ће нас кон тро верз не иде о ло шке по чет ке увек под-
се ћа ти абе цед ни рас по ред би бли о граф ских је ди ни ца, до бро вољ ни при нос 

14 Из ме ђу ре до ва тек ста Пред го во ра Ми о дра га Жи ва но ва, ко ји је у из ра ди Срп ске би
бли о гра фи је уче ство вао још од 1960, мо же се про чи та ти не за до вољ ство од но сом ко ји су 
хр ват ски и сло ве нач ки би бли о граф ски цен три има ли пре ма про јек ту ју го сло вен ске би блио-
гра фи је. При мет но је, та ко ђе, да је Жи ва нов окре та ње На род не би бли о те ке Ср би је од те ри-
то ри јал ног ка те ри то ри јал но-на ци о нал ном прин ци пу на пр вом ме сту мо ти ви сао ти ме што 
су Ма ке до ни ја и Бо сна и Хер це го ви на од у ста ле од про јек та ју го сло вен ске би бли о гра фи је, 
по во де ћи се за хр ват ским и сло ве нач ким при ме ром (што зна чи да је Ср би ја у ин си сти ра њу 
на ју го сло вен ској би бли о гра фи ји оста ла пот пу но уса мље на), а тек на дру гом ме сту сум њом 
„да ће би бли о гра фи ја за сно ва на са мо на те ри то ри јал ном прин ци пу мо ћи да удо во љи свим 
зах те ви ма на ше на у ке“ (жИванов 1989: xix). Исти од но си вла да ли су и у књи жев ним пи та-
њи ма: док су срп ски пи сци пре те жно би ли ми шље ња да су по је ди не ли те ра ту ре на ро да и 
на род но сти СФРЈ са мо де ло ви ин те грал не, ју го сло вен ске, „дру го ста но ви ште, ети ке ти ра но 
као се па ра ти стич ко, за сту па ли су хр ват ски и сло ве нач ки пи сци, да би им се ка сни је при дру-
жи ли у ве ћи ни и пи сци дру гих на ро да и на ци о нал них ма њи на (на род но сти)“ (деретИћ 1996: 
168).
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пла ни ра ном об је ди ња ва њу ре пу блич ких би бли о гра фи ја у др жав ну, до ко јег 
ни је до шло. А су де ћи пре ма гра ђи из пр вих два де сет то мо ва, за ме на те ри то-
ри јал ног кри те ри ју ма на ци о нал но-те ри то ри јал ним оста ла је не ја сна, па је 
и ње го ва при ме на би ла кон фу зна; кор пус срп ске књи ге у њи ма је ужи и од 
Исто ри је срп ског на ро да (СКЗ, 1981–1993) и од Исто ри је срп ске књи жев но
сти Јо ва на Де ре ти ћа (1983). 

* * *

Ве ћи на зна чај них тек сто ва срп ских ау то ра у 20. ве ку о Пе тру Пре ра-
до ви ћу на ста ла је или у вре ме ства ра ња Ју го сла ви је15 или на кон ње ног 
рас па да; у ме ђу вре ме ну, на на уч ним ску по ви ма и у пра те ћим збор ни ци ма 
по во дом ју би ле ја пе сни ко вог ро ђе ња из ла га ли су је ди но хр ват ски књи жев ни 
исто ри ча ри.16 

Ва жно је, осим то га, на гла си ти и да су ра до ви срп ских ау то ра рет ко када 
би ли усме ре ни на Пре ра до ви ће во умет нич ко де ло; ви ше их је за ни ма ла 
пе сни ко ва би о гра фи ја и ње гов кон тро верз ни кул тур но по ли тич ки ан га жман. 
Циљ ве ћи не на ших ау то ра био је да от кло не сва ку не до у ми цу у по гле ду 
пе сни ко вог срп ског по ре кла; сто га су се за др жа ва ли на име ни ма ње го вих 
пре да ка и по то ма ка, тро ши ли су се на до ка зи ва ње ње го ве пра во слав но сти, 
ба ви ли се чак и по ри ца њем чи ње ни це да се Пре ра до вић ни је де кла ри сао 
са мо као Ср бин већ и као Хр ват. 

Пр ви по ку шај по врат ка Пре ра до ви ћа у исто ри ју срп ске књи жев но сти 
збио се 1971. го ди не, ка да је Стан ко Ко раћ, у спо ме ни ци Срп ског кул тур ног 
дру штва Про свје та, Вје тром ви ја ни, без про прат ног ко мен та ра, у одељ ку 
„Књи жев ни при ло зи“, об ја вио три ње го ве пе сме са те ма ма из срп ске исто-
ри је: „Ко со во по ље“, „Цар Ду шан“ и „Ми лим по кој ни ком (кне зу П. Пе тро-
ви ћу Ње го шу)“. 

На ро чи ту те жи ну овом Ко ра ће вом по ступ ку при да је кул тур но по ли тич-
ки кон текст об ја вљи ва ња спо ме ни це, обе ле жен де ло ва њем Ма спо ка, ко је 
из да на шње пер спек ти ве де лу је као прет ход ни ца гра ђан ског ра та; Ма ти ца 

15 Из дво ји ли би смо есеј Ми ла на Ка ша ни на, O Pe tru Pre ra do vi ću, po vo dom nje go ve sto
go diš nji ce ro đe nja, об ја вљен у Lju bljan skom zvo nu, у ко јем се мла ди Ка ша нин, као још је дан 
Ср бин Пре ча нин, по и сто ве ћу је са Пре ра до ви ћем, на зи ва ју ћи га „jed nim od naj ve ćih pe sni ka 
je din stva Hr va ta i Sr ba“, чи ји је на ци о на ли зам „pre la zio gra ni ce jed ne uske po kra ji ne i ob u hva tio 
či tav naš tro i me ni na rod“ (kašanin 1918: 249); у истом на дах ну ћу је о Пре ра до ви ћу као пе снику 
ју го сло вен ског је дин ства пи сао и Алек сан дар Ар на у то вић: „Qu and d la You go sla vie au ra élevé, 
dans la Pla i ne de Kos so vo, son Tem ple Na ti o nal, que no tre grand maître Mec htro vitch rêve, el le y 
met tra la sta tue de Préra do vitch à côté de cel le du chan tre na ti o nal, de not hre Go u slar“ (1919: 27).

16 Ни је на овом ме сту су ви шно ни под се ти ти да је др жав на Ко ми си ја за из ра ду уџ бе-
ни ка исто ри је књи жев но сти 1949. го ди не про пи са ла „не са мо да се ду бро вач ка књи жев ност 
не сме са гле да ва ти као ре ги о нал на и по себ на књи жев ност ни ти, пак, из ван хр ват ске књи жев-
но сти [него и да] о овом раз до бљу, о епо хи и по је ди ним пи сци ма, тре ба да пи шу књи жев ни 
хи сто ри ча ри из Хр ват ске“ (лоМпар 2017: 121).
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хр ват ска је та да од ба ци ла Но во сад ски књи жев ни до го вор и об ја ви ла пра во пис 
хр ват ског је зи ка. Ко ра ћев пред го вор спо ме ни ци је, сто га, био по ле мич ки 
ин то ни ран, те да на шњем чи та о цу го во ри о ег зи стен ци јал ној угро же но сти 
срп ске ма њи не у он да шњој, ав но јев ској Хр ват ској. Он све до чи да се по ли-
тич ка и кул тур на исто ри ја Ср ба, у ка пи тал ним хр ват ским из да њи ма, кри-
ви и пре кра ја, да се уста шки зло чи ни пре ћут ку ју и за та шка ва ју, као и да је 
Срп ско кул тур но дру штво Про свје та, у фи нан сиј ском по гле ду, пре пу ште но 
са мо се би. У та квој ат мос фе ри, Ко ра ће ва на ме ра је „да ма кар фраг мен тар-
но за до во љи мно ге пра зни не у по зна ва њу кул тур не и по ли тич ке исто ри је 
Ср ба у Хр ват ској“, да ука же „на уче шће Ср ба из Хр ват ске у књи жев ном и 
ду хов ном раз вит ку Ср ба и Хр ва та“ (1971: 6, 7), али и да на и ђе на одо бра ва-
ње и мо рал ну по др шку Пре ча на, и да их на тај на чин иде о ло шки са бе ре и 
ује ди ни.

Осам го ди на ка сни је, у Књи жев ној хре сто ма ти ји: из кул тур не ба шти
не срп ског на ро да у Хр ват ској (1979), Ко раћ по чи ње да раз ви ја кри те ри ју ме 
за раз гра ни ча ва ње срп ске и хр ват ске књи жев но сти, али то ра ди по сред но, 
за др жа ва ју ћи се пре све га на фи ло ло шком кри те ри ју му. Он под се ћа да су 
хр ват ски ма тич ни ди ја лек ти ча кав ски и кај кав ски, те да је опре де ље ње 
или ра ца за што кав ско на реч је ије кав ског из го во ра отво ри ло мо гућ ност за 
ује ди ње ње Ју жних Сло ве на,17 при че му су Ср би ко ји се тим из го во ром слу-
же, у Хр ват ској, Цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни и у за пад ној Ср би ји, 
„ва жна спо на из ме ђу Хр ва та и Ср ба у цје ли ни“ (1979: 13). У при мар ном 
дру штве но по ли тич ком кон тек сту, опет, у ко јем је хр ват ски је зик већ до био 
ле ги ти ми тет као од срп ског је зи ка раз ли чи та, ау тох то на по ја ва, ова Ко ра-
ће ва рас пра ва ни је би ла са мо фи ло ло шка.18

Ка да Ко раћ, ме ђу тим, ка же да „књи жев не гра ни це из ме ђу Ср ба и Хрва та 
[...] са мо је зи ком ни су од ре ђе не“ (1979: 14), он им пли ци ра да ве ли ки де ло ви 
хр ват ске и срп ске књи жев но сти на ста ју на истом је зи ку, због че га фи ло ло шки 
кри те ри јум у овом кон тек сту гу би на ва жно сти, али и да су то ме ђу соб но 
ве о ма уда ље не тра ди ци је, та ко да њи хо во раз ли ко ва ње не би тре ба ло да 

17 Кул тур на исто ри ја Ср ба у 20. ве ку на је то, ме ђу тим, ба ци ла дру га чи је све тло: 
опре де љи ва ње при пад ни ка Илир ског по кре та за што кав ско на реч је, чи ји су го вор ни ци 
чи ни ли пре те жни део ста нов ни штва Сла во ни је, Дал ма ци је и Бо сне, и ве ко ви ма би ли ме та 
ри мо ка то лич ког про зе ли ти зма, „во ди ло [је] раз је ди ња ва њу Ср ба, а ује ди ња ва њу ка то ли ка 
што ка ва ца“ (нИколИћ 2014: 479) и по ста ло „осло нац аси ми ла ци је, кро а ти за ци је Ср ба“ (Ива
нИћ 1998: 76). Тај про цес је свој пу ни из раз до био упра во у Gra đi za hr vat sku re tro spek tiv nu 
bi bli o gra fi ju knji ga 1835–1940 (Za greb: Na ci o nal na i sve u či liš na bi bli o te ka, 1982–1999), у ко ју су 
увр ште ни ства ра о ци ри мо ка то лич ке ве ро и спо ве сти, не са мо из по бро ја них ре ги о на, већ и 
они из Цр не Го ре.

18 Књи жев на хре сто ма ти ја је би ла пред мет же сто ких на па да, и у За гре бу и у Бе о-
гра ду, јер се под књи жев ним за јед ни штвом, за чи је је на ру ша ва ње оп ту же на, под ра зу ме-
ва ло ин те гри са ње срп ских пи са ца из Хр ват ске у хр ват ску књи жев ност: „То што су они 
уста ли из мр твих као срп ски пи сци са мо по се би све до чи ло је да се и срп ска за јед ни ца у 
Хр ват ској вра ћа из кул тур ног, и по ли тич ког, та ко ђе, не би ћа у би ће“ (деретИћ 1996: 292). 
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пред ста вља про блем – оне се раз ли ку ју по све му осим по је зи ку.19 Ко раћ то 
све, на жа лост, ни је опи сао, а оста вио је отво ре ном и мо гућ ност по сто ја ња слу-
ча је ва у ко ји ма пре суд ну уло гу у при па да њу срп ској, од но сно хр ват ској књи-
жев ној тра ди ци ји мо гу да има ју – лек сич ке раз ли ке; фи ло ло шки кри те ри јум 
од ово га нај ве ро ват ни је ни је мо гао да бу де не ја сни ји, али ни ра ди кал ни ји.

Иа ко Пре ра до ви ће ва по е зи ја ве ли ким сво јим де лом овом кри те ри ју му 
одо ле ва, у Ко ра ће вом из бо ру из ства ра ла штва Ср ба у Хр ват ској ово га пу та 
ни је се на шла ни јед на ње го ва пе сма, већ му је у пред го во ру по све ће на сле-
де ћа ре че ни ца: „У или ри зму дје лу је чу ве ни пје сник Пе тар Пре ра до вић обра-
ђу ју ћи те ме и мо ти ве из ци је лог срп ско-хр ват ског про сто ра, јер је код ње га 
био жив дух за јед ни штва, као и код Остро жин ског“ (кораћ 1979: 14). Го во-
ре ћи о ве ли ким пи сци ма ко ји су се „у кри лу срп ског на ро да у Хр ват ској 
ро ди ли и вас пи та ли“ (1979: 28), Ко раћ из два ја са мо Ма та ву ља и Де сни цу. 
Ова ње го ва од лу ка де лу је још за го нет ни је ка да се узме у об зир да се у Књи
жев ној хре сто ма ти ји на шло ме ста за тек сто ве До си те ја, Ву ка, Да ни чи ћа 
и Зма ја, чи ја су де ла ути ца ла на кул тур но збли жа ва ње Ср ба и Хр ва та. 

Ва жно је, осим то га, да Ко раћ у пред го во ру ука зу је на нео п ход ност 
те о риј ског за сни ва ња пој ма двој не при пад но сти по је ди них пи са ца, ка ко би 
шо ви ни стич ки20 мо ти ви са ни по ку ша ји раз гра ни ча ва ња на ци о нал них ба шти-
на би ли спре че ни: „У ве зи с тим по ста вља се пи та ње: шта у срп ско хр ват ским 
усло ви ма зна чи те ри то ри јал ни прин цип, за тим те мат ски прин цип [...], па 
кул тур но и сто риј ски, тј. пи та ње уло ге кул тур не и ду хов не тра ди ци је у фор-
ми ра њу књи жев не лич но стиˮ (кораћ 1979: 27).

Упр кос то ме, ме ђу тим, у иду ћој, нај зна чај ни јој Ко ра ће вој књи зи, Пре
глед књи жев ног ра да Ср ба у Хр ват ској (1987), за Пре ра до ви ћа ни је би ло 
ме ста. Ау то ро ви кри те ри ју ми су ово га пу та раз ви је ни ји: 

„Ка ко је сва ки пи сац при пад ник на ро да из ко га по ти че, по ста вља се 
пи та ње: је ли он у свом књи жев ном и кул тур ном ра ду до и ста и био у кон-
так ту са тим на ро дом, или се од ње га уда љио под при ти ском раз ли чи тих 
окол но сти од по ро дич них до по ли тич ких и со ци јал них. Ау то ру је би ла пред 
очи ма ова ве за са на ро дом као глав ни кри те риј, ма да је она у не ким при мје-
ри ма са свим ла ба ва и не до сљед на. Ва жни ји су, на рав но, про це си ко ји су се 
од ви ја ли са гле ди шта срп ске на род не сви је сти па је у њи ма на ста ја ла кул-
ту ра ко ја је ис ка зи ва ла овај на род и об ли ко ва ла ње го ву ду хов ну фи зи о но-
ми ју [...] Те ма, ни јан се у је зи ку, по ли тич ки по гле ди, упо тре ба ћи ри ли це – 
пре суд не су озна ке по ко ји ма пи сце ста вља мо у овај пре глед, по ред на ци о-
нал не при пад но сти“ (кораћ 1987: 8–9).

19 Ова прет по став ка, те мељ на за раз ли ко ва ње срп ске и хр ват ске књи жев не тра ди ци-
је код Стан ка Ко ра ћа, до ве де на је у пи та ње оса мо ста љи ва њем и стан дар ди за ци јом хр ват ског, 
а ка сни је и бо сан ског и цр но гор ског је зи ка, ко ји су до не дав но ва жи ли за ре ги о нал не ва ри-
јан те срп ског.

20 У зна че њу ре чи „шо ви ни зам“ у Ко ра ће вом тек сту по ја вљу је се ис кљу чи во реч „на-
ци о на ли зам“.
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Не што ка сни је у тек сту, Ко раћ овим кри те ри ју ми ма до да је и ве зе пи са-
ца са ма тич ним уста но ва ма (шко ла ма, ча со пи си ма, по ли тич ким стран ка ма), 
те мат ску ори јен та ци ју ства ра ла штва пре ма по ли тич ким и кул тур ним пи-
та њи ма срп ског на ро да, а по сред но и пра во слав ну ве ро и спо вест.

Тре ба при ме ти ти да је у овој Ко ра ће вој кон цеп ци ји срп ска књи жев ност 
све ма ње по ли фо на, ка ко у по гле ду пи сма и је зи ка, та ко и у по гле ду сим бо-
лич ких тра ди ци ја ко је по сре ду је и из ра жа ва; уоч љи ва је, с дру ге стра не, 
те жња да она бу де све де на на од ре ђе не, што ја сни је иде о ло шке кон стан те, 
од но сно на срп ску књи жев ност као иде а лан, јед ном за на век дат пред мет. 
То је пра вац ре ду ко ва ња ко јим се срп ска кул ту ра у це ли ни кре та ла то ком 
дру ге по ло ви не 20. ве ка.

Што се Пре ра до ви ће вог слу ча ја ти че, Ко раћ се са же то из ра зио: „По-
ста ви ло се пи та ње ка ко по сту пи ти са Пре ра до ви ћем, Ми ла ном Огри зо ви ћем, 
бра ћом Вој но вић, па чак и са Ха рам ба ши ћем? Пре ра до вић је спо ме нут, 
ни је по себ но об ра ђен“, ка же он и до да је, „Пре ра до ви ћа уви јек тре ба спо ме-
ну ти, али у мје ри у ко јој је спо ме нут у увод ном по гла вљу“ (кораћ 1987: 9); 
то је би ло све.

Иа ко на слов Пре гле да им пли ци ра да се у ње му ра ди о ства ра ла штву 
Ср ба у Хр ват ској, Ко раћ ту у ства ри ди ску ту је о гра ни ца ма срп ске књи жев-
но сти, из ко је је Пре ра до вић, без ика квих ар гу ме на та, чак и без по ку ша ја 
ту ма че ња, јед но став но ис кљу чен. С об зи ром на то ка кав је Ко ра ћев од нос 
пре ма Пре ра до ви ћу био на по чет ку ње го вог ра да на очу ва њу срп ске ба шти-
не у Хр ват ској, у Вје тром ви ја ни ма, не мо же мо се оте ти ути ску да у овом 
ње го вом дис тан ци ра њу од пе сни ка има иде о ло шке кон тро вер зе и пре ви ше 
оно га што је, на жа лост, оста ло не из ре че но.

Овај при мер, исто вре ме но, от кри ва да ре ше ње про бле ма Пре ра до ви-
ће ве књи жев но и сто риј ске при пад но сти и не тре ба тра жи ти у од но су из ме-
ђу срп ског и хр ват ског мо де ла на ци о нал не кул ту ре, већ у Пре ра до ви ће вом 
од но су пре ма срп ској кул ту ри или, тач ни је, у од но су срп ске кул ту ре пре ма 
Пре ра до ви ћу. 

То је пр ви пут би ло те ма ти зо ва но у тек сту Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, „Пе-
тар Пре ра до вић пре ма Ср би ма“, об ја вље ном у те мат ском бро ју Књи жев ног 
ју га из 1918, а две го ди не ка сни је и у збир ци По кре ти и де ла. С об зи ром на 
не са гла сност иде ја овог тек ста с кон тек стом ње го вог пр вог об ја вљи ва ња, 
као и на вид ни опрез с ко јим је ње гов ау тор на сто јао да фор му ли ше сво ја 
за па жа ња, и он се мо же сма тра ти кон тро верз ним. Док се Пр ви свет ски рат 
бли жио кра ју а са њим и ду го оче ки ва но ује ди ње ње Ју жних Сло ве на, Ћо-
ро вић пи ше о ду бо ким и не по мир љи вим кул тур ним раз ли ка ма из ме ђу Ср ба 
и Хр ва та, као и из ме ђу њи хо вих књи жев них тра ди ци ја, ко је су про из во ди 
„два ју со ци јал них сре ди на, од но сно два ју дру штве них пси ха“ (ћоровИћ 1920: 
104). Он ис ти че Пре ра до ви ћа као „нај до след ни јег и нај вер ни јег пе сни ка 
на род ног је дин ства срп ско хр ват ског пле ме на“ (ћоровИћ 1920: 108), али исто-
вре ме но у до ку мен ти ма про на ла зи и ва га ње го ва из ја шња ва ња у ко рист нај-
пре срп ског а за тим и хр ват ског иден ти те та, на ро чи ту па жњу по све ћу ју ћи 



ње го вој по ле ми ци с Јо ва ном Су бо ти ћем око илир ског име на и ла ти ни це. 
Иа ко кон ста ту је по е тич ке ве зе Пре ра до ви ће ве са срп ском на род ном по е зи-
јом и са шко лом објек тив не ли ри ке, Ћо ро вић за кљу чу је да је он „књи жев ном 
осо бе но шћу Хр ват“, те да је срп ским са вре ме ни ци ма био „туђ и без ин те ре са“ 
а због ју го сло вен ског ен ту зи ја зма, чак и „сум њив“ (ћоровИћ 1920: 118).

Овај Ћо ро ви ћев не ве ли ки текст од и грао је ва жну уло гу у срп ској књи-
жев ној исто ри ји, јер је Јо ван Де ре тић ње го ве за кључ ке у пот пу но сти усво јио 
и у сво јим их нај ва жни јим де ли ма, у Исто ри ји срп ске књи жев но сти (1983) 
и у Пу ту срп ске књи жев но сти (1996), ма ње-ви ше са мо па ра фра зи рао.

У пр вој од спо ме ну тих књи га, Де ре тић спо ми ње Пре ра до ви ћа ме ђу 
„срп ским илир ци ма“ (1983: 313), Ог ње сла вом Утје ша но ви ћем Остро жин ским, 
Ни ко лом Бо ро је ви ћем и Бо жи да ром Пе тра но ви ћем, али уз ва жну при мед бу: 
„Прем да, бар у по чет ку, по на род ном осе ћа њу Ср бин, у свом књи жев ном и 
на ци о нал ном де ло ва њу био је из ра зи то хр ват ски пе сник“, и до да је да су 
Ср би у ње му ви де ли „пе сни ка јед но је зич ког бли ског на ро да“ (1983: 313). 

У Пу ту срп ске књи жев но сти, Де ре тић је то сво је ми шље ње до не кле 
раз ја снио, на зи ва ју ћи Пре ра до ви ћа „књи жев ним пре бе гом“ и „Ср би ном 
ко ји је по стао хр ват ски пи сац“, про ме нив ши књи жев ну на ци о нал ност: 

„У спо ро ви ма из ме ђу Ср ба и Хр ва та де ло вао је с хр ват ских по зи ци ја 
и кри ти ко вао Ср бе, и то пре све га због њи хо вог за зи ра ња од на ци о нал ног 
и књи жев ног ста па ња два на ро да [...] Ни Ср би ње га ни су при хва та ли као 
свог пе сни ка. Иа ко је пе вао о срп ским те ма ма, о Ко со ву, Ца ру Ду ша ну, о 
Мар ку Кра ље ви ћу, њих је од би јао ка ко ње гов хр ват ски иди ом та ко и ње гов 
на ци о нал ни ин те гра ли зам“ (деретИћ 1996: 283).

Из то га про из и ла зи да је, што због кул тур но-по ли тич ких опре де ље ња 
(за сно ва них на пан сла ви зму!), што због тра го ва хр ват ске лек си ке (свој стве-
не, ма ње-ви ше, свим срп ским пи сци ма из Хр ват ске), срп ски на ци о нал ни 
ка рак тер Пре ра до ви ће вог де ла екс пли цит но по рек нут. Срп ска књи жев на 
исто ри ја је, да кле, ис кљу чи ла Пре ра до ви ћа, јер се ни је укла пао у њен на ра-
тив, у ко јем је на ци о нал на са мо свест ау то ра игра ла ва жну уло гу, а ју го сло-
вен ско опре де ље ње по че ло да на ру ша ва пред ста ву о кул тур ном иден ти те ту 
срп ског на ро да. 

Као што су Пре ра до ви ће ва де ла, у свој ству би бли о граф ске гра ђе, би ла 
пре пу ште на хр ват ској би бли о гра фи ји, та ко су, у свој ству кул тур них вред-
но сти, би ла пре пу ште на хр ват ској књи жев ној исто ри ји.

У том кон тек сту, на ро чи то бо ли она реч „пре бег“,21 ко ју је Де ре тић за 
Пре ра до ви ћа не ко ли ко пу та упо тре био, јер се на ла зи у се ман тич ком су сед-
ству ре чи „из дај ник“.22

21 „Хр ва ти су сво јим пи сци ма ко ји су ства ра ли у срп ској књи жев но сти да ва ли по гр дан 
на зив пре бе зи“ (деретИћ 1996: 281).

22 Да ова ква па ра диг ма на ци о нал ног књи жев но и сто риј ског на ра ти ва ни је до вољ но про-
стра на, нај бо ље све до че иде о ло шке до ми нан те у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, и то у дели-
ма и јав ним на сту пи ма не ких од ње них нај и стак ну ти јих пи са ца, ко ји, у ду ху гло ба ли зма, 

808



809

По чет ком 1942. го ди не, Хр ват ски из да ва лач ки би бли о граф ски за вод, 
на чи јем је че лу та да био у овом ра ду већ спо ми ња ни Ма те Ује вић, об ја вио 
је ан то ло ги ју хр ват ског пе сни штва у из бо ру Љу ба Ви зне ра, уред ни ка на ци-
стич ког ча со пи са су ге стив ног на сло ва Су рад ња у Бер ли ну. У тој на из глед 
ле пој књи жи ци, Пре ра до ви ће ва ли ри ка на шла се на све га не ко ли ко стра-
ни ца од сти хо ва Ми ле та Бу да ка, ау то ра уста шког пла на за ре ше ње срп ског 
пи та ња. Обо ји ца су, у на дах ну том Ви зне ро вом пред го во ру, на зва ни „ne-
sum nji vo si no vi ma svo ga na ro da, ko ji osje ća ju za jed no s nji me, pla ču i ra du ju se 
s nji me [...], jer je bol pje sni ka zgu snu ta pat nja na ro da, ko ji ga je ro dio“ (Wiesner 
1942: 7). 

Да ап сурд бу де стра шни ји, упра во је у то вре ме, у ју лу 1941. и то ком 
1942, у ло го ри ма у Ја дов ну, Сла ној и у Ја се нов цу уби је но не ко ли ко де се ти-
на Пре ра до ви ћа из Гру би шног По ља;23 на спи ску на стра да лих на ла зи се и 
је дан Пе тар Пре ра до вић.

* * *

Тек је Ду шан Ива нић, у Књи жев но сти Срп ске Кра ји не (1998), про ме-
ном пер спек ти ве, про ши рио ви ди ке срп ске књи жев не исто ри је: „Срп ски 
илир ци ни су при хва ти ли тај по крет да би се уто пи ли у ту ђи пле мен ски 
ен ти тет“, суп тил но при ме ћу је он, „већ да би гра ди ли, ка ко су вје ро ва ли 
‘над пле мен ско’ је дин ство“ (1998: 91). Из то га про из и ла зи и да Пре ра до ви-
ће во плу та ње по ру бо ви ма срп ског и хр ват ског кул тур ног иден ти те та ни је 
би ло по сле ди ца стра те ги је „пре бе га“: при хва та ју ћи да уче ству је у хр ват ском 
кул тур ном кон тек сту опле ме ње ном пан сло вен ским ме си ја ни змом, Пре ра-
до вић ни је прет по ста вљао да ће би ти по хр ва ћен. „Тач но је, за пра во, да је 
он пје сник је дин ства два ју на ро да и ју жно сло вен ског про сто ра и да у са да-
шњој ду хов ној кон сте ла ци ји не ма пра вог уто чи шта“ (ИванИћ 1998: 91), као 
и да се „срп ска књи жев ност ола ко од ри ца ла пје сни ка ко ји је, при је Бран ка 
Ра ди че ви ћа, но си лац об је ди ња ва ња европ ског пје снич ког ис ку ства и до ма-
ће усме не пје снич ке тра ди ци је, цр пе ћи и с јед не и с дру ге стра не у ши ро ким 
по те зи ма оно што је би ло ак ту ел но“ (ИванИћ 1998: 90). Под се ћа ју ћи да ни 
оста ли кра ји шки ро ман ти ча ри ни су укљу че ни у пре гле де срп ске књи жев-
но сти ро ман ти зма, Ива нић упо зо ра ва да 

афир ми шу из ра зи то не га ти ван па и не тр пе љив или пре зрив од нос пре ма на ци о нал ним 
кул тур ним вред но сти ма.

23 Упо ред ном ана ли зом спи ско ва иден ти фи ко ва них жр та ва НДХ, на зва нич ним стра-
ни ца ма Цен трал не ба зе жр та ва Ја дов на, Спо мен под руч ја Ја се но вац и Удру же ња по то ма ка 
и по што ва ла ца жр та ва ком плек са ло го ра смр ти НДХ Го спић – Ја дов но – Паг, до шли смо 
до бро ја од три де сет де вет уби је них Пре ра до ви ћа из Гру би шног По ља. До ступ но на http://
www.jusp-ja se no vac.hr /De fa ult.aspx?sid=7618, http://ja dov no.co m/ar hi va/ja se no vac ke-zr tve-1941-
1945-go di ne---po pis.html, http://ja dov no.co m/ime nic ni-po pis/#.XM F-RGix XIU (при сту пље но 
19. 4. 2019).
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„слу чај Пе тра Пре ра до ви ћа тре ба по сма тра ти прин ци пи јел но [...] 
у но вим окол но сти ма, тај слу чај ће се по на вља ти кад год је срп ски пи сац 
(сво јом во љом или под ути ца јем при ли ка) хтио да за ни је че сво ју основ ну 
при пад ност за рад ге о по ли тич ког је дин ства два ју на ро да на за јед нич ком 
про сто ру“ (ИванИћ 1998: 91). 

Из ове пер спек ти ве са гле да на, Пре ра до ви ће ва фи гу ра по ста је ре пре зен-
та тив на и тра гич на.

За ла жу ћи се за рав но пра ван трет ман Пе тра Пре ра до ви ћа у срп ској и 
хр ват ској књи жев ној исто ри ји, Ива нић на гла ша ва да „да нас тај [српски – 
прим. В. Т.] иден ти тет из кро а то цен трич ног или ри зма тре ба по но во вас по-
ста ви ти“ (1998: 91). Сто га он Пре ра до ви ћев опус са гле да ва у ко ор ди на та ма 
срп ске књи жев не исто ри је, на ни воу књи жев них по ја ва, раз во ја и ути ца ја.24 
Он ука зу је на зна чај Ву ко ве ре фор ме за об ли ко ва ње Пре ра до ви ће вих уто-
пиј ских иде ја о из град њи срп ско хр ват ског је зи ка, по ве зу је га са Бран ком 
Ра ди че ви ћем у по гле ду пе ва ња „на на род ну“, а не го ва њем ми та о сло вен ству 
са оним то ком срп ске књи жев но сти ко ји од Па вла Со ла ри ћа во ди ка Си ми 
Ми лу ти но ви ћу Са рај ли ји и Ђор ђу Мар ко ви ћу Ко де ру, отва ра ју ћи на тај 
на чин мо гућ ност за Пре ра до ви ће ву књи жев но и сто риј ску „ре па три ја ци ју“. 

Од пр вог из да ња ове Ива ни ће ве сту ди је про шло је већ пу них два де сет 
го ди на.

* * *

Кри те ри ју ми за из ра ду срп ске ре тро спек тив не би бли о гра фи је про ши-
ре ни су 2012. го ди не, та ко да су њен пред мет ко нач но мо гли да по ста ну и 
ау то ри срп ског по ре кла ко ји су ра ди ли ван са да шњих гра ни ца Ср би је, као 
и пу бли ка ци је у ко ји ма се пре се ца ју кул тур не ба шти не на ци ја са про сто ра 
бив ше Ју го сла ви је. То је омо гу ћи ло за вр ше так два де сет пр вог то ма Срп ске 
би бли о гр фи је. Књи ге 1868–1944, рад но на зва ног До пу на ма (2017), у ко јем се, 
по ред де се так ан то ло ги ја и чи тан ки у ко је су увр ште ни Пре ра до ви ће ви 
сти хо ви, на ла зи још пет на ест ње го вих но вих би бли о граф ских је ди ни ца 
(106.819–106.832, 108.657) – по сре ди су ла ти нич на из да ња пе са ма, две пре-
ве де не пе снич ке збир ке, на ита ли јан ском и на че шком је зи ку, као и јед но 
из да ње спо ме ну тог пи сма Ву ку Ка ра џи ћу (1897).

То, на рав но, ни је све.
Нај плод ни ји ства ра лач ки пе ри од Пе тра Пре ра до ви ћа, пе та и ше ста 

де це ни ја 19. ве ка, об у хва ће ни су Срп ском би бли о гра фи јом. Књи ге 1801–1867, 
чи ју из ра ду при во ди кра ју са да шња ге не ра ци ја би бли о гра фа На род не би-
бли о те ке Ср би је, под ру ко вод ством на чел ни ка, др Жар ка Вој но ви ћа. У њој 
је осам на ест би бли о граф ских је ди ни ца по ве за но с Пре ра до ви ће вим име ном. 

24 Ко ли ко је на ма по зна то, Бо жи дар Пе јо вић је пр ви ау тор ко ји је Пре ра до ви ће во де-
ло раз ма трао у ко ор ди на та ма срп ске књи жев но сти, из ме ђу Ву ка, Зма ја и Ње го ша, иа ко га 
је у истом тек сту по сред но на звао и хр ват ским пе сни ком (Pejović 1973).
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Ту се, осим две ју ње го вих ау тор ских пе снич ких збир ки, Per ve na ca (1846) 
и No vih pje sa ma (1851), на ла зе и сви при ме ри са рад ње са срп ским ча со пи-
си ма, од но во сад ске Да ни це, Дра го љу ба и Зим зе ле на, Срб скодал ма тин ског 
ма га зи на, до пе са ма у ка лен да ри ма и ан то ло ги ја ма, ко је све до че о за сту-
пље но сти па и о при хва ће но сти Пре ра до ви ће ве ли ри ке у срп ској сре ди ни 
за ње го вог жи во та. 

То је све што је срп ска би бли о гра фи ја мо гла да учи ни за Пе тра Пре ра-
до ви ћа. На ре ду је књи жев на исто ри ја.
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Др Пре драг Ж. Пе тро вић

РАСТ КО ПЕ ТРО ВИЋ И АМЕ РИЧ КА КУЛ ТУ РА

Рад је по све ћен по зном ства ра ла штву Раст ка Пе тро ви ћа на-
ста лом за вре ме ње го вог жи во та и ра да у Сје ди ње ним Др жа ва ма. 
Као и број ни срп ски књи жев ни ци пр ве по ло ви не про шлог ве ка и 
Пе тро вић је био у ди пло мат ској слу жби. На кон не ко ли ко го ди на 
ко је је про вео у по слан ству у Ри му, Раст ко је но вем бра 1935. го ди-
не сти гао у Сје ди ње не Др жа ве где ће ра ди ти у ју го сло вен ским 
кон зу ла ти ма у Чи ка гу и Њу јор ку а по том као от прав ник по сло ва 
у Ва шинг то ну. У Аме ри ци Раст ко Пе тро вић на ста вља свој књи-
жев ни рад и умет нич ка ин те ре со ва ња. У Раст ко вим оства ре њи ма 
на ста лим у Аме ри ци – у дру гом де лу ро ма на Дан ше сти и у крат-
ким до ку мен тар ним фил мо ви ма ко је је сни мао, пре о вла да ва ју сли-
ке и до жи вља ји при ро де у ко јој је овај ау тор но стал гич но на ла зио 
не што што га је под се ћа ло на за ви чај у Ср би ји. Ви зи је при ро де у 
дру гом де лу Да на ше стог за пра во су ви ше стру ко по сре до ва не сим-
бо ли ма и зна њи ма ко ји су про из ве де ни кул ту ром, пр вен стве но 
аме рич ком исто ри јом, тра ди ци јом и књи жев но шћу. 

Кључ не ре чи: ро ман, Аме ри ка, кул ту ра, до ку мен тар ни филм, 
по е зи ја, при ро да, исто ри ја, по ли ти ка.

Док Вук Иса ко вич у Се о ба ма Ми ло ша Цр њан ског са ња о не пре глед ним 
по љи ма Ру си је кроз ко је ће ја ха ти ко ње и жи ве ти сло бод ним, не спу та ним 
жи во том, Сте ван Па па-Ка тић, ју нак ро ма на Дан ше сти Раст ка Пе тро ви ћа, 
сре ћу на ла зи у про стран стви ма и гра до ви ма Аме ри ке. Од аван гард ног Днев
ни ка о Чар но је ви ћу до по зно мо дер ни стич ког Ро ма на о Лон до ну, про за Цр њан-
ског об ли ку је сло же ну сли ку Ру си је, у ра спо ну од су ма тра и стич ке и уто-
пиј ске ви зи је, по том ге о по ли тич ке про јек ци је и исто риј ске ре ал но сти до 
књи жев не фа сци на ци је и ме лан хо лич не жуд ње. Сје ди ње не Др жа ве фи гу-
ри ра ју са мо у дру гом де лу Раст ко вог по след њег ро ма на, али се, ипак, ус по-
ста вља ју у бо га том мо за и ку књи жев них, по ли тич ких и кул ту ро ло шких 
зна че ња. У мо гу ћем са ме ра ва њу по е ти ка Цра њан ског и Пе тро ви ћа овај од нос 
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пре ма две ма моћ ним др жа ва ма и кул ту ра ма ко је су бит но ути ца ле на про-
фи ли са ње мо дер ног све та, ве ро ват но се не би мо гао по сма тра ти из ван увек 
ак ту ел ног пи та ња по зи ци је срп ског иден ти те та из ме ђу Ис то ка и За па да. 
Али тај од нос се, сва ка ко, не би мо гао све сти на по дво је ност или из бор из-
ме ђу две, углав ном су прот ста вље не, оп ци је. За Цр њан ског је ини ци јал ни 
мо ме нат ин те ре со ва ња за Ру си ју би ла, оче ки ва но, ње на књи жев ност, по том 
от кри ће ме мо а ра Си ме о на Пи шче ви ћа, про у ча ва ње сеобa Ср ба из Хаб збур шке 
мо нар хи је по ло ви ном осам на е стог сто ле ћа те, ко нач но, су сре ти са ру ским 
еми гран ти ма у Лон до ну на кон Дру гог свет ског ра та. За Раст ка су би ли пре-
суд не жи вот не окол но сти, од но сно ди пло мат ска слу жба ко ја ће га од ве сти 
пут но вог кон ти нен та. За то се пи та ње од но са овог ау то ра пре ма аме рич кој 
тра ди ци ји, умет но сти и дру штву до ди ру је са две ва жне те ме срп ске кул ту-
ре у про те клом ве ку. Мно ги на ши књи жев ни ци би ли су про фе си о нал но 
ан га жо вани у ди пло ма ти ји (МИтИћ 2002) што је оста ви ло тра га у њи хо вим 
де ли ма. По ме ни мо ци клус пе са ма На Ко со ву Ми ла на Ра ки ћа, Ду чи ће ве 
пу то пи се Гра до ви и хи ме ре, Ан дри ћев ро ман Трав нич ка хро ни ка или књи-
гу Код Хи пер бо ре ја ца Ми ло ша Цр њан ског. Дру ги мо гу ћи кон текст уну тар 
ко је га се мо же по сма тра ти Раст ков рад и бо ра вак у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
ти че се по зи ци је и зна ча ја Ср ба у Аме ри ци. Од по ло ви не де вет на е стог ве ка 
ра сте број срп ских усе ље ни ка на аме рич ком тлу и мно ги од њих да ће огро ман 
до при нос на у ци и умет но сти, од Ми хај ла Пу пи на и Ни ко ле Те сле до Слав-
ка Вор ка пи ћа, Сти ва Те ши ћа или Чар лса Си ми ћа (vidakovićPetrov 2015).

Раст ко Пе тро вић био је оп чи њен пу то ва њи ма и упо знава њем раз ли-
чи тих кул ту ра, о че му нај бо ље го во ри пу то пис Афри ка (1930). У пре те жном 
де лу ње го вог опу са до ми ни ра хро но топ пу та и су сре та. „Раст ко је се бе 
осе ћао нај ви ше као пут ни ка”, ве ли Ви на вер, „Тај му је сим бол био нај дра жи. 
Пут ник јед на ко не што от кри ва. Пут ник ни ка да ни је сти гао, ни ишта уста-
лио: по сле пу та, опет пред сто ји – пут” (вИнавер 1975: 399). За то и не чу ди 
што је на кон пу то ва ња по Евро пи и Афри ци Пе тро ви ћев сан био је да оде 
у Аме ри ку, зе мљу у ко јој се су сре ћу и су ко бља ва ју раз ли чи те кул ту ре и 
суб кул ту ре, то ко ви тра ди ци је и мо дер ни за ци је. Ука зом кра љев ских на ме-
сни ка Раст ко је сеп тем бра 1935. го ди не име но ван за ви це кон зу ла у Чи ка гу 
и већ у но вем бру, на кон што је за вр шио ро ман Осам не де ља, ко ји ће ка сни-
је по ста ти пр ви део Да на ше стог, кре ће на да ле ки пут. О пр вом су сре ту са 
Аме ри ком оп шир но је, мар та 1936, пи сао Ми ли ци Ра кић, су пру зи пе сни ка 
и ди пло ма те Ми ла на Ра ки ћа: 

„Пи та те ме као ми се ов де до па да. Ре ћи ћу Вам са мо да су ми при 
по ла ску ка за ли да ће ми тре ба ти шест ме се ци да за во лим Аме ри ку. Од 
пр вог ча са, ме ђу тим, од мо мен та ка да се про фил Њу јор ка по ја вио кроз 
ма глу, чи ни ми се да сам је за во лео. Исти на, пр вих де се так да на био сам 
без да ха, стег ну тог ср ца и оша му ћен. Све је из гле да ло као у оном рим-
ском ту не лу под Кви ри на лом. И он да се ла га нао от кри је да је Аме ри ка 
јед на па сто рал на зе мља, нај ве ћа па сто рал на зе мља на све ту, са без мер ним 
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осун ча њи ма, сен ка ма, раз ли ве ним во да ма, ве тро ви ма. Кам па ња Ро ма на 
или Шу ма ди ја ми ли он пу та уве ћа на. Усред ми ли он ских гра до ва, сто-
спрат них бил дин га и ше сто стру ке ре ке ау то мо би ла, љу ди су за др жа ли 
кам па њер ски из лед, де тињ ску ве дри ну и го сто љу бље, ко је је за нас по-
зне Евро пља не, иа ко се хва ли мо го сто љу бљем, пот пу но фан та стич но. 
(...) Цео тај тем по из гле да лу дач ки, де ти њаст и без ср ца, а у ства ри је 
прот кан та квом ве дри ном, од ме ре но шћу и та квом де тињ ском и кам па-
њер ском ро ман ти ком, да је Аме ри ку за и ста не мо гу ће не за во ле ти“ (пе
тровИћ 2003: 229–231).

У Раст ко вим оства ре њи ма на ста лим у Аме ри ци – у дру гом де лу ро ма-
на Дан ше сти као и у крат ким до ку мен тар ним фил мо ви ма ко је је сни мао 
– до ми ни ра ће сли ке и до жи вља ји при ро де у ко јој је овај ау тор увек но стал-
гич но тра жио и на ла зио не што што га је по де се ћа ло на за ви чај у Ср би ји. Ме-
ђу тим, им пре си ју о Аме ри ци Раст ко је фор ми рао и пре не го што је сту пио 
на ње но тло. У ни зу есе ја ко је је об ја вио 1931. у ли сту Вре ме под на сло вом 
Ствар ност у стра ној и на шој књи жев но сти, Раст ко је па жњу по све тио и 
аме рич ком при по ве да чу Џе ку Лон до ну чи ја га је про за фа сци ни ра ла због 
ис пре пле та но сти суд би не чо ве ка и при ро де у „огром ној ка та кли зми аме рич-
ког жи во та“ (петровИћ 1974: 231). Сва ди на ми ка мо дер ног све та као да се, 
ви ше не го би ло где, ис по ља ва у Аме ри ци, у бор би еле мен тар них си ла и 
искон ских по ри ва у не спу та ном ху ку жи во та:

„Џек Лон дон је свој жи вот био сплео са ве ли ким за хук та лим жи во-
том Аме ри ке; он је био тач но где је зе мља кр че на, где је чо век ју рио за 
зла том, за кр ди ма, где су са ско ра шње го ре и ју че ра шње па ше из ра сле 
џи нов ске згра де и фа бри ке, и где су се људ ске ру ке из ме ша ле са мра зе-
ви ма, са точ ко ви ма и ка ји ши ма ма ши на, и где су љу ди би ли ло мље ни од 
ву ко ва, ци ко на, екс пло зи ја мо то ра. Он је био тач но где се чо век хва тао 
у ко штац са ал ко хо лом, са зве ри ма, са чо ве ком. У сва ком ре ду он опи-
су је бор бу би ћа и еле ме на та, за по сто ја ње или не“ (петровИћ 1974: 232). 

Убр зо по до ла ску у Чи ка го Раст ко је на пра вио план за дру ги део Да на 
ше стог ко ји је тре ба ло да бу де јед на џе клон до нов ска фре ска мо дер не Аме-
ри ке у ко јој је чо век рас тр зан из ме ђу су ро вих пра ви ла оп стан ка у ин ду стриј-
ском дру штву и „зо ва ди вљи не“ ира ци о нал них по ри ва. Ме ђу тим, пре не го 
што се за др жи мо на Раст ко вом по зном књи жев ном ства ра ла штву ва жно је 
по ме ну ти окол но сти ње го вог жи во та у но вом све ту ко је ће бит но ути ца ти 
на мо ди фик ци је пр во бит них спи са тељ ских на ме ра. 

На осно ву са чу ва не ди пло мат ске (петровИћ 1994) и при ват не пре пи ске 
(петровИћ 2003) ви ди мо да се Раст ко у Аме ри ци бр зо и успе шно сна шао, и као 
ди пло ма та и као умет ник. Одр жа вао је ве зе са број ним углед ним лич но-
сти ма из ака дем ских кру го ва – Ре не ом Ен ти јам блом и Ђу зе пе ом Бор ге зе ом, 
про фе со ри ма књи жев но сти на Уни вер зи те ту у Чи ка гу, по том Ан дре ом Бре-
то ном и Сен-Џо ном Пер сом, ко ји су за вре ме Дру гог свет ског ра та бо ра вили 
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у Сје ди ње ним Др жа ва ма. За Раст ка, али и за на шу књи жев ност, дра го це но 
је би ло по знан ство са Ал бер том Лор дом, та да мла дим сла ви стом, ко ји ће 
пре ве сти пр ви део ро ма на Дан ше сти на ен гле ски је зик. Ве ли ко за до вољ сто 
Раст ку су би ла и пу то ва ња по са ве зним др жа ва ма, за тим по Ка на ди, Мек-
си ку и Ку би, за ко ја се па жљи во и сту ди о зно при пре мао. Ин те ре со вао се за 
ан тро по ло ги ју и ет но ло ги ју, по себ но га је за ни ма ла кул ту ра Ин ди ја на ца 
(да нас их, у ду ху по ли тич ке ко рект но сти, на зи ва ју Na ti ve Ame ri cans) и афро-
-аме рич ка ду хов на му зи ка. За пра во, мо гло би се ре ћи да је Раст ко во ства-
ра ње у Сје ди ње ним Др жа ва ма обе ле же но ње го вим већ ус по ста вље ним 
аван гард ним ин те ре со ва њи ма фор ми ра ним у Па ри зу на кон Ве ли ког ра та, 
где је упо знао Па бла Пи ка са, Ан дреа Бре то на, Фи ли па Су поа. О њи ма не 
са мо да је пи сао на кон по врат ка у Бе о град не го је па ри ско аван гард но ис-
ку ство утки вао у сво ју про зу и по е зи ју. Већ у Бур ле сци го спо ди на Пе ру на 
бо га гро ма (1921) и От кро ве њу (1922) вид не су кључ не од ли ке Пе тро ви ће ве 
по е ти ке ко ја је у зна ку син те зе мо дер них по сту па ка, ка кви су ко лаж, мон-
та жа и си мул та ни зам, и мо ти ва из сло вен ске ми то ло ги је, срп ског фол кло ра 
и древ них ар хе ти по ва. 

На кон из би ја ња Дру гог свет ског ра та ди пло мат ска ак тив ност Раст ка 
Пе тро ви ћа по ста је ин тен зив ни ја. У ју ну 1942. го ди не у по се ту Сје ди ње ним 
Др жа ва ма из Лон до на, где је би ло се ди ште ју го сло вен ске из бе глич ке вла де, 
сти же краљ Пе тар II Ка ра ђор ђе вић. Као се кре тар по слан ства у Ва шинг то-
ну, Раст ко га је пра тио при ли ком по се те пред сед ни ку Ру звел ту. Из тог вре-
ме на да ти ра ју и Раст ко ви кон так ти са Јо ва ном Ду чи ћем и Ни ко лом Те слом 
као и са умет ни ци ма ко ји су из Евро пе еми гри ра ли у Аме ри ку. Па жње 
вред но је и Раст ко во уче шће у об ја вљи ва њу ан то ло ги је He art of Eu ro pe ко-
ју су 1943. при ре ди ли Кла ус Ман и Хер ман Ке стен. За ту књи гу, по све ће ну 
мо дер ној књи жев но сти ста рог кон ти нен та ко ји је та да стра дао у па клу ра та, 
Пе тро вић је, као уред ник за део о ју го сло вен ској књи жев но сти, ода брао и 
пре вео три тек ста: од ло мак из при по вет ке У го сти ма Дра ги ше Ва си ћа, по-
том при по вет ку Ста но ја Бо ри са ва Стан ко ви ћа и пе сму Ми ла на Де дин ца 
Ка ко уми ру ти хи (Mann–kesten 1943: 358–377).

По до ла ску у Сје ди ње не Др жа ве Раст ко је од лу чио да на пи ше на ста вак 
ро ма на Осам не де ља. Већ кра јем 1936. пи сао је о то ме Ми ла ну Де дин цу. У 
по е тич ком до слу ху са Лон до но вим Зо вом ди вљи не, Џој со вим Ули сом и Хак-
сли је вим Кон тра пунк том, де ли ма ко је је ви со ко це нио, Пе тро вић је за ми-
слио ро ман ко ји би си мул та но пра тио ве ли ки број ли ко ва то ком јед не но ћи 
и то ис кљу чи во на отво ре ном про сто ру, у не пре ки ну том кон ти ну и те ту рав-
ни ца, шу ма, дру мо ва и гра до ва:

„Око три сто ти не лич но сти укр шта ју сво је суд би не. У ства ри то је 
јед на људ ска џун гла где је сва ки чо век вр ло ди вља, крот ка и на гла жи-
во ти ња, не то ли ко ди сци пли но ва на ра дом ко ли ко ди сци пли но ва на ра ди 
ра да. Њи хов рад је под ди рект ним ду плим обе леж јем ди вљи не ко ја је у 
њи ма и ди сци пли не на ко ју су при ста ли. (...) Све би се до га ђа ло у Аме ри ци, 
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јер ту до жи вља вам та кву ви зи ју, јер су ту гу жве бе лих, жу тих и цр них 
на ро да, с удру же ним зби ва њи ма, и јер је ту чо век мо жда нај са вр ше ни ји 
tra va illé par le tra vail, че му иде ра зним пу те ви ма све људ ство“ (петровИћ 
2003: 234–235).

На ста вак рат не епо пе је из ро ма на Осам не де ља тре ба ло је да бу де епо-
пе ја ин ду стриј ске ци ви ли за ци је у ко јој љу ди жи ве као ди сци пли но ва не 
жи во ти ње. Ова ам би ци о зно за ми шље на кон тра пункт ска ком по зи ци ја, чи ју 
мо ну мен тал ност Раст ко по ре ди са фре ском, сме ште на у улик сов ско је дин-
ство вре ме на, пред ста ви ли би по је дин це ко ји ра дом из гра ђу ју сво је жи во те 
а сви за јед но це ли ну дру штва. Иа ко је им пли цит на кри ти ка дру штве них 
ин сти ту ци ја, про из вод них од но са и оту ђе но сти чо ве ка у ка пи та ли стич ком 
си сте му до би ла ме сто у ко нач ној вер зи ји Дан ше сти, у ро ма ну ће ипак пре-
вла ди ти дру га чи ја, „па сто рал на“ сли ка Аме ри ке. Уме сто со ци јал ног и егзи-
стен ци јал ног не ми ра ус по ста вља се уто пиј ска кон цеп ци ја у ко јој, да се по-
зо ве мо на раз ми шља ња Хер бер та Мар ку зеа, „сло бод ни љу ди (или ра ди је 
љу ди у прак си свог осло бо ђе ња) об ли ку ју свој жи вот у со ли дар но сти и гра де 
око сни цу у ко јој бор ба за ег зи стен ци ју гу би сво ја ру жна и агре сив на обе леж ја” 
(MаrcUse 1972: 168). На об ли ко ва ње та кве ви зи је ути ца ла су Раст ко ва путо-
ва ња, по го то ву по Вир џи ни ји и Њу Хемп ши ру, као и от кри ва ње ин ди јан ске 
тра ди ци је, ко ја се, уз иди лич ну при ро ду, ука зу је као ал те ран ти ва оту ђе њу 
и не ла год но сти ко ју ју на ци осе ћа ју у гра ду. Слич но Кло ду Ле ви-Стро су 
ко ји је, про во де ћи Дру ги свет ски рат у Њу јор ку, био фа сци ни ран кон тра сти-
ма и су жи во том раз ли чи тих кул ту ра, због че га му се нај ве ћи аме рич ки град 
чи нио као „ан тр по ло шки сан“ (levistraUss 1992: 262), и Раст ко је Аме ри ку 
до жи вља вао као „гу жву бе лих, жу тих и цр них на ро да“ ко ја стал но про изво-
ди но ва со ци јал на, умет нич ка и ху ма ни стич ка зна че ња и иза зо ве. Ко нач но, 
до ју накâ дру гог де ла Да на ше стог, чи ја се рад ња од ви ја од ју на до но вем бра 
1938, до пи ру од је ци по ли тич ке кри зе и иде о ло шких су ко ба ко ји су у пред-
ве чер је ра та све ви ше об у зи ма ли Евро пу. На су прот ста ром кон ти нен ту, 
Аме ри ка се у том тре нут ку ука зу је као си гур но при бе жи ште, оа за ми ра за 
глав ног ју на ка Сте ва на Па па-Ка ти ћа ко ји је про шао кроз ужас ал бан ске 
гол го те.

Дру ги део ро ма на Дан ше сти ни је био пр во де ло на ше књи жев но сти 
чи ја се при ча од ви ја у Аме ри ци. По ло ви ном три де се тих го ди на, тач ни је 1934, 
об ја вљен је пу то пис Но ви свет Је ле не Ди ми три је вић, ау тор ке чи ји при по-
ве дач ки опус је тек у но ви је вре ме по стао пред мет ин тен зив ни јег про у ча-
ва ња и вред но ва ња. Убр зо на кон окон ча ња Ве ли ког ра та ова спи са те љи ца се, 
бе же ћи из ра зо ре не Евро пе, упу ти ла пре ко оке а на и на аме рич кој ис тич ној 
оба ли про ве ла го ди ну да на, нај ви ше у Њу јор ку. Под ути ском ве ли чи не и мо ћи 
гра до ва ко ји се убр за но раз ви ја ју го ми ла ју ћи огром но бо гат ство, Је ле на Ди-
ми три је вић оста ви ла је упе ча тљи ва све до чан ства о фор ми ра њу мо дер ног 
аме рич ког дру штва ко је про мо ви ше сло бо ду и пра ва по је дин ца али у исти 
мах по чи ва на су ро вим кла сним раз ли ка ма и ра сним дис кри ми на ци ја ма. 
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Раз ли чи ти до жи вља ји но вог све та у про зи Је ле не Ди ми три је вић и Раст ка 
Пе тро ви ћа не про из и ла зе са мо из дру га чи јих жан ров ских уоб ли че ња, па 
ни из од но са сликâ гра до ва и ви зијâ при ро де, не го пр вен стве но из раз ли чи тих 
род них пер спек ти ва. Је ле на Ди ми три је вић Аме ри ку по сма тра и о њој су ди 
као по ли тич ки ан га жо ва на же на (dojčinović 2019). Ипак, не ке до дир не тач-
ке из ме ђу ових књи га, ипак, по сто је. Од свих гра до ва у пу то пи су Но ви свет, 
као нај леп ши и за жи вот нај при јат ни ји из два ја се Ва шинг тон, ко ји и у Раст-
ко вом ро ма ну има по вла шће но ме сто. И срп ска спи са те љи ца и глав ни ју нак 
Да на ше стог у но ви свет од ла зе бе же ћи од тра у ма тич ног исто риј ског ис ку-
ства, што бит но од ре ђу је њи хо во ви ђе ње Аме ри ке, ко ја се убр за но раз ви ја 
у дру га чи јим ци ви ли за циј ским окви ри ма у од но су на Ста ри кон ти нент.

Док је пр ва књи га Да на ше стог те ма ти зо ва ла рат ну гол го ту као пот-
пу но уру ша ва ње свих ху ма ни стич ких и мо рал них вред но сти, „ево лу тив но 
кре та ње у на зад, до вре ме на пе ћин ских љу ди, из јед на ча ва ња чо ве ка и жи во-
ти ње, пре тва ра ње те ла у фо си ле и ми не ра ле, рас тва ра ње у бла ту и си ла зак 
у мо ре као при мор ди јал ну ма те ри ју“ (петровИћ П. 2013: 196), њен аме рич-
ки на ста вак од ви ја се у окви ри ма мо дер ног, ви со ко раз ви је ног дру штва и 
раз у ђе не мре же со ци јал них, ака дем ских и по ли тич ких од но са. Сте ва на 
Па па-Ка ти ћа за ти че мо у Ва шинг то ну, као углед ног уни вер зи те ског про фе-
со ра, па ле он то ло га, за ди вље ног пред хар мо нич ном за ко но мер но шћу уни вер-
зу ма. Ин ди ка тив но је да у Раст ко вом ро ма ну хро но топ гра да не ма ни при-
бли жно она кав зна чај као у де ли ма ње го вих мо дер ни стич ких са пут ни ка, 
Џој са, Дос Па со са или Ал фре да Де бли на. За што је та ко, нај бо ље от кри ва 
је дан од рет ких опи са мо дер ног гра да у Да ну ше стом, је згро вит, ефек тан и 
дат на вр ло спе ци фи чан на чин. Је дан од епи зод них ли ко ва, Дра ги ша, Сте ва-
нов вр шњак, у ва шинг тон ском ка феу по сма тра ко но ба ра ко ји му при ла зи и 
у ње го вој по ја ви ви ди обри се „мон сту ру о зног“ ди ни ма зма ур ба ног про сто ра 
ко ји у чо ве ку га си ви та ли стич ку енер ги ју и пре тва ра га у по крет ну ру и ну:

„Дра ги ша се за гле дао је дан тре ну так у ње го ву блу зу, из у кр шта ну 
љу би ча стим и пла вим све тло сним од бле сци ма. Мрач не згра де, сјај не и 
му кле екс пло зи је ре кла ма, зрач ни прах, ти ска ње љу ди, све је то из гле-
да ло мон стру о зно и као на ба ца но на ову људ ску при ли ку ко ја је че ка ла 
пред њим. То ни је би ло људ ско те ло – тај чо век – сје ди ње но и ја сно у 
свом скло пу, већ не ка не ве ро ват на пи ра ми да нај ра зно род ни јих еле ме-
на та, не ста бил на, по крет на, у стал ном на по ру да одр жи рав но те жу и да 
се не раз ру ши“ (петровИћ 1974: 511).

Сте ван Па па-Ка тић сво ју ду хов ну рав но те жу ус по ста вља пре да ју ћи се 
на у ци, при ро ди и има ги на ци ји, да ле ко од град ске вре ве и ње ног ре клам ног 
сја ја. Док про ла зи ули ца ма аме рич ке пре сто ни це, он не ма ни ка кво ин те ре-
со ва ње за њен ужур ба ни жи вот. Сво јом има ги на ци јом он се кре ће не пре глед-
ним про стран стви ма Ари зо не: „Хтео ја да је та мо. Да је на ши ро кој осун-
ча ној пу ста ри на ко јој ве тар ва ља лоп те са су ше ног би ља а си ве жи во ти ње 
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иска чу из сен ке как ту са но се ћи мла дун це на пр си ма, ср це уз ср це“ (петро
вИћ 1977: 441). 

На кон ужа са рат не де ху ма ни за ци је Сте ван је, на кра ју пр вог де ла ро-
ма на, из гу био ве ру у љу де. Од ла ском у но ви свет он се, уса мљен и раз о ча ран, 
у пот пу но сти по све тио на у ци, за тва ра ју ћи се за би ло ка кав ин тим ни ји од нос 
или за ин тен зив ни ју со ци јал ну ко му ни ка ци ју. У окри љу при ро де он по ку-
ша ва да на ђе рај ско при бе жи ште. То пос про на ђе ног ра ја је дан је од нај ва-
жни јих хро но то па Раст ко ве про зе, од ста ро сло вен ске, де вол ске до ли не у 
Бур ле сци, ди вљи не Цр ног кон ти нен та у пу то пи су Афри ка, јед но став ног 
ри бар ског се ла у крат ком ро ма ну Љу ди го во ре па до аме рич ке па сто ра ле у 
дру гом де лу Да на ше стог. Док за о ку пљен има ги на ци јом бес крај них про-
сто ра и вре ме на уни вер зу ма про ла зи ули ца ма Ва шинг то на, Сте ван ће за 
тре ну так за ста ти пред чу де сним вр том ко ји се, по пут от кро ва ња, ука зу је у 
град ској гу жви, огра ђен бам бу со вом тр ском – „врт се раз бук та вао као по жар, 
осво јио све, за гу шио, рас плам тео и по нео све у ви си ну. (...) Ни јед но људ ско 
би ће ни је ви ше жи ве ло у том вр ту ко ји је си ла зио ка ре ци ши ре ћи се на гло 
као по пла ва или по жар“ (петровИћ 1977: 445). То пос ра ја у по след њем Раст-
ко вом ро ма ну при зи ва и сли ку Аме ри ке ко ја оп ста је још од вре ме на ње ног 
от кри ћа и ко ја ће у два де се том ве ку би ти по зна та као „аме рич ки сан“, од но-
се ћи се, на рав но, на Сје ди ње не Др жа ве. „За кар то гра фи ју Но вог сви је та мит 
о ра ју био је од су штин ског зна ча ја, а пре ма но ви јим исто ри ча ри ма он је зна чио 
по вра так у за ми шље ну про шлост, на ро чи то због то га што су, ка ко је го во-
ре но, стра о сје ди о ци би ли ли ше ни кул ту ре, оде ће и хри шћан ства“ (вУкЧевИћ 
2018: 28–29). Раст ку је та кво по и ма ње Аме ри ке, као по врат ка у хро но топ 
сре ће за ми шље не про шло сти, сва ка ко бли ско. Ме ђу тим, ни он, као ни ју на ци 
ње го вог ро ма на, не до жи вља ва и не вред ну ју ста ро се де о це као при ми тив не. 
На про тив, древ на ин ди јан ска кул ту ра са чу ва ла је у сво јој дру го сти, у свом 
хар мо нич ном од но су са при ро дом, оне вред но сти ко је би, у јед ној не ми нов-
но уто пиј ској ви зи ји, мо гле би ти упо ри ште ху ма ни јег дру штва, о че му ће 
би ти ви ше ре чи ка сни је. И си ла зак до ре ке По то мак за Сте ва на ће би ти 
из у зет но ва жан. По сма тра ња ри ба ра на до ко ви ма, шум во де, при гу ше на све-
тлост гра да – то су при зо ри у ко ји ма он на ла зи мир.1 На че тврт ри бар ских 
ку ћа на до ве зу је се Џорџ та ун, ста ри, бо ем ски део Ва шинг то на са ка ме ним 
ку ћа ма и крч ма ма, где Сте ван раз го ва ра са сво јим сту ден том Би лом Гор до-
ном. Упра во за хва љу ју ћи ли ку овог мла ди ћа у ро ма ну се по сте пе но уво де 
раз ли чи ти аспек ти аме рич ке кул ту ре, исто ри је и књи жев но сти.

1 Раз ви је ни ји опис Ва шинг то на на ла зи мо у Раст ко вом пи сму упу ће ном Мар ку и Шеви 
Ри стић, ок то бра 1936: „Је сен је де фи ни тив но за вла да ла Ва шинг то ном и др ве та ко је гле дам 
су са вим ого ле ла, ве ли ки парк ко ји по чи ње тач но ис пред на ше ку ће и ко ји се по сле пре тва ра 
у пра ву го ру, са пе ћи на ма, ре ка ма и бр за ци ма, бле шти на сун цу го. Црн ци си ла зе у по вор-
ци да пе ца ју ри бу. Они уо ста лом да ју на ро чи ти ју жњач ки чар овом де лу Аме ри ке. Ско ро 
је по ло ви на ва ро ши цр нач ка. Иза ши ро ких бу ле ва ра се де по цео дан и по це лу ноћ на сте пе-
ни ца ма др ве них ку ћа као пи ја ни гро здо ви же на, љу ди и де це. Све у јед ном мо ру гра мо фон-
ског ши шта ња и бан џа“ (петровИћ 2003: 38–39).
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Иа ко се сми сао жи во та у Да ну ше стом не фор ми ра то ли ко у кон тек сту 
дру штве них и исто риј ских де ша ва ња ко ли ко спрам це ли не при ро де и про-
це са раз град ње и об но ве ко ји се у њој ци клич но од ви ја ју, де ло ви ро ма на 
по све ће ни по ли тич ким де ша ва њи ма зна чај но до при но се фор ми ра њу ви зи-
је то та ли те та људ ског по сто ја ња у мо дер ном све ту. У исти мах они се ука-
зу ју као сми са о ни кон тра пункт ми ру и ха р мо ни ји ко ју Сте ван и Бил на ла зе 
у окри љу при ро де. 

Те ма ко јом је Раст ко же лео да се ба ви у пр во бит ној за ми сли ро ма на, о 
чо ве ку ко ји је у са вре ме ном дру штву по стао „ди сци пли но ва на жи во ти ња“, 
до би ће ме сто у не ким раз ми шља њи ма Би ла Гор до на, бун тов ни ка про тив 
дру штва ко ји чи та Поа и Вит ме на и чи ни хо до ча шће ин ди јан ском ре зер ва-
ту. Док ше та са Сте ва ном Па па-Ка ти ћем ули ца ма Џорџ та у на, Бил је нај пре 
у па три от ском за но су: „Ми смо нај бо га ти ја и нај леп ша зе мља на све ту и ја 
во лим на род ко ји жи ви на том тлу“ (петровИћ 1977: 457). Ме ђу тим, иа ко 
во ли љу де, Бил ис ти че да не раз у ме њи хо ву по тре бу да све по сма тра ју кроз 
нов ча ну вред ност и кон вен ци о нал не дру штве не игре и уло ге ко је, све сно 
или не, при хва та ју. То су им је ди ни си гур ни ослон ци ко јим по ку ша ва ју да 
укро те или по ти сну ира ци о нал не по ри ве ко ји би сва ког тре нут ка мо гли 
из би ти на по вр ши ну. Уче шћем у ра зним со ци јал ним ак тив но сти ма и за ба-
ва ма мо дер ни чо век за пра во же ли да по бег не од сво је пра ве при ро де и да 
ода гна или са кри је не ку тај ну: 

„За што сви мо ји при ја те љи, би ло да су по сти гли не ки успех или 
ни су, има ју та кав страх од се бе са мих и по ку ша ва ју да не што за бо ра ве, 
да од не че га по бег ну? И за то го во ре не пре ста но о би ци кли ма, фуд ба лу, 
ау то мо би ли ма, по сло ви ма, вен ча њи ма. Не сме ју да за ћу те или да оста ну 
са ми је дан тре ну так, јер оно што је скри ве но у њи ма, и ни је ду бо ко за-
тр па но, мо же из би ти сва ки час, и за то опет го во ре о ко ли ма и по сло ви ма, 
а ка да ви ше не мо гу да го во ре он да пи ју. (...) Ми не што кри је мо у се би, 
ми се пла ши мо да на ђе мо не што што је вр ло плит ко за тр па но у на ма” 
(петровИћ 1977: 457). 

У Би ло вим раз ми шља њи ма мо гли би се пре по зна ти обри си Фрој до вих 
ста во ва с по чет ка три де се тих го ди на про шлог ве ка о не ла го до сти са вре ме-
ног чо ве ка ко ји при хва та ин сти ту ци о нал не окви ре и кон вен ци је уре ђе ног 
дру штва да би се за шти тио од сво јих стра хо ва али у исти мах „по ста је не-
у ро ти чан јер не мо же да под не се обим од ри ца ња ко је му је на мет ну ло дру-
штво ра ди сво јих кул тур них иде а ла” (frojd 1981: 291). Сте ван на Би ло ве 
кон ста та ци је од го ва ра ћу та њем за то што и сам кри је тај ну о тра гич ном 
ис ку ству де ху ма ни за ци је ко ју је за вре ме рат не гол го те ви део не са мо у 
дру гим љу ди ма, не го је пре по знао и у се би.

Те ма о суд би ни чо ве ка ко ји жи ви у рас це пу из ме ђу јав не уло ге на ве ли-
кој дру штве ној по зор ни ци и ин тим них, скри ве них по ри ва, би ће на ста вље на 
у сце на ма при је ма ко је ор га ни зу је Би лов отац, ути цај ни бан кар Џек Гор дон. 
Та да Сте ван на тре ну так до ла зи у до дир са аме рич ком ви со ком по ли ти ком 
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у вре ме пред сед ни ка Френ кли на Ру звел та, ка да аме рич ка при вре да и дру-
штво из ла зе из еко ном ске кри зе док се на исто риј ском хо ри зон ту ука зу је 
прет ња но вог свет ског су ко ба. Ста ра, про стра на ку ћа Гор до но вих у Џорџ-
та у ну кри је у сво јој мрач ној утро би остат ке по зо ри шне сце не на ко јој је, 
пре ма ур ба ној ле ген ди, играо Џон Вил кинс Бут са мо не ко ли ко да на пре не го 
што ће уби ти Абра ха ма Лин кол на. Ви зи ја све та као по зор ни це има ва жно 
ме сто у мо дер ни стич ком ро ма ну, по го то ву у по зним оства ре њи ма Иве Ан-
дри ћа и Ми ло ша Цр њан ског (петровИћ П. 2018).2 У дру гом де лу Да на ше стог 
она је ве за на пр вен стве но за ти ња ју ћи рас кол из ме ђу по жељ не и при хва тљи-
ве дру штве не уло ге ко ју игра по је ди нац и, с дру ге стра не, ње го вих по ти-
сну тих стра сти. Сте ва нов до ма ћин, Џек Гор дон, кри је сво је ли це коц ка ра и 
лов ца „иза не че га што је пред ста вља ло ма ску му дро сти у не за у ста вљи вим 
стру ја ма ствар но сти“ (петровИћ 1977: 501). Же ле ћи да из праг ма тич них раз-
ло га бу де спо на из ме ђу де мо кра та и ре пу бли ка на ца, Гор дон се за ла же за 
оп шта на че ла сло бо де и прав де ко ја би тре ба ло да огра ни че са мо во љу, али 
де лом и ин ди ви ду ал не сло бо де по је дин ца. Узор му је Ен др ју Џек сон, осни-
вач Де мо крат ске стран ке и сед ми пред се дик САД-а, од 1829. до 1837, по знат 
као ве ли ки за го вор ник је дин ства аме рич ке на ци је али и је дан од кре а то ра 
за ко на о пре се ље њу Ин ди ја на ца, ко јим су Чи ро ки и дру га ста ро се де лач ка 
пле ме на на сил но ра се ље на на дру гу стра ну ре ке Ми си си пи да би се ство ри-
ло ви ше сло бод не зе мље за бе ле до се ље ни ке (reMini 1981). Џек Гор дон је, 
за пра во, пред став ник спре ге фи нан сиј ске и по ли тич ке мо ћи, ак тер не зу ста-
вљи вог дру штве ног про гре са. Уме сто ху ма ни стич ким вред но сти ма, та кав 
на пре дак, во ђен је ин те ре си ма фи нан сиј ске до би ти и по сте пе но се ука зу је 
као про је кат за тва ра ња чо ве ка у над зи ра ни по ре дак по тро шач ког дру штва. 
То је на пре дак про ис те као из на по ра да се „ди жу огром не но ве ку ле кон-
струк ци ја и ма ши на, хр пе уго во ра, ро бе, об ве зни ца, за кон ских пред ло га, 
за ко на, го во ра, хр пе хар ти ја ко је пред ста вља ју људ ски по ре дак, го ми ла че-
ли ка и ци га ла ко је су уто чи ште и там ни ца за љу де“ (петровИћ 1977: 493). 

Као и у Раст ко вом ро ма ну Са си ла ма не мер љи вим на су прот фи гу ри 
моћ ног оца сто ји син ко ји има са свим дру га чи је ин те ре се, ван кон вен ци о нал-
них дру штве них окви ра. Џе ков син, Бил Гор дон, већ се у раз го во ру са Сте-
ва ном ле ги ти ми ше као мла дић склон кри тич ком про ми шља њу аме рич ког 
дру штва. Том при ли ком Бил ће ис ка за ти и сво ју стра стве ну за и те ре со ва ност 
за жи вот и де ло Вол та Вит ме на, пр вог ве ли ког пе сни ка Аме ри ке чи ја је 
по е зи ја, слич но Бо дле ро вој у Фран цу ској, би ла у су ко бу са дру штвом сво-
га вре ме на и за то оп ту жи ва на за не мо рал. Ше та ју ћи ули ца ма Џорџ та у на, 

2 У Аме ри ци је Раст ко Пе тро вић на пи сао сво ју је ди ну дра му, Са би њан ке. Иа ко ју на ци 
има ју ан гло сак сон ска име на и рад ња се де ша ва у ам би јен ту ко ји је има но ван као аме рич ки, 
у овој дра ми „све де лу је не ка ко чуд но ста ро врем ски, као бле да ре пли ка јед ног ста рог, одав-
но не ста лог Бе о гра да, из вре ме на не по сред ни пре и по сле Пр вог свет ског ра та“ (Фрајнд
1989: 244). Са би њан ке су и ли ко ви ма и рад њом за пра во драм ске ва ри ја ци је на фи гу ре и те ме 
из ро ма на Са си ла ма не мер љи вим.
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Бил по ка зу је Сте ва ну ку ћу у ко јој је жи вео Пи тер Дојл, Вит ме нов при ја тељ. 
Мла ди ћу ни је ста ло до са ме ку ће ко ли ко до се ћа ња на ве ли ког пе сни ка, 
за пра во до оног по ет ског сен зи би ли та та и ин тим ног, ау тен тич ног до жи вља-
ја све та ко ји, мо жда, сви Аме ри кан ци но се у се би али су је ди но Вит ме но ви 
сти хо ви то хра бро из ра зи ли. Ипак, мо дер ни чо век од ри че се тог лир ског и 
ху ма ни стич ког у се би у име вред но сти по тро шач ког дру штва:

„Пот пу но ми је у ства ри све јед но да ли ће не ко сру ши ти ту ку ћу 
па на ме сто ње по ди ћи сто ва ри шта, али не и да је Волт Вит мен по сто јао, 
био плод ов да шњег чо ве чан ства, да су га љу ди но си ли у се би пре не го 
што се ро дио... За што се од ри чу он да оног де ла се бе из ко јег из ла зе људи 
као Волт Вит мен? То је оно што не раз у мем...“ (петровИћ 1977: 462)

Дру ги део ро ма на Дан ше сти вр ху нац је Раст ко вог ди ја ло га са Вит ме-
ном, за по че тим већ у збир ци От кро ве ње (1922), ко ја је као и пр во из да ње 
Вла ти тра ве (1855) има ла два на ест пе са ма пра ће них ау то по е тич ким есе јом. 
Пе тро ви ће ву бли скост у до жи вља ју све та са ро до на чел ни ком аме рич ке по-
е зи је ис та као је већ Ми лош Цр њан ски од ре див ши От кро ве ње као „пе ва ње 
Вит ме но во, са мо де чач ком сла бо шћу, из ко је се ра ђа шар ло ов ска ху ма ност, 
гро теск на љуп кост, очај и љу бав над апо ка лип тич ним“ (црњанскИ 1991: 154).3 
Сла вље ње ле по те људ ског те ла и сек су ал но сти, до жи вљај кон ти ну и те та 
тра ја ња жи во та и при ро де, по и ма ње кре а ци је као ор ган ског ра ста и „про-
гре са као по сле ди це кре а тив не сна ге у при ро ди“ (лалИћ 1997: 148), по том 
ко смич ке ви зи је про јек то ва не у исто риј ски тре ну так, су прот ста вља ње мо-
рал ним ко дек си ма гра ђан ског дру штва, из ра зи то на гле шни мо ти ви пу то-
ва ња као и ли ко ва мор на ра и ри ба ра, не ке су од бит них до дир них та ча ка 
Вит ме но ве по е зи је и Раст ко вог опу са. Тим по е тич ким ве за ма при дру жу је 
се у ро ма ну Дан ше сти и сли ка Аме ри ке – ње них не пре глед них, па сто рал-
них про сто ра, ци ви ли за циј ског про гре са, ме ша ви не ра са и на ро да, де мо-
крат ског по тен ци ја ла. Би ло ва љу бав пре ма род ној зе мљи знат ним де лом 
из ви ре из Вит ме но вих сти хо ва, што је вид но у по гла вљу Хо до ча шће, ко је је 
по е тич ко је згро дру гог де ла ро ма на. Же ле ћи да „оде не ку да да ле ко, да по-
те ра ко ла мрач ним дру мо ви ма“ (петровИћ 1977: 474), Бил је по пут лир ског 
су бјек та Вит ме но вих пе са ма ко ји жу ди за пре пу шта њем да љи на ма, ута па-
њем у бес крај ово зе маљ ских и не бе ских про сто ра – „хр лим кроз про стор, 
хр лим кроз не бо и звје зде“, ве ле сти хо ви Ује ви ће вог пре во да Пје сме о ме ни, 
док Вит ме но ва Пје сма о сло бод но ме пу ту от по чи ње стро фом: „Пје шке и 
ве се ла ср ца ко ра чам сло бод ним пу тем, / здрав, сло бо дан, а сви јет је пре да 
мном, / ду ги сме ђи пут ко ји ме во ди ку да год хо ћу“ (vitMen 2015: 21, 61). 

3 Вит ме но ва по е зи ја има ла је ве ли ки ути цај на европ ску и срп ску ава на гар ду. Ка ко 
ис ти че Ра до ван Вуч ко вић „у свим по кре ти ма Вит мен је фи гу ра број је дан, чи ја им пре врат-
нич ка уло га, сна жа на во ља и вар вар ска сна ге леб ди пред очи ма“ (vUčković1979: 42). У 
го ди на ма пред Ве ли ки рат Вит мен је био нај пре во ђе ни ји пе сник у ути цај ном ча со пи су 
Бо сан ска ви ла. Пре во ди ли су га, из ме ђу оста лих, Љу бо Ви знер, Бо ри во је Јев тић и Иво Ан дрић.
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Хо до ча шће ко ји чи ни мла ди Гор дон је ви ше стру ко – то је по се та ин-
ди јан ском ре зер ва ту, по кло ње ње при ро ди и уни вер зу му али и аме рич кој 
књи жев но сти и исто ри ји. Пре не го што ће по се ти ти ре зер ват, Бил лу та 
ули ца ма Рич мон да у Вир џи ни ји, јед ног од нај ста ри јих аме рич ких гра до ва, 
ко ји је за вре ме гра ђан ског ра та био пре сто ни ца Кон фе де ра ци је, што ће се 
у за вр шном де лу овог по гла вља ука за ти као ва жно. Ме ђу тим, Би ло ву па жњу 
нај пре при вла чи јед на књи жев на чи ње ни ца. У Рич мон ду је зна тан део жи-
во та про вео Ед гар Алан По. Ту је 1837. го ди не об ја вио свој је ди ни ро ман, 
Аван ту ре Ар ту ра Го род на Пи ма, у ча со пи су So ut hern Li te rary Mes sen ger.

„Од јед ном у јед ној књи жа ри он ви де збир ку So ut hern Li te rary Mes
sen ger од 1837. Отво рио је све ску од ја ну а ра и про чи тао: Во лео ме ду го 
и пот пу но. Сто и јед на го ди на ка ко је Ед гар Алан По за пи сао то баш у 
овом гра ду. Сто и јед на го ди на од Ар ту ра Гор до на Пи ма. И он по ђе у 
ма ле ну ку ћи цу у ко јој је По ов му зеј. Гле дао је сва ку фо то гра фи ју, сва ки 
ру ко пис, шкри ње и сто ли це и сто на ко ме је мо жда пе сник пи сао. Јед на 
ста ра да ма показалa му је фан та стич не илу стра ци је ко је је за Га вра на 
на чи нио си ро ма шни и тра гич ни Џемс Ви љем Кар линг пре не го што ће 
се вра ти ти у Ли вер пул. Ни ка да ни је дан илу стра тор сво јом су блим но-
шћу и тра ги ком ни је био бли же Поу од овог јад ног мла ди ћа“ (петровИћ 
1977: 476–477).

Као и Волт Вит мен, и Ед гар Алан По био је го то во култ на књи жев на 
фи гу ра ме ђу аван гард ним ау то ри ма.4 У би бли о те ци „Ал ба трос“, у ко јој је 
обја  вљен и Раст ков ро ман Бур ле ска го спо ди на Пе ру на бо га гро ма, по ја во се 
1922. год не из бор По о вих при по ве да ка и пе са ма под на сло вом Књи га та
јан ства и ма ште, у пре во ду Све ти сла ва Сте фа но ви ћа и са пред го во ром 
Ста ни сла ва Ви на ве ра. Исте го ди не Раст ко у Вре ме ну пи ше при каз у ко јем 
о „ве ли кој лу та ли ци Но вог све та“ ве ли да је ус пео, као ни је дан књи жев ник 
до та да, да из ра зи ми сте ри ју људ ског по сто ја ња, сат ка ну од слу чај но сти, 
фан та сти ке и пси хо ло ги је. Пе тро вић, ипак, жа ли што „ми не ма мо још пре-
ве де не Аван ту ре Ар ту ра Гор до на Пи ма, ко је су нај за ма шни ји ро ман си јер-
ски еп ово га пе сни ка“ (петровИћ 1977: 158). За то овај ма ли омаж Поу у 
дру гом де лу Да на ше стог ни је ни ма ло слу ча јан. По ред пре зи ме на, Бил 
Гор дон са глав ним ју на ком По о вог ро ма на, ко ји бе жи у свет же ле ћи да иску-
си пу сто ло ви не, де ли страст ка пу то ва њи ма као об ли ци ма не кон вен ци о-
нал ног ис ку ства и от кри ва ња но вог и дру га чи јег. Са же та при ча о умет ни ку 
Џеј мсу Ви ље му Кар лин гу (1857–1887), илу стра то ру Га вра на, сва ка ко упу-
ћу је на Раст ко ва ин те ре со ва ња за од нос ли ков ног и тек сту ал ног ме ди ја, 

4 За ни мљи во је да по чет ком два де се тих го ди на про шло га ве ка аван гард ни умет ник 
Бо шко То кин у сво јим ма ни фе сти ма ве ли ча аме рич ку кул ту ру ко ју ре пре зен ту ју По, Вит-
мен и, у но ви је до ба, Ча плин. У тек сту „USA = Po, Whit man, Cha plin“ То кин ис ти че да су 
ова тро ји ца умет ни ка „нај ви ши ду хов ни по кре та чи, по че ци, све чо ве чан ски из ра зи. Они 
ства ра ју Аме ри ку, они ства ра ју Евро пу“ (токИн 1994: 78).
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ко ји је ис по љен у бо га тим зна чењ ским ве за ма гра фи ка и пе са ма у збир ци 
От кро ве ње. 

На кон оби ла ска Рич мон да, Бил про во ди дан у Па му ки ре зер ва ту у Ле-
стер Ма но ру, по твр ђу ју ћи Вит ме нов про грам ски став, из ре чен у пред го во-
ру збир ци Вла ти тра ве, да „аме рич ки пе сни ци тре ба да об у хва те ста ро и 
но во јер Аме ри ка је ра са расâ“ од но сно да „ов де ни је тек јед на на ци ја већ 
на ци ја ко ја вр ви од на цијâ“ (вИтМан 2015: 70‒71). Ова кав до жи вљај Аме ри-
ке до ћи ће до пу ног из ра жа ја у Раст ко вим крат ким, ама тер ским до ку мен-
тар ним фил мо ви ма ко је је сни мао пред Дру ги свет ски рат, као и у ње го вом 
ин тен зив ном про у ча ва њу ин ди јан ске кул ту ре и тра ди ци је. Оно што фа сци-
ни ра Би ла и ње го ве при ја те ље, док са аме рич ким ста ро се де о ци ма бо ра ве у 
при ро ди и ло ве ри бу на је зе ру, је сте кон ти ну и тет људ ског при су ства ко је 
тра је на тим про сто ри ма, мно го пре за сни ва ња кул ту ре бе лог чо ве ка: „Мла-
ди ћи су се об ра до ва ли њи ма јер су би ли до каз да је чо ве чан ство про но си ло 
овим пре де лом сво је бо ло ве и ра до сти већ го ди на ма и по ко ле њи ма и да их 
је ме ша ло са шу ма ма и обла ци ма и ва зду хом и во дом“ (петровИћ 1977: 478). 
Јед но ста ван, иди ли чан жи вот по ред је зе ра, сто пљен са при ро дом, бли зак 
је оном ко ји је Раст ко опи сао у крат ком ро ма ну Љу ди го во ре (1931). Ме ђу тим, 
од нос при ро де и кул ту ре у опу су Раст ка Пе тро ви ћа са мо је на пр ви по глед 
раз ре шен опо ни ра њем или, пак, не ка квим ру со ов ским тра же њем у при ро ди 
оне из вор но сти и ау тен тич но сти ко је дру штво не по се ду је. Ви зи је при ро де 
и уни вер зу ма у дру гом де лу Да на ше стог за пра во су ви ше стру ко по сре до ва не 
сим бо ли ма и зна њи ма про из ве де них кул ту ром. И он да ка да де мон стра тив-
но на пу шта ју град и по пут хо до ча сни ка по се ћу ју ин ди јан ски ре зер ват, као 
што чи ни Бил Гор дон, или се оти ску ју од европ ског кон ти нен та у су срет 
цр ном те лу у пу то пи су Афри ка, про та го ни сти Раст ко ве про зе при ро ду ви-
де и „кроз мре жу сат ка ну од ве ро ва ња, зна ња и по ста вље них ци ље ва, та ко 
да за пра во де лу ју у окви ри ма кул тур них пред ста ва о при ро ди, а не у окви-
ри ма ствар не струк ту ре при ро де“ (raPPaPort 1971: 246). 

Та мре жа исто риј ских, књи жев них и ин тим них зна ња и алу зи ја по себ но 
до ла зи до из ра жа ја у Би ло вом до жи вља ју це ли не ноћ ног уни вер зу ма, у ра-
спо ну од ду би не зе мљи не уто бе до сја ја зве зда ног не ба, док ле жи на па ди-
ни ма Хен ри Ха уз-Хи ла. У ју на ко вим ме ди та тив ним и лир ским ре флек си-
ја ма на зи ре се не ја сно се ћа ње на бит ку ко ја се не ка да дав но ту од и гра ла. У 
пи та њу је пр ва ве ли ка бит ка Аме рич ког гра ђан ског ра та, по зна та као The First 
Bat tle of Bull Run, во ђе на ју ла 1861. (sаloMon 2001: 17–21). Док за тво ре них 
очи ју не жно ми лу је зе мљу, Бил се пре пу шта по ет ској има ги на ци ји исто ри-
је, за ми шља ју ћи по ги ну ле мла ди ће, ко ји су при па да ли за ра ће ним стра на ма 
Уни је и Кон фе де ра ци је, ка ко са да, из ме ре ни и за гр ље ни у смр ти, спа ва ју у 
утор би зе мље. „И Бил се над вио над њи хо ва мла да, успа ва на и мр тва те ла 
и гле дао је њи хов сан ко ји је све ми рио“ (петровИћ 1977: 487). Мо тив мр твих 
усну лих дру го ва при су тан је Раст ко вим ду жим пе сма ма ин спи ри са ним 
Пр вим и Дру гим свет ским ра том. Та ко у за вр шни ци по е ме Ве ли ки друг 
(1926), по све ће не вр шња ци ма стра да лим то ком по вла че ња пре ко Ал ба ни је, 
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на ту ра ли стич ка сли ка смр ти у сне гу пре тва ра у се ви зи ју ве чи тог сна: „Ви-
дим бо жан ског дру га: спи, у ср цу сне жног бре га!“ (петровИћ 1974: 218). Тај 
мо тив би ће још из ра зи ти ји у Раст ко вим оства ре њи ма на ста лим по чет ком 
че тр де се тих го ди на у Аме ри ци, под ути ском тра гич ног бра то у би лач ког 
ра та во ђе ног у Ју го сла ви ји. Пе сма Шта ти ка жу очи њи не за вр ша ва се 
сти хо ви ма: „Са да ле же при љу бље ни / Уми ре ни, на сме ше ни / Усред ове чар не 
го ре / Кô да је дан дру гог дво ре / Мо ја зо ро и мој да не, / Кô да је дан дру гог 
бра не, / Од туђинa и ду шма на / До суд ње га оног да на“ (петровИћ 1974: 179). 
Ипак, Би ло ва ви зи ја по ги ну ле бра ће и дру го ва на кон бит ке код Хен ри 
Ха уз-Хи ла го то во је иден тич на сти хо ви ма Раст ко ве пе сме ин спри са не ве-
шћу о се стри ћу ко ји је као бо рац рав но гор ског по кре та по ги нуо у бор би са 
пар ти за ни ма (Се ћа ње на мла дог се стри ћа).5 Ме ђу тим, ту ни је крај пе снич-
ким про жи ма њи ма. Не пре кид ни кон ти ну и тет не ста ја ња и на ста ја ња, сли ке 
рас ко шног бу ја ње при ро де ко ја ни че из зе мље у ко јој су по хра ње на те ла дав-
но умр лих би ћа, бит но су обе леж је до жи вља ја све та у и Вит ме но вој по е зи ји. 
У пе сми То ђу бри во на ту ра ли стич ки опи си те ле сног рас па да ња укр шта ју се 
са ди вље њем пред ве ли чан стве ном хе ми јом уни вер зу ма ко ји из смр ти „це ди“ 
жи во твор не со ко ве за раст но вих би ћа. 

У за вр шни ци по гла вља Хо до ча шће дис крет но се ус по ста вља ју ве зе 
из ме ђу аме рич ке и срп ске исто ри је, из ме ђу два тра гич на гра ђан ска, бра то-
у би лач ка су ко ба – јед ног ко ји се на тлу но вог кон ти нен та во дио сре ди ном 
де вет на е стог, и оног ко ји се у Ју го сла ви ји од ви јао за вре ме Дру гог свет ског 
ра та. Те ве зе су дис крет но су ге ри са не не са мо због лир ског то на и по ет ских 
ви зи ја, не го и за то што се дру ги део ро ма на од ви ја од сре ди не ју на до сре-
ди не но вем бра 1938. Дру ги рат још ни је по чео, али се ње гов до ла зак слу ти, 
по ми ње се успон фа ши зма у Не мач кој, про гон Је вре ја, кри за по во дом Суде-
та, по ли тич ке при ли ке у Ју го сла ви ји. Ин те гри са ње у ро ман сти хо ва на ста-
лих по во дом по ги би је се стри ћа сва ка ко ука зу је на то да је Раст ко на ста вак 
Да на ше стог пи сао за вре ме Дру гог свет ског ра та и да су та тра гич на зби-
ва ња бит но ути ца ла на ко нач но уоб ли че ње умет нич ке сли ке све та и сми сла 
људ ског по сто ја ња, као што је тај исто риј ски до га ђај оста вио ви дан траг и 
у Ан ри ће вом ро ма ну На Дри ни ћу при ја и Дру гој књи зи Се о ба Цр њан ског.

5 У ро ма ну тај део гла си: „Са да је све про шло. Ни кад ви ше и ниг де не ће ви ше не ће се 
об но ви ти оно што сте би ли ви. Ле по та ду ха и те ла. Ни кад ви ше ва ше ус хи ће ње. У ве че ри, 
за гр ље ни са сво јим же на ма, на сме ше ни на јед но дру го по ко ле ње. Са да су сви пу те ви пу сти 
вас, жуд ни вас, жед ни вас. Спа вај те и са њај те, до бри дру го ви, још у мом ср цу има ће те свој 
гроб“ (петровИћ 1977: 488). По след ње две стро фе пе сме Се ћа ње на мла дог се стри ћа го то во 
да су иден тич не: „Са да је све го то во. / Ни ка да ви ше и ни шта ви ше / Од ле по те те ла и ду ха 
што се у ва ма об зна ни ла. / Ни ка да ви ше на да / Да ћу сво је умор но ср це по ло жи ти у ва ше 
мла де ру ке / Да га по ко па те крај пу те ва ко ји ма про ла зи те / У ве че ри, за гље ни, са сво јим 
же на ма, на сме ше ни на / јед но да ље по ко ље ње. / Сад су пу те ви пу сти ја ћу оста ти сам и пуст... 
// Спа вај те и са њај те, / Спа вај те и са њај те, до бри дру го ви, / Још у ово ма ср цу не ко вре ме 
има ће те свој гроб“ (петровИћ 1974: 193).
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Ве ли ка син те за уда ље них исто риј ских и кул ту ро ло шких ис ку ста ва и 
зна ме ња уоч љи ва је и у за вр шни ци ро ма на, ка да Сте ван Па па-Ка тић у тре-
нут ку смр ти, на кон што га је по го дио за лу та ли ме так у шу ма ма Њу Хемп-
ши ра, има ви зи ју ста ро сло вен ског до ма у ко јем га че ка ју мр тви при ја те љи. 
Ста ри Сло ве ни „ри ђих ко са и пла вих очи ју“ (петровИћ 1977: 607) из ра ња ју 
у пеј за жу па сто рал не Аме ри ке. Уме сто Сте ва ног те ла ње го ва су пру га Ми-
ли ца ви ди „мр твог је ле на са див ним ви тим ро го ви ма, са вла жним очи ма и 
там ним но здр ва ма“ (петровИћ 1977: 608). У древ ној сло вен ској као и у већи ни 
европ ских ми то ло ги ја је лен је хтон ска жи во ти ња ко ја „од во ди ду ше умр лих, 
ко је и са ме мо гу има ти об лик је ле на, на дру ги свет“ (срејовИћ 2001: 23). 
Ме ђу тим, због сво јих ро го ва ко ји сва ке го ди не от па да ју да би иду ће го ди не 
по но во из ра сли ве ћи и сна жни ји, је лен „ује ди њу је на нај леп ши на чин смрт и 
по но во ра ђа ње, вас кр се ње и бе смрт ност“ (срејовИћ 2001: 15). Ова жи во ти ња 
не ма са мо култ ни са тус у сло вен ској не го и у ин ди јан ској ми то ло гији, ко ју је 
Раст ко, од до ла ска у Сје ди ње не Др жа ве, сту ди о зно про у ча вао. У инди јан ском 
ре зер ва ту Би лу и ње го вим при ја те ља ма до ма ћи ни су Зе ле ни Је лен и Бр зи 
Је лен. Пре ма ве ро ва њи ма, пле со ви ма и ко смо го ни ја ма се ве р но а ме рич ких 
ста ро се де ла ца је лен је у ве зи са ци клу си ма об на вља ња при ро де, плод но шћу 
и ста блом жи во та (alexander 1999: 55), сим бо ли ма ко ји су упи са ни у це ли-
ну Пе тро ви ће вог ро ма на. Ко нач но, бор ба је ле на и об ред не игре аме рич ких 
Ин ди ја на ца оста ће за бе ле жне и у Раст ко вим до ку мен тар ним фил мо ви ма.

У исто вре ме док је пи сао дру ги део ро ма на Дан ше сти, Раст ко Пе тро-
вић по чи ње да се ин те ре су је за из ра жај не мо гућ но сти још јед не умет но сти 
– фил ма. Од про ле ћа до ка сне је се ни 1939. го ди не сво јом ка ме ром сни мио 
је не ко ли ко крат ких, ама тер ских, до ку мен тар них фил мо ва у укуп ном тра-
ја њу од три де се так ми ну та. Ови сним ци сва ка ко има ју ве ћу до ку мен тар ну 
не го умет нич ку вред ност. Ме ђу тим, са ма чи ње ни ца да је њи хов ау тор ве ли ки 
књи жев ник, да је им зна чај. Они све до че о не ким Раст ко вим ин те ре со ва њи ма 
ко ја мо гу би ти ва жна за раз у ме ва ње ње го вих по зних књи жев них оства ре ња, 
али и о то ме ка ко је овај ства ра лац ви део и до жи вео Сје ди ње не Др жа ве кра-
јем три де се тих го ди на про шло га ве ка. Ко нач но, ови сним ци да ју из у зет ну 
мо гућ ност да Аме ри ку бу квал но по сма тра мо Раст ко вим очи ма и да по де-
ли мо ње го во оду ше вље ње ка ко том кул ту ром та ко и фил мом као до ку мен-
тар ним и умет нич ким ме ди јем.

У Му зе ју На де жде и Раст ка Пе тро ви ћа у Бе о гра ду чу ва ју се три филм-
ске тра ке, у бо ји и без зву ка, на ко ји ма су за пи си из ин ди јан ских ре зер ва та 
у Ро че сте ру, у др жа ви Њу јорк, и у Рич мон ду, у Вир џи ни ји, по том сце не 
ко је при ка зу ју Њу јорк и Чи ка го и, ко нач но, ка дро ви сни мље ни на по љи ма 
и у шу ма ма Вир џи ни је или Њу Хемп ши ра.6 

6 Раст ко ве фил мо ве от кри ла је и пред ста ви ла их јав но сти Рад ми ла Шу ља гић, ку стос 
Му зе ја На де жде и Раст ка Пе тро ви ћа, нај пре у еми си ји ТВ Бе о град Ка ме ром уме сто пе ра, 
де цем бра 1986, за тим, го ди ну да на ка сни је, на књи жев ној ве че ри у На род ном му зе ју у Бео-
гра ду и, по том, у тек сту При ча о фил му об ја вље ном у Књи жев ној ре чи (шУљаГИћ 1988: 6–7). 
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Од свог до ла ска у Аме ри ку Раст ко се ин те ре со вао за оби ча је, игре и пе сме 
аме рич ких Ин ди ја на ца о че му све до чи пре пи ска са Смит со ни јан ин сти ту-
том из Ва шинг то на, Ка те дром за ан тро по ло ги ју Ко лум би ја уни вер зи те та у 
Њу јор ку и Му зе јом умет но сти и на у ке у Ро че сте ру. У ње го вој би бли о те ци 
са чу ва не су књи ге и на уч не сту ди је о жи во ту Ин ди ја на ца, као и пло че на 
ко ји ма су сни мље не њи хо ве пе сме и му зи ка. Ка ко је до ла зио до те гра ђе, 
ви ди се, из ме ђу оста лог, из ње го вих до пи са упу ће них ком па ни ја ма ко је су 
из да ва ле грамофoнске пло че са тон ским за пи си ма ин ди јан ске му зи ке. Аме-
рич ка ра дио корпoрaција (RCA) мар та 1939. ну ди му ко лек ци ју пло ча на 
ко ји ма су сни мље не Ор ло ва пе сма, Пе сма змиј ске игре, Зов сун че вог из ла ска, 
Игра је ле на, Раз и гра на сто па ла и мно ге дру ге пе сме и игре аме рич ких ста-
ро се де ла ца (петровИћ 2003: 61–62). Као што је у сту ди ји Мла дић ство на
род ног ге ни ја (1924), ко ја је у исти мах и ан то ло ги ја на род них умо тво ри на, 
прет ход ни ца Од зла та ја бу ке Вас ка По пе, опи си вао и ту ма чио до до ле и игре 
ру са ља у се ли ма у око ли ни По жа рев ца, или као што је пи сао о ри ту ал ним 
игра ма африч ких до мо ро да ца, Раст ко је сво ја ан тро по ло шка и ет но граф ска 
ин те ре со ва ња у Аме ри ци по све тио жи во ту и тра ди ци ји Ин ди ја на ца. 

У про ле ће 1939. го ди не Пе тро вић је, на по зив Ар ту ра Пар ке ра, ди ректо-
ра Му зе ја у Ро че сте ру, по се тио ре зер ват То на ван га, на за па ду др жа ве Њу јорк, 
где жи ве пле ме на Се не ка и Ка ју га, и при су ство вао све ча но сти отва ра ња 
оп штин ске згра де. „У исто вре ме“, пи ше у Пар ке ро вом по зи ву, „мо гли би сте 
има ти сре ћу да ви ди те ви ше ин ди јан ских ма ни фе ста ци ја, укљу че них у про-
је кат ко јим овај на род ре ха би ли ту је сво је ста ре умет но сти“ (петровИћ 2003: 
54). Филм ском ка ме ром Раст ко је за бе ле жио све ча но сти ко је по чи њу ро де ом 
а на ста вља ју се ри ту ал ним пле со ви ма и ва шар ском за ба вом. Ин ди јан ски 
на род ни оби ча ји ов де су би ли при ла го ђе ни мо дер ним вре ме ни ма и у ве ли-
кој ме ри су све де ни на за ба ву и атрак ци ју ко ја је из гу би ла сво ју из вор ну, 
ма гиј ску осно ву. На по чет ку фил ма ви де се мла ди Ин ди јан ци об у че ни у 
кон вен ци о нал на гра ђан ска оде ла, кул тур но аси ми ло ва ни и ин те гри са ни у 
бе лу по пу ла ци ју. За по тре бе све ча но сти, „про јек та“, ка ко ве ли Пар кер, они ће 
на крат ко обу ћи тра ди ци о нал не но шње и са мо пер фор ма тив но, да кле ко-
сти ми ра њем и те а тра ли за ци јом, по твр ди ти свој из вор ни иден ти тет, од но сно 
то да су Дру ги. „У скла ду са Бар то вим схва та њем да по зи ра ње за фо то гра-
фи ју под ра зу ме ва пра вље ње не ког дру гог те ла ко је мо дел те ра да се уна пред 
пре о бра зи у вла сти ту сли ку, Ин ди јан ци то чи не са пу ном све шћу о функ ци-
ји ви зу ел не тран сфор ма ци је“ (sretenović 2003: 97). Ипак, чи ни се да Раст ко 
и у тим све ча но сти ма про на ла зи остат ке древ ног ко лек тив ног ис ку ства ко је 
је ус пе ло да оп ста не у са вре ме ном све ту. У тим филм ским за пи си ма от кри-
ва мо и не што до оно га што од ли ку је Пе тро ви ће ву про зу. То су ек ста за те ла, 
сла вље ње жи во та и мно штво па жљи во ода бра них ви зу ел них де та ља.

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, у је сен 1939. го ди не, Раст ко је бо ра вио у Па-
му ки ре зер ва ту, ко ји се на ла зи уз исто и ме ну ре ку у бли зи ни Рич мон да, у 
Вир џи ни ји. Осно ван сре ди ном се дам на е стог ве ка (1658.), то је је дан од нај-
ста ри јих ин ди јан ских ре зер ва та у Сје ди ње ним Др жа ва ма (adair 2013). Управо 
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ту се од и гра ва рад ња по гла вља Xодочашће из ро ма на Дан ше сти. Ово је 
је дин ствен при мер да је дан ау тор исти про стор умет нич ки уоб ли чи у два 
ме ди ја – књи жев ном и филм ском. По зи ва ју ћи сво је при ја те ље да му се при-
дру же на пу то ва њу, Бил Го рон ка же: 

„Слу шај, Нен си, хај де мо не куд да ле ко одав де. Ја знам иза Рич мон-
да је дан ин ди јан ски ре зер ват где ће мо бар је дан дан лу та ти ли ва да ма и 
ло ви ти ри бу. Пли ва ће мо у ре ци са ин ди јан ском де цом. Ни кад у жи во ту 
ви ше не ћу да пи јем. Од са да ћу ло ви ти ри бу са Ин ди јан ци ма, ку па ти се 
у њи хо вој ре ци, игра ти са њи ма ву-ву. У ства ри, ово је њи хо ва зе мља и 
не ко за довoљство тре ба да им учи ни мо“ (петровИћ 1977: 474–475).

И у ро ма ну и у до ку мен тар ним фил мо ви ма Раст ко је ис ка зи вао ве ли ко 
по што ва ње и ди вље ње пре ма кул ту ри аме рич ких ста ро се де ла ца. Иа ко су 
Ин ди јан ци у то вре ме има ли од ре ђе ну ин сти ту ци о нал ну за шти ту, тврд ње 
да је Аме ри ка из вор но њи хо ва зе мља ко ју су европ ски до се ље ни ци на сил но 
оте ли, би ле су у Сје ди ње ним Др жа ва ма то га до ба го то во по пут је ре си. Мо-
гло би се за пра во ре ћи да је и по то ме Пе тро ви ћев Бил Гор дон прет ход ник 
ју накâ култ ног, ау то би о граф ски за сно ва ног, ро ма на Џе ка Ке ру а ка На пу ту 
(1957). Жу де ћи за сло бодним и ау те нич ним жи во том, Ке ру а ко ви ју на ци се 
оти ску ју на пу то ва ња дуж аме рич ког кон ти нен та, пу то ва ња ко ја ће у јед ном 
тре нут ку на зва ти упра во хо до ча шћи ма, от кри ва ју ћи раз ли чи та ис ку ства и 
об ли ке дру штве не мар ги не, од џез му зи ке до ин ди јан ске кул ту ре.7 Ри ту ал ни 
пле со ви ко је је Раст ко сни мио у Па му ки ре зер ва ту ни су би ли ко сти ми ра на 
пред ста ва за пу бли ку као они у Ро че сте ру. То су древ не об ред не игре по све-
ће не кул ту зе мље и плод но сти и оне су су штин ски и са став ни део жи во та 
ста ро се де ла ца, ко ји се пре ма Раст ку Пе тро ви ћу од но се као пре ма дра гом 
при ја те љу. Као и у Хо до ча шћу или крат ком ро ма ну Љу ди го во ре, у овом филм-
ском за пи су, ко ји има од ли ке ет но ло шког до ку мен тар ног фил ма, ви дљив је 
Раст ков хро но топ сре ће: јед но ста ван жи вот у при ро ди, пред је зе ра, раз го-
во ри са љу ди ма, је дин ство и хар мо ни ја из ме ђу чо ве ка и уни вер зу ма. 

Осим жи во та и оби ча ја Ин ди ја на ца, Раст ко је у сво јим крат ким фил-
мо ви ма за бе ле жио при зо ре из два аме рич ка гра да, Чи ка га и Њу јор ка. Ови 
фил мо ви су за ни мљи ви и због то га што у Раст ком ро ма ну не ма раз ви је них 
при зо ра и опи са град ског жи во та. У ле то 1939. у Чи ка гу је ка ме ром сни мио 
ка дро ве пла же на оба ли Ми чи ген ског је зе ра. Да кле, од чи та вог гра да па жњу 
му је при ву кла упра во ова при род на ле по та у ко јој љу ди, опу ште ни и об на-
же ни, ужи ва ју. Ови сним ци слич ни су до жи вља ју Чи ка га ко је је Пе тро вић 
по де лио са Ми ли цом Ра кић у пи сму из мар та 1936 го ди не:

7 Па жње је вред но и то да при по ве дач Ке ру а ко вог ро ма на са Пе тро ви ће вом по е ти ком 
де ли иден тич ну, у Фрој до вој пси хо на ли зи за сно ва ну, ви зи ју из гу бље ног ра ја ко ји је чо век 
до жи вео у мај чи ној утор би: „Је ди но за чим че зне мо за жи во та, што нас те ра да уз ди ше мо 
и је чи мо и про ла зи мо кроз слат ке муч ни не свих вр ста, то је се ћа ње на не ко из гу бље но 
бла жен ство, до жи вље но ве ро ват но у мај чи ној утро би, ко је се ре про ду ко ва ти мо же је ди но 
(ма да нам је мр ско да то при зна мо) у смр ти“ (kerUak2015: 169).



831

„Је зе ро ко је ви дим кроз про зор пла ви се, не баш као за лив у На пу љу 
али као нај леп ше ду бро вач ко мо ре, и љу ди, и ау то мо би ли, и бул дин зи 
про те жу се од ус хи ће ња што је нај зад то пло, што же не нај зад има ју слам-
на те ше ши ре на гла ва ма и љу ди од мах бе ле ци пе ле. За ми сли те ка ко 
из гле да че ти ри ми ли о на љу ди свих на ро до сти пр вог да на про ле ћа“ (пе
тровИћ 2003: 229).

Сним ци љу ди ко ји се без бри жно за ба вља ју, сун ча ју и пли ва ју на ста ли 
су не по сред но пред по че так Дру гог свет ског ра та у Евро пи. Ме ђу тим, тај рат 
је, ле та 1939, од аме рич ког тла да ле ко. Ов де се при ме ћу је још је дан ва жан 
мо ме нат Пе тро ви ће вог до жи вља ја све та. Као што је на фо то гра фи ја ма ко је 
је снимаo у Афри ци, ове ко ве чио до мо ро це чи ја се те ла пре си ја ва ју на сун-
цу, та ко је и ов де ка ме ром сни мио љу де у иза зов ним по за ма, жељ не сун ца и 
ужи ва ња. Не што дру га чи ји су филм ски за пи си из Њу јор ка, али Раст ко је и 
ов де на шао спе ци фи чан угао по сма тра ња. У ме га ло по ли су ка кав је Њу јорк, 
Пе тро вић је оп чи њен су жи во том раз ли чи тих на ро да и кул ту ра на истом 
про сто ру. По ред при зо ра сва ко днев них де ша ва ња на ули ци, нај ви ше па жње 
до би ла је игра ве ли ког па пир ног зма ја на про сла ви Ки не ске Но ве го ди не у 
њу јор шкој Ки не ској че твр ти. Да кле, то је опет ка рак те ри стич но Раст ко во 
ин те ре со ва ње за древ не тра ди ци је ко је, у раз ли чи тим об ли ци ма, оп ста ју у 
мо дер но до ба. То је упра во онај Њу јор ку ко ји је Клод-Ле ви Строс тих го ди-
на до жи вео као ан тро по ло шки сан, због мно штва кул тур них, ре ли ги о зних 
и исто риј ских тра ди ци ја ко је оп ста ју јед не по ред дру гих, што тај град и 
да нас чи ни је дин стве ним. Сли чан сан у Њу јор ку и Аме ри ци про жи вља ва 
та да и Раст ко Пе тро вић.

По след њи сним ци по ти чу из но вем бра 1939. и на чи ње ни су ве ро ват но 
у шу ма ма Вир џи ни је или Њу Хемп ши ра. Раст ко сни ма ве ли чан стве ну је-
се њу при ро ду: шу ме, ре ке, по ља и, на кра ју, бор бу је ле на. Ови сним ци у 
ди рект ној су ве зи са до жи вља јем при ро де на за вр шним стра ни ца ма ро ма на 
Дан ше сти. Док хо да шу мом раз ми шља ју ћи о би о ло шким и ко смич ким 
за ко ни ма ве чи тог об на вља ња, Сте ва ну се чи ни да се вра тио у за ви чај:„Ко-
ра чао је да ље кроз шу му, бла гим ко са ма, из би ја ју ћи с ча са на час на чи сти-
не и на ла зе ћи се на бре го ви ма из над Са ве и Ду на ва, не где где се ње гов дух 
за чео, где се ево, дух јед ног но вог би ћа за чео“ (петровИћ 1977: 603). Раст ко 
Пе тро вић, као и ју на ци ње го вог ро ма на, во лео је ле по ту аме рич ке при ро де 
мо жда нај ви ше због то га што га је она се ћа ла на за ви чај не про сто ре у Срби-
ји. На за ви чај га сва ка ко ни су мо гли под се ћа ти ве ли ки гра до ви, али се за то 
у при ро ди пре пу штао лир ским и но стал гич ним тре ну ци ма, при сут ним 
ка ко у ње го вој про зи та ко и филм ским за пи си ма из то га до ба.

Крај Дру гог свет ског ра та и до ла зак у Ва шинг тон но вог ју го сло вен ског 
ам ба са до ра, Ста но ја Си мић, иза сла ни ка ко му ни стич ког ре жи ма, озна чио 
је крај Раст ко ве ди пло мат ске слу жбе. Ње го ва по зи ци ја у аме рич кој пре сто-
ни ци би ла је та да, у дру гој по ло ви ни че тр де се тих го ди на, слич на еми грант-
ској суд би ни Ми ло ша Цр њан ског у Лон до ну. Остав ши без по сла, Раст ко је 
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по ку ша во да жи ви од књи жев ног ра да, али без ве ћег успе ха. Из то га до ба 
да ти ра ње го ва пре пи ска са Ал бер том Лор дом ко ји пре во ди пр ви део Да на 
ше стог на ен гле ски.8 Раст ко је имао пла но ве за но ве књи ге. У Кон гре сној 
би бли о те ци по чео је да са ку пља гра ђу о ро ма ну ко ји би се де ша вао у ре не-
сан сној Ита ли ји, о че му све до че ње го ви есе ји, об ја вље ни на ен гле ском је-
зи ку у па ри ском ча со пи су Ga zet te des Be a uxArts, „On the Cros sro ads of Two 
De sti ni es: Cor re gio and Mic hlan ge lo“ (1945) и „Qu e sti Schi a vo ni (Tho se Slavs)“ 
из 1947 го ди не. На ру ше ног здра вља и окру жен ма лим бро јем при ја те ља ко ји 
су га ма те ри јал но по ма га ли, Раст ко Пе тро вић умро је у пе десет пр вој годи-
ни од ср ча ног уда ра у Ва шинг то ну ав гу ста 1949. Са хра њен је по пра во слав-
ном оби ча ју на гро бљу Сте но ви ти по ток, у сен ци ве ли ког хра ста, под „ка ме-
ном пло чом, по ло же ном рав но ду шно / У тра ву, по сну и стро го под ши ша ну“, 
ка ко то ве ле, над Раст ко вим гро бом ис пе ва ни, сти хо ви Ива на В. Ла ли ћа 
(лалИћ 1997: 69). По сред ством Пе тро ви ће вог при ја те ља, фран цу ског ди пло-
ма те Ар нол да Ва пле ра, ру ко пис Да на ше стог сти ћи ће у Бе о град и би ти у 
це ли ни об ја вљен 1961. у ре дак ци ји Мар ка Ри сти ћа и Ми ла на Де дин ца.9 
По смрт ни оста ци Раст ка Пе тро ви ћа пре не ти су Ср би ју ју на 1986. и по ло же ни 
у по ро дич ну гроб ни цу на Но вом гро бљу у Бе о гра ду, уз при су ство број них 
књи жев ни ка и по што ва ла ца. 

Тек што је сти гао у но ви свет, Раст ко је, у пи сму Мар ку Ри сти ћу, окто-
бра 1936, из ра зио на ду да ће се уско ро по но во ви де ти са сво јим при ја те љи ма 
и до жи ве ти сре ћу за јед нич ког раз го во ра као из у зет ног ду хов ног ис пу ње ња:

„Ја знам са мо да сам во лео жи вот, а шта сам под тим жи во том звао 
со бом и уко ли ко сам том љу ба вљу био бо љи, не знам. Не сма трам чак, 
и то је још ту жни је од све га да сам мо гао на ћи бо љи пут, и за то ми оста-
је као рет ка, као мо жда је ди на, ску по це ност да ћу се са то бом и са оста-
лим сво јим при ја те љи ма сре та ти опет и го во ри ти са ва ма уз бу ђе њем 
ко је у ства ри не ће ни пред ста вља ти ме не али ће ме увек ис пу ња ва ти 
сре ћом“ (петровИћ 2003: 41–42).

Суд би на му је, као и Сте ва ну Па па-Ка ти ћу у ро ма ну Дан ше сти, од ре-
ди ла у Аме ри ци дру га чи ји крај.

8 Ру ко пис тог пре во да чу ва се у Ле га ту Мар ка Ри сти ћа у Срп ској ака де ми ји на у ка и 
умет но сти. У по след ње вре ме би ло је не ко ли ко по ку ша ја, и у Ср би ји и у Аме ри ци, да се овај 
пре вод об ја ви, али, за са да, без успе ха.

9 Ра до ван По по вић об ја вио је 2005. го ди не у Ле то пи су Ма ти це срп ске Ва пле ро ву 
пре пи ску са Мар ком Ри сти ћем и Љу би цом Лу ко вић, Раст ко вом се стром. На осно ви тих 
пи са ма, до ко јих је до шао љу ба зно шћу Ни кол Ма рић, удо ви це Сре те на Ма ри ћа, ви ди се 
ко ли ко је пут Раст ко вог ру ко пи са до из да ва ча био вр ло сло жен (поповИћ 2005). 
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Мср Ми ли ца Д. Ми лен ко вић

ДИ ЈА ЛОГ УМЕТ НО СТИ  
У РАЗ ГО ВО РУ С ИЛО ВА ЧОМ СТЕ ВА НА РА ИЧ КО ВИ ЋА

Це ла јед на ли ни ја пе ва ња Сте ва на Ра ич ко ви ћа ба ви се те ма-
ма смр ти, про ла зно сти жи во та, не по сред ном ве зом смр ти и умет-
нич ког де ла, од но сом тво р ца и кре а ци је. Иа ко пе си ми стич ки на-
стро јен у мно гим сво јим сти хо ви ма ова кве ин тен ци је, Ра ич ко вић 
ука зу је на зна чај умет но сти и ње ну моћ да не што оста ви жи вим, 
иа ко је са ма по се би „мр тав свет“. Та кав зна чај, сло је ви то при ка зан 
скри ве ним се ман тич ким аспек ти ма од но са по е зи је и ва јар ства, 
твор ца, мо де ла и ње го вог де ла, на ла зи мо и у по е ми Раз го вор с ило
ва чом. Ана ли зом сти хо ва ове по е ме, ко ри сте ћи се струк ту ра ли-
стич ким ме то дом, на сто ји мо да у овом ра ду ука же мо на ко му ни-
ка тив ну ра ван по е ме и од нос две ју умет но сти ко је се у њој пре-
пли ћу.

Кључ не ре чи: Сте ван Ра ич ко вић, Раз го вор с ило ва чом, ко му-
ни ка тив на ра ван, ми ме сис, тво рац, мо дел, де ло.

1. Сте ван Ра ич ко вић (1928–2007) ула зи у ред оних срп ских књи жев ни ка 
чи ји се пе снич ки из раз кри ста ли сао из збир ке у збир ку ме ња ју ћи ток сти ха, 
рит ма, те ме и иде је. У Исто ри ји срп ске књи жев но сти Јо ва на Де ре ти ћа, 
Ра ич ко вић но си име глав ног пред став ни ка по е зи је су бјек тив ног ли ри зма. 
Ока рак те ри сан је као „пе сник нео ро ман ти чар ске осе ћај но сти, нај и зра зи ти ји 
ли рик у са вре ме ној срп ској по е зи ји... ни је ни екс пе ри мен та тор, ни аван гар-
ди ста, али ни је ни тра ди ци о на лист у оби ча је ном сми слу“ (деретИћ 2011: 1169). 
Пе снич ки опус Сте ва на Ра ич ко ви ћа об у хва та ве ли ки број књи га ко је је кон-
ти ну и ра но об ја вљи вао по чев од пе де се тих го ди на про шлог ве ка: Де тињ ства 
(1950), Пе сма ти ши не (1952), Ба ла да о пред ве чер ју (1955), Ка сно ле то (1958), 
Ти са (1961), Сти хо ви (1964), Ка ме на успа ван ка (1967), За пи си о цр ном Вла
ди ми ру (1971), Слу чај ни ме мо а ри (1978), То чак за му че ње (1981), Па нон ске 
пти це (1988) и др. Ба вио се пре во ди лач ким ра дом, пи сао есе је и књи ге за 
де цу. 
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У пр вим пе снич ким оства ре њи ма „он је из ра зио спо кој ство у не дри ма 
при ро де, је дин ство с би љем, ра дост у по врат ку ре ци де тињ ства“ (деретИћ 
2011: 1169), у по то њим тра ги чан до жи вљај про ла зно сти и смр ти по ста је срж 
но вих оства ре ња. Упра во по ред про ме не те ме ов де до ла зи и до про ме не 
на чи на пе ва ња у фор мал ном и ме трич ком сми слу. Пе сник се од лу чу је за 
стро гу фор му со не та, пра вил них ди сти ха или ка тре на, пре ла зи са „бе лог“ 
на ве за ни стих и на тај на чин ука зу је на ду бо ку про ме ну у сво јој по е ти ци. 
Та ко су ис пи са не нај зна чај ни је стра ни це ње го ве по е зи је: Ка ме на успа ван ка, 
За пи си о цр ном Вла ди ми ру, Раз го вор с ило ва чом... Ако се у пр вим и ра ни јим 
збир ка ма тек у по не ком сти ху ја вља ла реч о смр ти, тво р цу и мр твим све-
то ви ма, у пра вом су сре ту са про ла зно шћу жи во та, од но сом књи жев но сти и 
умет но сти пре ма де лу и смр ти, или, тво р ца пре ма све му на ве де ном, дола зи 
до пре о кре та ко ји се огле да у гра ђе њу струк ту рал но-ком по зит них сти хо ва, 
стро фа, со не та, из у зет ној вер си фи ка ци ји и не пре ва зи ђе ној ме ло дич но сти 
го ре по ме ну тих де ла.

Сте ван Ра ич ко вић, ка ко Но ви ца Пет ко вић за па жа, је сте „мо де ран пе-
сник, ко ји у са свим љуп ке сли ке из при ро де уно си не што од ег зи стен ци јал не 
уз дрх та ло сти и угро же но сти“ (петковИћ 2000: 127) – но те „љуп ке сли ке“, 
са си гур но шћу мо же мо твр ди ти, ка сни је по ста ју про стор и вре ме за ко нач но 
пе снич ко раз ра чу на ва ње са емо ци ја ма уз дрх та ло сти и не мо ћи пред не у мит-
ним ег зи стен ци јал ним пи та њем о смр ти и про ла зно сти жи во та.

То што је Сте ван Ра ич ко вић „пре жи вео“ у на шој књи жев но сти иа ко се 
го то во увек на ла зио на гра ни ци из ме ђу „ста ре лир ске во ка ци је и мо дер них 
од ли ка“ (хаМовИћ 2011: 5), иа ко се ла ко мо гао на ћи на мар ги ни стра жи лов-
ске ли ни је, ука зу је на ду бља зна че ња ње го вог пе снич ког де ла ко је, очи глед-
но, хо ри зонт оче ки ва ња чи та ла ца ла ко при хва та у свим вре ме ни ма: 

„Из ну тра гле да но, Ра ич ко вић не мо же да оста не у на шим књи жев-
но и сто риј ским син те за ма тек све док и пра ти лац пре о кре та с по ло ви не 
XX ве ка, не го се пре мо же ука за ти као пр ви у ре ду оних по сле рат них 
пе сни ка ко ји су, про ду бљу ју ћи а не рас ки да ју ћи спо не с тра ди циј ском 
ли ни јом по че том у ро ман ти зму и про ду бље ном у сим бо ли зму – при хва-
та ју ћи и мно га ис ку ства ак ту ел них стру ја ња – из на шли рав но те жу из-
ме ђу кон ти ну и те та са на сле ђе ним по е ти ка ма и прак ти ко ва ња но вих 
по е тич ких по стиг ну ћа“ (хаМовИћ 2011: 249).

Упра во ту рав но те жу Алек сан дар Јер ков уо ча ва у дво стру ком про це су 
пре вла да ва ња очи глед них раз ли ка, „раз ли ка сло бод ног и ве за ног сти ха, 
чвр сте пе снич ке фор ме и сло бод ног про то ка по ет ског за пи са, стро фа, стро-
фо и да, и да их та ко на зо ве мо, сти хо и да“ (јерков 2010: 83), ко је иду „све до оне 
тач ке ка да се има нент на кри ти ка и има нен ти зам жи во та не сто пе, пот пу но, 
с пе сни штвом као та квим... Тај ан тич ки па ра докс је и ко нач ни ре зул тат Ра-
ич ко ви ће ве по е тич ке ал хе ми је“ (јерков 2010: 83).

Из це ло куп ног опу са Сте ва на Ра ич ко ви ћа мо же мо из дво ји ти је дан део 
истог идеј ног дис кур са у ко ме се пе сник ба ви те ма ма смр ти, про ла зно сти 
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жи во та, не по сред ном ве зом смр ти и умет нич ког де ла, од но сом твор ца и 
кре а ци је. Иа ко пе си ми стич ки на стро јен у мно гим сво јим сти хо ви ма ова кве 
ин тен ци је, Ра ич ко вић за пра во увек под се ћа на зна чај умет но сти и ње ну моћ 
да не што оста ви жи вим, иа ко је са ма по се би „мр тав свет“. Та кав зна чај 
сло је ви то при ка зан скри ве ним се ман тич ким аспек ти ма од но са по е зи је и 
ва јар ства, твор ца, мо де ла и ње го вог де ла, на ла зи мо у по е ми Раз го вор с ило
ва чом (пу бли ко ва ној у пе снич кој књи зи То чак за му че ње 1981. го ди не).

2. У огле ду Пре ла зак у гру мен гли не уже же не Јо ван Де лић усме ра ва 
чи та о ца на „цео је дан мо ћан ру ка вац по е зи је Сте ва на Ра ич ко ви ћа“ ко ји би 
се мо гао на зва ти „раз го во ри ма“ те на гла ша ва да је Ра ич ко вић у Раз го во ру 
с ило ва чом оства рио „сво је вр сну син те зу пје снич ких по сту па ка и те ма из 
раз го во ра с пје смом и За пи са о цр ном Вла ди ми ру, али и пје са ма-„за пи са“ о 
упо ко је ним ве ли ким пје сни ци ма“ (делИћ 2008: 67). Овим епи тек сто ви ма 
при дру жу ју се и ван тек стов не ре фе рен це,1 а „не ки су од ње го вих нај по зна-
ти јих ци клу са (За пи си о цр ном Вла ди ми ру, Раз го вор с ило ва чом) и на ста ли 
као ре зул тат уво ђе ња у пе сму кон крет них ли ко ва и окол но сти ко је су чи-
та о цу до ча ра не и у про зним за пи си ма и фраг мен ти ма ко ји пра те са ме пе сме“ 
(МИкИћ 2001: 32).

По е ма Раз го вор с ило ва чом са сто ји се из де сет пе са ма јед на ке ду жи не: 
сва ка пе сма се са сто ји из три стро фе ко је су ка тре ни. Стих је ве зан, а ри ма 
укр ште на. Лир ски су бје кат у по е ми има са пут ни ка, ва ја ра, са ко јим од ла зи 
у ате ље где ће по ста ти ва ја рев мо дел. Про стор по е ме се са екс те ри је ра („Од-
ми ца ли смо за јед но из гра да/ Ули цом ду гом, па кроз снег и шу му...“)2 сужа-
ва на ен те ри јер („У ате ље смо ушли: хла дан бе ше“) – ате ље ва ја ра ко ји ће 

1 Пред ло жак ове по е ме је ствар ни до га ђај из жи во та Сте ва на Ра ич ко ви ћа. По зна ти 
срп ски ва јар Алек сан дар За рин (Срп ска Цр ња, 1923 – Бе о град, 1998) је сте про то тип ва ја ра 
Раз го во ра с ило ва чом. Алек сан дар За рин је ау тор ни за спо мен би ста по све ће них пе сни ци ма. 
На свој на чин За рин се оду жио Бран ку Ра ди че ви ћу, Ђу ри Јак ши ћу, Де сан ки Мак си мо вић, 
Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, Алек си Шан ти ћу. Дру жио се са Скен де ром Ку ле но ви ћем, Сте ва-
ном Ра ич ко ви ћем и Ду шком Ра до ви ћем, чи је је би сте та ко ђе из ра дио, али их је за жи во та 
чу вао у свом ате љеу на Топ чи де ру. На кон смр ти За ри на, спо ме ник Скен де ра Ку ле но ви ћа 
по ста вљен је на Ко за ри, спо ме ник Ду шку Ра до ви ћу на Та шмај да ну, а би ста Сте ва на Ра ич-
ко ви ћа на Ка ле мег да ну. У За ри но вом ате љеу, бли зу Топ чи дер ске зве зде, „осам де се тих 
го ди на се сва ке не де ље по под не са ста ја ло не ко ли ко при ја те ља – Ра ич ко вић и Бећ ко вић 
ре дов но, а Скен дер Ку ле но вић и Ду шан Ра до вић по вре ме но. – Та да је ва јар до шао на иде ју 
да по жи вим мо де ли ма, по ред оста лих, ове ко ве чи и че ти ри при ја те ља пе сни ка – се ћа се 
Бећ ко вић. – Са Ра ич ко ви ћем је За рин био нај при сни ји и го то во сам си гу ран да је њи хо ва 
за јед нич ка и та иде ја и из бор ли ко ва. Сво ју би сту Ра ич ко вић је, чи ни ми се, ва јао ко ли ко и 
скулп тор, хва та ју ћи га сва ки час за ру ку, кон тро ли шу ћи сва ки по крет и цр ту, ка ко би ко-
пи ја би ла што ве ро до стој ни ја и вер ни ја ори ги на лу. То је мо тив и ци клу са Сте ва но вих пе-
са ма Раз го вор с ило ва чом, ко ји је као сво ју при ступ ну бе се ду чи тао у СА НУ (4. ја ну ар 2012, 
Но во сти).

2 Све на во де из по е ме Раз го вор с ило ва чом до но си мо пре ма из да њу: Сте ван Ра ич ко вић, 
Иза бра на ли ри ка, из бор и по го вор Сте ван Тон тић, Ба ња лу ка, 1990.
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по ста ти по зор ни ца де ла ња твор ца и уну тра шње дра ме лир ског су бјек та – да 
би се на кра ју отво рио ме та фи зич ки не до ку чи ви про стор сим бо ли ком „пу та“ 
у по след њим сти хо ви ма: „Нек у твом бла ту ко ам бис ис ко па/ Пут до мог 
пра вог ли ка ме сто ма ске.“

Вре ме у по е ми је вре ме са да шње, пра ти мо ва ја ра и ње гов мо дел у су-
де ло ва њу ства ра ња но вог де ла (скулп ту ре). Фор мал но, вре ме је на тре ну так 
пре ки ну то крат ком ре ми ни сцен ци јом мо де ла, ин тер пунк циј ски из дво је ном 
три ма тач ка ма: 

„...Био сам сам у ко зна ко јем до бу:
Јул ско по под не, рас пуст, иза ста кла
Чу јем глас по знат и на пу штам со бу
Кра дом и бе жим – у рај ко из па кла...“

По ред ово га, се ћа ње у ви ду за пи та но сти о про шлим до га ђа ји ма из жи-
во та лир ског су бјек та, је сте на го ве штај уво ђе ња про шлог у са да шњи дис курс 
по е ме, са ја сном идеј ном функ ци јом да се да од го вор на пи та ње о умет нич-
ком де лу и ње го вом од но су пре ма ствар но сти.

Ов де мо дел (ко ји је и лир ски су бје кат по е ме) ства ра сво је де ло, по е му 
фи ло зоф ски окре ну ту те ми твор ца и кре а ци је, гра де ћи је на про то дра ми 
ко ја се зби ва у ате љеу јед ног дру гог умет ни ка – ва ја ра:

„Ра ич ко вић се, у овој по е ми, по ка зао као мај стор на ра ци је и де скрип-
ци је у сти ху, па и на ро чи те дра ма тур ги је, у фи ном ра сту тен зи је и исто 
та ко по ста вље ним од но си ма из ме ђу два жи ва и тре ћег ак те ра од гли не, 
ожи вље ног де лом ства ра ња. Али, то мај стор ство, тач ни је ви со ка из ве де-
ност опи са ва ја ре вог ра да, би ла је у функ ци ји по ста вља ња окви ра за ис-
пре да ње бит них ли ни ја лир ског сми сла, ко је се мо гу ла ко пра ти ти, али, 
да бо ме, не без те шко ћа уве сти у дис кур зив ну фор му ла ци ју“ (хаМовИћ 
2011: 212).

Мо ти ви ко је на ла зи мо у по е ми сли ка су ен те ри је ра ате љеа, са ја сном 
ин тен ци јом да по ка жу свет и ала те јед ног умет ни ка (гипс, ре љеф, пло ча, 
шта фе лај, кип, шраф, гли на, бла то, шти ца), али се на су прот овим мо ти ви ма 
ја вља ју и мо ти ви ко ји ће има ти уло гу сим бо ла и по сред ни ка из ме ђу ре ал ног 
и ме та фи зич ког све та (очи, крст, лоп та, ру ке, ило ва ча, смрт, де ло, лик). Сви 
ови мо ти ви за јед но тво ре сли ку кре а тив ног чи на ко ји се ни ка да не од ви ја 
са мо у ре ал ном све ту, већ увек прет по ста вља дру ги, ме та фи зич ки свет и 
ука зу је на ве зу умет ни ка и тог дру гог уз ви ше ног све та. 

У са мој по е ми, у су прот ста вље но сти две ју умет но сти, два на чи на ства-
ра ња, књи жев но сти и ва јар ства, ука за но је на иде ју о ства ра њу, уло зи твор ца 
и мо де ла у том ства ра њу, чи ме се те жи из ве сном ре ше њу про бле ма умет но-
сти ко ји је у ства ри про блем ми ме си са: 1) у Пла то но вој ме та фи зи ци схва-
ће ног као по дра жа ва ње пра ве ствар но сти, то јест цар ства иде ја као узо ра, из 
че га се са сто ји умет ност, ко ја чак не по дра жа ва иде је не по сред но, већ тек из 
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про из во да дру гих де лат но сти или из го то вих при род них об ли ка; ми ме сис 
је дру ги на чин пре до ча ва ња на ра ти ва (пр ви је ди е ге сис – пред ста вља ње од-
ре ђе не рад ње чи стим при по ве да њем),3 2) код Ари сто те ла упо тре бље ног као 
по јам ко јим се озна ча ва по дра жа ва ње рад ње и оба на чи на на ра тив ног пред-
ста вља ња,4 3) као ими та ци је ста ро за вет ног пр во бит ног кре а тив ног чи на – 
ства ра ња чо ве ка од стра не Бо га: „И ство ри Бог чо ве ка по ли ку сво ме.“ (Мој. 
1, 27)5 Сва три при ме ра од ре ђе ња ми ме си са ука зу ју на ње го ву основ ну функ-
ци ју ими та ци је/при ка зи ва ња/опо на ша ња, ко ја је, за пра во, од раз од но са 
умет нич ког де ла пре ма ствар но сти. У по е ми Раз го вор с ило ва чом, у раз ви-
је ној жи вој сли ци при сут ног су бјек та као мо де ла, твор ца и де ла у на ста ја њу 
– у тро у глу умет нич ког чи на – на ла зи мо ан тич ку фи ло зоф ску по став ку о 
по дра жа ва њу ствар но сти. Ми ме сис се та ко очи та ва на два ни воа: у оквир-
ном и уну тра шњем на ра ти ву – по е ми (ко ја при ка зу је до га ђај у ате љеу) и 
скулп ту ри у на ста ја њу (ко ја је опи са на у по е ми).

Уво ђе њем мо ти ва смр ти и остан ка не че га по сле смр ти (мо дел се обра-
ћа ило ва чи: „Ти ћеш уме сто ме не ов де би ти/ Да но сиш мој лик кад ја бу дем 
гли на“), им пли ци ран је свет мр твих ко ји под ра зу ме ва уни ште ње фи зич ке 
ма те ри је (те ла, па са мим тим и ли ка), и из ме ђу оста лог, мно гим ре фе рен ца-
ма ука за но на умет нич ки чин као ве зу из ме ђу ре ал ног и оно стра ног све та 
са те жњом ка оп ста ја њу и веч ном жи во ту. 

Оту да ова по е ма је сте фи ло зоф ски на стро је на. Она има за иде ју не ко-
ли ко „раз го во ра“ са ило ва чом: раз го вор са ило ва чом-скулп ту ром, раз го вор 
са зе мљом-ило ва чом и Раз го вор с ило ва чом ко ји об је ди њу је и у се би са др жи 
прет ход на два. 

Раз го вор са ило ва чом во ди се на не ко ли ко ни воа и то је оно што овој 
по е ми да је сло је ви тост и отво ре ност ка чи та о цу. Упо тре ба име ни це „раз го-
вор“ у на сло ву по е ме, упу ћу је на ко му ни ка ци ју и ко му ни ка тив ну ра ван овог 
де ла, јер је чи та лац по зван да по ста не „слу ша лац“ јед ног раз го во ра. И он 
ће то по ста ти у про це су чи та ња, али пре све га у про це су ре цеп ци је тек ста. 
Но још је дан кон зу мент, а то је лир ски су бје кат у уло зи мо де ла, по ку ша ће 
да „иш чи та“ свој жи вот са скулп ту ре. Овим пе сник ди рект но ука зу је на 
умет нич ку моћ по дра жа ва ња ствар но сти. На кра ју ће, на кон кри тич ког по-
ста вља ња пре ма на ве де ном, ту моћ и при зна ти: „...ти (де ло – прим. М. М.) 
пре ни / Већ са да у се би моћ ко ја нас ме ња / По мо зи ње му (ва ја ру – прим. М. 
М.)... / Да мој лик у те утка пре мог мре ња.“

Удва ја ње ко је се по ја вљу је по сто ја њем две па ра лел не умет нич ке рав ни 
(књи жев но сти и ва јар ства), тво ри удва ја ње кон зу мен та/ре цеп то ра/чи та о ца 
ове по е ме. У мно гим слу ча је ви ма, ме ста ура ња ња ко ја се по ја вљу ју у тек сту 

3 Ви ше у: Реч ник књи жев них тер ми на, Бе о град, 1985.
4 Ви ше у: Ари сто тел, О пе снич кој умет но сти, Бе о град, 1982. 
5 Ви ше у: Би бли ја, Све то пи смо Ста рог и Но вог за ве та, Ста ри за вет по пре во ду 

Ђу ре Да ни чи ћа, Но ви за вет по пре во ду Ву ка Ка ра џи ћа и Све тог ар хи је реј ског си но да, по 
ис прав ка ма и пре во ди ма Све тог Вла ди ке Ни ко ла ја, Ва ље во, 2007.
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би ће ме ста ура ња ња на ме ње на ка ко чи та о цу, та ко и са мом лир ском су бјек-
ту. До ово га ће до ћи у тре ну ци ма „чи та ња“ лир ског су бјек та, у мо мен ти ма 
пред ста вља ња скулп ту ре као тек ста. Док ће чи та лац са јед не стра не раз ли-
чи тим је зич ким де ик ти ка ма у функ ци ји пре ба ци ва ча ура ња ти у про стор ни, 
вре мен ски и емо тив ни свет ове по е ме, до тле ће и лир ски су бје кат тра жи ти 
оки да че на скулп ту ри ко ји ма ће про стор но, вре мен ски и емо тив но уро ни ти 
у њен свет, са на ме ром да са „за пи са“ ко је оста вља ва јар на гла ви скулп ту ре, 
иш чи та свој жи вот. 

Па ра докс ди ја ло га умет но сти у Раз го во ру с ило ва чом про из и ла зи из 
стал не пе сни ко ве тврд ње о не мо гућ но сти соп стве ног ура ња ња у де ло пред 
со бом што је у ства ри глав ни мо ти ва тор по е ме као на ра ти ва о пе сни ко вом 
жи во ту, па и о јед ном кон крет ном до га ђа ју из ње го вог жи во та (на шта смо 
ра ни је упу ти ли из во дом из Но во сти).

„Мр тви свет“ ко ји је че ста од ред ни ца за умет нич ко де ло у пе снич ком 
опу су Сте ва на Ра ич ко ви ћа, ожи вља ва се сва ким но вим чи та њем, ког ни ци јом 
чи та о ца и ње го вом „шет њом“6 кроз на ра тив. И ка да у пе сми Књи ге ци ти ра 
по зив јед ног умет нич ког де ла (књи ге): „Уђи у мр тво цар ство на ше“, Ра ич-
ко вић упу ћу је на је ди ни мо гу ћи на чин ожи вља ва ња де ла. С тим у ве зи, 
зах те ва ће од ило ва че-скулп ту ре да ути че на сво га твор ца (де ло као ме ди јум 
ин тер ак ци је све та иде је и твор ца) ка ко би ка сни је мо гла да ути че и на кон-
зу мен та, а сво јим на ра ти вом у ви ду по е ме по зи ва чи та о ца на ула же ње у, и 
ожи вља ва ње још јед ног све до чан ства о ње го вом жи во ту.

3. У Раз го во ру с ило ва чом су сре ће мо мо дел ко ји раз ми шља о чи ну ства-
ра ња и о сво јој по зи ци ји у од но су на то ства ра ње. На тај на чин је пер ци пи-
ра но ва јар ство као још јед на умет ност, док је раз го вор с ило ва чом у ства ри 
са ма по е ма што упу ћу је на књи жев ност – дру гу вр сту умет но сти. С об зи ром 
на то да је јед на књи жев на фор ма у ства ри оквир у ко ме се из ла же иде ја 
де ла, књи жев ност и ва јар ство по ста вља мо на ве де ним ре до сле дом.

Ва јар ство је сме ште но уну тар књи жев но сти, за пра во се књи жев но дело 
ко ри сти ка ко би се про го во ри ло о ва јар ству. У овом слу ча ју је у пи та њу спе-
ци фи чан мо дел и ње го ва по зи ци ја, али се уни вер зал ни је зик естет ског и 
идеј ног јед на ко пре по зна је као је зик умет но сти, по ло жа ја твор ца, мо де ла и 
де ла у од но су на веч ност или за бо рав.

Пр вом пе смом, та јан стве но за о гр ну ти хлад но ћом и сне гом, при ка за ни 
су про та го ни сти по е ме: лир ски су бје кат ко ји је пе сни ко во „ја“ и ва јар. Они 
су не и ме но ва ни и тек ула ском у ате ље (пр ви стих дру ге пе сме: „У ате ље 
смо ушли...“), су жа ва њем про сто ра са екс те ри је ра на ен те ри јер, про та го ни-
сти до би ја ју сво је уло ге: је дан по ста је ва јар (дру ги стих дру ге пе сме: „И док 
се ва јар око пе ћи ма јо...“), а дру ги мо дел („Ва јар је сво ју гли ну (мо ју гла ву)/ 
Ме сио не ким ру ка ма да ле ким.“).

6 Ви ше у: Ум бер то Еко, Шест шет њи кроз на ра тив ну шу му, Бе о град, 2003.
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Ате ље је опи сан на сле де ћи на чин: ме сто је хлад но, по сто ји јед на пећ, 
уна о ко ло су бе ле гип са не гла ве („Гле да ле су ме гла ве што се сме ше/ Из бе лог 
гип са пред ко јим сам ста јо.“), брон за ни ре ље фи и пло че („Из брон зе су ме 
свуд пра ти ле ри ђе/ Очи са не ког ре ље фа ил пло че.“), ту су об ли ца, жи ца, 
шта фе лај, гли на, шти ца, ши љак и ма ла да ска. Свим на ве де ним опи сан је 
алат ко јим се ва јар слу жи ка ко би об ли ко вао сво је де ло.

Ви ди мо да ва јар ра ди у гип су, брон зи и гли ни. Пра ви фи гу ре, ре ље фе 
и пло че. Ни је слу чај но иза бра на гли на као сред ство ко јим ће би ти на пра вљен 
пе сни ков лик – са њом се мо же по ве сти раз го вор док тра је ва ја рев по сао; 
гли на има дво стру ко зна че ње: сред ство у ва ја ре вој умет но сти и зе мља у 
ко ју се спу шта мр тво чо ве ко во те ло.

Ва ја рев по сао је та ко ђе опи сан број ним сти хо ви ма, го то во жи во и ја сно. 
Ти опи си по чи њу на кон по след њег сти ха дру ге пе сме: „Хтео сам већ да одем, 
ал он: по че...“ Об лик гла го ла ко ји је из дво јен (тре ће ли це јед ни не ао ри ста 
гла го ла „по че ти“) ука зу је на при по ве дач ки пре зент ко ји ће у овом де лу 
зна чи ти кон ти ну и ра ну рад њу ко ју је, очи глед но, што ће мо ви де ти на са мом 
кра ју по е ме, не мо гу ће за вр ши ти. У ово „по че“ та ко ће ста ти и све оста ле 
рад ње ко је пред у зи ма ва јар: 

„Об ли цу ди же (с хр пе што се ло жи)
И тре сну по њој се ки ром уз ду жно
Па две по лут ке у гру би крст сло жи
За ве зав ши их жи цом, на чвор, ру жно.

За тим га по пе у врх шта фе ла ја
И стег ну шра фом (уз шкри пу алат ке)
.............................................................
Ва јар се за трен уда љи кроз вра та
И вра тив ши се с гли ном пу них ша ка
Омо та крст у лоп ту ма сног бла та.“

Ва јар је мо дел гле дао, пи љио му у ли це, оби ла зио га, ис кре тао му под бра-
дак. У тим тре ну ци ма (док је ва јар очи глед но ана ли зи рао фор мал не цр те 
ли ца), пе сник је осе тио да је чо ве ко во те ло са мо оклоп у ко ме је са кри вен 
чи тав је дан уну тра шњи свет ко ји се ни ка да не мо же спо зна ти го лим оком.

Ва јар је при ка зан кроз чин ства ра ња и ње го ва уну тра шња дра ма, ства-
ра лач ки на пор ду ха, на ма оста је не до ку чи ва: „Из оп ти ке лир ског су бјек та 
(мо де ла) не ви ди мо, ма да слу ти мо, ва ја ре ву уну тар њу ди на ми ку, али је спољ-
на, да та у де таљ ном опи су рад ње, ви ше не го оче вид на“ (хаМовИћ 2011: 212). 
О уну тра шњој ва ја ре вој дра ми мо же мо слу ти ти на осно ву сти хо ва: „Спа зих 
и гра шке зно ја ка ко с ли ца / Мај сто ра ка пљу и сја ило ва ча. / ... / Тр гао сам се: 
ва јар се од ма ра“. Очи гле дан је огро ман ду хов ни на пор ва ја ра да сво је де ло 
учи ни што са вр ше ни јим.

Гла го ли ма „ме си ти“, „ду би ти“ и „гла ча ти“ (ва јар ме си гли ну и шти цом 
„час ду би, час гла ча“) опи сан је ме тод ко јим ва јар ства ра сво је де ло. Сви 
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на ве де ни гла го ли до би ће но во зна че ње у са мој по е ми ти ме што ће пе сник 
ис ко ри сти ти сим бо ли ку по је ди них мо ти ва: кр ста, ило ва че и очи ју. Док их 
у ра ди о ни ци ва ја ра при ка зу је као пу ка сред ства ко ји ма се ства ра но во де ло 
(крст је осно ва, ило ва ча је сред ство, очи су ту ра ди ана ли зе и ви зу е ли за ци је), 
пе сник ће ове мо ти ве уз ди ћи на ви ши ни во и ти ме да ти по е ми но ви сми сао.

Мо же мо ре ћи да је ва јар ство про то у мет ност на ко јој се ба зи ра по е ма, 
де ло и фор ма дру ге умет но сти (у овом слу ча ју књи жев но сти). 

4. У со не ту Књи ге, мно го ра ни је не го што је ту иде ју про ду био у Разго
во ру с ило ва чом, Сте ван Ра ич ко вић је пи сао о „мр твом све ту“ умет но сти: 

„Оп ко ли ше ме но ћас књи ге – 
зу ре у ме не из свог пра ха.
Ћу тљи ве – ко од стра шне бри ге.
Зби је не – ко од те шког стра ха.

Ја знам да сва ка као жи ва
(Ма да не има ока, уха!)
За ме не не ки го вор скри ва
У не по мич ној ур ни ду ха.

И све што гле дам у њих ду бље
Све ми се ма ње мр твим чи не
Те шкри ње мра ка, тај не зу бље.

Јед не ме ма ме, дру ге пла ше –
Не зна ним гла сом ко из тми не:
Уђи у мр тво цар ство на ше!“

По зив пе сни ку да уђе у мр тво цар ство умет нич ког де ла и го вор ко ји 
књи ге скри ва ју, уо ча ва мо да је иде ја ко ја је про ду бље на у по е ми Раз го вор 
с ило ва чом. На сли чан на чин и ва ја ре во де ло ство ре но од ило ва че је сте без 
ока и уха (иа ко их фор мал но има!) и са мо по се би скри ва го вор што смо ви-
де ли на осно ву раз го во ра ко ји се во де у овој по е ми и на осно ву раз го во ра ко ји 
во ди са ма по е ма са јед ном дру гом умет но шћу. С об зи ром на то да има мо 
твор ца, мо дел и де ло, кроз ком би но ва не од но се ово тро је, пе сник опи су је: 1) 
од нос твор ца и мо де ла, 2) од нос твор ца и де ла, 3) од нос мо де ла и де ла и 4) 
од нос сво тро је (ау тор →мо дел→де ло).

Од нос твор ца и мо де ла умно го ме је при ка зан уну тра шњим од но сом 
мо де ла пре ма твор цу:

„Ста ње у ко јем се пје снич ки су бјект на ла зи је па ра док сал но: при-
вид но је ми ран, уко чен ‘ко не ки кип’, али у ње му се до га ђа ин тен зи ван, 
го то во дра ма ти чан уну тра шњи жи вот. У ате љеу се од ви ја обо стра на ства-
ра лач ка дра ма, ви ђе на и до жи вље на у пје сми очи ма и сви је шћу мо де ла, 
пор тре ти са ног пје сни ка. Пје сник у ча су пор тре ти са ња бук ти из ну тра“ 
(делИћ 2008: 81).
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За раз ли ку од пе сни ка (мо де ла) ко ји у ча су пор тре ти са ња бук ти из
ну тра, тво рац се пре ма мо де лу од но си објек тив но – пе сник је за ње га са мо 
то: мо дел по ко јем ће ство ри ти сво је де ло. О то ме пе сник ка же (пе сма бр. 4):

„Гле дао ме је ду го не тре ми це
Са јед ног ме ста, он да се по ме ри
И ис ко са ми пи љио у ли це
С осме хом не ким као да га ме ри.

Оби ла зи ме (док га тај но пра тим
Оком, па ухом, по тиљ ком, свом ко жом).
Ис кре тао ми под бра дак, а за тим
Осма тро опет са гри ма сом стро жом.“

Док ва јар ства ра, мо дел га „тај но пра ти“ и то не са мо очи ма, већ и оста-
лим чу ли ма што отва ра но ву ди мен зи ју де ла – за раз ли ку од твор ца ко ји 
мо де лу при сту па са мо ви зу ел но, мо дел по чи ње да осе ћа: „И тад осе тих 
ка ко сам под сво јим / Окло пом за све не по знат свет крио.“ Што ви ше мо дел 
од ла зи осе ћа њи ма и се ћа њи ма у сво ју про шлост (он ре ми ни сци ра чи тав 
жи вот) ти ме се све ви ше уда ља ва од твор ца и ње го вог де ла ња и де ла, за то 
су ру ке ко ји ма ва јар ме си гли ну опи са не епи те том „да ле ке“ и нео д ре ђе ном 
за ме ни цом „не ке“ („Ва јар је сво ју гли ну (мо ју гла ву) / Ме сио не ким ру ка ма 
да ле ким.“).

На кон са зна ња и емо тив ног спо зна ња да тво рац сво је де ло гра ди са мо 
пре ма фор ми, а не пре ма све му оно ме што му је ви зу ел но не до ступ но (пси-
хич ки, емо тив ни и ем пи риј ски жи вот мо де ла), пе сник апо стро фи ра твор ца 
и то је је ди но ње го во обра ћа ње ва ја ру: „Мај сто ре: гла чај од сјај бр зог Пе ка 
/ И сен ку Ти се спо ре ко суд би на.“ Но ово обра ћа ње ни је ау ди тив но, ово је 
са мо уну тра шњи глас пе сни ка ко ји, пре ма ду бљим ана ли за ма, мо же мо до-
ве сти у ве зу са по твр дом да је Тво рац већ упи сао, из ме рио и из гла чао ка ко 
на ње го вој ду ши, та ко и на ли цу, и од сјај Пе ка и сен ку Ти се ко ји су ов де 
ме та фо ре за све тлост и та му у пе сни ко вом жи во ту. 

Од нос твор ца и де ла опи сан је сти хо ви ма пре ма ко ји ма се тво рац по-
и сто ве ћу је са оцем: „И ва јар их (гип са не фи гу ре – прим. М. М.) је гле до с 
тре на на трен, / Ал с оком дру гим ко не ки по о чим / Ње га је гре јо соп ствен 
по глед ва трен...“ Ва јар је ока рак те ри сан као тво рац мр твог све та („И, ва јар, 
тво рац мр твог све та, при ђе...“), али на осно ву ва ја ре вог по гле да на слу ћу је-
мо да је он онај ко ји ожи вља ва сво ја де ла ва тре ним по гле дом по о чи ма. Док 
мо дел на кон чи на ства ра ња ћу ти, ва јар раз го ва ра са сво јим де лом („Ја ћу тим: 
он са бла том раз го ва ра“). 

На су прот мо ти ви ма то пло те ко ји су за јед но са ва ја рем и ње го вим де ла-
њем ушли у ате ље (на ло жио је пећ, а по том то пло осма тра сво ја де ла), сто је 
мо ти ви хлад но ће и ре зиг на ци је, па и стра ха, мо де ла пре ма де лу. На осно ву 
од но са мо де ла и де ла про ду бље на је дра ма ства ра ња ко ја је основ на иде ја 
по е ме. Од са мог по чет ка по е ме, од ула ска у ате ље, лир ски су бје кат пре до ча ва 
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емо ци ју хлад но ће, уз др жа но сти и стра ха. Овим емо ци ја ма он уво ди чи та-
о ца у ме та фи зич ки кон текст ства ра ња ко ји ће про ду би ти да љим мо ти ви ма: 
„Сто ји пре да мном бре зов крст без сја ја / Ко уга ше ни знак из не ке гат ке. /... 
/ Омо та крст у лоп ту ма сног бла та.“ По че так ства ра ња за сно ван је на кр сту, 
крст је осно ва, али и свр ше так све га, као и са ма ило ва ча:

„Јед на ме сли ка ра за ра и ни шти:
Ви дим већ се бе-гли ну ис под тра ве.
И ја осе ћам ка ко ме не ти шти
Тај бре зов крст у бла ту оне гла ве.“

По и сто ве ћи ва ње са де лом у на ста ја њу („Ва јар је сво ју гли ну (мо ју гла ву)“), 
до во ди до мо гућ но сти отва ра ња но вог све та – уну тра шњег све та мо де ла – 
ко ји ће пред со бом пер ци пи ра ти је ди но фор му, од у зи ма ју ћи јој мо гућ ност 
ка кве са др жи не:

„Исту пам ко рак и мо трим ис ко са
Ка ко се гли на већ сво ди на де ло:
Али то ни су мој нос, уши, ко са,
Ка мо ли уста, очи, мо је че ло...“

Пе сник (мо дел) не мо же у „том скла ду блат не ма се“ от кри ти оно што 
је ми ну ло кроз ње га; и очи, и уши скри ва ју уну тра шње зву ке и кри ке, али 
та ко да се чи та лац усме ра ва ка по след њем „скри ва њу“ (уши се по ре де са 
гро бом). С тим у ве зи, апо стро фи ра ње у по след њој де се тој пе сми по е ме, 
зна чи ко нач но обра ћа ње ило ва чи:

„Осе ћам-ви дим на ше трај не ни ти
Искон ска гру до пре ну та из тми на:
Ти ћеш уме сто ме не ов де би ти
Да но сиш мој лик кад ја бу дем гли на.“

По ред ду ал них од но са ко ји ма Ра ич ко вић сли ка раз ли чи та емо тив на 
ста ња и раз ли чи те пе р цеп ци је чи на ства ра ња, у од но су трој ства (ау тор→ 
мо дел→де ло) ви ди мо по ло жај мо де ла као из оп ште ног су бјек та: 

„Тр гао сам се: ва јар се од ма ра.
Час гле да ме не, а час ило ва чу.
Ја ћу тим: он са бла том раз го ва ра
(Ко да о ме ни во де реч у тра чу).

По на ша мо се овог зад њег са та
Ко да нас ов де сад тро ји ца има.
Ва јар је бли жи оно ме од бла та.
А ја сам као ту ђин ме ђу њи ма.“
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На ве де ним сти хо ви ма, лир ски су бје кат ука зу је на дис тан цу ко ја по-
сто ји из ме ђу ње га са јед не стра не и твор ца и де ла са дру ге. Ти ме се де фи-
ни ше ве за из ме ђу ства ра о ца и ње го вог де ла – ка ко мо ти вом раз го во ра та ко 
и уво ђе њем но ве лек се ме „трач“. Упра во „реч у тра чу“ под ра зу ме ва ин ти му 
из ме ђу твор ца и де ла, ону ин ти му ко ја зна чи раз ма тра ње тре ћег су бјек та, 
ту ђи на. Овим је Ра ич ко вић ди фе рен ци рао два раз го во ра: свој раз го вор са 
ило ва чом и ва ја рев раз го вор са ило ва чом. Оба раз го во ра, на рав но, при па-
да ју тре ћем то јест тво ре тре ћи, све о бу хват ни, на њи ма за сно ван – по е му 
Раз го вор с ило ва чом.

5. „У по ми ња ном Раз го во ру с ило ва чом тво рач ки се укр шта ју на ту ра-
ли зам/ма те ри ја ли зам и есте ти зам/спи ри ту а ли зам, или дви је во ље: она што, 
по ла зе ћи ‘од о здо’, до но си фак то граф ску, об на же ну сли ку ствар но сти, и она 
дру га, об ли ко твор на, ко ја на сту па ‘од о зго’, у име на че ла са ме умет но сти, 
на че ла ума, скла да и ре да“ (тонтИћ 1990), за па жа Сте ван Тон тић. На ту ра-
ли зам, ма те ри ја ли зам, есте ти зам и спи ри ту а ли зам је су че ти ри тач ке, по пут 
кра ко ва на кр сту из по е ме, око ко јих се кон стру и ше идеј ни си стем Раз го
во ра с ило ва чом. Већ по ме ну тим до ми нант ним мо ти ви ма (крст, очи, ило-
ва ча) отва ра ју се вра та уну тра шњих и спо ља шњих све то ва у овој по е ми 
чи ме се по сти же укр шта ње че ти ри на ве де не став ке. По ред кр ста, сим бо-
лич ко зна че ње кру га пре ко мо ти ва лоп те („лоп та ма сног бла та“), очи ју, 
по нор-бо ра, уши ју („два блат на уха (ко два гро ба)“), ука зу је на те жњу ка 
за о кру же но сти, ка ко фор мал ној (ва јар пра ви фи гу ру гла ве) та ко и су штин-
ској (су бје кат се све вре ме упи ње да ука же на свој жи вот, по но ре и пу те ве 
ко ји во де до ко нач не спо зна је све га оно га што је ми ну ло кроз ње га). 

Је дан од на чи на на ко ји се ула зи из све та ате љеа у уну тра шње све то ве 
про та го ни ста је сте на чин пер цеп ци је и ту до ми ни ра мо тив очи ју: ти ме што 
на са мом по чет ку пе сник ка же да су га „гле да ле“ гип са не фи гу ре и „пра ти-
ле“ очи са ре ље фа и пло ча, том мр твом све ту при зна је жи во то дав ност; 
за тим се по гле дом отва ра ва ја рев уну тра шњи свет – ва јар је сво ја де ла гле-
дао „оком дру гим, ко не ки по о чим“, тај по глед је опи сан као „ва трен“. За 
раз ли ку од ва тре ног по гле да упу ће ног де ли ма, ва јар је, са дру ге стар не, 
мо дел гле дао не тре ми це и пи љио у ње га, „осма трао га“. У то ку чи на ства ра-
ња, пе сник сто ји за сво јим по тиљ ком као да гле да „се бе иза смр ти“ и ти ме 
уво ди ме та фи зич ки ни во све сти. Он ка сни је мо три ка ко се гли на сво ди на 
де ло, али уви ђа да то де ло не ма слич но сти са њим, јер је са мо фор ма, али 
не и сли ка су шти не ње го вог жи во та. Из те гли не „зу ри по глед без о бли чан“, 
ту је све на лик дру гим љу ди ма, пе сни ко ве „очи су ски ну те са дру гих“. Пе-
сник се пи та:

„Куд су кроз гли ну мо јих ока оба
Иш че зле дав но са кри ве не сли ке?
Гле дам два блат на уха (ко два гро ба)
Ка ко су скри ли све зву ке и кри ке!“
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Ва јар у тре нут ку од мо ра „гле да“ час мо дел, час ило ва чу. Из све га ово-
га за па жа мо да се фо кус пер цеп ци је по ме ра са ва ја ра на мо дел или де ло, али 
се је ди но от кри ва уну тра шњи свет мо де ла, јер је он у ства ри у тој по зи ци ји 
да го во ри о се би и свом ви ђе њу ва јар ства, о ре цеп ци ји де ла ко ја је усло вље на 
ка ко емо тив ним ста њем су бјек та та ко и мо ти ви ма ило ва че и кр ста.

Ми и лир ског су бјек та и ва ја ра ви ди мо и по сма тра мо у су де ло ва њу у 
чи ну кре а ци је. С об зи ром на то да је су бје кат у ста тич ној по зи ци ји, он има 
вре ме на за фи ло зоф ску ин тер пре та ци ју ово га чи на. Са дру ге стра не, ва јар 
је ди на ми чан, али ње гов уну тра шњи свет оста је без ја сне сли ке – мо же мо 
прет по ста ви ти да пе сник на тај на чин упу ћу је на чист чин кре а ци је у то ку 
ко јег се дух ства ра о ца на ла зи у „до слу ху“ са Твор цем, у сфе ра ма те шко појм-
љи вим ко је ис кљу чу ју ток ми сли и ука зу ју на ду хов ни по ло жај ства ра о ца. 
Он се пре зно ја ва, а ка сни је и од ма ра – ми схва та мо да је ње го во де ла ње 
на пор но, а тај на пор је са мо ис ко ри шћен у још јед ној мо де ло вој ин тер пре-
та ци ји соп стве не пер цеп ци је: ва јар се тру дио и тру дио, али ни је ус пео да у 
сво је де ло утка су шти ну жи во та. Сто га лир ски су бје кат по ру чу је ило ва чи:

„Па кад се гли не по но во до ко па
Скре ни му пр сте ил врх ма ле да ске
Нек у твом бла ту ко ам бис ис ко па
Пут до мог пра вог ли ка ме сто ма ске.“

Пут до пра вог ли ка је ам бис, он „во ди кроз ам бис у ко ји би ста ле све 
уну тар ње дра ме пор тре ти са ног пје сни ка“ (делИћ 2008: 85). На кра ју по е ме, 
пе сник тра жи од ило ва че да по мог не ва ја ру. То је зах тев да де ло по мог не 
свом твор цу ана лог но мо ћи ко ју у се би са др жи, а ко ја нас, ре ци пи јен те и 
кон зу мен те умет но сти, ме ња.

Да би мо гао да за тра жи не што ова ко од ило ва че, пе сник је мо рао да пре-
ђе пут од обич не ви зу ел не пер цеп ци је до уз ви ше не спо зна је и са мо спо зна је; 
пут од су бјек тив ног од ри ца ња вред но сти де лу до објек тив не спо зна је умет-
но сти и ње не естет ске мо ћи. Сто га он у по след њим сти хо ви ма осе ћа-ви ди: 
„Осе ћам-ви дим на ше трај не ни ти / Искон ска гру до...“ То осе ћа ње-ви ђе ње, 
ко нач но от кро ве ње ве зе из ме ђу де ла и мо де ла, при зна ње је и ве ра у моћ де ла 
(„...ти пре ни / Већ сад у се би моћ ко ја нас ме ња“) да мо же ути ца ти на твор ца да 
утка су шти ну у фор му. Трај не ни ти ко је пе сник „осе ћа-ви ди“ са јед не стра не 
су ве за пе сни ка и бу ду ће смр ти, а са дру ге ве за де ла и оно га ко га то де ло по-
дра жа ва: „Ра ич ко ви ће ва по е ма Раз го вор с ило ва чом је сте по е ма о мо гућ но-
сти ма, мо ћи ма и до ме ти ма умјет нич ког ства ра ња; о ства ра њу као про це су 
бли ском до жи вља ју људ ске смрт но сти и бор бе про тив ње; о пре ла ску у „гру-
мен гли не уже же не“ смр ћу и ства ра лач ким про це сом“ (делИћ 2008: 85–86).

6. У по е ми Раз го вор с ило ва чом, у раз ви је ној жи вој сли ци при сут ног 
су бјек та као мо де ла, твор ца и де ла у на ста ја њу – у тро у глу умет нич ког чина 
– на ла зи мо ан тич ку фи ло зоф ску по став ку о по дра жа ва њу ствар но сти. У 
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су прот ста вље но сти две ју умет но сти, два на чи на ства ра ња, (књи жев но сти 
и ва јар ства), ука за но је на иде ју о ства ра њу, уло зи твор ца и мо де ла у том 
ства ра њу, чи ме се те жи из ве сном ре ше њу про бле ма умет но сти ко ји је у 
ства ри про блем ми ме си са.

На ту ра ли зам, ма те ри ја ли зам, есте ти зам и спи ри ту а ли зам је су че ти ри 
тач ке, по пут кра ко ва на кр сту из по е ме, око ко јих се кон стру и ше идеј ни 
си стем Раз го во ра с ило ва чом. Ва јар ство је сме ште но уну тар књи жев но сти, 
за пра во се књи жев но де ло ко ри сти ка ко би се про го во ри ло о ва јар ству. У 
овом слу ча ју је у пи та њу спе ци фи чан мо дел и ње го ва по зи ци ја, али се уни-
вер зал ни је зик естет ског и идеј ног јед на ко пре по зна је као је зик умет но сти, 
по ло жа ја твор ца, мо де ла и де ла у од но су на веч ност или за бо рав.

Упо тре ба име ни це „раз го вор“ у на сло ву по е ме, упу ћу је на ко му ни ка-
ци ју и ко му ни ка тив ну ра ван овог де ла, јер је чи та лац по зван да по ста не 
„слу ша лац“ јед ног раз го во ра. И он ће то по ста ти у про це су чи та ња, али пре 
све га у про це су ре цеп ци је тек ста. Па ра докс ди ја ло га умет но сти у Раз го во ру 
с ило ва чом про из и ла зи из стал не пе сни ко ве тврд ње о не мо гућ но сти соп стве-
ног ура ња ња у де ло пред со бом што је у ства ри глав ни мо ти ва тор по е ме 
као на ра ти ва о пе сни ко вом жи во ту.

Пе сник је у по сто је ћим „раз го во ри ма“ по е ме (раз го вор са ило ва чом-скулп-
ту ром, раз го вор са ило ва чом-зе мљом, раз го вор мо де ла и де ла, раз го вор твор-
ца и де ла) пре шао пут од обич не ви зу ел не пер цеп ци је до уз ви ше не спо зна-
је, пут од су бјек тив ног од ри ца ња вред но сти де лу до објек тив не спо зна је 
умет но сти и ње не естет ске мо ћи. Сто га је ње го во ко нач но осе ћа ње-ви ђе ње 
за пра во от кро ве ње ве зе из ме ђу де ла и мо де ла, при зна ње и ве ра у моћ де ла да 
мо же ути ца ти на твор ца да утка су шти ну у фор му. Трај не ни ти ко је пе сник 
„осе ћа-ви ди“ са јед не стра не су ве за пе сни ка и бу ду ће смр ти, а са дру ге 
ве за де ла и оно га ко га то де ло по дра жа ва. 

По е ма Раз го вор с ило ва чом пред ста вља пе снич ко све до чан ство о мо ћи 
умет нич ког де ла и кре а ци ји као про це су по дра жа ва ња ствар но сти кроз пре-
и спи ти ва ње ис ку ства мо де ла и ње го вог ди рект ног уче шћа у чи ну ства ра ња. 
Са дру ге стра не она је и све до чан ство о не рас ки ди вом лан цу ства ра лач ких 
по тен ци ја ла у ко јем и мо дел мо же по ста ти тво рац. Ди ја ло гом књи жев но сти 
и ва јар ства у по е ми, Ра ич ко вић је ука зао на умет нич ки чин као оп ште ме-
сто, на по кре тач ке си ле ства ра ња (ми шље ње и осе ћа ња) као на чи ни ма ко-
му ни ка ци је са све том иде ја. Ти ме је јед ним осо бе ним пе снич ким при сту пом 
са гле дао ми ме сис и укр стио не ко ли ко ди мен зи ја чо ве ко ве ствар но сти са 
ја сном по ру ком да умет ност има моћ ко јом пре ва зи ла зи чо ве ко ву смрт ност.

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
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the tran si en ce of li fe, the di rect con nec tion bet we en de ath and art, the re la ti on ship bet-
we en the cre a tor and its cre a tion. Alt ho ugh pes si mi stic in many of his ver ses that ha ve 
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ali ve, even tho ugh it is in it self a “dead world”. Such sig ni fi can ce, layered in the hid den 
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Др Јо ван М. Де лић

ПО МЈЕ РА ЊЕ РИТ МИЧ КИХ ГРА НИ ЦА  
СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА И СТИ ХА 

‒ Ми ло сав Те шић пре ма Во ји сла ву Или ћу –

Овај рад је на ста вак на шег ис тра жи ва ња ре флек са пје сни штва 
Во ји сла ва Или ћа у срп ској по е зи ји два де се то га сто ље ћа. Во ји слав 
Илић се с раз ло гом сма тра ре фор ма то ром срп ско га сти ха и пре те-
чом срп ске мо дер не. Ми ло сав Те шић је тво рац срп ског ам фи бра ха 
и ба рем јед ног осо бе ног ти па срп ског члан ко ви тог сти ха ко ји се 
мо же до жи вје ти и као псе у до хек са ме тар. По сто ји ли и ка ко из гле-
да Те ши ћев псе у до хек са ме тар? Тим пи та њем се ба ви овај рад. 

Кључ не ри је чи: (Ау то)по е ти ка, вер со ло ги ја, ри там, (члан ко-
ви ти) стих, псе у до хек са ме тар, це зу ра, ам фи брах, стро фа, рон до, 
ци тат ност, оп ко ра че ње.

1. Пе ва ње и ме ра (2016) на слов је књи ге „књи жев но-есте тич ких и ме трич-
ких ана ли за”, пје сни ка Ми ло са ва Те ши ћа ко ји по га ђа су шти ну Те ши ће вог 
од но са пре ма пје сми и пје ва њу. Тај на слов ни је ни ка кво из не на ђе ње; им-
пли ци ран је у број ним Те ши ће вим ау то по ет ским сти хо ви ма, по пут оног 
нај по зна ти јег, а вје ро ват но и нај срећ ни јег: „У те сном скло пу ме три ке и бо-
ла”, чи ји је пр ви по лу стих – У те сном скло пу – већ по стао на слов јед ног 
по зна тог пје сни ко вог из бо ра у ре пре зен та тив ној еди ци ји „На гра да Де сан ка 
Мак си мо вић”. То ће ре ћи да пје сник мје ри и уте же сво је сти хо ве са пу ном 
и из гра ђе ном по е тич ком са мо сви је шћу. Ње го ва из у зет на је зич ка осје тљи-
вост и је зи ко слов на зна ња у то ме су му од пр во ра зред не по мо ћи. 

Од сре ди не осам де се тих го ди на – от ка ко је по чео да об ја вљу је сво је 
књи ге (1986) у свом зре лом до бу (у че тр де се тој) – Те шић се по чео за ни ма ти 
за стих као ме трич ко-рит мич ки фе но мен и за пи та ња „ме три ке”, од но сно 
вер со ло ги је, та ко да је ме ђу нај по све ће ни јим на шим пје сни ци ма у овој, 
ина че екс клу зив ној обла сти. Те шић при па да оној ма њој гру пи срп ских пје-
сни ка ко ји су ак тив ни ис тра жи ва чи рит ма и рит мо твор них мо гућ но сти 
срп ско га сти ха и је зи ка; пје сни ка ко ји раз ми чу и по мје ра ју мо гућ но сти 
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сво га је зи ка и из не на ђу ју сво јим до стиг ну ћи ма. Та до стиг ну ћа ни је су уви-
јек бла го вре ме но ни пре по зна та ни име но ва на, па је сам пје сник на ла зио 
на чи на да на њих скре не па жњу. А по мје ра ти рит мич ке мо гућ но сти сво га 
је зи ка и по ка за ти ка ко су то чи ни ли дру ги пје сни ци – ве ли ки прет ход ни ци 
и по не ки са вре ме ник – ни ка ко ни је ма ли под виг, па су на том пла ну Те ши-
ће ве за слу ге ри јет ке и нео спор не, чак и је дин стве не. 

Те ши ћев од нос пре ма тра ди ци ји је ди ја ло шки и кре а ти ван. Тај ди ја лог 
с тра ди ци јом се же до Пи сма, од но сно до Ста рог и Но вог За вје та, па пре ко 
срп ско ви зан тиј ске тра ди ци је, Ра ча на и Сен тан дре је до но ви јег срп ског пје сни-
штва: Сте ри је, Бран ка Ра ди че ви ћа, Ње го ша, по себ но Ла зе Ко сти ћа, Во јисла-
ва Или ћа и Ду чи ћа, Ра ки ћа, Ди са, Ви на ве ра, На ста си је ви ћа, Ку ле но ви ћа, 
Вас ка По пе и Ива на В. Ла ли ћа, од но сно до са вре ме ни ка Рај ка Пе тро ва Но га. 
При ви ле го ва ни су пје сни ци ис тра жи ва чи у је зи ку, рит му, зву ку и ме ло ди ји, 
ка кви су Ла за Ко стић, Ста ни слав Ви на вер и Мом чи ло На ста си је вић. 

Ра до зна лац, ис тра жи вач у сти ху и је зи ку, Те шић ис пи ту је из ра жај не 
мо гућ но сти сти хо ва раз ли чи те ду жи не. Ра спон ду жи не Те ши ће вих сти хо-
ва из у зет но је и не у би ча је но ве лик. Изо си ла бич ки сти хо ви се кре ћу од три 
(Пра сликгат ка, Кроз флу ид, У су тон тмур), че ти ри (Кров од пру ћа, Зи да ни ца 
што тре пе ри), пет (Пре лест се ве ра, Ома ма) и шест сло го ва (До че ти ри 
мли на), па до осам на ест, ко ли ко их има ју број не пје сме у ше сто стоп ном 
ам фи бра ху. Тај ра спон се по ве ћа ва, ако се узму у об зир пје сме ко је ни је су 
гра ђе не на прин ци пу изо си ла бич но сти, ка ква је Дру га гроб на пе сма, чи ја су 
пр ва че ти ри сти ха јед но сло жне ри је чи: Чврст / рам / Крст / Кам. Већ ова ко 
ле ти ми чан по глед до во ди у пи та ње те зу пре ма ко јој је мо дер ној по е зи ји стран 
кра так стих. Вер со ло зи ће има ти по сла са сти хо ви ма Ми ло са ва Те ши ћа.

Нас ће ово га пу та за ни ма ти два ти па ду жих Те ши ће вих сти хо ва: пр ви 
од пет на ест и дру ги од осам на ест сло го ва. Оба су члан ко ви ти сти хо ви са 
двје ма це зу ра ма и три ма члан ци ма (од сјеч ци ма). Пр ви има три члан ка од 
по пет, а дру ги од по шест сло го ва. Оба су – а на ро чи то дру ги – Те ши ћев 
до при нос срп ском пје снич ком рит му. Пр ви се по ја вио са Сед ми цом (1999) 
– њи ме је ис пје ва на Ма ла слу жба – а дру ги са Млин ским ко лом (2010). На 
оба смо и ра ни је бла го вре ме но ре а го ва ли – би ло је ја сно да се до го ди ло не што 
но во у срп ском сти ху; по на шем осје ћа њу – не што из у зет но ва жно што би 
мо ра ла да ре ги стру је срп ска вер со ло ги ја и исто ри ја сти ха: са Млин ским 
ко лом ам фи брах је по стао срп ски пје снич ки ри там, а овим лир ским спје во-
ви ма ство ре на су два но ва ти па срп ског члан ко ви тог сти ха. Те на ше „ре ак-
ци је” ни је су има ле од је ка, па их, ево, по ја ча не по на вља мо. 

На кра ју дру гог ми ле ни ју ма хри шћан ства срп ска по е зи ја је да ла дви је 
из у зет не пје снич ке књи ге – два лир ска спје ва – Че ти ри ка но на Ива на В. 
Ла ли ћа (1996) и Сед ми цу Ми ло са ва Те ши ћа (1999). Обје књи ге су на гла ше но 
у зна ку хри шћан ства; обје су у зна ку об но ве срп ско ви зан тиј ске тра ди ци је 
пје ва ња и пје сни штва, обје жан ров ски и пје снич ким об ли ци ма уна пре ђу ју 
срп ско пје сни штво обо га ћу ју ћи ње гов ре пер то ар об ли ка и зна чењ ске до ме-
те. Не по ми ње мо их слу чај но за јед но: књи жев но срод ство се, сре ћом, би ра, 
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па је Те шић иза брао Ива на В. Ла ли ћа ме ђу сво је нај бли же књи жев не срод-
ни ке. Иван В. Ла лић је сво јом пје снич ком књи гом Пи смо (1992), а на ро чи то 
лир ским спје вом Че ти ри ка но на, охра брио Ми ло са ва Те ши ћа на пје снич ку 
аван ту ру и под виг зва ни Сед ми ца. Ри јеч је о из у зет ној пје снич кој књи зи 
ко ја је до ни је ла ино ва ци је и на пла ну сти ха. И Ла лић и Те шић су ве о ма 
упу ће ни у пи та ња вер си фи ка ци је: Ла лић као ау тен ти чан пје сник и пре во-
ди лац по е зи је са ви ше стра них је зи ка; Те шић као пје сник и је зи ко сло вац. 
Не тре ба за бо ра ви ти да су обо ји ца по што ва о ци Во ји сла ва Или ћа; Ла лић, 
уз Па ви ћа, си гур но нај ве ћи у дру гој по ло ви ни два де се тог ви је ка. 

У под тек сту Сед ми це је Би бли ја, у је дин ству Ста ро га и Но вог За вје та: 
Књи га По ста ња и От кро ве ње Јо ва но во, од но сно Мој си је и Јо ван Бо го слов 
при је свих. Од но ви јих срп ских пје сни ка и пје снич ких оства ре ња по вла-
шће но мје сто има Ла за Ко стић и ње го во Ства ра ње све та. Те шић на во ди 
два Ко сти ће ва ка тре на у ше стер ци ма са си сте мом ри мо ва ња abcb. То је кра
ко вјак – стал ни об лик стро фе пољ ског по ри је кла – из вор но ве се ла стро фа 
пје са ма по ско чи ца. Ми ви ди мо при кри ве ни Те ши ћев омаж Ла зи Ко сти ћу у 
се дам пје ва ња Не де љи, ис пје ва них у сим те рич ним „лир ским” де се тер ци ма, 
у ко ји ма је ис пје ва на и Ко сти ће ва San ta Ma ria del la Sa lu te. Те ши ће ва стро фа 
је знат но ду жа од Ко сти ће ве стан це: два на е сто стих, што ће ре ћи – дво стру-
ка се сти на, са си сте мом ри мо ва ња ду пле се сти не: ababccdedеff. Пр вих шест 
пје ва ња има по три два нае сто сти ха, а сед мо и за вр шно чак свих се дам, што 
је укуп но рав но два де сет пет стро фа и три ста сти хо ва – си ме трич них лир-
ских де се та ра ца. 

Као што је Ла за Ко стић сво је Ства ра ње све та ис пје вао у нео бич ном 
рит му кра ко вја ка – сту дент ске ве се ле пје сме по ша ли це – и Ми ло сав Те шић 
би ра нео би чан и вр ло за хтје ван стра ни, стал ни об лик пје сме ро ман ског 
по ри је кла – рон до. То је пје сма од три на ест сти хо ва у ко јој се је дан стих 
по на вља три пу та: на по чет ку (пр ви), у сре ди ни (сед ми) и на кра ју (три на-
е сти стих). Стих је јам пски је да на е сте рац са ри мом до сљед но про ве де ном 
кроз све пје сме и сти хо ве по си сте му: ababccad dac ca. Че сти пра ти о ци ово га 
об ли ка – због ње го ве за хтјев но сти – је су из вје шта че ност и не при род на син-
так са, што је мај стор вер си фи ка ци је, ка кав је Те шић, срећ но из бје гао, са 
пу ном сви је шћу о ис ку ше њи ма об ли ка. О син так си, ма шти и ра до сти ства-
ра ла штва Те шић пје ва у пр вом ди је лу пр ве пје сме Утор ка:

Из во де бле сне не бе ско острв це,
ре зер ват жа ра, дир љив уз дах ва тре.
Кад јед ном пла не моћ но па ли дрв це,
та јан ствен дах ће син так су да на тре,
у бр сној кро шњи рас пук ну ће ма шта
ве дри ну ми сли, ра дост ства ра ла штва. 

Та јан ствен дах ће син так су да на тре као што се на ти ре хљеб у наћ-
ва ма при ли ком ми је ше ња и об ли ко ва ња, па сво ју син так су на ти ре Тво рац 
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док одва ја коп но од мо ра, као што то чи ни и пје сник опје ва ју ћи ства ра ње 
сви је та. Ма шта и ра дост ства ра ла штва, нео дво ји ви су од ства ра ња. 

Три пут по но вље ни стих по стао је у Те ши ћа ре френ и но си лац зна че ња, 
од но сно стуб сми сла, и при род но је угра ђен у син так су и ри там пје сме. У 
рон доу је опје ва но свих шест да на ства ра ња, док је не дје ља – од Бо га оста-
вље ни пра зник и све ча ни дан од мо ра – опје ва на, ка ко смо већ ре кли, у лир-
ском си ме трич ном де се тер цу, ко ји је у кон тек сту спје ва по стао пра знич ни 
стих. Тих три ста сти хо ва Не де ље је сте по здрав пра зни ку ства ра ња сви је та; 
по здрав Твор цу и Тво ре ви ни, али и из раз бри ге, па и стра ха за Тво ре ви ну. 
На зна чен је ри зик „осмог да на” и свр хо ви тост исто ри је ко ја во ди ка Но вом 
Је ру са ли му и Апо ка лип си. 

По на шем осје ћа њу, Те шић на сто ји да ускла ди зна че ње пје сме и спје ва 
у цје ли ни са пје снич ким об ли ком сти ха, стро фе и пје сме, и у то ме успи је ва. 
Слу ти мо да је пје сник на мјер но тра жио строг, те жак, за ме тан и за хтје ван 
об лик, ка кав је рон до, да би њи ме су ге ри сао му ку ства ра ња и ства ра ла штва; 
ства ра лач ки на пор и те жак пут до Тво ре ви не. Слу ти мо да је тро стру ко по-
на вља ње у рон доу ускла ђе но са иде јом Трој ства, од но сно утро је них си ла 
из пе те пје сме Сре да, по на шем су ду – ау то по е тич ке. Као да је у тој пје сми 
ма ла по е ти ка Те ши ће вог рон доа и ње го ве утро је но сти ‒ утро је них си ла. 
Трој ство је већ у пр вом, од но сно тро стру ко по на вља ју ћем сти ху: 

О жи шко ли пе с ја се но вог хра ста,
у та квом скло пу тек си све ти ли ште (…)

Ли па, ја сен и храст су тек у трој ству биљ но све ти ли ште, ко је ће „да 
хо ром ли шћа сла ви чи но дје ство”. Ово зна че ње се на гла ша ва и про ду бљу је 
у дру гом ди је лу пје сме:

О жи шко ли пе с ја се но вог хра ста,
ем бри он ти си утро је них си ла,
што тра ју рит мом сим фо ни је би ља,
у чи јем рон ду је зик ни је фар са,
већ шум је тре шњев, гу шћи не го смо ла,
кад Сре да ври сне: То пла сам – а го ла!

О жи шко ли пе с ја се но вог хра ста!

Оно што је на зна че но пр вим, по твр ђе но сре ди шњим и по ен ти ра но завр-
шним сти хом, про ду бље но је и обо га ће но сти хо ви ма дру го га ди је ла пје сме: 
то је са да не дво сми сле но „ем бри он (…) утро је них си ла”. Те шић – ве ли ки 
по кло ник и пје сник би ља – ви ди да те „утро је не си ле” „игра ју рит мом сим-
фо ни је би ља”, а у рон ду рит ма сим фо ни је би ља „је зик ни је фар са”, већ је, 
као тре шњин шум, „гу шћи не го смо ла”. Биљ ке су те ко ји ма се опје ва при-
ро да рон доа ње го во га трој ства и ње го во га је зи ка. 

По сто ји нај ма ње још је дан раз лог са ко је га је Те шић мо гао по сег ну ти 
за јед ним ме ђу на род ним стал ним об ли ком: те ма ства ра ња сви је та је уни-
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вер зал на, ва се љен ска, ко смич ка, па је ме ђу на род ни стал ни об лик пје сме 
при ро дан и „при го дан” да се та ква те ма њи ме опје ва; рон до је за та кву те му 
био ви ше стру ко иза зов ни ји од со не та. 

Мо жда је сад тре ну так да се опет при сје ти мо већ по ме ну тог, по зна тог, 
по е тич ки усмје ре ног Те ши ће вог сти ха: У те сном скло пу ме три ке и бо ла”, 
та ко ђе три пут по но вље ног у ше стој пје сми Сре де, по што смо го во ри ли о 
тје ско ба ма, ис ку ше њи ма и функ ци ји рон доа. Ма да овај стих нат кри љу је и 
озра чу је цје ло куп но Те ши ће во ства ра ла штво, он је за ни мљив и сто га што 
је чи та ву ше сту пје сму Сре де по е тич ки усмје рио и што је иза звао пје сни ка 
да се од ре ди пре ма би љу и пре ма пат њи. 

У пр вом ди је лу пје сме от кри ва се не што од тај не ства ра лач ког про це-
са. Биљ ке – у овој пје сми др ве ће – на ви ру жа ром сво га шу шта ња и шу мо ра 
пје сни ку на вра та, пре о бра жа ва ју ћи га у ку ћу чи ји те мељ пје ва; иза зи ва ју ћи, 
да кле, пло дан пљу сак и пје сму као ко на чан ре зул тат то га су сре та са шу-
шта њем би ља на вра ти ма: 

У те сном скло пу ме три ке и бо ла, 
„Ми ри шу ли пе с пи то мог Вра ча ра”,
а с вра та мо јих вр ба, грм, то по ла
за шу ште жа ром, као са ва тра ља,
те че кам пљу сак, пло до тво ран, се мен,
да бу дем ку ћа ко јој пе ва те мељ. 

У дру гом ди је лу ри јеч је о од но су ти је сног скло па и бо ла са бру ше њем 
фи но ће „ре ги стром од пат ње”. Тим те шким осје ћа њем и ис ку ством се, да кле 
бру си фи но ћа сти ха и пје сме и до сти же се же ље ни по ет ски ни во, а на кра-
ју пје сме се уз бу ђе ње пре но си на биљ ке све до при сног за гр ља ја. При том 
онај ко ји гр ли ни је пје снич ки су бје кат, већ биљ ка – ја блан. Пје сник не гр ли 
ру ме но гра ње, као Цр њан ски, већ тр пи рад њу, као Дис:

У те сном скло пу ме три ке и бо ла,
фи но ћу бру си ре ги стар од пат њи,
а све ћом ла на му че ни штво плам ти.
По ја чај шкри пу, шкрип ни це из чво ра:
бре жуљ ци мо ји брст, и ко ров, је же
док ја блан, буч но, гр ли ме и сте же –

у те сном скло пу ме три ке и бо ла.

Та ко се „ус пут” от кри ва ју три Те ши ће ва по е тич ка на че ла, ка рак те ри-
стич на за ње го ву по е ти ку уоп ште: ти је сан склоп ме три ке и бо ла, од нос пре-
ма би љу и пре о бра жај у ства ра лач ком про це су. А то се ни је смје ло за о би ћи 
ни пре ћу та ти, ма да ни је нај не по сред ни је ве за но за на шу те му. Уо ста лом, 
ре кли смо, понављaмо и по на вља ће мо да је на ше ба вље ње пи та њи ма сти ха 
и рит ма ис кљу чи во у функ ци ји ту ма че ња по е зи је и по е ти ке. А о по е зи ји и 
по е ти ци го во ри мо све ври је ме. 
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Упра во из по е то ло шких раз ло га упозорaвамо да је пје сник до пи сао 
На зна ке и раз ја шње ња уз дру го, до пу ње но из да ње Сед ми це (2015). У пр вој 
ре че ни ци он са оп шта ва чи та о цу да ње гов „лир ски спјев, у из ве сној ме ри 
пра ти ка нон ску струк ту ру ви зан тиј ско–ста ро срп ског ду хов ног пе сни штва”, 
па су сто га мо ра ли би ти „об ја шње ни цр кве нок њи жев ни тер ми ни из обла сти 
ви зан тиј ско-ста ро срп ског ду хов ног пе сни штва”, а упра во та лек си ка из ра-
жа ва „пра во слав но-хри шћан ско осе ћа ње све та” и да је ци је лом спје ву „основ-
ни ли те рар ни тон”. Ни је ри јеч ни о ка квом но вом сред њо вје ко вљу, ни ти 
мо дер ни пје сник мо же би ти чо вјек Сред ње га ви је ка све и ка да би то же лио, 
већ о при род ној по тре би мо дер ног пје сни ка да ус по ста ви ди ја лог са нај ду бљом 
сво јом тра ди ци јом и да тим ди ја ло гом обо га ти и сво је мо дер но пје сни штво. 
Тај ди ја лог је по ре див с оним ко ји је сво је вре ме но ус по ста вио Т. С. Ели от 
са Дан те ом, од но сно са оним ко ји је у на шој по е зи ји већ ус по ста вио Иван 
В. Ла лић двје ма сво јим по сљед њим већ по ми ња ним књи га ма Пи смо (1992) 
и Че ти ри ка но на (1996). На рав но да је то га ди ја ло га би ло и ра ни је и да су га 
ус по ста ви ли на ши сво је вре ме но нај мо дер ни ји пје сни ци – Вас ко По па, без 
чи јег за ла га ња не би би ло Ср бља ка, и Ми о драг Па вло вић, без чи је Ан то
ло ги је срп ског пе сни штва не би би ло сви је сти о је дин ству и цје ли ни срп ског 
пје сни штва. Да нас се, ба рем за нас, по ка зу је све зна чај ни јом пр ва пје снич-
ка књи га Ми ло ра да Па ви ћа, нео бич ног „сло је ви тог” на сло ва Па лимп се сти 
(1967), па Ме се чев ка мен (1971), а он да ње го ва про зна дје ла, при је свих 
Ма ли ноћ ни ро ман (1981) и Ха зар ски реч ник (1984), ко ји ма је ус по ста вље на 
ве за са ви зан тиј ском тра ди ци јом у мо дер ној про зи. 

Пред пје сни ци ма слич ног усмје ре ња, па и пред Те ши ћем, уви јек се 
из но ва ис при је чи оно те шко пи та ње са ко јим се на пје снич ком и на жи вот-
ном пла ну су о чио Иван В. Ла лић: Ка ко ре ћи сви је ту и Бо гу ДА, ако је тај 
сви јет пун зла и не сре ће; ако је људ ски жи вот кра так, а чо вјек смр тан; ако је 
исто ри ја тра гич на. До и ста, оно што зо ве мо Исто ри јом ра чу на се од Хри ста 
и од ви ја се ис под ње го во га Кр ста и Рас пе ћа. Исто ри ја ко ја се раз бо ко ри ла 
из Ру же Кр ста – из Кр ста на то пље ног Хри сто вом кр вљу – ну жно је тра гич-
на, али је ну жно сми сле на и свр хо ви та. Хри шћан ство је ре ли ги ја стра да ња, 
пат ње, Рас пе ћа и Спа се ња, као што је, пре ма Те ши ћу, ви зна тиј ско-ста ро-
срп ска по е зи ја – по е зи ја пат ње, стра да ња и свр хо ви то сти; по е зи ја ко ја чу ва 
„пла ми чак сми сла” и у ко јој се огле да Бе ли ла буд сми сла, што је, за Те ши ћа, 
„са вр ше на ле по та Бо гом осми шње ног све та”. Тај Бе ли ла буд сми сла по сто ји 
и у исто ри ји и у по е зи ји; он чи ни ис тро ју и по е зи ју свр хо ви ти ма и сми сле-
ни ма. Исто ри ја се кре ће од Рас пе ћа ка Но вом Је ру са ли му. Те ши ће ва Сед ми
ца, об у хва та све ври је ме – од По ста ња до Но вог Је ру са ли ма; свих Бож јих 
се дам да на и „осми дан”, ко ји већ ду го тра је, са свим ње го вим сед ми ца ма, 
од но сно при ви дом кру га ко ји се опи су је сва ких се дам да на. 

2.цИтатност. Освр ну ће мо се и на Те ши ћев по сту пак ци тат но сти у 
Сед ми ци, за ко ји је та ко ђе мо гао до би ти под сти цај и охра бре ње од Ива на В. 
Ла ли ћа, за Те ши ћа, по себ но за Сед ми цу, ве о ма зна чај ног пје сни ка. Ме ђу 
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спр ским пје сни ци ма ко је Ми ло сав Те шић ци ти ра или на њих алу ди ра у 
Сед ми ци на ла зи се, са свим оче ки ва но, и Во ји слав Илић. Ако смо до бро 
пре гле да ли, у Сед ми ци се ци ти ра два на ест пје сни ка из но ви је га срп ског 
пје сни штва: Јо ван Сте ри ја По по вић, Ње гош, Бран ко Ра ди че вић, Во ји слав 
Илић, Јо ван Ду чић, Ми лан Ра кић, Вла ди слав Пет ко вић Дис, Си ма Пан ду-
ро вић, Вељ ко Пе тро вић, Мом чи ло На ста си је вић, Вас ко По па и Иван В. 
Ла лић. Увје ре ни смо да овом спи ску тре ба до да ти и Ла зу Ко сти ћа: број ни 
си ме трич ни, „лир ски” де се тер ци у Сед ми ци сво је вр сни су омаж Ко сти ћу, 
а по је ди ни од њих се мо гу про чи та ти и као алу зи ја на Ко сти ћа или су сти-
ли зо ва ни пре ма Ко сти ће вом де се тер цу. У На зна ка ма и раз ја шње њи ма, у 
дру гом, до пу ње ном из да њу Сед ми це (2015), Те шић на во ди ци је лу јед ну Ко-
сти ће ву стан цу из пје сме San ta Ma ria del la Sa lu te као при мјер и илу стра ци-
ју „ме тра” ко ји он зо ве дак ти ло-тро хеј, по ста вив ши на од го ва ра ју ћа мје ста 
ак цен те и ду жи не. Ла за Ко стић је, да кле, у Те ши ће вој Сед ми ци, што би се 
мо гло до ка зи ва ти ана ли зом и број ним при мје ри ма, али то би рад од ве ло 
да ле ко од ње го во га пред ме та ис тра жи ва ња. До вољ но је подјсе ти ти још јед-
ном да је Ства ра ње све та Ла зе Ко сти ћа дру ги мо то Сед ми це, од мах иза 
Пр ве књи ге Мој си је ве. Наш сре ди шњи ис тра жи вач ки про блем је Те ши ћев 
од нос пре ма Во ји сла ву Или ћу, па ће мо се крат ко освр ну ти ис кљу чи во на 
зна че ње, функ ци ју и ста тус ци та та Во ји сла ва Или ћа у Те ши ће вој Сед ми ци. 

Те шић у Сед ми ци ци ти ра Во ји сла ва Или ћа два пу та из два ју раз ли чи-
тих дје ла. Пр ви пут је то стих из по е ме Ри бар, а дру ги пут се на во ди из у-
зет на Или ће ва пје сма, ко ју је Ми о драг Па вло вић оци је нио као нај бо љу – 
Хим на ве ко ва. И по е ма Ри бар при вла чи ла је па жњу ту ма ча, нај ви ше због 
од но са чо вје ка и де мо на, па је до во ђе на у ве зу са Ге те о вим Фа у стом. То 
по ре ђе ње је ле ги тим но, ма да је ри јеч о ра ном Или ће вом дје лу (1880), на ста-
лом вје ро ват но при је не го што се наш пје сник срео са Ге те о вим Фа у стом. 
По на шем су ду, Илић је био ви ше за не сен Љер мон то вље вим Де мо ном не го 
Ге те о вим ре мек-дје лом при је и у ври је ме пи са ња Ри ба ра, а и ка сни је. Вје-
ро ват но је, за хва љу ју ћи Или ћу, Љер мон тов по стао Ду чи ће ва лек ти ра, па је 
овај ру ски пје сник за но сио и мла до га Цр њан ског сли ком уса мље ног бро да 
на пу чи ни. Те ши ћа је Или ћев Ри бар при ву као те мат ски, али вр ло је вје ро-
ват но да наш са вре ме ни пје сник са ре спек том гле да и на ово Или ће во дје ло 
– јед но од ри јет ких дје ла на ше књи жев но сти ко је те ма ти зу је од нос чо вје ка 
и де мо на, њи хов мо гу ћи са вез и кон се квен це то га са ве за. 

Ис та ћи ће мо, ве о ма са же то, нео ли ко ва жна свој ства Или ће вог ју на ка. 
Или ћев од нос Де мо на и Ри ба ра у зна ку је Ри ба ра: Ри бар је у на сло ву по е ме; 
Ри бар, на кра ју, ти тан ском сна гом, но си Де мо на у по нор; про па да ју ћи и 
стра да ју ћи, он га по бје ђу је. 

Или ћев Де мон је за љу бљен, а љу бав је про тив на де мон ској при ро ди. 
Чи ста љу бав је свој ство ду ха ко ји вла да не бом:

Ах моћ ни ду ше, ко ји не бом вла да,
Љу ба ви чи ста, о љу ба ви ми ла!
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Или ћев Де мон је сло же но, дво стру ко би ће – Де мон ко ји во ли и ко га 
љу бав во ди ка спа се њу, али и у по нор:

Не жна је љу бав кад пла ме ним ма чем
Ноћ ни ка вра ћа у др жа ву сја ја;
Са пла чем прог нан – по вра ћа се с пла чем,
На цвет но кри ло из гу бље ног ра ја. 

Упра во стих – На цвет но кри ло из гу бље ног ра ја – ци ти ра Те шић као 
ше сти стих че твр те пје сме Че тврт ка.

Нај зад, и Де мо но ва љу бав, код Или ћа, у зна ку је сед ми це: сед мо га да на, 
у по ноћ, Де мон стра да уз на глу и из не над ну Олу ју, ко ја је из раз во ље „ра-
ср ђе ног Бо га”:

Шест бур них да на пре ле те ше ле том,
Од ка ко љу би и не љу бљен стра да,
И сед ми про ђе – и кад мир ним све том
Су мор на по ноћ по ла га но па да (…)
(…)
До по ла но ћи ти ши на је би ла,
Од по ла но ћи Олу ја се ди же!

Те шко да је овај мо ме нат Или ће ве „сед ми це” про ма као Те ши ћу и да 
ци тат ни је јед но под сје ћа ње и на ту „по ду дар ност” два ју пје снич ких дје ла, 
по сво јој при ро ди и зна че њу са свим раз ли чи тих и са мо свој них, али са за-
ни мљи вим и дра го цје ним тач ка ма до ди ра, ко је би без ци тат них сиг на ла 
оста ле не при ми је ће не. Слу чај је хтио да је пје сма у ко јој је Или ћев стих 
ци ти ран на ста ла у ду го трај ној не бе ској НА ТО олу ји над Ср би јом 1999. го-
ди не. Уз то, мо гућ ност да се је дан Или ћев стих из по е ме Ри бар до слов но 
ци ти ра у Те ши ће вом рон доу у Сед ми ци го во ри о ком па ти бил но сти Или ће-
вог јам пског је да на е стер ца Те ши ће вом. Илић је, очи то, умио пје ва ти „од 
сва ке ру ке” – био је мај стор раз ли чи тих сти хо ва, не са мо псе у до хек са ме тра. 

Те ши ћев Че твр так има че ти ри рон доа. У че твр ти дан ства ра ња Бог 
је ство рио Сун це, Мје сец и зви је зде. Ве о ма је ва жна пје сни ко ва увод на на-
по ме на уз Че твр так у На по ме на ма и раз ја шње њи ма:

„Ова пе сма на пи са на је у про ле ће 1999. го ди не док је НА ТО бом бар до-
вао Ср би ју. Стих Из др жи на лет зрач них на ср та ја та да ми се ̓ ја вио’ сам од 
се бе.” 

Тај стих је до био по вла шће но мје сто. Њи ме по чи ње пје сма, од но сно 
њен пр ви рон до, па он – пре ма за ко ну рон доа – по ста је тро стру ки ре френ. 

„Зрач ни на ср та ји” су се по ду да ра ли с опје ва њем Бож јег ства ра ња не-
бе ских ви дје ла. Не што од бри ге за отаџ би ну и Тво ре ви ну због и од тих 
„зрач них на ср та ја” са др жа но је нај већ ма баш у че твр том рон доу, гдје је и 
Или ћев ци тат. Али и дру ги сти хо ви до би ја ју ам би ва лент но зна че ње под 
ути ца јем пје сни ко ве на по ме не, по пут тре ће га сти ха дру го га рон доа:
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ша ре ни жар се, игра ју ко ле са,

гдје ко ле са зна че не бе ска ти је ла. Зву чи и из гле да при лич но за стра шу ју ће: 
ва тра по не бу – или са не ба – уз игру не бе ских ти је ла. 

По ку шај мо да се вра ти мо „чи стој пје сми” и да та ко чи та мо че твр ти 
рон до. По гле дај мо ње го ву пр ву по ло ви ну, ко ју за вр ша ва упра во Или ћев 
ци ти ра ни стих из Ри ба ра:

Кло па ра то чак кли ма вог устрој ства
по ка лу кле ца – не ко тр ља зве зде.
Че твр так Пет ку: Не че кај мо го ста –
у мра ку не ко Ко та ри цу сте же!
А Пе так жал но: Па дај, пче ло кра ја
„На цвет но кри ло из гу бље ног ра ја”. 

Ка да би се ових шест сти хо ва на шло из ван кон тек ста пје сме, од но сно 
књи ге, те шко да би смо мо гли прет по ста ви ти да је у њи ма ри јеч о По ста њу, 
од но сно о ства ра њу не бе ских ви дје ла, већ у нај бо љем слу ча ју о шкри пи 
Или ће вих „точ ко ва кол ских”, ко ји су скли зну ли у бла то – ка ко то сли је ди 
из дру го га сти ха – и „то чак кли ма вог устрој ства” „не ко тр ља зве зде”, већ 
„кло па ра”. Тво ре ви на по ка зу је зна ке ри зи ка и не са вр шен ства већ у про це су 
ства ра ња. Страх за Тво ре ви ну и пла не ту ста ри ји је од чо вје ка и за вр шет ка 
ства ра ња сви је та. Из гу бље ни рај се слу ти при је не го што су ство ре ни Адам, 
Ева и зми ја; чим је Го спод ство рио не бе ска ви дје ла. Тај страх при па да пер-
со ни фи ко ва ним да ни ма – „да на шњем” Че тврт ку и „су тра шњем” Пет ку – па 
Че твр так слу ти до ла зак опа сног, не по жељ ног го ста и са вје ту је Пет ку бјек-
ство: Не че кај мо го ста! Че твр так осје ћа да је Зе мља – Ко та ри ца – крх ка, 
ло мљи ва и угро же на; да је не ко нео д ре ђен, не по знат, не ви дљив и стра шан 
у мра ку (…) сте же и да би мо гла по пу ца ти. Пе так ди је ли страх сво га прет-
ход ни ка, иа ко ње го во ври је ме још ни је до шло, па при зи ва пче лу кра ја и 
про ри че из гу бље ни рај. Или ћев ци ти ра ни стих се сјај но укла па ме ђу оста ле 
у Те ши ће вој ду хов ној тво ре ви ни и по ста је „про роч ки”: про ри че оно што ће 
се до го ди ти у дра ми Бо га и још не ство ре но га чо вје ка. 

И „нај чи сти је” чи та ње Те ши ће вих сти хо ва – без бом би и НА ТО пак та 
– по ка зу је страх за Тво ре ви ну, за Пла не ту; страх од са мо га ства ра ња сви-
је та, а по себ но од Твор ца и бу ду ћег од но са Бо га и још не ство ре но га чо вје ка; 
по ка зу је пје сни ко ву сви јест о угро же но сти Ко та ри це-Зе мље. Си ро ти пје сник 
је од го во ран за сви јет при је не го што је сви јет и на стао.

Та ко, по на шем осје ћа њу, функ ци о ни ше Или ћев стих „на цвет но кри-
ло из гу бље ног ра ја” у из вор ном – Или ће вом – и у „го сту ју ћем” – Те ши ће вом 
– кон тек сту. Ако већ тре ба да вред ну је мо, он да – у „го сту ју ћем” још бо ље 
не го у ина че нео че ки ва но до бром у ра ној Или ће вој по е ми Ри бар. 

Дру ги Или ћев ци тат је ви ше алу зи ја не го ци тат и ја вља се у тре ћој 
стро фи че твр те пје сме Не де ље. Не де ља је ци је ла ма ла по е ма: има се дам 
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пје са ма, укуп но два де сет пет стро фа и три ста сти хо ва – си ме трич них лир-
ских де се те ра ца. Ба ви ће мо се са мо три ма стро фа ма че твр те пје сме, нај већ-
ма тре ћом стро фом у ко јој су ци та ти. Стро фа је два на е сто стих – ду пла 
се сти на. 

Пје сма те ма ти зу је не склад да на у сед ми ци и од су ство за спа лог Бо га. 
Бо жи ји твр ди сан – ње го во спа ва ње ко је зна чи од су ство из Тво ре ви не – врло 
је стар, још од Пса ла ма Да ви до вих, а про вла чи се кроз срп ску књи жев ност 
од по сла ни це-мо ли тве Ар се ни ја Чар но је ви ћа све до пи са ца и пје сни ка два-
де се то га ви је ка – Ми ло ша Цр њан ског, Да ни ла Ки ша, Рај ка Пе тро ва Но га и 
Ми ло са ва Те ши ћа. За вр шни, по ен ти ра ју ћи ди стих дру ге Те ши ће ве стро фе 
гла си:

Сва ка је сто па зве ри ња ло га.
Бу ди ли ишта за спа лог Бо га?

Не склад ме ђу да ни ма у сед ми ци та кав је да ни је дан не ли чи на свој 
Пр во лик, на Пр ви дан:

Пр во ме дан ку ни ко јег бра та
ни ко је се стре. (…)

Зе мља је огре зла у гри јех; сва ко рас кр шће је „сли ка / при ли ка трп них 
од сут ног ли ка, / из ло жба ко би, квар них ра чу на”; са њи ва оди ше „зло крв ра-
та ра”. Пје сма и по чи ње зло слут ним сти хо ви ма; ак ти ви ра се ар хе тип Ка и на 
и Аве ља, од но сно бра то у би ства:

Зе мља је ми рис бра то у би ства,
пле ти во је зе ко је се па ра. 
Да ни у сед ми ци су у та квом не скла ду да

(…) Цво ко ћу зу би
Сед ми ци це лој. („Су бо та” – чуј мо –
„мо ри ме ту га”. Скру ше но, шум но
„про ла зи спро вод”.) – Зев би да зев не,
ја бу ко твор бе, ту по, ши ро ко. 
При гр ли, ду шо, окрај ке пев не.
Скрај ни се, бре же, по криј се, смо кво.

Пет ко во под не, авет са гре де,
Не де љом ски та су мра ком Сре де. 

Стих: При гр ли, ду шо, окрај ке пев не овј де има ме та по ет ску функ ци ју. 
Окрај ци пев ни озна ча ва ју сти хо ве, од лом ке сти хо ва или алу зи је на сти хо ве 
дру гих пје сни ка, баш у на ве де ном од лом ку кон цен три са не. Сва ки од тих 
окра ја ка пев них упу ћу је на смрт или гроб. Су бо та, мо ри ме ту га, ци тат је 
из пје сме Мом чи ла На ста си је ви ћа Се стри у по ко ју; про ла зи спро вод је дио 
сти ха Во ји сла ва Или ћа Мр твач ки про ла зи спро вод у не мом све ча ном хо ду 
из пје сме Хим на ве ко ва, а Зев да зев не на мо тив из по е зи је Вас ка По пе. По-
пи не сти хо ве: Би ће мо веч на ко шта на би ћа” и „При че кај са мо зе мља да 
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зев не из пје сме Под зе мљом из ци клу са Кост ко сти, Те шић ће утка ти у 
сво ју ше сту пје сму Не де ље. Зев би да зев не асо ци ра и на По пи ну сли ку „Зев 
над зе во ви ма”. 

Мр твач ки спро вод је ка рак те ри сти чан мо тив еле гич ног Или ћа. Ма да 
је „окра јак пев ни” про ла зи спро вод не сум њи во пре у зет из Хим не ве ко ва 
(1891), он мо же асо ци ра ти и на још јед ну ра ни ју, ве о ма по зна ту Или ће ву 
пје сму без на сло ва, ко ја се пам ти по пр вом по лу сти ху „Си во, су мор но не бо”... 
(1886). Ова на ма ве о ма дра га, узор но ком по но ва на пје сма има укуп но два-
на ест сти хо ва, ра чу на ју ћи ту и три ве о ма функ ци о нал на по лу сти ха, од но сно 
де вет пу них сти хо ва и три по лу сти ха. Ма да је на пи са на сти хич ки, по лу-
сти хо ви из два ја ју три рит мич ко-се ман тич ке цје ли не: пр ва и за вр шна имају 
по че ти ри пу на сти ха и за вр ша ва ју се по лу сти хо ви ма, а си је че их и раз дваја 
стих са по лу сти хом као по себ на цје ли на. 

У пр вом ди је лу до ча ра на је сли ка уми ру ће при ро де, ко ју је обо ри ла 
мрач на је сен, са не ко ли ко кон крет них и упе ча тљи вих сли ка и де та ља – си во, 
су мор но не бо, ста ре огра де, уве ли ла до леж, су мор но шу ште ње вре жа, вје-
тар, по ло мље не гран чи це па ле по зе мљи: 

Си во, су мор но не бо… Са ста рих огра да дав но
Уве ли ла до леж већ је су мор но спу стио вре же, 
А до ле скр ха не ве тром, по зе мљи, гран чи це ле же,
Све мрач на обо ри је сен, и све је пу сто и тав но,

Без жи во та је све. 

Пр ви дио се за вр ша ва уоп шта ва њем – три пу та се по на вља ри јеч све, 
при че му два пу та на по че ци ма, а тре ћи пут, као за вр шни удар на кра ју ре че-
ни це: Све мрач на обо ри је сен, / и све је пу сто и тав но, // Без жи во та је све. 

Дру га, нај кра ћа цје ли на по ди же ово уоп шта ва ње до ви зи је смр ти при-
ро де и при пре ма, го то во на ја вљу је, сли ку чо вје ко ве смр ти и мо тив спро во да:

Из гле да као да са мрт умор ну при ро ду сте же,
И она ти хо мре...

Тре ћи, емо тив но нај ја чи дио пје сме до ча ра ва сли ку спро во да. Илић се 
по твр ђу је као мај стор епи те та ко ји емо тив но оте жа ва ју сли ку чи не ћи је кон-
крет ном и увјер љи вом: друм је ка љав, спро вод је по гру жен, у смер ној ту зи, 
и убог; кре ће се по бо жно и по ла ко; кљу се је мр ша во и ма ле но, па ла га но 
ву че та љи ге; ки ша до сад но си пи. При дје ви и при ло зи до ми ни ра ју:

А по ка ља вом дру му, по гру жен у смер ној ту ги,
Убо ги спро вод се кре ће. Мр ша во, ма ле но кљу се
Ла га но та љи ге ву че, а врат је пру жи ло ду ги –
И ки ша до сад но си пи, и спро вод про ла зи та ко,

По бо жно и по ла ко. 
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Не тре ба пре на гла ша ва ти со ци јал не мо мен те у пје сми (убо ги спро вод, 
мр ша во, ма ле но кљу се), јер је сва ки де таљ у функ ци ји по ја ча ва ња ту ге и 
сли ке уми ра ња сви је та. 

Ни је смо пре ви ше гре шни ако нас Те ши ћев „окра јак пев ни” – про ла зи 
спро вод – асо ци ра и на ову Или ће ву пје сму. Том асо ци ја ци јом се пу но ћа 
до жи вља ја са мо уве ћа ва и кон текст обо га ћу је и упот пу њу је.

Хим на ве ко ва (1891) је још бо ља Или ће ва пје сма, не са мо за то што је 
на ста ла пет го ди на ка сни је, а то је за Или ће во убр за но пје снич ко зре ње 
из у зет но пу но. У њој се већ осје ћа Или ће ва сим бо ли стич ка та јан стве ност 
и су ге стив ност. Кон крет не, убо ге и „ре а ли стич ке” де та ље са да смје њу је 
нео би чан и та јан стве ни про стор за ко ји се не зна да ли је са ја ве или из сна. 
Јед но је из вје сно: сва ко мје сто ка зу је тра го ве ра зо ре ња. Од ра сти ња се у 
том про сто ру ја вља са мо ки па рис зе ле нотав ни и ши ри се ко ров. Оба ла је 
пу ста¸оба ла бес крај ног оке а на. Лир ски су бје кат је те шко умо ран, сти гао са 
не ког да ле ког пу та и сје да, из дво јен и оса мљен, на пу сту оба лу бес крај ног 
оке а на, ко ји та ла са, вла жни гро бов ски ве тар, „што зви жди са хлад ног сте ња”. 

Кроз та кав оно стра ни пеј заж „мр твач ки про ла зи спро вод” крај лир ског 
су бјек та, ко ји је исто вре ме но и из дво јен, али је и свје док и са у че сник зби-
ва ња. Спро вод је у „не мом, све ча ном хо ду” и у ње му уче ству ју „љу ди, де ца 
и же не”, сви са ма ска ма на ли цу:

Не знам је л’ на сну са мо ил’ зби ља од ла зим че сто
У чу дан пре део не ки. Ту сва ко ка зу је ме сто
Тра го ве ра зо ре ња;
Ки па рис зе ле но тав ни и ко ров ши ри се са мо,
И вла жни, гро бов ски ве тар оке ан та ла са та мо,
И зви жди са хлад ног сте ња.
И ја, умо ран те шко са даљ ња не ка ква пу та,
На пу сту оба лу се дам. И та да по ред ме не
Мр твач ки про ла зи спро вод у не мом све ча ном хо ду,
А ма ске на ли цу но се и љу ди, и де ца и же не.

Ра ни ји Илић би ов дје мо гао за вр ши ти пје сму – де скрип ци ја је за вр ше-
на. Исти на, ра ни ји Илић би из де скрип ци је укло нио лир ско Ја. У пје сми он 
гле да и до жи вља ва оно што опи су је. Лир ско Ја је сте из дво је но – сје ди на 
пу стој оба ли – али је и при сут но. Ја је дво сми сле но – и спо ља и уну тра. 
Крат ки сти хо ви се ја вља ју и пра вил ним раз ма ци ма – два пу та по сли је два 
пу на сти ха – и но си о ци су се ман тич ког уда ра. Лир ско Ја се ја вља по сли је дру-
гог крат ког сти ха, по сли је опи са „чуд ног не ког” пред је ла, ма да је и ста тус 
то га пред је ла од по чет ка у ве зи са лир ским Ја – не зна се да ли та мо че сто 
лир ски су бје кат бо ра ви у зби љи или „на сну”. И пре дио, и спро вод ви ђе ни 
су очи ма лир ског су бјек та. Овај де скрип тив ни дио има два по лу сти ха и 
осам пу них псе у до хек са ме тра, док се у дру гом ди је лу од нос ми је ња: кра ћи 
сти хо ви су уче ста ли ји, иа ко је број сти хо ва ма њи, па је од нос из јед на чен 
– че ти ри пу на и че ти ри кра ћа сти ха. То ука зу је на из вр сну дра ма тич ност 
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дру гог ди је ла пје сме, од но сно на ње ну су бјек ти ви за ци ју, чи ме се у пје сму 
уно си та јан стве ност и за чуд ност. 

То по твр ђу је оштра про мје на син так се и ин то на ци је. Сли је де три за-
го нет не упит не ре че ни це ко је ни је су пу ка ре тор ска пи та ња: све и по сли је 
њих оста је тај на и за го нет ка. Не зна се ни ко су, ни ода кле до ла зе, ни ку да 
иду, ни ко га но се ти ма ски ра ни уче сни ци мр твач ког спро во да. Не зна се ни 
што но се ма ске на ли цу: мо жда је то ход мр тва ца ко ји и не ма ју ли ца. Не зна 
се ни ко је пје сме пје ва ју, ни ти шта тач но зна чи спро вод с пе сма ма гро зним. 

Зна се, ме ђу тим – и ти ме се пје сма при во ди кра ју – да је тај спро вод 
вје чан и ни јем (ваљ да уче сни ци не го во ре ни шта, осим што пје ва ју гро зне 
пје сме); да ње го ви уче сни ци веч но у мра ку блу де, док бес крај ни оке ан „шу-
ми су мор ну и хлад ну пе сму / Хим ну ве ко ва тав них”. Би ће, мо жда, да је 
срп ски пје сник, по знат по сво јој осје тљи во сти на бо је и зву ко ве, гле дао у 
не ком оно стра ном про сто ру „ме ђу ја вом и мед’ сном” бес крај ну по вор ку 
љу ди из ве ко ва тав них у вјеч ном мр твач ком спро во ду, љу де без ли ца и ри-
је чи, ка ко „веч но по мра ку блу де”:

Ода кле до ла зе они? И ку да ве чи то гре де
Тај спро вод с пе сма ма гро зним?
И ко га од но се они у кри ло веч но сти се де
У ве че ри ма по зним?

Ћу те ћи про ла зе они, и веч но по мра ку блу де
И од вре ме на дав них –
Бес крај ни Оке ан шу ми су мор ну и хлад ну пе сму,
Хим ну ве ко ва тав них.

Ка да из та квог кон тек ста до спи је „окра јак пев ни” про ла зи спро вод у 
кон текст Те ши ће ве пје сме, он да не ма сум ње да се кон цен тра ци ја мо ти ва 
смр ти из тих „окра ја ка пев них” згу шња ва (Илић, На ста си је вић, По па) и да 
во ди ка ди сти ху у по ен ти ко јим се су ге ри ше и при су ство те ме смр ти и са-
мо га Бо га, од но сно те ме из да је и рас пе ћа Ису са Хри ста („пет ко во под не”), 
па не де љом ски та су мра ком сре де. Та ко су се у по ен ти на шли да ни нај ве ћег 
људ ског пре сту па – зло чи на про тив Бо га – сри је да и пе так, ко ји ме то но миј-
ски зна че бо го и зда ју и бо го у би ство:

Пет ко во под не, авет са гре де,
Не де љом ски та су мра ком Сре де. 

Као да ова по ен та по твр ђу је онај сјај ни Те ши ћев стих – ре френ тре ћег 
рон доа Пет ку – У сва ком да ну дах гре шног Пет ка. Ни је, да кле, Зе мља са мо 
ми рис бра то у би ства, већ и ми рис бо го у би ства. 

Во ји слав Илић је, да кле, у ци та ти ма пле ме ни то озра чио Те ши ће ву Сед
ми цу. 
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3.ЧланковИтИпетнаестерацИопкораЧење. Дру ги дио Сед ми це с ма лим 
ју тре њем – Ма ла слу жба – до ми нант но је ис пје ван у члан ко ви том пет на-
е стер цу. То су сље де ће пје сме: „Пе сма пр ва: Ну жан је, ипак, мо ли твен за пис”; 
„Пе сма дру га: Кри јеш ли ли це, Го спо де?”, „Пе сма тре ћа: Ку да ли те чеш, 
не ра зумре ко?”; „Кон дак с фи гу ром Ча сно је би ти”; „Пе сма че твр та: Ипак 
тре пе ре че сти це ча сти”; „Пе сма пе та: Жит ни це чел на, по слу шај ро мор”. 
Свих пет Пе са ма ис пје ва но је у ок та ва ма: че ти ри има ју по че ти ри стро фе, 
од но сно по три де сет два сти ха, док је Дру га пе сма за стро фу ве ћа, па има 
че тр де сет сти хо ва. „Кон дак с фи гу ром Ча сно је би ти” је ди на је де ци ма. 
Укуп но је, да кле, сто се дам де сет осам члан ко ви тих пет на е сте ра ца, што 
ни ти је ма ло ни ти мо же би ти слу чај но, по го то ву не за пје сни ка та кве по е-
тич ке и ме трич ко-рим тич ке стро го сти и про ми шље но сти ка кав је Ми ло сав 
Те шић.

Тај стих је Те ши ћев из бор и от кри ће, а раз вио се из пје сни ку дра гог 
„лир ског” си ме трич ног де се тер ца, та ко што је де се тер цу до дат још је дан 
по лу стих, од но сно пе то сло жни чла нак. Ка ко је си ме трич ни де се те рац, по 
пра ви лу, са ста вљен из тро сло жних и дво сло жних ак це нат ских цје ли на, 
он да сва ки по лу стих има по дви је та кве цје ли не, што ће ре ћи да их „лир ски” 
де се те рац има укуп но че ти ри. Ка да се до да још је дан по лу стих, он да се 
до би ја ју још дви је ак це нат ске цје ли не, што ће ре ћи – укуп но шест. Он да се 
тај но ви тро члан ко ви ти стих мо же ра зу мје ти и до жи вје ти и као још јед на 
сти хо твор на ино ва ци ја – као тро члан ко ви ти срп ски псе у до хек са ме тар. Тако 
смо – за хва љу ју ћи Ми ло са ву Те ши ћу – до би ли но ви тип члан ко ви тог хек-
са ме тра, од но сно псе у до хек са ме тра, ка кав срп ска вер си фи ка ци ја ни је по-
зна ва ла при је ово га пје сни ка. Да ли је пје сник то га био свје стан? Мо жда и 
ни је био док га је ства рао, али чим је њи ме про пје вао, знао је шта је ство рио. 
У то за нас не ма ни ка кве сум ње. Дру га је ствар ко ли ко је др жао до сво га 
от кри ћа и псе у до хек са ме тар ске при ро де сво га сти ха; ко ли ко је био си гу ран 
ка ко ће то би ти при мље но. Сва ко ства ра ње, сва ка ино ва ци ја, јесте ри зик, па 
и Бог тек по сли је сва ког да на сво га ства ра ња мо же да оци је ни да му је дјело 
до бро. Чо вјек Те ши ће ве осје тљи во сти за звук и ње го вог је зи ко слов ног, при-
је све га про зо диј ског обра зо ва ња и ис ку ства, мо рао је зна ти све ме ло диј-
ско-рит мич ке им пли ка ци је сво га са свим свје сног по ступ ка. 

Да би смо илу стро ва ли Те ши ћев члан ко ви ти пет на е сте рац са шест ак-
це нат ских цје ли на, од лу чи ли смо се да на ве де мо нај кра ћу, а вје ро ват но 
нај у спје ли ју, од пје са ма ис пје ва них у то ме сти ху: „Кон дак с фи гу ром Ча сно 
је би ти”. Сли ка ко ју ће мо до би ти ана ли зом де сет сти хо ва Кон да ка не би 
тре ба ло да се мно го раз ли ку је ни на мно го ве ћем кор пу су – Те шић је ме трич-
ко-рит мич ки ве о ма до сље дан пје сник. По сто ји још је дан до пун ски раз лог 
рит мич ко-син так сич ке при ро де: кроз ци је лу пје сму, а из ра зи то од тре ће га 
сти ха, про ву че но је оп ко ра че ње, Те ши ћу ина че свој стве но али не у по ре ди во 
че шће ов дје не го у дру гим пје сма ма. Ов дје је оп ко ра че ње по ста ло прин цип, 
на че ло. За то – пр во не што о оп ко ра че њу. 
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По на шем осје ћа њу, оп ко ра че њу је сјај и ље по ту у спр ској ли ри ци дао 
Во ји слав Илић, а од ње га су га пре у зе ли пје сни ци мо дер не. Не сје ћа мо се, 
ме ђу тим, ни јед не је ди не пје сме кроз ко ју је оп ко ра че ње про ву че но од по-
чет ка до кра ја као у на ве де ном Те ши ће вом „Кон да ку…”, а по го то ву да је 
та ко бри љант но и функ ци о нал но. Оно успо ра ва, оте жа ва, де а у то ма ти зу је 
чи та ње; не до пу шта пре кли за ва ње ни пре тр ча ва ње пре ко сти хо ва и сли ка; 
тра жи го то во оба ве зно вра ћа ње на прет ход ни стих. Оп ко ра че ње је – Те ши-
ће во по себ но – љу ти не при ја тељ ау то ма ти зма чи та ња; оно је упо зо ре ње 
чи та о цу да се ли ри ка узи ма на ка ши чи цу. Те ши ће ва пје сма и Те ши ће ве 
сли ке тра же вре ме на и кон цен тра ци ју, го то во стал но вра ћа ње уна зад. Оп-
ко ра че ње је и вид оне о би ча ва ња пје сме и сви је та: ра за ра њем ау то ма ти зма 
и „ла ког” чи та ња ис ту ра се сва ки пар сти хо ва с оп ко ра че њем по но во пред 
очи. Та ман чи та лац про ђе јед но оп ко ра че ње, до че ку је га дру го; чи та ње по-
ста је пер ма нен то кре та ње на при јед-на зад кроз сти хо ве и сли ке. Ни је ту 
ри јеч о спо соб но сти или не спо соб но сти, ис ку ству или не ис ку ству чи та о ца, 
већ о при ро ди пје сме: пје сма је за хтјев на не са мо са сво јих оп ко ра че ња, али 
због њих у пр вом ре ду и не сум њи во. По го то ву што је ци је ла од оп ко ра че ња. 
Стих се син так сич ки, сми са о но и ин то на циј ски „ло ми” и дје ло ви син так сич-
ке цје ли не се пре но се у на ред ни да би се тим пре но ше њем ис та кли; да би 
у том „ло му”, у том „згло бу” оп ко ра че ња оба ди је ла син так сич ке цје ли не 
за си ја ла из не на ђу ју ћим сја јем и не ком но вом сна гом. 

Раз мо три ће мо оп ко ра че ње ко је има ау то по е тич ку усмје ре ност, са сре-
ди не пје сме, и пре ла ма се из че твр то га у пе ти стих: „…Слу га што уме Слово 
да кре сне / мо дри цом с ду ше (…)”. Оп ко ра че њем је ис так ну та и ци ти ра на 
„цје ли на” – ако је цје ли на – сва ка ри јеч у њој и у че твр том и у пе том сти ху. 
„Мо дри ца с ду ше” с кра ја оп ко ра че ња вра ћа нас оно ме ко ме при па да – Слу ги 
са по чет ка ци та та, а Слу га је „онај што уме” – умјет ник – а то „што уме” је 
„Сло во да кре сне”. Сло во пи са но ве ли ким сло вом је, на не ки на чин, Бо жи-
је сло во, што ће ре ћи да је тај Слу га – умјет ник Сло ва – не ко ко је ка дар да 
ка же, или бар на слу ти, Бо жи ју ри јеч; да је „кре сне”, и то „мо дри цом с ду ше”. 
Мо дри ца је траг на ко жи од удар ца, по вре де, што ће ре ћи да је „Мо дри ца с 
ду ше” ге ни тив на ме та фо ра ко ја озна ча ва пат њу ко ја је на ду ши оста ви ла 
траг и ко јом Слу га мо же и уме „Сло во да кре сне”. 

Чи та лац се мо ра вра ти ти још стих уна зад, на сам по че так ре че ни це, да 
про на ђе фи гу ру „Ча сно је би ти” – да је по ве же са „Слу гом што уме”. Ча сно 
је, да кле, би ти Слу га, од но сно умјет ник Сло ва. Али оп ко ра че њу са Слу гом 
прет хо ди јед но ра ни је: „…ча сно је би ти треп тај са ли сте / про ла зних ства-
ри”. Би ће да је треп тај са те ли сте и овај „Слу га што уме Сло во да кре сне / 
мо дри цом с ду ше”. Про ла зни Слу га ка дар је да ство ри – „кре сне” – не што 
не про ла зно, Бо гу бли ско – Сло во – и то из сво је пат ње, „мо дри цом с ду ше”. 

Све нас ово, а на ро чи то мо дри ца с ду ше, вра ћа чак пр вом сти ху, пр вој 
сли ци и пр вом оп ко ра че њу: „Ча сно је би ти но си лац ра не, жи ве и чи сте / с 
ним бу сом бо ла”. Та ге ни тив на ме та фо ра ним бус бо ла мо же би ти, и вје ро-
ват но је сте, у ве зи с „мо дри цом с ду ше” из пе то га сти ха. Ним бус бо ла, 
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од но сном за мје ни цом ко ји, по ста је су бје кат: тај ки шо но сни облак бо ла, „рас-
тре сен, тру си са тре шње / по зног апри ла”; тре шње већ у цва ту. Сли ке се 
до зи ва ју и ме ђу соб но по ја ча ва ју. „Но си лац ра не, жи ве и чи сте / с ним бу сом 
бо ла” двој ник је Слу ге „што уме Сло во да кре сне / мо дри цом с ду ше”. Без 
„ра не, жи ве и чи сте” и „ним бу са бо ла” не ма ни „мо дри це на ду ши”, а он да 
ни Сло ва. При сје ти мо се и већ ци ти ра ног сти ха да „фи но ћу бру си ре ги стар 
од пат њи”. 

Ако се при бли жно исти мо тив ис трај но ва ри ра, и то на по вла шће ним 
мје сти ма, он да је ри јеч о ср жном, го то во оп се сив ном ау то по е тич ком ста ву 
јед но га пје сни ка; у овом слу ча ју о ста ву Ми ло са ва Те ши ћа пре ма од но су 
пје сни ка, Сло ва, пат ње и са мо га Бо га; о па ра док су пје снич ког ства ра ла штва, 
пре ма ко јем при вре ме но, про ла зно би ће, али „но си лац ра не, жи ве и чи сте 
/ с ним бу сом бо ла”, с мо дри цом на ду ши, уме да кре сне Сло во, трај но и не-
про ла зно и да осје ти – у по вла шће ним тре ну ци ма љет њег за ран ка – у епи-
фа ниј ским оба сја њи ма, пру су ство Го спо да на зе мљи, ка да се пу на ба шта и 
ску пље на ље ти на у Го спо да обу ку. Те шић у том смје ру во ди свој Кон дак, 
слу же ћи се по ступ ком на бра ја ња и обра ћа ју ћи се пе ри фра стич ки при кра-
ју Ису су Хри сту, па је и та пе ри фра за да та као оп ко ра че ње („Зве здо у че лу 
/ сто ло ва Гор њих”): ча сно је би ти сми ре ни ста нов ник ко ли бе, чу вар сто ке, 
свје док ка да се у љет ње за ран ке ба шта и ску пље на ље ти на „Го спо дом за-
стру”, и пут ник по но ћи „воћ ке кад пра ште” од при је ро да. 

Ако је Во ји слав Илић оп ко ра че њу дао по ет ски сјај и увео га у срп ску 
мо дер ну ли ри ку, ако су га при гр ли ли пје сни ци мо дер не, Те шић га је у „Кон-
да ку с фи гу ром Ча сно је би ти” учи нио до ми нант ним по ступ ком и рит мич-
ко-син так сич ким об ли ко твор ним на че лом, прот кав ши њи ме ци је лу пје сму 
и оп те ре тив ши га по е тич ком и ме та фо рич ком те ма ти ком. Те шић је, да кле, 
у упо тре би оп ко ра че ња оти шао мно го да ље и од Во ји сла ва Или ћа, и од пје-
сни ка срп ске мо дер не, али је сте у ко ри шће њу оп ко ра че ња Или ћев ве ли ки 
и ориг инал ни сљед бе ник. 

Све што смо о Те ши ће вом оп ко ра че њу ре кли, про вјер љи во је на пје сми 
ко ју на во ди мо, да ју ћи уз њих и ње ну ме трич ку схе му, и рас по ред ак цент-
ских цје ли на. Та ко се нај бо ље мо гу пра ти ти и про вје ра ва ти и на ши ме три-
чо-рит мич ки ко мен та ри ко ји сли је де. 

Ча сно је би ти но си лац ра не, жи ве и чи сте,
с ним бу сом бо ла ко ји, рас тре сен, тру си са тре шње
по зног апри ла; ча сно је би ти треп тај са ли сте
про ла зних ства ри, Слу га што уме Сло во да кре сне
мо дри цом с ду ше; ча сно је би ти сми рен ста нов ник
ко ли бе гор ске, рев но стан чу вар, вра тар и вој ник,
ста но ва сточ них; ча сно је би ти све док у тре ну
за ран ка лет њег, ка да се се на, сла ме и ба ште
Го спо дом за стру; ча сно је би ти, Зве здо у че лу
сто ло ва Гор њих, пут ник по но ћи воћ ке кад пра ште. 



867

Ну ди мо уз пје сму и ме трич ку схе му са рас по ре дом це зу ра и ак це нат-
ских цје ли на:

1 2 3  4 5  6  7 8 9 10  11 12 13 14 15
1 – U U/ – U// – U U/ – U// – U/ U – U 3+2║3+2║2+3
2 – U U/ – U// – U/ U  – U// – U/ U – U 3+2║2+3║2+3 
3 – U/ U – U// – U U/ – U// – U/ U – U 2+3║3+2║2+3
4 – U U/ – U// – U/ U  – U// – U/ U – U 3+2║2+3║2+3
5 – U U/ – U// – U U/ – U// – U/ U – U 3+2║3+2║2+3
6 – U U/ – U// – U U/ – U// – U/ U – U 3+2║3+2║2+3
7 – U U/ – U// – U U/ – U// – U/ U – U 3+2║3+2║2+3
8 – U U/ – U// – U U/ – U// – U/ U – U 3+2║3+2║2+3
9 – U U/ – U// – U U/ – U// – U/ U – U 3+2║3+2║2+3
10 – U U/ – U// – U/ U  – U// – U/ U – U 3+2║2+3║2+3

Стал не гра ни це ме ђу ак це нат ским цје ли на ма ди је ле стих од пет на ест 
сло го ва на три јед на ка од сјеч ка од по пет сло го ва, а сва ки од ових од сје ча-
ка – чла на ка – има до сље дан рас по ред ак це на та на пр вом и че твр том сло гу, 
од но сно има по дви је ак це нат ске цје ли не. Улан ча ва њем пе то сло жних чла-
на ка до би ја се пет на е сто сло жни стих са двје ма це зу ра ма – по сли је пе тог и 
де се тог сло га – са ста вљен од шест дво сло жних и тро сло жних ак це нат ских 
цје ли на. Рас по ред ак це на та је стро го утвр ђен: до сљед но су – да кле сто про-
цент но – на гла ше ни пр ви, че твр ти, ше сти, де ве ти, је да на е сти и че тр на е сти 
слог, док су сви оста ли до сљед но не на гла ше ни, па се фор ми ра ја сна за ко-
но мјер на рит мич ка фи гу ра: - UU – U ║ – UU – U║- UU – U. Та кав ри там би 
Те шић вје ро ват но на звао дак ти ло–тро хеј ски – по што та ко зо ве ри там „лир-
ског” си ме трич ног де се тер ца – јер је сва ки стих, а у овој пје сми и сва ки 
пе то сло жни од сје чак, са ста вљен од дак ти ла (-UU) и тро хе ја (-U), па до би-
ја мо ову фи гу ру: -UU / – U║-UU / -U║-UU / -U (дак тил, тро хеј, це зу ра; дак тил, 
тро хеј, це зу ра; дак тил, тро хеј, це зу ра). 

От ку да иде ја о (псе у до)хек са ме тру и о бли ско сти ово га сти ха Или ће-
вом? Зна но је да је ан тич ки хек сам те ар са ста вљен од дак ти ла (- UU) и спон-
де ја (- - ) и да је ду жи на дак ти ла и спон де ја иста – че ти ри мо ре – па их је у 
ан тич кој кван ти та тив ној вер си фи ка ци ји мо гу ће за мје њи ва ти, осим у за вр-
шној сто пи, гдје не из о став но мо ра би ти спон деј. Број сло го ва мо же, да кле 
ва ри ра ти, од два наест (све спон де ји) до се дам на ест (пет дак ти ла и спон деј), 
и сви ти сти хо ви су исте ду жи не – два де сет че ти ри мо ре. То омо гу ћа ва изу-
 зет но бо гат ство ва ри ја ци ја у из во ђе њу ан тич ког хек сма те ра, што је не зами-
сли во и мо дер ним европ ским је зи ци ма, па и у срп ском.

Срп ски хек са ме тар је ну жно псе у до хек са ме тар, па је та кав и хек са ме-
тар Во ји сла ва Или ћа. За то срп ском чи та о цу не мо же би ти при род но ни ја сно 
да стих од два на ест и стих од се дам на ест сло го ва мо гу би ти исте ду жи не, јер 
у на шем је зи ку од ре ђу је ду жи ну број сло го ва. Срп ски је зик, па ни срп ски 
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стих, не мо же гра ди ти спон де је. Кван ти тет, од но сно опо зи ци ја дуг и кра так 
слог, за мје њу је ак це нат и опо зи ци ја ак цен то ван-не ак цен то ван слог. За то се 
у срп ском је зи ку у псе у до хек са ме тру уз дак тил (- UU) на ла зи и тро хеј (- U), 
умје сто спон де ја, а та ко је и у Те ши ће вом пет на е стер цу. Ва жно је и пре суд-
но да стих има шест ак це на та, од но сно ак це нат ских цје ли на, а Те ши ћев 
стих их има упра во то ли ко. 

Иде ја о Те ши ће вом члан ко ви том псе у до хек са ме тру мо же се ра зло жно 
оспо ра ва ти упра во због ње го ве члан ко ви то сти, од но сно због дви ју це зу ра. 
Но, то оспо ра ва ње ни је пре ви ше убје дљи во. Члан ко ви ти стих у срп ској по-
е зи ји по сто ји, и њи ма су ис пје ва не ве ли ке пје сме. Он по сто ји не са мо као 
од јек пољ ског три нае стер ца (4+4+5 – Ус клик ни мо // с љу ба вљу // Све ти те љу 
Са ви), већ и као Ње го шев спр ски ту жба лич ки члан ко ви ти два на е сте рац 
(4+4+4 – Ку да си ми // уле тио // мој со ко ле”), и као Ди сов члан ко ви ти три-
на е сте рац (4+4+5 – Мо жда спа ва // са очи ма // из ван сва ког зла) ко ји на ла-
зи мо и код Рај ка Пе тро ва Но га (Мр тве сли ке // мр тве књи ге, // жив је са мо 
бол), или као Но гов, за слог ду жи, члан ко ви ти че тр на е сте рац (4+4+6 – Зре ло 
жи то // Ви лов до ле, // бо си о че пла ви). Све су то раз ли чи ти срп ски сти хо ви 
са двје ма це зу ра ма, за ко је се ни по што не мо же ре ћи да су не у спје ли. Дру го, 
ан тич ки хек са ме тар је имао и ди ја ре зу, ко ја се не по кла па с це зу ром, па би, 
мо жда, дво стру ка це зу ра у срп ском хек са ме тру мо гла би ти и дра го цје на. 

Дру га мо гућ ност оспо ра ва ња је још озбиљ ни ја: Те ши ћев хек са ме тар 
је при вид, ри јеч је о пје сни ко вом „екс пе ри мен ту”, или чак игри с пе то сло-
жним од сјеч ци ма, члан ци ма „лир ског” си ме трич ног де се тер ца, у осно ви 
упра во са тим де се тер цем, па је шест ак це нат ских цје ли на са мо пу ка по сље-
ди ца то га рит мич ког „екс пе ри мен та” (с) „лир ским” де се тер цем. Али шест 
ак це нат ских цје ли на оста је па оста је, као што оста је и ком би на ци ја дво сло-
жних и тро сло жних ак це нат ских цје ли на. А „екс пе ри мент” је са свим ле ги-
ти ман и у књи жев ном по слу, и че сто до но си пре крет нич ке ре зул та те.

За нас је не сум њи во да је Те шић ство рио но ви тип сти ха, ко ји ми зове-
мо члан ко ви ти пет на е сте рац. Он је на стао из „лир ског” си ме трич ног де се-
тер ца, од но сно из ње го вих пе то сло жних са став ни ца. Тај стих се мо же сма-
тра ти и Те ши ће вим члан ко ви тим псе у до хек саме тром. Да ли је он на стао под 
Или ће вим ути ца јем, то је за нас ма ње ва жно пи та ње. Јед но је не сум њи во: 
тра га ју ћи за но вим мо гућ но сти ма сти ха и рит ма, по мје ра ју ћи рит мо твор не 
гра ни це срп ског је зи ка и сти ха, Те шић се на шао на Или ће вом пу ту и је сте 
ње гов ле ги тим ни сљед бе ник. Пи та ње ути ца ја је се кун дар но. Из вје сно је, и 
не по бит но, да по сли је Ње го ше вог ту жба лич ког члан ко ви тог сти ха (4+4+4), 
Ди со вог, ипак ге ни јал ног, члан ко ви тог три на е стер ца, ко ји смо на шли и код 
Но га (4+4+5), и Но го вог члан ко ви тог че тр нае стер ца (4+4+6), има мо и Теши-
ћев члан ко ви ти пет на е сте рац (5+5+5).

За нас је, ме ђу тим, про бле ма тич но Те ши ће во име но ва ње си ме трич ног 
„лир ског” де се тер ца као дак ти ло-тро хе ја. Не сум њи во је тач но – а то ме-
трич ка схе ма по ка зу је – да је тај стих на стао ком би на ци јом дак ти ла и тро-
хе ја, од но сно тро сло жних и дво сло жних ак це нат ских цје ли на, па би би ло 
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при род но да се тај стих та ко и зо ве – дак ти ло тро хеј. Али схе ма та ко ђе по-
ка зу је да ак цен ти то га „тро хе ја” па да ју и на пар не сло го ве – и у Те ши ће вом 
пет на е стер цу на че твр ти и че тр на е сти – а да је од пар них на гла ше них још 
и ше сти слог, што, по на шем увје ре њу, чи не пред ло же но име сти ха ве о ма 
про бле ма тич ним. Уто ли ко при је што овај стих мо же оства ри ва ти иде ал ни 
јам пски рас по ред ак це на та, као у овом чу ве ном при мје ру: 

А ја сам ју нак мор ски тр го вац,
U – U / – U // – U / – U U  3+2 // 2+3

гдје су ак цен ти на дру гом, че твр том, ше стом и осмом сло гу и гдје ни је дан 
не па ран слог ни је ак цен то ван. 

Али то ни је крај при че о Те ши ће вом псе у до хек саме т ру. Те шић је ис пје-
вао и ду жи, за хтјев ни ји и нео бич ни ји стих, без ја чег ослон ца на тра ди ци ју 
– тро члан ко ви ти ам фи бра шки осам на е сте рац, та ко ђе са шест ак це нат ских 
цје ли на. То би био дру ги мо гућ ни тип Те ши ће вог псе у до хек са ме тра. На ла-
зи мо га као стро фич ки стих у че ти ри пје сме из вр сне пје снич ке књи ге Млин
ско ко ло. О Млин ском ко лу смо већ оп шир но пи са ли, па ће мо са да по ште-
де ти чи та о ца ши ре ња кон тек ста и кон цен три са ће мо се са мо на стих и стро фу, 
по што је и на пла ну сти ха и на пла ну стро фе Те шић на пра вио ве ли ке, чак 
не слу ће не по ма ке. 

Би ће ри је чи о тер ци ни, стал ном пје снич ком об ли ку ита ли јан ског по-
ри је кла, из вор но Дан те о вој стро фи, ство ре ној за Бо жан стве ну ко ме ди ју, 
из вор но ис пје ва ној у јам пском је да на е стер цу. По сво ме по ри је клу је еп ска 
стро фа, чи ји си стем ри мо ва ња је сво је вр сна пле те ни ца, па се стро фе тро-
стру ким ри ма ма ме ђу соб но спли ћу и по ве зу ју у пје ва ња, а пје ва ња у спјев, 
во де ћи кроз ту пле те ни цу ри ма и стро фа еп ски си же и еп ске ју на ке. Код нас 
је она лир ска стро фа, вје ро ват но сти гла пре ко Ни је ма ца, па су мо жда и за то 
Шан ти ће ве тер ци не још уви јек по нај бо ље; бо ље и од Ди со вих Не до вр ше них 
ре чи.

Те шић во ли те за хтјев не фор ме, по пут тер ци не и рон доа, али је по ку шао 
да тер ци ну оп те ре ти ду гим сти хом – за ци је лих се дам сло го ва ду жим од 
из вор но га јам пског је да на е стер ца, па са још двје ма ја ким це зу ра ма. Ње гов 
тро члан ко ви ти ам фи бра шки осам на е сте рац по стао је стих јед ног – Те ши-
ће вог – ти па срп ске тер ци не; по ду жи ни и при ро ди сти ха је дин стве не у 
срп ској и хр ват ској књи жев но сти, а вје ро ват но и у свјет ским раз мје ра ма. 
То ни је са мо ку ри о зи тет, већ књи жев на чи ње ни ца ре ле вант на за те о ри ју и 
исто ри ју стал них об ли ка сти ха и стро фе не са мо у срп ској књи жев но сти. 
На дуг стих у стал ном об ли ку мо гао га је охра бри ти Те ши ћу дра ги Скен дер 
Ку ле но вић са сво јим Со не ти ма. 

Још јед но свој ство ста ре тер ци не мо гло је при ву ћи Те ши ћа. Као Дан-
те о ва стро фа тер ци на је би ла усмје ре на у ре ли гиј ске и ме та фи зич ке сфе ре 
и про сто ре – ка под зе мљу и па клу, чи сти ли шту и ра ју, од но сно не бу. Ко 
про чи та са мо два мо та за пје сму Кад би блиј ски да жди, па про ла зи кроз сплет 
ње них тер ци на, или ко се упу ти Ка ти ша ци ма Стик са, за га зи ће у би блиј-
ске про сто ре и у про сто ре ан тич ке ми то ло ги је, па ће се ма ги јом Те ши ће вих 
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то по ни ма, од но сно хи дро ни ма увје ри ти ка ко се мо же ла ђом „све Там на вом 
во дом” усмје ри ти „к ти ша ци ма Стик са”. Уо ста лом, је дан по кој ни фи ло зоф, 
Ри сто Ту бић, љу би тељ и ту мач по е зи је, ви дио је Те ши ћа као пре вас ход но 
ме та фи зич ког пје сни ка. Мо жда је и за то Те ши ћу био по тре бан та ко дуг, ше-
сто стоп ни ам фи бра шки стих – да њи ме из ра зи пу но ћу ми сли и ви зи је.

На пра ви ли смо ме трич ку схе му са мо пр вих три ју тер ци на Те ши ће ве 
пје сме Ка ти ша ци ма Стик са и су о чи ли смо се са го то во за стра шу ју ћом – 
сто про цент ном – пра вил но шћу у рас по ре ду ак це на та:

1  2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 U  –  U  U/ – U//U – U U/ – U//U – U/U – U 4+2//4+2//3+3
2 U  –  U/ U  – U//U – U U/ – U//U – U/U – U 3+3//4+2//3+3
3 U  –  U  U/ – U//U – U U/ – U//U – U U/ – U 4+2//4+2//4+2
4 U  –  U  U/ – U//U – U U/ – U//U – U U/ – U 4+2//4+2//4+2
5 U  –  U  U/ – U//U – U/ U – U//U – U/U – U 4+2//3+3//3+3
6 U  –  U / U  – U//U – U U/ – U//U – U U/ – U 3+3//4+2//4+2
7 U  –  U  U/ – U//U – U U/ – U//U – U U/ – U 4+2//4+2//4+2
8 U  –  U  U/ – U//U – UU/  – U//U – U/U – U 4+2//4+3//3+3
9 U  –  U  U/ – U//U – UU/  – U//U – U U/ – U 4+2//4+2//4+2

0, 100, 0, 0,100,0 // 0,100,0, 0, 100, 0 // 0, 100, 0, 0, 100, 0
U – U U – U U – U U –  U U –  U U –  U

Сто про цент но је на гла шен сва ки тре ћи слог, по чев ши од дру го га: дру ги, 
пе ти, осми, је да на е сти, че тр на е сти и се дам на е сти. Сви оста ли су сто про-
цент но не на гла ше ни: пр ви, тре ћи, че твр ти, ше сти, сед ми, де ве ти, де се ти, 
два на е сти, три на е сти, пет на е сти, ше сна е сти и осам на е сти. Стал не гра ни це 
ме ђу ак цент ским цје ли на ма – це зу ре – па да ју по сли је ше сто га и два на е сто га 
сло га, тво ре ћи три јед на ка члан ка од по шест сло го ва – сва ки са по дви је 
ам фи бра шке сто пе (U – UU – U). Оства рен је ап сло лут но пра ви лан тро сло-
жни ам фи бра шки ри там. 

Сва ки Те ши ћев стих има укуп но шест ак це на та, од но сно ак це нат ских 
цје ли на, тво ре ћи та ко спе ци фи чан ам фи бра шки псе у до хек са ме тар, или ба-
рем илу зи ју псе у до хек са ме тра. Та ко је Те шић ство рио но ви тип срп ског 
ду гог, члан ко ви тог сти ха од осам на ест сло го ва са двје ма це зу ра ма, три ма 
ше сто сло жним члан ци ма, са шест ак це нат ских цје ли на и са ам фи бра шким 
рит мом. Зва ли га ми псе у до хек саме т ром или не, он ће би ти не за о би ла зан у 
про у ча ва њу срп ских рит мо ва и оста ће као је дан од Те ши ће вих сти хо ва. 
При го во ри да су (псе у до)хек са ме тар и ам фи брах не спо ји ви зву ча ли би по-
ма ло схо ла стич ки: ни је ово кван ти тав на вер си фи ка ци ја, па су сви ан тич ки 
ме трич ки тер ми ни у на шем је зи ку и те о ри ји сти ха по ма ло ме та фо ре. Нај-
ва жни је је да је ство ре но не што но во и да су раз мак ну те рит мо твор не мо-
гућ но сти је зи ка и сти ха. За што не би смо има ли ам фи бра шки члан ко ви ти 
псе у до хек са ме тар, је дин ствен у сви је ту, ако је он већ ство рен?

Би ло ка ко би ло, Ми ло сав Те шић је сво јим ше сто стоп ним ам фи бра шким 
осам на е стер цем са двје ма це зу ра ма ство рио но ви тип ду гог срп ског сти ха, 
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ко ји се мо же сма тра ти дру гим ти пом Те ши ће вог члан ко ви тог псе у до хек са-
ме тра. Тим сти хом је ис пје вао че ти ри тер ци не из Млин ског ко ла оства рив-
ши је дан од нај не о бич ни јих спо је ва об ли ка сти ха и об ли ка стро фе, ко ја има 
ду бо ку тра ди ци ју у европ ској ли ри ци, ство рив ши и но ви тип сти ха и но ви 
тип тер ци не, вје ро ват но је дин ствен у свјет ским раз мје ра ма. За ту пје снич-
ку др скост ни је нео п ход на са мо хра брост, већ и зна ње, из у зет но осје ћа ње 
је зи ка и рит ма, уми је ће и та ле нат. И све то за јед но спо ји ти. 

Ми ло сав Те шић је, уз Ива на В. Ла ли ћа, нај ве ћи и нај о ри ги нал ни ји 
сљед бе ник Во ји сла ва Или ћа у спр ском пје сни штву по сљед ње че твр ти не 
два де се то га и пр ве два де сет пр во га ви је ка. То се ви ди и на пла ну ци та та, и 
на пла ну оп ко ра че ња, и на пла ну по мје ра ња гра ни ца рит мич ких мо гућ но-
сти срп ско га је зи ка и сти ха. Те шић не по дра жа ва Или ћа, већ ства ра но ве 
ти по ве сти хо ва и стро фа ко ји се већ са да зо ву ње го вим име ном. Ми смо 
из дво ји ли два ти па сти ха, мо жда нај не о бични ја и Или ћу нај бли жа, два врло 
ду га сти ха – члан ко ви ти пет на е сте рац и члан ко ви ти ам фи бра шки осам нае-
сте рац, оба „ше сто стоп ца”, по че му асо ци ра ју на Во ји сла ва Или ћа. 
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Дра ма Про фе си о на лац Ду ша на Ко ва че ви ћа мо же се ин тер-
пре ти ра ти као ре пли ка Ау ди јен ци је Вац ла ва Ха ве ла. Пре све га у 
за ви сно сти од ту ма че ња за вр шет ка Ха ве ло ве јед но чин ке, Ко ва че-
ви ћев ко мад се мо же по зи ци о ни ра ти као ње на мо гу ћа ва ри ја ци ја 
и/или сво је вр сни на ста вак. Глав ни ли ко ви ових дра ма, пи сци Фер-
ди нанд Ва њек и Те о дор Те ја Крај ре пре зен ту ју раз ли чи те ти по ве 
ди си дент ског де ло ва ња то ком пе ри о да со ци ја ли зма у ис точ ној 
Евро пи. Ва њек на чел но пред ста вља фи гу ру по сто ја ног от по ра то-
та ли тар ном ре жи му, а Крај сим бол бив шег ди си ден та ко ји је скло-
пио пакт с по ли тич ком прак сом с ко јом се не сла же.

Кључ не ре чи: Ау ди јен ци ја, Про фе си о на лац, ап сурд, со ци ја ли-
зам, ди си дент. 

Драм ско ства ра ла штво Ду ша на Ко ва че ви ћа у број ним до са да шњим 
сту ди ја ма кон тек сту а ли зо ва но је дво ја ко: у под руч ју на ци о нал не дра ме, као 
осо бе ни и из ра зи то спе ци фич ни на ста вак ко ме ди о граф ског ка но на чи ји је 
нај за на чај ни ји прет ход ник Бра ни слав Ну шић1, али и као ре флек си ја не ких 
од нај у ти цај ни јих по сле рат них драм ских тен ден ци ја у ши рем европ ском 
окви ру – по пут, на при мер, дра ме ап сур да или тра ги ко мич ног до жи вља ја 
све та. Сва ка ко, Ко ва че ви ће во ме сто у оба по ме ну та окви ра – ло кал ном и 
гло бал ном, под ло жно је да љем ис тра жи ва њу и ре по зи ци о ни ра њу. Та ко је, 
при ме ра ра ди, на ло кал ном пла ну нео п ход но на ве сти да ње гов на гла ше но 
гор ки ху мор пру жа мо гу ћост за про ши ре не уви де у ње го ве ре ла ци је с дру-
гим нај зна чај ни јим ау то ром у исто ри ји срп ске ко ме ди је – Јо ва ном Сте ри јом 

* Овај рад је на стао као ре зул тат фи нан си ра ња на уч но и стра жи вач ке де лат но сти Фа-
кул те та драм ских умет но сти у Бе о гра ду, пре ма уго во ру скло пље ним са Ми ни стар ством 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ко ва че вић је исто вре ме но и пот пу но раз ли чит од Ну ши ћа (стаМенковИћ 1987: 8).
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По по ви ћем. (По ред из ра зи то опо рог ху мо ра, са вре ме на ин тер пре та ци ја 
Сте ри је ука зу је на ре ла ти ви за ци ју тра ди ци о нал не по де ле на по зи тив не и 
не га тив не ли ко ве, срећ ног ко ме ди граф ског кра ја, као и дру га од сту па ња од 
жан ра кла сич не ко ме ди је.)

На дру гој стра ни, до са да шње сту ди је о по зи ци о ни ра њу Ко ва че ви ћа у 
кон текст по сле рат не европ ске дра ме ис ти чу да наш са вре ме ни кла сик из 
тра гич ке фар се 20. ве ка пре у зи ма пре вас ход но њен дух – мо дер ну осе ћај-
ност, иде ју ап сур да у све ту ли ше ном ста бил них осло на ца, тра ги ко мич ки 
до жи вљај жи во та, као и из ве сне ко мич ке про се дее по је ди них ау то ра, по пут 
бур леск но-гро теск них по сту па ка Ал фре да Жа ри ја – а не то ли ко на гла ше но 
и ње ну фор му. И сâм на во де ћи да ње го во ста но ви ште мо же би ти из не на ђу-
ју ће, Пе тар Мар ја но вић ис ти че ари сто те лов ско по ре кло Ко ва че ви ће вих ко-
ма да, да кле, фа бу лу гра ђе ну на је дин ству рад ње, при чу ко ја има „по че так, 
сре ди ну и крај“, ка рак те ре ко ји, и по ред ап сурд них и фан та стич них еле ме-
на та, ли че на жи ве љу де (2000: 293–294). Иа ко пи са ни у ду ху мо дер не гро те-
ске и срод них стил ско-жан ров ских тен ден ци ја 20. ве ка, ови драм ски ко ма ди 
у осно ви за др жа ва ју фор му и струк ту ру тра ди ци о нал не дра ме у нај ши рем 
сми слу2, што би се услов но мо гло раз у ме ти и као за јед нич ка осо бе ност ма-
ги страл ног то ка по сле рат не срп ске дра ме – с ма ло број ним из у зе ци ма чи ји 
је нај и зра зи ти ји ре пре зен тант Алек сан дар По по вић (стаМенковИћ 1987: 33). 

На ра тив на и ди ја ло шка стру кту ра Ко ва че ви ће вих де ла, ко ја не до но си 
ра ди кал ни рас кид са тра ди ци о нал ним дра ма тур шким обра сци ма би ла је 
ве ро ват но са мо је дан у ни зу раз ло га ко ји су до при не ли да ње гов опус – по ред 
то га што је сте као умет нич ки ре пре зен та ти ван ста тус – по ста не исто вре-
ме но и ши ро ко по пу ла ран. И ма ко ли ко да је ње го во драм ско де ло не сум-
њи ва ре флек си ја оног кор пу са са вре ме не европ ске дра ма тур ги је ко ји во ди 
по ре кло од Жа ри ја, а по том се на до ве зу је на Јо не ска и Бе ке та, оно, исто вре-
ме но, при па да и из ве сном под ску пу европ ске дра ме – по сле рат ној ис точ но-
е вроп ској дра ми, кру гу ау то ра ко ји чи не Вац лав Ха вел, Сла во мир Мро жек, 
Па вел Ко хо ут, Та де уш Ру же вич и дру ги при пад ни ци та ко зва ног ди си дент-
ског кру га. На и ме, по јам ди си дент ске дра ме ис точ не Евро пе уне ко ли ко се 
пре кла па с пој мом дра ме апсурдa, а не ки од на ве де них ди си дент ских ау то ра 
ујед но се по сма тра ју и у ши рем окви ру – као ау то ри спе ци фич не, ис точ не 
ва ри јан те дра ме ап сур да. Уо ста лом, Мар тин Еслин је у дру го из да ње (1969) 
сво је ка пи тал не сту ди је По зо ри ште ап сур да (The The a tre of the Ab surd, 1961) 
увр стио и ис точ но е вроп ску дра му ко ја се укла па у те мат ски оквир ње го ве 
књи ге. По ред то га, Ле о нард Прон ко у књи зи Аван гар да (АvantGar de, 1962) 
– чи ји на слов је за пра во дру го име за те а тар ап сур да (selenić 2002: 53) – по-
ред ни за за пад но е вроп ских, раз ма тра и по је ди не ис точ но е вроп ске пи сце 
(Мро жек, Ха вел, Ру же вич). Сва ка ко, те о риј ска ар ти ку ла ци ја овог кру га 

2 То не зна чи да на ши ау то ри по сле рат не епо хе у пот пу но сти пре не бре га ва ју фор мал на 
свој ства дра ме ап сур да. Та ко ђе, ни је нео п ход но на гла ша ва ти да се пој мо ви тра ди ци о нал ног 
и мо дер ног ов де ко ри сте из ван свих вред но сних ко но та ци ја.



875

дра ма ти ча ра и њи хо вих опу са, те ме љи се на ста но ви шту да се у ис точ но-
европ ској дра ма тур ги ји дух ап сур да не по сред но ре фе ри сао и на те ме дру-
штве но-по ли тич ких устрој ста ва јед но пар тиј ских со ци ја ли стич ких зе ма ља 
(би ро кра ти за ци ја др жав ног апа ра та, де ло ва ње без бед но сних слу жби и слич но), 
а не ки од ау то ра на во де да је ап сурд за пра во био ре ал ност ко му ни стич ких 
зе ма ља3. По ред гло бал не, фи ло зоф ско-он то ло шке ди мен зи је, дра ма ап сур-
да у ис точ ној Евро пи са др жа ва ла је и ону иде о ло шку.

За наш кон текст од зна ча ја су до са да не ис тра же не ре ла ци је Ко ва че ви-
ћа са по ме ну тим кру гом ис точ но е вроп ских пи са ца ди си дент ске дра ме / 
ис точ но е вроп ске дра ме ап сур да, а по себ но са де лом Вац ла ва Ха ве ла. При-
том, пре све га, ми сли мо на ли те рар не ве зе, не на јав не/ме диј ске плат фор ме 
ко је име Ду ша на Ко ва че ви ћа по вре ме но ко ри сте у ду ху „до ма ће“ асо ци ја-
ци је на слав ног че хо сло вач ког пи сца –ди си ден та, a по том и пред сед ни ка 
Че шке Ре пу бли ке, Вац ла ва Ха ве ла4. Иде о ло шки ста во ви дво ји це ау то ра 
јав но сти су по зна ти (кри ти ка јед но пар тиј ског со ци ја ли стич ког си сте ма), не 
са мо из јав них на сту па не го и из дра ма са за јед нич ким те мат ским оку па-
ци ја ма (од нос по је дин ца и вла сти у то та ли тар ним ре жи ми ма). Ипак, мо гу-
ће ре ла ци је од ре ђе них по е тич ких и есте тич ких еле ме на та, ко је се мо гу 
ус по ста ви ти из ме ђу Ха ве ло вог и Ко ва че ви ће вог драм ског ства ра ла штва, 
ни су кон крет ни је ис тра же не. Исто вре ме но, ни ис точ но е вроп ска дра ма епо-
хе, це ло ви то по сма тра но, не пред ста вља зна чај ни ји сег мент на ше те о риј ске 
ми сли у обла сти те а тра: на и ме, не ко ли ко нај по зна ти јих ау то ра ди си дент ске 
ис точ но е вроп ске шко ле још од 60–их го ди на би ли су при сут ни на на шим 
сце на ма, или пу бли ко ва ни у пре вод ним еди ци ја ма, али кор пус тек сто ва о 
де ли ма ових дра ма ти ча ра за сни ва се пре вас ход но на по зо ри шним кри ти-
ка ма, од но сно пред го во ри ма по ме ну тим из да њи ма – што ну жно им пли ци-
ра не до ста так све о бу хват ни јих, си стем ских сту ди ја, као и не по сред них 
ком па ра тив них при сту па.

У на ред ном сег мен ту ра да ис тра жи ће мо ре ла ци ју Ко ва че ви ће ве дра ме 
Про фе си о на лац (1990) с нај по зна ти јом Ха ве ло вом дра мом Ау ди јен ци ја (1975): 
на и ме, са гле да ће мо Про фе си о нал ца у све тлу Ау ди јен ци је, као мо гу ћу ре пли-
ку, па ра фра зу Ха ве ло ве јед но чин ке (и то, уне ко ли ко обр ну ту), али и као 
њен мо гу ћи на ста вак. Тре ба на гла си ти да су по во дом пре ми јер не по став ке 
Про фе ци о нал ца (Зве зда ра те а тар, 1990) у ре жи ји ау то ра, по је ди ни на ши 
кри ти ча ри ус по ста ви ли из ве сну ве зу име ђу два по ме ну та драм ска де ла. 
Ипак, с об зи ром на жа нр тек сто ва о ко ји ма је реч (по зо ри шне кри ти ке, а не 
оп се жни је ком па ра тив не сту ди је) – ови при ка зи, оче ки ва но, не са др же ела-
бо ри ра не или кон кре ти зо ва не уви де, не го мар ки ра ња оп штих од но са. Као 
при мер та квих уви да, од ко јих ов де по ла зи мо, на во ди мо ис каз Вла ди ми ра 

3 О то ме, на при ме ру Ха ве ла: Ca rol Ro ca mo ra (2005).
4 На та ко по сма тра ном нај оп шти јем пла ну, у јав но сти су би ле при сут не и иде је да би 

Ко ва че вић, по пут Ха ве ла, мо гао да пре у зме уло гу кан ди да та на пред сед нич ким из бо ри ма 
у зе мљи (иа ко он лич но ни ка да ни је по ка зи вао ам би ци је те вр сте).
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Ста мен ко ви ћа да се ко мад Про фе си о на лац мо же са гле да ти и као омаж Вац
ла ву Ха ве лу (стаМенковИћ 2000: 36; под ву кла ау тор ка). 

Ха ве ло ва Ау ди јен ци ја пр ви је део ње го ве Три ло ги је о Ва ње ку, ко ја је 
на ста ја ла од 1975. до 1978. го ди не: Ау ди јен ци ја, Вер ни саж и Про тест. Ако 
се Ха ве лов драм ски опус услов но по де ли у две гру пе дра ма, у пр ву би спа-
да ла де ла ко ја раз от кри ва ју оно што Че слав Ми лош зо ве „сло мом исто ри је“, 
а Јан Кот „Ве ли ким ме ха ни змом“, а у дру гу – у ко ју спа да и по ме ну та три ло-
ги ја – ко ма ди ко ји по ка зу ју „ка ко та ква не ху ма на, ано ним на и на сил нич ка 
власт ра за ра, по ни шта ва људ ску лич ност, иза зи ва ју ћи у њој ње не нај го ре 
по ри ве“ (ilić 1991: 350–351). На ве де ну драм ску три ло ги ју са чи ња ва ју јед-
но чин ке ко је по је ди нач но функ ци о ни шу као за о кру же ни драм ски тек сто ви, 
али су об је ди ње не глав ним ли ком Фер ди нан да Ва ње ка, пи сца –ди си ден та 
у че хо сло вач ком со ци ја ли стич ком дру штву. За хва љу ју ћи Ха ве ло вој три ло-
ги ји лик Ва ње ка је по стао сво је вр сни на ци о нал ни сим бол у са вре ме ној че-
шкој кул ту ри, а по ред Ха ве ло вог опу са, по ја вљу је се ка сни је и у де ли ма 
дру гих, по себ но че шких дра ма ти ча ра. У пр вој јед но чин ци (Ау ди јен ци ја) 
Ва њек ра ди у фа бри ци пи ва, у ко јој је, исто вре ме но, и обје кат исле ђи ва ња 
од стра не ше фа пи ва ре –са рад ни ка слу жбе без бед но сти. У дру гом де лу (Вер
ни саж), Ва њек до ла зи у по се ту брач ном па ру – сво јим не ка да шњим са бор-
ци ма, а са да опор ту ни сти ма ко ји се ма ло гра ђан ски раз ме ћу сво јим удоб ним 
ста ном и фи ли стар ским жи вот ним сти лом. У тре ћем де лу (Про тест) Ва њек 
по ку ша ва да ко ле гу пи сца – па сив ног ре жим ског ко ла бо ран та на го во ри да 
пот пи ше пе ти ци ју про тив хап ше ња по ли тич ког не ис то ми шље ни ка вла сти. 
У сва кој од јед но чин ки, лик Ва ње ка је, за пра во, су прот ста вљен јед ном или 
дво ма дру гим ли ко ви ма ко ји оте ло тво ру ју раз ли чи те ва ри је те те ко ла бо-
рант ског од но са пре ма вла да ју ћем ре жи му, то ком пе ри о да че хо сло вач ке 
Нор ма ли за ци је5 (БУрИан 2002: 199–200).

Ха вел ис ти че да је Ау ди јен ци ја на ста ла да би за ба ви ла ње го ве при ја те-
ље и ко ле ге на не фор мал ном, при ват но ор га ни зо ва ном „лет њем фе сти ва лу“ 
у пи шче вој ви кен ди ци.6 На и ме, с об зи ром на ди си дент ски ста тус Ха ве ла и 
дру гих ау то ра у со ци ја ли стич кој Че хо сло вач кој, мно ге од њи хо вих дра ма 
ни су би ле зва нич но об ја вљи ва не ни ти игра не7: уме сто то га, раз ви ја ла се 
до бро по зна та кул ту ра са ми зда та, а ин сце на ци је су се че сто од ви ја ле у иле-
гал ним или по лу и ле гал ним усло ви ма (на при мер, у при ват ним ста но ви ма), 
као што је то би ло слу чај са „при ват ним чи та њем“ Ау ди јен ци је у Ха ве ло вој 
се о ској ку ћи у Хра де че ку. О та квом, до не кле нео бич ном, али у кон крет ним 

5 Пе ри од та ко зва не Нор ма ли за ци је (вра ћа ње у прет ход ни по ре дак кон тро ле јав ног 
жи во та) ве зан је за де це ни ју 70-их (де ли мич но и 80-их), а на сту пио је по сле кра ха крат ко-
трај ног, осмо ме сеч ног пе ри о да ли бе ра ли за ци је (од но сно де мо кра ти за ци је со ци ја ли зма), 
по зна тог као Пра шко про ле ће (1968).

6 Пред го вор ен гле ском из да њу Ва њек-три ло ги је. Ви де ти да ље: Light on a Lan dsca pe 
(Havel 1990: vi i –ix).

7 Сâм Ха вел био је под цен зу ром пу них два де сет го ди на: од Пра шког про ле ћа у ле то 
1968. до Пли ша не ре во лу ци је 1989. го ди не. Ви ше о то ме в. у: goetzstankieWicz (1979).
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ре ал-по ли тич ким окол но сти ма из ну ђе ном по ре клу ко ма да, Ха вел пи ше у 
есе ју о Ва ње ку (1986), у ори ги на лу не на сло вље ном, а об ја вље ном под на сло-
вом Light on a Lan dsca pe у ен гле ском из да њу драм ске три ло ги је о Ва ње ку8 
(Havel 1990: vi i –ix). У овом тек сту ау тор опи су је ка ко га је по пу лар ност 
ко ма да – љу ди ко је је упо зна вао и сре тао зна ли су ре пли ке на па мет – под-
ста кла да на пи ше још две дра ме с истим ли ком, од но сно, Вер ни саж и Про
тест. По ред то га – у по ме ну том есе ју, ко ји је де лом по све ћен и дра ма ма 
дру гих пи са ца све у куп ног Ва њек ци клу са – Ха вел ис ти че осо бе ност и са-
мо свој ност свих ових ли ко ва об је ди ње них истим име ном, ко ји су вре ме ном 
по ста ли део опу са раз ли чи тих ау то ра (Па вел Ко хо ут, Па вел Лан дов ски и 
Јир жи Дин збир). У кри тич кој ли те ра ту ри из обла сти че хо сло вач ке дра ме 
на во ди се да ци клус о Ва ње ку са др жи осам9 дра ма (јед но чин ки) че тво ри це 
ау то ра: три Ха ве ло ве, две Ко хо у то ве, и по јед на Лан дов ског и Дин зби ра10. 
Тре ба до да ти да је то са мо пр ви, нај у жи круг ва ри ја ци ја по Ва ње ку. Дра ме 
ин спи ри са не овим ли ком на ста ја ле су и ка сни је, и то не са мо у окви ру че шког 
го вор ног под руч ја већ и из ван ње га – а нај по зна ти ја ме ђу њи ма је Ро кен рол 
бри тан ског пи сца че шког по ре кла То ма Сто пар да.11

По ред „сим бо лич ког ка пи та ла“ Ва ње ка као ди си дент ске фи гу ре, по-
пу лар но сти Ау ди јен ци је до при не ла је још јед на зна чај на осо бе ност: Ва њек 
је, на и ме, кон ци пи ран као јед но ста ван лик и био је ра зу мљив љу ди ма из 
нај ши рих дру штве них сло је ва, а исто вре ме но и бли зак ин те лек ту ал ци ма. 
Упра во ову од ли ку све о бу хват но сти на пла ну ре цеп ци је – исто вре ме не 
бли ско сти про сеч ној, али и ин те лек ту ал но ви со ко зах тев ној пу бли ци – Вла-
ди мир Ста мен ко вић ис ти че као ва жну ка рак те ри сти ку драм ског ства ра ла-
штва Ду ша на Ко ва че ви ћа (стаМенковИћ 1987: 13). Не тре ба по себ но под се-
ћа ти да по пу лар ност по је ди них Ко ва че ви ће вих ко ма да под ра зу ме ва и чи тав 
низ драм ских ре пли ка и мо ти ва ко је пу бли ка зна на па мет, баш као у слу-
ча ју Ау ди јен ци је и дру гих Ха ве ло вих јед но чин ки о Ва ње ку.

Драм ски опус Вац ла ва Ха ве ла – а по себ но ко мад Ау ди јен ци ја – при мер 
је ста но ви шта да би о граф ски при ступ у ту ма че њу књи жев ног де ла не тре ба 
увек и нео по зи во од ба ци ти као за ста рео и „не и ма нен тан“, већ је, у од ре ђе ним 
слу ча је ви ма, ле ги тим но при зва ти га као мо гу ћи „по моћ ни“ при ступ. Лик 
Ва ње ка ре пре зен ту је ал тер его са мог пи сца12, што ни је ни ка ква на кнад на 

8 Три ло ги ја је на ен гле ском об ја вље на у Ка на ди 1987, а 1990. у Лон до ну. Ха вел је есеј 
на пи сао у ле то 1985. 

9 Об је ди ње не у из да њу: Go etz-Stan ki e witcz ed. 1987. The Va njek Plays: Fo ur Aut hors, 
One Cha rac ter. 

10 За раз ли ку од пр ве дво ји це, Лан дов ски и Дин збир жи ве ли су у Бе чу.
11 И не за ви сно од ово га, по је ди не сту ди је по све ће не су ком па ра тив ној ана ли зи ра них 

де ла из опу са Вац ла ва Ха ве ла и То ма Сто пар да и ука зу ју на са ти рич ни тре ман то та ли тар них 
ре жи ма и дру гих по ли тич ких те ма у опу си ма дво ји це ау то ра. На при мер, Klára Húrko va 
(2000).

12 Као и го то во сва ки ау тор, Ха вел се огра ђи вао од ова квих за кљу ча ка, на во де ћи да 
је Ва њек ипак „драм ски кон структ“. По је ди ни ау то ри Ва ње ка са гле да ва ју као драм ски 
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спе ку ла ци ја или ис тра жи вач ко от кри ће кри ти ке не го оп ште по зна та ин фор-
ма ци ја – и то „од јав ног зна ча ја“. На и ме, упра во је Ва ње ко ва драм ска си туа-
ци ја јед на од пр вих асо ци ја ци ја на име пи сца. Ха вел је то ком 70-их го ди на, 
као већ афир ми са ни ау тор јед но вре ме ра дио у фа бри ци пи ва, оне мо гу ћен 
да на дру га чи ји на чин обез бе ди ма те ри јал ну ег зи стен ци ју.13 Осим ра да у 
пи ва ри, и дру ги лич ни по да ци о Ва ње ку од го ва ра ју Ха ве ло вој би о гра фи ји: 
пи ше дра ме, на ди рект ном је уда ру цен зу ре, оже њен је, не ма де цу (уз гред, 
Ха вел је као по то мак бур жо а ске по ро ди це, био оже њен де вој ком из про ле-
тер ске кла се, Ол гом Шпи ча ло вом, уда то Ха вло ва). Ли те ра ту ра о Ха ве ло вом 
жи во ту и ра ду обим на је, али, оче ки ва но, у кван ти та тив ном по гле ду пред-
ња че на сло ви ко ји пи сца по сма тра ју у све тлу ње го ве ди си дент ске и по ли-
тич ке прак се. По је ди ни ау то ри, сва ка ко, на гла ша ва ју уза јам ну ре ла ци ју 
ње го вог ли те рар ног ства ра ла штва и гра ђан ског/по ли тич ког ак ти ви зма, тако 
да је у од ре ђе ној ме ри при сут но и ком па ра тив но из у ча ва ње Ха ве ло вих књи-
жев них и по ли тич ких тек сто ва. Пр ви зна чај ни ји „хо ли стич ки“ при ступ 
про у ча ва њу Ха ве ла до но си сту ди ја Чи та ње Ха ве ла (Re a ding Ha vel, 2015) 
Деј ви да С. Де не хе ра, у ко јој ау тор све о бу хват но по сма тра Ха ве ло во пи са но 
(али и усме но) на сле ђе: по ред дра ма, књи жев но-те о риј ских тек сто ва и песа ма, 
он у жан ро ве Ха ве ло вог опу са свр ста ва и по ли тич ке есе је и пред сед нич ке 
го во ре (danaHer 2015).

Од не што ма њег зна ча ја, али и да ље вре дан по ме на је сте и ода бир име-
на Ва њек као ва ри је тет Ха ве ло вог на дим ка у ре ал ном жи во ту: у књи зи 
Пи сма Ол ги14, он број на пи сма на ста ла то ком ње го вог бо рав ка у за тво ру 
(1979–1983) пот пи су је на дим ком Ва шек (од име на Вац лав). – На при мер, 
„Љу би те Ва шек“ (Havel 1989: 8).

Основ на драм ска си ту а ци ја у Ау ди јен ци ји не по сред но се ре фе ри ше на 
њен на слов: реч је о зва нич ном при је му, ау ди јен ци ји пре тво ре ној у са слу-
ша ва ње. Ва њек као рад ник у пи ва ри до ла зи на са слу ша ва ње у кан це ла ри ју 

прин цип ко ји иза зи ва од ре ђе не ре ак ци је окру же ња, а ти ме и (са мо)раз от кри ва ње дру гих 
ли ко ва (goetzstankieWicz 1987: xxvii).

13 Ха вел је у то вре ме, сре ди ном 70–их, био при мо ран да жи ви ван Пра га, у ви кен ди ци; 
то ком тог пе ри о да ра дио је у фа бри ци пи ва, што му је та да био основ ни из вор при хо да. 

На кон од ла ска у за твор кра јем исте де це ни је, ње го ве дра ме игра не су ши ром за пад не 
Евро пе и у Аме ри ци. Код нас су по ста вља не у Бе о гра ду (пре све га Ате ље 212), по том у 
За гре бу и по је ди ним дру ги гра до ви ма Ју го сла ви је.

За до ма ћег чи та о ца мо гао би до не кле раз о ча ра ва ју ће да де лу је по да так да се у бро јим 
тек сто ви ма о Ха ве ло вом за твор ском и ду го го ди шњем ди си дент ском ста жу, Бе о град (Ју го-
сла ви ја) у том кон тек сту ре ла тив но ма ло по ми ње. Ово ве ро ват но не би тре ба ло са гле да ва-
ти у све тлу „по сло вич но“ не пра вед ног за пад њач ког од но са пре ма ма лој (со ци ја ли стич кој) 
кул ту ри ка ква је на ша, ко ли ко у све тлу по ме ну те чи ње ни це – Бе о град је био је дан од ни за 
гра до ва у ко ји ма су Ха ве ло ве дра ме игра не.

14 Књи гу је на срп ски је зик пре вео Алек сан дар Илић, ко ји је био по све ћен афир ми-
са њу че шке ли те ра ту ре, а по себ но Ха ве ло вог де ла у на шој сре ди ни. По ред оста лог, иза брао 
је, пре вео и на пи сао по го вор за Шест дра ма Вац ла ва Ха ве ла (1992).
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по сло во ђе у фир ми, чи је пре зи ме Сла дек та ко ђе има ода бра ну ко но та ци ју: 
ка ко на во ди пре во ди лац дра ме Алек сан дар Илић – по ред пре зи ме на, оно у 
че шком је зи ку озна ча ва и про фе си ју пи ва ра (1991: 195). Као по сло во ђа у 
пи ва ри, у Ау ди јен ци ји Сла дек је исто вре ме но је и „си тан шраф“ у ве ли ком 
по ли тич ком си сте му: не вољ ни са рад ник слу жбе без бед но сти, ко ји за у зи ма 
са свим ни зак ранг у ње ној стро гој хи је рар хи ји. Овај ко мад исле ђи ва ња – шеф 
Сла дек по за дат ку „ду жи“ Ва ње ка и по ку ша ва да са зна што ви ше по да та ка 
о овом ди си ден ту ка ко би ис пу нио рад ни за да так: на пи сао и пре дао из ве-
штај Слу жби – ре ла тив но је јед но став не струк ту ре. По чи ње до ла ском Ва-
ње ка у кан це ла ри ју по сло во ђе, и тра је ко ли ко и њи хов раз го вор, то ком ко јег 
се Сла дек, пот пу но не у спе шно, тру ди да до би је ма те ри јал за из ве штај. На 
го то во сва ње го ва пи та ња, че сто по на вља на, Ва ње ко ви од го во ри су на мер-
но са свим шту ри, па по ста је ја сно да ће упра во та кав би ти и из ве штај ко ји 
Слу жба оче ку је. Ка рак те ри сти ка Ха ве ло вог ру ко пи са је сте и то што се ни 
у јед ном од драм ских тек сто ва три ло ги је о Ва ње ку тај на по ли ци ја (Слу жба) 
не по ми ње до слов но (PontUso 2004: 81). Уме сто то га, ли ко ви ко ри сте из ра-
зе као што су не ки љу ди или они, с ја сним алу зи ја ма на при пад ни ке тај не 
по ли ци је.

Из си жеа Ау ди јен ци је јед но став но је за кљу чи ти да је вре мен ски оп сег 
рад ње у њој из јед на чен с ре ал ним вре ме ном по треб ним за ње но из во ђе ње, 
да је она за пра во за сно ва на на ари сто те лов ским је дин стви ма. Про стор фа-
бри ке пи ва у ко јем се рад ња ко ма да од ви ја Ха вел ко ри сти у пот пу но сти 
дра ма тур шки функ ци о нал но: по сло во ђа Сла дек то ком це ле дра ме бе со муч но 
ис пи ја но ве фла ше пи ва, од ла зе ћи и вра ћа ју ћи се не ко ли ко пу та из то а ле та. 
Он то ком рад ње по ста је, на рав но, све пи ја ни ји (за то вре ме, и по ред Сла де-
ко вих ин си сти ра ња, дис тан ци ра ни Ва њек уљуд но, али од луч но од би ја алко-
хол). Ау ди јен ци ја са др жи све мар кант не ка рак те ри сти ке Ха ве ло во г драм ског 
про се деа, као што су: ре пе ти тив ност, цир ку лар ност (кру жна дра ма тур ги ја), 
ви со ко ра ци о нал но и че сто „ме ха ни ци стич ко“ об ли ко ва ње ди ја ло га, ја сно 
ко ре о граф ски уоб ли че ни ула сци, из ла сци и ге сто ви, ка ко вер бал ни та ко и 
они фи зич ки (danaHer 2015: 31). Већ и пр ве две на ве де не од ли ке Ха ве ло вог 
драм ског ру ко пи са – ре пе ти тив ност (због ко је се ње го ве дра ме ко ри сте и на 
ака дем ским кур се ви ма уче ња че шког је зи ка) и кру жна дра ма тур ги ја – не дво-
сми сле но ука зу ју на ње го ву бли скост дра ми ап сур да; ре че ни це, иде је, вер бал-
ни мо ти ви се уче ста ло по на вља ју, а ко мад се за вр ша ва исто као што по чи-
ње15. Ме ђу тим, по ред на ве де них свој ста ва тек ста, на гла ше на је и Ха ве ло ва 

15 Па ра диг ма тич ни при мер у дра ми ап сур да је сте Ће ла ва пе ва чи ца Еже на Јо не ска. 
Је ди на раз ли ка из ме ђу увод не и за вр шне сце не је у то ме што брач ни па ро ви ме ња ју ме ста, 
али та про ме на ни је од суштнског зна ча ја. На про тив, она су ге ри ше ис пра зност гра ђан ског 
све та – па је оче ки ва но да ће Мар ти но ви на кра ју (у за ми шље ном дру гом де лу ко ма да) само 
по но ви ти исте бе ми сли це ко је су Сми то ви прет ход но већ из го во ри ли. Али, док ре пе ти тив-
ност и ци клич ност ов де су ге ри шу ис пра зност и не про мен љи вост све та, оне код Ха ве ла, 
ка ко ће мо да ље ви де ти, има ју зна чај но дру га чи је функ ци је.
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бли скост ду ху ап сур да на зна чењ ском пла ну.16 Тач ни је, реч је о сво је вр сном 
спо ју тра ди ци је ап сур да и по зо ри шта апе ла (keane 1999: 157), драм ске прак-
се ко ја се у че хо сло вач кој ли те ра ту ри ра ви ја од 60–их го ди на про шлог ве ка. 
Под се ти мо и да је то пе ри од ве ли ке об но ве на умет нич кој сце ни ове кул ту-
ре, „злат но до ба“ че хо сло вач ке умет но сти – у то вре ме до не кле по пу шта ју 
сте ге „ду бо ке др жа ве“ (Вар шав ског пак та), у све сти са вре ме ни ка још је 
жи во се ћа ње на пред рат ну че шку аван гар ду, а на гла ше на је и ре флек си ја 
са вре ме них умет нич ких тен ден ци ја, по пут дра ме ап сур да (radUlović 2019: 
45–46).

У Ау ди јен ци ји та ап сур ди стич ка стра те ги ја до се же вр ху нац у Сла де ко-
вом очај нич ком пред ло гу Ва ње ку да сâм на пи ше из ве штај о се би, с об зи ром 
на то да од уз др жа ног ди си ден та – рад ни ка у пи ва ри ни је ус пео да до би је 
це ло ви те и ио ле упо тре бљи ве од го во ре на ви ше стру ко опе то ва на пи та ња 
(ко су љу ди ко ји га по се ћу ју, ка кви су то љу ди, о че му раз го ва ра ју и сл.). У 
скла ду са соп стве ном иде јом, сâм Сла дек би ис ко ри стио сво ју по зи ци ју 
ше фа у пи ва ри и омо гу ћио Ва ње ку не што удоб ни ји по сао, ко ји би му оста-
вљао ви ше сло бод ног вре ме на (уме сто гу ра ња пив ских бу ра ди ра дио би у 
ма га ци ну), а за уз врат би Ва њек Сла де ку по мо гао та ко што би са мо стал но 
пи сао из ве шта је о се би. Сла де ко ва ап сурд на иде ја ре зул тат је не са мо оча-
ја ња због то га што не ће ус пе ти да од го во ри на за да так Слу жбе не го и стра-
ха. Он је уце њен: у про шло сти („оп ту жба је би ла ла жна“) је био осум њи чен 
да је јед ном куп цу про дао „пет сто хек то ли та ра пи ва ви шка“. У Сла де ко ве 
кон кре ти зо ва не ар гу мен те – чи јој се ра ци о нал но сти не ма шта за ме ри ти – 
спа да и про це на да не са мо што ће Ва њек као ма га ци о нер ра ди ти по сао 
лак ши од са да шњег не го је и при род но да он сâм пи ше из ве штај о се би, јер 
је тој ве шти ни вич ни ји од Сла де ка (ин те лек ту а лац је и пи сац), са мог се бе 
бо ље по зна је не го ико дру ги, и, нај зад – на тај на чин ће мо ћи ди рект но да 
ути че на са др жи ну из ве шта ја. Ва њек, ме ђу тим, по ну ду не при хва та, и то 
не због се бе лич но (при зна је да би му ви ше од го ва рао по сао ма га ци о не ра) 
не го за то што је реч о прак си ко ја се на чел но ко си с ње го вим етич ким нор-
ма ма. „Ва њек: Ја због прин ци па не мо гу да уче ству јем (...) у прак си са ко јом 
се не сла жем“ (Havel 1991: 211).

Као што се из на ра ти ва Ау ди јен ци је мо же уви де ти, ова дуо-дра ма се на 
са др жин ском и струк ту рал ном пла ну на из глед „ис цр пљу је“ у ди ја ло гу дво-
ји це ли ко ва чи је су дру штве не и ин те лек ту а ла не по зи ци је су пр от ста вље не: 
„ма ли чо век“, ко ји слу жи опре сив ном си сте му, на су прот по сто ја ном и до-
след ном ди си ден ту –ин те лек ту ал цу. Умет нич ком зна ча ју и усло жња ва њу 

16 Де не хер на во ди да Ха вел ни је мно го др жао до соп стве не при пад но сти дра ми ап-
сур да, и под се ћа да се за ње гов драм ски опус ко ри сти син таг ма по зо ри ште апе ла (the a tre 
of ap peal), ко ја на гла ша ва ши ру, дру штве но ан га жо ва ну ди мен зи ју дра ма; Ха вел, на и ме, 
ни је био из вор ни дра ма ти чар (danaHer 2015: 31) не го је ме диј по зо ри шта ода брао као по-
тен ци јал но нај по де сни ји за ре а ли за ци ју соп стве них умет нич ких иде ја – и за ба ви ти, али и 
уз не ми ри ти пу бли ку кључ ним пи та њи ма људ ског би ћа и жи во та (danaHer 2015: 32).
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ин тер пре та тив не ма три це Ха ве ло ве јед но чин ке знат но до при но си упра во 
то што се она ни по што не мо же све сти на јед но знач ну „апо ло ги ју не у стра-
ши вом ди си ден ту“, као ни на не дво сми сле ну по ру гу уце ње ном, „сит ном 
до у шни ку“. На про тив, она пу ни сми са о ни и зна чењ ски по тен ци јал до сти-
же тек из ван ова ко по ста вље ног, нај оп шти јег би нар ног пла на.. 

На пр ви по глед, на су прот од ва жном и бес ком про ми сном пи сцу сто ји 
ма ли, за стра ше ни и уце ње ни Сла дек. Ме ђу тим, мо гућ ност чи та ња Ау ди јен
ци је као де ла о „би нар ној“ струк ту ри све та и ли ко ва, те мељ но је уз др ма на 
број ним Сла де ко вим осо би на ма и по ступ ци ма: он је пот пу но све стан сво је 
по зи ци је, чак и за ви ди Ва ње ку на на чи ну жи во та ко ји му је са мом не до сту-
пан (Ва њек се дру жи с по зо ри шним љу ди ма, па та ко и с по зна том глу ми цом 
Бох да ло вом17, ко ју Сла дек са ња да упо зна), а на кон све га оста ће ано ни ман 
и етич ки ука љан. У Ау ди јен ци ји има и пре по зна тљи ве Ха ве ло ве ау то и ро-
ни је (ко ја, уз гред, ни је стра на ни Ко ва че ви ћу): ако Ва њек и за пад не у не ку 
још не при јат ни ју си ту а ци ју, афир ми са ни је пи сац и чи та ва ме ђу на род на 
јав ност ус та ће у ње го ву од бра ну, а ако се исто де си Сла де ку – ни ко не ће 
мрд ну ти пр стом. Нај зад, Сла дек је све стан да уче ству је у игри у ко јој су 
уло ге по де ље не, а ње му је до де ље на она нај ни жа, као што је бол но све стан 
и соп стве не де кла си ра но сти чак и на оном сва ко днев ном, не ин сти ту ци о-
нал ном ни воу. При ме ра ра ди, он ни је до вољ но пре сти жан да упо зна по пу-
лар ну глу ми цу Бох да ло ву (и по ред број них Сла де ко вих мол би, Ва ње ку не 
па да на па мет да је до ве де у пи ва ру, из го ва ра ју ћи се ти ме да глум ци има ју 
број не уна пред ис пла ни ра не оба ве зе). На дру гој стра ни, уз др жа но, по но сно 
ди си ден то во од би ја ње Сла де ко вог очај нич ког пред ло га до би ја раз ме ре го-
то во аро гант ног, на до буд ног ста ва, ли ше ног ма и нај ма њег раз у ме ва ња за 
са го вор ни ка. По Сла де ко вом ми шље њу, та кви ма по пут Ва ње ка ва жни ји су 
прин ци пи од љу ди. Из ве сна ху ма на ди мен зи ја ли ка Сла де ка – пре ма ко јем 
ни је те шко осе ћа ти ма кар ми ни мал но са жа ље ње – али и слич ни мо ти ви 
ко ји се мо гу про на ћи у лич но сти ма дру гих ан та го ни ста у три ло ги ји о Ва-
ње ку, до ве ли су до ста но ви шта да у свих осам дра ма ва ри ја ци ја на те му 
Ва ње ка – за пра во и не ма кла сич них не га тив них ли ко ва (goetzstankieWicz 
1987: xv–xxix). По ред ово га, у Ау ди јен ци ји би би ло ле ги тим но отво ри ти и 
по тен ци јал но кла сно пи та ње. Иа ко се у дра ми не го во ри о Ва ње ко вом по-
ре клу, ни је не мо гу ће прет по ста ви ти да му је упра во кла сно пре и мућ ство 
над љу ди ма по пут Сла де ка по мо гло да се обра зу је, и та ко по ста не пи сац и 
ин те лек ту а лац (са свим на чел но по сма тра но и не за ви сно од мо гу ће алу зи је 
на Ха ве лов бур жо а ски bac kgro und – пи та ње „со ци јал ног ка пи та ла“ на сле-
ђе ног по ро дич ним по ре клом, за себ на је и сло же на те ма број них дру шта ва 
са вре ме ног/про гре сив ног све та, укљу чу ју ћи и она со ци ја ли стич ка и пост-
со ци ја ли стич ка).

Да је би нар на ди хо то ми ја ли ко ва у Ау ди ци ји ипак крх ка, ако не и са мо 
вар ка, на ро чи то све до чи њен крај: на кон за вр ше не ау ди јен ци је, Ва њек из ла зи 

17 Јир жи на Бох да ло ва (р. 1931) је зве зда че шког глу ми шта.
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из кан це ла ри је; Сла дек по том за спе, а вра та се по но во отва ра ју и – као на 
по чет ку, ула зи Ва њек. Овај пут, ме ђу тим, он ис пи ја пи во ко је је прет ход но 
до след но од би јао, исто вре ме но из го во рив ши ре пли ку ко ју је у ра ни јем току 
дра ме по на вљао пи ја ни Сла дек: „Све је оти шло до ђа во ла“. Тре ба под се ти ти 
да у осо бе но сти Ха ве ло ве дра ма тур ги је спа да и по на вља ње кључ них фра-
за ко је по ста ју мо ти ви ко ма да, па би у Ау ди јен ци ји то мо гао би ти кон сен зус 
дво ји це са су прот них стра на др жав ног си сте ма – и то да је ста ње у дру штву 
ка та стро фал но. На ин те р пре та тив ном пла ну на ве де ни за вр ше так ко ма да 
су ге ри ше очи глед ну ре пе ти тив ност опи са ног кру га, али, с об зи ром на раз-
ли ку у Ва ње ко вом на сту пу, оста је не по зна ни ца да ли ће по но вље на ау ди
јен ци ја би ти пот пу но иден тич на, да ли je ње гов по вра так са мо Ха ве ло ва 
иро ни ја (jaMes 2001: 59) или је раз лог са жа ље ње пре ма Сла де ку. И, пре 
све га оста лог: Да ли ће Ва њек у на ред ном дра ма тур шком кру гу оста ти по
сто ја ни принц ди си дент ске сце не? 

Од од го во ра на пи та ње ко је им пли ци ра отво ре ни за вр ше так Ха ве ло ве 
дра ме, за ви си и да ли на ње ном кра ју, у го то во исто вет ном фор ма ту18, по чи ње 
јед на дру га дра ма: Про фе си о на лац Ду ша на Ко ва че ви ћа. Те о дор Те ја Крај, 
сим бо лич ка фи гу ра срп ског Ва ње ка, пи сац је и бив ши ди си дент, ко ји се у 
фа зи по зног ју го сло вен ског со ци ја ли зма дру штве но и про фе си о нал но ета-
бли рао као уред ник у др жав ној из да вач кој ку ћи, да кле, на пра вио је ком про-
мис с ре жи мом с чи јом се прак сом не сла же. У крај њој ли ни ји, у усло ви ма 
„ме ког“ ју го сло вен ског со ци ја ли зма, ова вр ста ком про ми сне прак се ни је 
би ла стра на ко лек тив ном ис ку ству за сно ва ном на при хва ће ном, али пре ћут-
но и ја сно ли ми ти ра ном уче шћу не за ви сних ин те лек ту а ла ца у јав ном жи-
во ту. По пут Ва ње ка, као кључ не ни ти ви ше Ха ве ло вих дра ма, Те ја Крај се 
по ја вљу је у два Ко ва че ви ће ва ко ма да: у Кла у стро фо бич ној ко ме ди ји (1987) 
жи во та ри на мар ги на ма дру штва, а у Про фе си о нал цу (1990) по ста је део си-
сте ма про тив ко јег се прет ход но бо рио.19 Осим срод но сти на пла ну фор ме 
(Про фе си о на лац се услов но мо же схва ти ти као дуо-дра ма, па исто та ко и као 
јед но чи ни ко мад), те иро нич ног, опо рог ху мо ра, ова два тек ста де ле за јед-
нич ку драм ску си ту а ци ју: су срет и раз го вор пи сца – ди си ден та и, с дру ге 
стра не, са рад ни ка без бед но сних слу жби со ци ја ли стич ког ре жи ма, ко ји по 
за дат ку „ду жи“ свог са го вор ни ка20. У че шком „пра и зво ру“, пи сац је цен-

18 Иа ко има че ти ри ли ка, Про фе си о на лац се у осно ви мо же по сма тра ти и као дуо-дра-
ма чи ји се на ра тив по кла па с раз го во ром Те је Кра ја и Лу ке Ла ба на. Ли ко ви се кре та ри це 
Мар те и Јед ног са свим обич ног лу да ка не ути чу у пре суд ној ме ри на об ли ко ва ње ње не 
фор ме и зна че ња.

19 Жи вот ни пут по је ди них бив ших ди си де на та у Ср би ји, а ко ји су се вре ме ном ета-
бли ра ли у струк ту ре раз ви је ног со ци ја ли зма, убр зо је до спео у тре ћу фа зу: на и ме, на кон 
фа зе ан ти ко му ни зма, па по том ин вол ви ра ња у ко му ни стич ки си стем, то ком 90–их го ди на 
про шлог ве ка, по ста ли су (ве ћи ном) про мо те ри на ци о нал не по ли ти ке, не ки од њих и ка би-
нет ски иде о ло зи нпр. „рав но гор ског“ Срп ског по кре та об но ве. 

20 У та кав на ра тив укла па се и филм Жи вот дру гих (2006) не мач ког ре ди те ља Фло-
ри ја на Хен ке ла фон До нерс мар ка, чи ја се рад ња де ша ва у Ис точ ном Бер ли ну не ко ли ко 
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зу ри сан и де кла си ран, у срп ској вер зи ји он је, у но вој фа зи, ин вол ви ран у 
ре жим, с ко јим је та ко ре ћи „скло пио пакт о ми ро љу би вој ко ег зи стен ци ји“. 
Уто ли ко се и за јед нич ки про стор кан це ла ри је ше фа уне ко ли ко раз ли ку је: 
у Ау ди јен ци ји је то Сла де ков уред у пи ва ри (Ва њек му, као оби чан пре кар ни 
рад ник, „до ла зи на но ге“), а у Про фе си о нал цу уред нич ка кан це ла ри ја Те је 
Кра ја, у ко ју на са мом по чет ку ко ма да сту па пен зи о ни са ни по ли ца јац Лу ка 
Ла бан. Као и у Ау ди јен ци ји, рад ња дра ме је ор ган ска, про стор се не ме ња, 
драм ско вре ме је згу сну то и из јед на че но с вре ме ном по треб ним за из вед бу, 
али сâма тем по рал на ди мен зи ја дру га чи је функ ци о ни ше. Код Ха ве ла је она 
усме ре на на са да шњост (с ким се Ва њек ви ђа, о че му с тим љу ди ма раз го-
ва ра), док је код Ко ва че ви ћа на сце ни сво је вр сно ме та те а тар ско „раз мо та-
ва ње“ про шло сти. У Про фе си о нал цу, на и ме, Лу ка Ла бан о Кра ју прак тич но 
све већ зна (ухо дио га је го ди на ма), па на син так сич ком ни воу дра ме, за 
раз ли ку од Ау ди јен ци је, не до ми ни ра ју ре пли ке упит не фор ме.21 На про тив, 
за хва љу ју ћи свом „ин фор ма то ру“ у овој би зар ној драм ској си ту а ци ји, Те ја 
Крај са зна је о сво јој про шло сти оно што ни сâм ни је знао, под се ћа се ста рих 
до га ђа ја, про на ла зи дав но из гу бље не пред ме те, по ку ша ва да про на ђе сво је 
не на пи са не књи ге – а ово по след ње, ка ко су ге ри ше Љи ља на Пе ши кан Љу-
шта но вић, упра во је сте су штин ско пи та ње ње го ве ег зи стен ци је (1998: 137). 
Ни је нео п ход но на гла ша ва ти да би зар ност обе драм ске си ту а ци је (или јед-
не за јед нич ке – за ви сно од пер спек ти ве) упу ћу је и на дух дра ме ап сур да, 
као јед ну од зна чај них осо бе но сти у про се де и ма оба ау то ра, и то оног ње ног 
спе ци фич ног, ис точ но е вроп ског усме ре ња, ко је те ма ти зу је раз ли чи те еле-
мен те то та ли тар ног апа ра та. Ха ве лов ислед ник мо ли исле ђе ни ка да са мо-
стал но пи ше по ли циј ске из ве шта је о са мом се би, док про фе си о на лац Ла бан 
мир но об ја шња ва свом бив шем исле ђе ни ку да га је чи тав рад ни век ухо дио, 
„усме ра вао“ ње гов жи вот, па и спа са вао ње го ве (не)на пи са не ру ко пи се. За-
пра во, то та ли тар ни си стем са сво јим ап сурд ним би ро крат ским и по ли циј-
ским ре жи мом, до во ди до кључ не тач ке па ра док са у оба драм ска тек ста: у 
јед ном, шеф тра жи од ди си ден та да уме сто ње га оба вља ислед нич ки по сао 
(пи са ње из ве шта ја), док у дру гом, за хва љу ју ћи ду го го ди шњој де лат но сти по-
ли цај ца Ла ба на, Кра је ви спи си би ва ју са чу ва ни, тач ни је – на пи са ни (Ла ба нов 

го ди на пре па да Бер лин ског зи да. Агент Шта зи ја (тај не слу жбе Не мач ке Де мо крат ске Ре-
пу бли ке) по за дат ку над зи ре је дан умет нич ки пар – драм ског пи сца и глу ми цу, а вре ме ном, 
тај но по сма тра ју ћи жи вот умет ни ка и су о ча ва ју ћи се са по сле ди ца ма де ло ва ња тај не слу жбе, 
до жи вља ва сна жну про ме ну...

Филм ре ди те ља – де би тан та до жи вео је огро ман успех, по ред оста лог на гра ђен је и 
Оска ром за нај бо љи филм на стра ном је зи ку (2006), а До нерс марк је исто вре ме но пу бли-
ко вао и сце на рио по ко јем је де ло сни мље но (donnersMarck 2006).

У ве зи с тим на по ми ње мо да је три го ди не пре Жи во та дру гих, по дра ми Про фе си о
на лац сни мљен исто и ме ни филм (2003), у ре жи ји Ду ша на Ко ва че ви ћа. 

Ви ше о то ме: Ne ve na Da ko vić (2011).
21 Кључ но пи та ње ко је Ла бан по ста вља Кра ју, за пра во је (по сле по здра ва „До бар дан“) 

ње го ва пр ва ре пли ка: „Ти не знаш ко сам ја?“.
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син је го во ре Те је Кра ја пре тво рио у књи гу). Ли ко ви у Ау ди јен ци ји и Про
фе сио нал цу у ап сурд ној су про фе си о нал ној по зи ци ји, ка кву је усло вио за-
тво ре ни, по ли циј ски ре жим. Вр ху нац тог па ра док са је сте у то ме што они 
или не ра де свој по сао, или не вољ но оба вља ју де ла тност из ван соп стве ног 
по сла, оче ку ју од дру гих да ра де њи хов по сао, или, пак, на па ра до ка лан 
на чин ра де туђ по сао: Ва њек као пи сац ра ди у пи ва ри, Сла дек ра ди оно на 
шта је при мо ран оче ку ју ћи да то пре пу сти Ва ње ку, Ла бан „ис пи су је“ Кра-
је ве ру ко пи се, а Крај као пи сац уоп ште и не пи ше.

И по ред по чет не си ту а ци о не раз ли ке у од но су под ре ђе но сти – над ре-
ђе но сти ли ко ва (по тла че ни Ва њек до ла зи код Сла де ка, ра жа ло ва ни и са да 
већ пот пу но „бе ниг ни“ Ла бан ула зи у уред нич ку кан це ла ри ју Те је Кра ја), 
ми зан сцен се уне ко ли ко по ду да ра. На и ме, услед бо ло ва у кич ми – три де се-
то го ди шња „псе ћа слу жба“ др жа ви узро ко ва ла му је озбиљ не здрав стве не 
про бле ме – Ла бан се да на уред нич ку сто ли цу. А Те о дор Крај ова кву про ме ну 
ми зан сце на ко мен та ри ше у ди да ска ли ји (што је и исто вре ме но и сво је вр сна 
осо бе ност це ло куп ног ау то ро вог про се деа у овом ко ма ду): И он оби ђе сто, 
за ди же ман тил, и се де на мо ју сто ли цу, а ја се вра тих ис пред сто ла. У 
тре ну се на ђох на ме сту ко је сам за слу жи вао (коваЧевИћ 1998: 139). Љи ља-
на Пе ши кан Љу шта но вић ана ли зи ра ка зи ва ње и при ка зи ва ње у Ко ва че ви-
ће вој дра ми, ко ја се, „мо жда мо же чи та ти и као осо бе на мо но дра ма“, јер у 
њој су ди да ска ли је „при по ве да ње у пр вом ли цу, на ра тив ни сег мен ти на гла-
ше но ис по вед ног ка рак те ра, ко ји про жи ма ју це лу дра му“ (пешИканљУшта
новИћ 2009: 136). – Као и у Ха ве ло вом тек сту, и драм ска фор ма Про фе си о
нал ца ин кли ни ра ка тен ден ци ји ци клич но сти – ко мад на ста је као тран скрипт 
маг не то фон ског сним ка, а за вр ша ва се исто као што и по чи ње. На мар ги на ма 
овог тек ста мо же се, по ред све га то га, при ме ти ти и да се у Про фе сио нал цу 
све вре ме пи је, као и Ау ди јен ци ји – али с бит ном раз ли ком што у срп ској 
„обр ну тој ау ди јен ци ји“ оми ље но на ци о нал но пи ће, ра ки ју, кон зу ми ра ју оба 
ли ка, а не са мо по ли ца јац.

Оба драм ска тек ста, што је и са свим при род но с об зи ром на кон текст 
у ко ји су по зи ци о ни ра ни (исле ђе ник је у оба слу ча ја дра ма ти чар), опе ри шу 
по зо ри шним мар ги на ли ја ма, ре фе ри шу ћи се на ствар не лич но сти из јав ног/
те а тар ског жи во та. При ме ра ра ди, као не ви дљи ве dra ma tis per so nae у Ауди
јен ци ји се по ми њу Па вел Ко хо ут и глу ми ца Бох да ло ва, а у Про фе си о нал цу 
анег до те ве за не за Зо ра на Рад ми ло ви ћа, усме на пре да ња Бо ри сла ва Ми хај-
ло ви ћа Ми хи за, и сл. Нај зад, јед на од ва жних ре фе рен ци у Ко ва че ви ће вом 
де лу је сте и сâм Вац лав Ха вел, кроз омаж – под се ћа ње на Кра јев не ка да шњи 
го вор у сла ву овог че шког ди си ден та, ко ји је Ла ба нов син по том пре тво рио 
у текст и увр стио у ру ко пис на сло вљен Бе се де. Трак тат о по зна том дра ма ти-
ча ру у овом ко ма ду из го ва ра пен зи о ни са ни по ли ца јац. Лу ка Ла бан: Вац лав 
Ха вел, игра се бе у дра ми ко ја тра је. (...) Кад но си џа ко ве у пи ва ри, но си пра-
ве џа ко ве и ње го ва ле ђа су ње го ва ле ђа, а не ле ђа чо ве ка ко ји игра чо ве ка ко ји 
игра да но си те рет пи вар ског те гља ча. Све је ње го во, из у зев ње го вог жи во та. 
Дис тан це, то ли ко по треб не и мо дер не – не ма. Дис тан ца се зби ва ка сни је док 
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гле да мо ње го ве по зо ри шне ко ма де. Тад по чи ње умет ност, а пре ста је жи вот. 
„Глум ци“ око ње га су вр хун ски про фе си о нал ци. (...) Че шки пи сац свет ског 
по ре кла. Бла го драм ској ли те ра ту ри и те шко Вац ла ву Ха ве лу! (коваЧевИћ 
1998: 144).

Ко ва че вић се, ра зу мљи во, ре фе ри ше на лич ност Ха ве ла, чи ја је гра-
ђан ска и по ли тич ка по сто ја ност не у пит на, а не на драм ски лик Ва ње ка, 
чи ја ди си дент ска бу дућ ност у Ау ди јен ци ји оста је уне ко ли ко не де фи ни са на. 
Сво је вр сна ди на ми ка од но са ли ко ва јед на је од кључ них та ча ка су сре та ова 
два драм ска тек ста. У оба, на и ме, из ми че ста бил на по зи ци ја на пла ну су од-
но са ли ко ва, ре ла ти ви зу је се на че ло под ре ђе но сти и над ре ђе но сти, про бле-
ма ти зу је се ста тус су че ље них дру штве них ка те го ри ја, ис пи ту је се ме сто и 
обич ног ма лог чо ве ка ко ји је са мо „шраф“ у ве ли ком ме ха ни зму исто ри је, 
али и оног с ви со ким ин те лек ту ал ним, кри тич ким ам би ци ја ма. У Ау ди јен
ци ји, иа ко но ми нал но над ре ђен, Сла дек осе ћа сла бост и по ка зу је соп стве ну 
не си гур ност, страх и оча ја ње. У Про фе си о нал цу су по зи ци је оба ју на ка 
не ста бил не: и Лу ка Ла бан и Те ја Крај от кри ва ју се као лич но сти ду бо ко не-
за до вољ не соп стве ним жи во ти ма, ко ји се, очи глед но, рас па да ју на го то во 
свим пла но ви ма. Те ја Крај тро ши вре ме и гу би нер ве са ра ђу ју ћи са ра зним 
лу да ци ма (ка кве ре пре зен ту је лик по име ну Је дан са свим оби чан лу дак) у 
по лу ра спа лој фир ми (ко јој нај ве ро ват ни је уско ро пре ти сте чај, суд би на низа 
не кад успе шних др жав них из да ва ча из пе ри о да со ци ја ли зма), рас пао му се 
и брак а си на је два да ви ђа, од ње га на кра ју од у ста је чак и бри жна се кре-
та ри ца Мар та. А по ред све га то га, све стан је да је ње гов ли те рар ни опус 
не при јат но ма ли. Лу ка Ла бан се, на дру гој стра ни, су о ча ва са уза луд но шћу 
сво јих на по ра: вер но је слу жио отаџ би ни ко ја га је на кра ју оте ра ла у пен-
зи ју, а ње го вог си на је дин ца у ино стран ство. Са да се и ње му, као и Сла де ку, 
чи ни да је „све оти шло до ђа во ла“: са да, пред рас пад по ли тич ког си сте ма 
ко јем је слу жио, из го ва ра по хва лу ни ма ње ни ви ше не го ди си ден ту Вац-
ла ву Ха ве лу.

Пре о бра жај ко ји је Лу ка до жи вео у за вр шном де лу свог жи вот ног пута 
исто вре ме но упу ћу је и на јед ну оштру раз ли ку – тач ни је, опо зит ну ре ла ци ју 
из ме ђу ли ко ва дво ји це са рад ни ка тај не по ли ци је у ана ли зи ра ним дра ма ма. 
Док Сла дек у стра ху оба вља за да так ко ји му је на мет нут, Лу ка је у про шло-
сти ду ги низ го ди на са ве сно и с про фе си о нал ним успе хом ухо дио Кра ја, 
без ре зер вно ве ру ју ћи у по ли тич ки си стем ко јем је слу жио. Нај зад, он је у 
по ме ну том по слу био про фе си о на лац у нај до слов ни јем сми слу, за раз ли ку 
од Сла де ка, ко ји већ и по при ро ди соп стве не (пи вар ске) про фе си је тој ду жно-
сти при сту па ама тер ски. Лу ки на тран сфор ма ци ја, од но сно гу би так ве ре у 
си стем, па ра док сал на је по сле ди ца ње го вог про фе си о нал но оба вља ног за дат-
ка. Пра те ћи Те ју Кра ја, упо зна ва ју ћи и слу ша ју ћи и дру ге умет ни ке и кри-
тич ки ори јен ти са не ин те лек ту ал це, он сâм по чи ње да сум ња у си стем ко јем 
је био одан, уз Те ју и ње го ве при ја те ље по чи ње и да пи је – да би на кра ју као 
про фе си о на лац са свим про пао, слич но као што се уру ша ва и ди си дент ски 
ста тус Те је Кра ја. Не ве на Да ко вић за па жа да се си мул та но с ме ло драм ским 
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ин тен зи ви ра њем Те ји не оп ти ке, „Лу ки на лич на жи вот на при ча ре ар ти ку-
ли ше као истин ска тра ге ди ја“ (2011: 140). Он је, на и ме, „истин ски вер ник 
ко ји не на ла зи свог Хри ста“, a „ње го ва си ту а ци ја (...) след бе ни ка без Ме си-
је, на гла ше на је под на сло вом ,ту жна ко ме ди ја по Лу ки’, као очи глед ном 
асо ци ја ци јом на Је ван ђе ље по Лу ки“ (2011: 140).

Од че тво ри це ли ко ва у ове две дра ме за пра во је ди ни Ва њек не по сред-
но не по ка зу је да му из ми че тло под но га ма. Овој тврд њи, ипак, тре ба при-
сту пи ти услов но и до не кле опре зно, из ме ђу оста лог и сто га што по сто ја ни 
че шки ди си дент успе ва да о са мом се би не ка же го то во ни шта (све се сво ди 
на крат ке и зна чењ ски ире ле вант не од го во ре на Сла де ко ва упор на и по на-
вља на пи та ња). За пра во, иа ко је глав ни лик у чи та вој три ло ги ји, Ва њек у 
све три јед но чин ке вр ло ма ло го во ри (PontUso 2004: 90). Та кав кон цепт лика 
по сред но отва ра и пи та ње не го вог са мо о дре ђе ња: на и ме, оста је скри ве но 
да ли је Ва њек за и ста то ли ко са мо у ве рен и не у стра шив или, на дру гој, стра-
ни, из у зет но успе шно и ин те ли гент но хра бри са мог се бе, не до зво ља ва ју ћи 
не при ја те љу да осе ти ње гов евен ту ал ни страх и не из ве сност због си ту а ци-
је у ко јој се на ла зи. И ви ше од то га, та квој ди ле ми до при но си по ме ну ти 
„не де фи ни са ни крај“ Ха ве ло ве дра ме. 

По на вља ње ко ма да на кон по след ње ре пли ке у пот пу но сти би од го ва-
ра ло ду ху дра ме ап сур да, као стра те ги ја ме ха нич ке ре пе ти тив но сти у окви ру 
ко је се до га ђа ји уза луд но опе ту ју, а чак и евен ту ал не про ме не озна ча ва ју 
са мо мо ди фи ка ци ју фор ме, али не и су шти не.22 Ако, пак, по тен ци јал но за-
ми сли мо не ме ха нич ку ре пе ти ци ју драм ске си ту а ци је не го су штин ску про-
ме ну ли ка Ва ње ка, ње го ву спрем ност на ком про мис с прак сом с ко јом се 
не сла же, он да би на кра ју Ау ди јен ци је мо гла да на ста не но ва, дру го сте пе на 
дра ма: мо жда баш Ко ва че ви ћев Про фе си о на лац, као њен сво је вр сни на ста-
вак или дру ги део драм ске са ге о пи сцу – ди си ден ту. Па чак и у та ко за ми-
шље ном но вом кру гу Ау ди јен ци је, Ва њек би у од но су на ју го сло вен ског 
ко ле гу имао бар јед ну ком па ра тив ну пред ност: на пи са ни и ува же ни опус 
дра ма ти ча ра. (Док у ак ту ел ној фа зи Про фе си о нал ца, Крај под се ћа на из ве-
сни ме ланж ди си дент ства и оних не ну жно не га тив них ли ко ва опор ту ни ста 
– ан та го ни ста Ха ве ло вих јед но чин ки, да кле, ком би на ци ју ко ја ни је стра на 
на шем ис ку ству „ме ког“ со ци ја ли зма.)

На рав но, у сва ком ре ла ци о ни ра њу ли ко ва Ва ње ка и Кра ја нео п ход но 
је има ти у ви ду не за не мар љи ве кул ту ро ло шке, исто риј ске, по ли тич ке и 
дру ге кон тек сту ал не раз ли ке из ме ђу на ше, срп ске/ју го сло вен ске, и че шке/
че хо сло вач ке сре ди не. То би зна чи ло има ти на уму да Ва њек при па да че шкој 
кри тич кој кул ту ри, ко ја је то ком 20. ве ка раз ви ја ла број не об ли ке гра ђан-
ског и ин те лек ту ал ног от по ра (ilić 1989: 141–146), али и у ко јој је по сле рат-

22 Школ ски при мер је дра ма Че ка ју ћи Го доа Са мју е ла Бе ке та, у ко јој је дру ги чин 
ре пли ка пр вог чи на: на по чет ку дру гог чи на по ја ви ло се не ко ли ко ли сто ва на прет ход но 
го лом др ве ту – али се у су штин ском по гле ду ни шта ни је про ме ни ло.
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но ис ку ство со ци ја ли зма би ло умно го ме дру га чи је од оног ју го сло вен ског. 
Са свим за себ на те ма од но си се на мо гу ће ре пер ку си је та квих раз ли ка у 
од но су на по то ње раз во је ових дру шта ва. Дру гим ре чи ма, да ли раз ли ка 
из ме ђу по сто ја ног Ва ње ка (све до по след ње ре пли ке Ау ди јен ци је) и „по лу-
ди си ден та“ Кра ја – ко ји би мо гао би ти и па ра диг мат ска фи гу ра на ше ди си-
дент ске сце не, не ка вр ста ње не „ме ре от по ра“ – на сиг ни фи кан тан на чин 
опре де љу је и раз ли ку из ме ђу ка сни јих, по ли тич ки и исто риј ски нај зна чај-
ни јих до га ђа ја у срп ском и че шком дру штву? Нај зад, да ли је раз ли ка у (не)
по сто ја но сти ди си дент ских фи гу ра у овим дра ма ма у од ре ђе ној ме ри ве за-
на и за сте пен њи хо ве умет нич ке, дра ма ти чар ске оства ре но сти? На су прот 
Ва ње ку, ко ји упр кос цен зу ри пи ше и сти че про фе си о нал ну афир ма ци ју, 
Крај по ку ша ва да спо зна од го вор на су штин ско пи та ње сво је ег зи стен ци је: 
где су мо је не на пи са не књи ге. И шта тач но, као чи та о ци и пу бли ка, зна мо о 
умет нич ким до ме ти ма тих не на пи са них и на пи са них књи га на шег не ка да-
шњег ди си ден та?
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Kse ni ja Đ. Ra du lo vić

DIS SI DENT PA RA DO XES: AU DI EN CE BY VÁCLAV HA VEL AND  
THE PRO FES SI O NAL BY DU ŠAN KO VA ČE VIĆ

S u m  m a r y

Plays by Du šan Ko va če vić ha ve been con tex tu a li zed in two ways in nu me ro us 
stu di es: in the sphe re of na ti o nal dra ma, as uni que and highly spe ci fic con ti nu a tion of 
the dra ma tic ca non who se most im por tant pre de ces sor was Bra ni slav Nu šić, and al so as 
a re flec tion of so me of the most in flu en tial post-World War II dra ma tic trends in a wi der 
Eu ro pean fra me work. The Pro fes si o nal by Du šan Ko va če vić can be in ter pre ted as a 
re spon se to Václav Ha vel’s Au di en ce. De pen ding pri ma rily on the in ter pre ta tion of 
the en ding of this one-act play by Ha vel, Ko va če vić’s play can be po si ti o ned as one of 
its va ri a ti ons and/or a kind of se qu el to it. The main cha rac ters of the se plays, wri ters 
Fer di nand Vaněk and Te o dor Te ja Kraj, re pre sent dif fe rent types of dis si dent ac ti vity in 
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Eu ro pe du ring the so ci a list era. In prin ci ple, Vaněk re pre sents a fi gu re of con si stent 
re si stan ce aga inst a to ta li ta rian re gi me, whi le Kraj is symbo lic of a for mer dis si dent who 
has ma de a pact with re pre sen ta ti ves of the po li ti cal prac ti ce he do esn’t agree with. 

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду
Фа кул тет драм ских умет но сти
ks.ra du lo vic @gmail.co m
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Др Стра хи ња Р. Сте па нов 
Др Ми лан С. Ај џа но вић

ТВОР БЕ НО-СТИЛ СКА АНА ЛИ ЗА КОМ ПО ЗИТ НИХ  
ИН ДИ ВИ ДУ А ЛИ ЗА МА У РО МА НУ СИТ НИ ЧАР НИ ЦА  

„КОД СРЕЋ НЕ РУ КЕ” Г. ПЕ ТРО ВИ ЋА*

Рад се, ко ри сте ћи као кор пус Сит ни чар ни цу „Код срећ не ру ке” 
Г. Пе тро ви ћа, ба ви стил ском ана ли зом пи шче вих ком по зит них 
ин ди ви ду а ли за ма. И по ред раз ли чи тих ре стрик ци ја при ме ње них 
у при ку пља њу гра ђе, по ка за ло се да је кор пус сра змер но оби ман 
и ра зно вр стан (294), да су уну тар ње га на ро чи то ин те ре сант не оне 
ком по зи те код ко јих је уоч љи ва пи шче ва ин ди ви ду а тив на осо бе-
ност и ко ја се мо гу сма тра ти функ ци о нал но стил ски обе ле же ним 
(31), те је њи ма и по све ће на на ро чи та па жња.

Кључ не ре чи: Го ран Пе тро вић, Сит ни чар ни ца „Код срећ не 
ру ке”, твор бе на ана ли за, стил ска ана ли за, ком по зи те.

1. УводненапоМене.Чи ње ни ца да се ове го ди не на вр ша ва ју две де це ни-
је от кад је Сит ни чар ни ца „Код срећ не ру ке” Г. Пе тро ви ћа об ја вље на – ни је 
је ди ни, чак ни основ ни раз лог за на ста нак члан ка по све ће ног том ро ма ну, 
али је сва ка ко (и) то ва љан по вод да се по све ти мо јед ном сег мен ту стил ске 
ана ли зе тог де ла, оном ко ји се од но си на ис пи ти ва ње ком по зи та. На са мом 
по чет ку, ме ђу тим, ва ља ло би об ја сни ти за што се на ша ана ли за све ла (са мо) 
на ком по зи те. Раз ло зи за та кав по сту пак је су дво ја ки и не од јед на ког зна-
ча ја: као пр во и ма ње ва жно, ко ри шће ње ро ма на оби ма од не ко ли ко сто ти на 
стра на као из во ра гра ђе,1 за по тре бе пи са ња јед ног ова квог ра да, ну жно зах-
те ва не ку вр сту ре стрик ци је ка да је у пи та њу пред мет ана ли зе. Као дру го 

* 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 Из да ње ко је смо ми ко ри сти ли (петровИћ 2004) има 327 стра на, док нај ре цент ни је 
(Ла гу на, 2019) има чак 377, што је, на рав но, по сле ди ца тех нич ких спе ци фич но сти раз ли чи тих 
из да ња и из да ва ча.



892

и ва жни је, Г. Пе тро вић је по знат по сво јој је зич кој кре а тив но сти – на мо мен-
те без ма ло не спу та но сти – ко ја је не ке од сво јих вр ху на ца до се гла упра во 
у гра ђе њу ре чи од ма те ри ја ла две ју или ви ше већ по сто је ћих ре чи, те се 
стил ско про у ча ва ње ком по зи та ја вља као ве о ма ин спи ра ти ван за да так. 

1.1. Ипак, пред ме том ра да не ће би ти сва ка ком по зи та – од но сно, пре-
ци зни је, сва ка она реч ко ја је сло же не струк ту ре, а ко ја ни је ну жно не по-
сред ни про из вод ком по зи ци је (нпр. Бе о град + -ски > бе о град ски; дра го цен 
-ост > дра го це ност; сло во сла га ти > сло во сла ган) – упо тре бље на у ро ма ну: 
сло же ни бро је ви, за ме ни це, пред ло зи, при ло зи и сл., као за тво ре ни мор фо-
ло шко(-лек сич ки) си сте ми, одав но об ра ђе ни и ана ли зи ра ни у мно гим гра-
ма ти ка ма, мо но гра фи ја ма и твор бе ним реч ни ци ма, не ће би ти под врг ну ти 
ана ли зи. Осим то га, вла сти ти та име на, би ло ко је вр сте (нпр. Бе ли мар ко вић, 
До бри вој), као и њи ма мо ти ви са ни по се сив ни и ре ла ци о ни при де ви (нпр. 
бе о град ски, Бо го ро ди чин), та ко ђе не ће би ти ана ли зи ра ни. За пра во, у овом 
ће мо ра ду обра ти ти па жњу пре вас ход но на ком по зи те из кла се име ни ца, 
при де ва и гла го ла – као отво ре не мор фо ло шке кла се (greenbaUM–QUirk
1993;Prćić 1997: 15) спрем не и рас по ло жи ве за ко оп ти ра ње но вих (у на шем 
слу ча ју сло же них) ре чи у сво је лек сич ко-мор фо ло шке си сте ме – те на са мо 
је дан ма њи број сло же них при ло га (и то оних код ко јих као мо ти ва то ре мо-
же мо утвр ди ти две пу но знач не лек се ме, а ко ји не при па да ју твор бе ним 
мо де ли ма по пут: не где, ниг де; ни у ко ли ко; убр зо; пре под не, по под не – то су 
нај че шће, ка ко се ви ди, при ло зи на ста ли пре тва ра њем (кон вер зи јом) од 
при де ва у об ли ку не у тру ма – сред њег ро да). 

2. аналИзаГрађе. Иа ко би се оче ки ва ло да ће ова кав наш при ступ из бо ру 
гра ђе ре зул ти ра ти сра змер но огра ни че ним кор пу сом ком по зи та, по ка зу је 
се да је он, без об зи ра на при ме ње не раз ли чи те се лек ци о не кри те ри ју ме, 
за пра во ве о ма бо гат, јер га чи не чак 294 лек се ме: бла го гла го љив, бла го да ри
ти, бла го дар ност, бла го и зво ле ти, бла го на кло ност, бла го риђ, бла го тво ран, 
бле до ру мен, бо гом дан, бо го мо љац, бо го ра ди ти, бо го слу же ње, бо го у го дан, 
бор до зрео, бо со ног, бр зо плет, бр зо пле то, ва ди чеп, вас це ли, ва тро мет, ве
ли ко ду шан, ве ли ко ду шно, ве ли ко по сед ник, веџ вуд плав, ви но гра дар, ви ше бо јан, 
ви ше го ди шњи, ви ше лет ни, ви ше сло жни, ви ше сми слен, ви ше спрат ни ца, 
ви ше струк, ви ше стру ко, во до скок, вр то глав, вр то гла ви ца, вр то гла во, га
ран сцр вен, гла во бо ља, го ло мра зи ца, го ро ста стан, го сто љу би во, го сто љу бље, 
гро зо мо ран, гру до бо ља, да ле ко вид, дан гу ба, да но но ћан, два де се так, два де се
те, два на е сто го ди шњак, два ред, дво ред ни, дво сат ни, дво со бан, дво стран, 
дво струк, дво стру ко, дво у ми ти се, дво час, де ве то го ди шњи, де ло круг, де се тле
ће, де се то стру ко, до бро во љан, до бро вољ но, до бро на мер но, до бро сто је ћи, 
до бро тво ран, до бро ћу дан, дра го це ност, др во де ља, др во ред, ду бо рез, ду го го ди
шњи, ду го прст, жа ло сно о пу штен, жи во пис, жи во пи сан, жи во то пис, за га
си то смеђ, здра во ра зум ски, зе ле но ре ска, зе мљо ла жа, зе мљо пис, зим зе лен, 
зла то пе ча ћен, зло во ља, зло во љан, зло гла сан, зло коб но, зло у по тре бља ва ти, 
зу бо бо ља, ино стран, исто ве тан, исто вре ме но, јар ко риђ, је дан пут, је да ред, 
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јед но ли чан, јед но рог, јед но ста ван, ју го за пад, ка жи прст, ка ме но ре зац, ка ћи
пер ка, ки шо бран, књи го ве зац, књи го вођ ство, књи го ла жа, ко је шта ри ја, ко ло
плет, ко ло сек, ко чо пе ри ти, ко чо пер но, ко чо пер ност, кра ље у би ство, кра сно
пи сан, крат ко вид, крат ко тра јан, кри во ног, круп но ок, ли ко ре зац, ли сто па дан, 
лу ко бран, љу бо мо ра, љу бо мор но, љу бо пи тљив, љу бо пи тљи во, ма ло ва ро шки, 
ма ло ду шност, ма ло крв ност, ма ло пре, ма ло час, ми ро по ма зан, мла до же ња, 
мно го бро јан, мо ре пло вац, му ко трп но, на о чи глед, не жно жут, но во и згра ђен, 
но во о тво рен, но во пе чен, но во у је ди њен, но во у спо ста вљен, ово не дељ ни, одо
бро во љен, одо бро во љи ти, олов но блед, осам де се те, отво ре но за тво рен, отво
ре но за тво ре но жут, оче ви дац, пам ти век, пе де се так, пе де се те, пе пе ља сто
бео, пе ро рез, пет на е сто днев но, пла ви ча сто хла дан, по лит ко ме сар, по лу гла сно, 
по лу ду бок, по лу за мра чен, по лу кру жно, по лу ле же ћи, по лу луд, по лу мрак, по лу
о стр во, по лу пра зан, по лу са кри вен, по љо при вред ни, пом пеј ско цр вен, по сло
да вац, пра во вре мен, пра во пис, пра во пи сни, пр во бит но, пре сто ло на след ник, 
при ро до пис, пр ља во жут, про вид но плав, про шло го ди шњи, про шло не дељ ни, 
пр сто хват, пу но моћ је, пур пур но кљу чао, пу сто ло ви на, пу сто ло ван, пу то каз, 
пу то пис, пућ пу рућ ка ти, рав но мер но, ра до знао, ра зно бо јан, ра зно вр стан, 
ра зно лик, ра зно ро дан, ра но ра ни лац, ре до след, ро до слов, ро ђен дан, ру ко во де ћи, 
ру ко во ди лац, ру ко во ди ти, ру ко љуб, ру ко пис, ру ко пи сни, ру ко рад, ру ко хват, 
са мо гла сник, са мо да вље ње, са мо ни као, са мо об ма на, са мо сам,2 са мо ста лан, 
са мо у би ство, са мо у ко, сва ко вр стан, сва ко дне ви ца, сва ко днев ни, све при су
тан, сво је вре ме но, сво је глав, сво је гла во, сво је руч но, сед мо кра ки, си пи но мо дар, 
ску по цен, сле по оч ни ца, сло во сла гач, сло во сла га чев, спо кој но зе лен, ср до бо ља, 
сред њо ве ков ни, сре до ве чан, срп ско хр ват ски, ста но да вац, ста но дав ка, стар
ма ли, сти дљи во ру жи част, сто ле тан, сто ле ће, су ма си шав ши,3 сун цо бран, 
сун цо крет, су тра дан, там но зе лен, тан ко врат, твр до глав, твр до ко ран, тир
ки зно зе ле но мал чи це на пле ме ни то ла зур но плав, тра гич но цр вен, тр бо бо ља, 
три де се так, три де се те, тро бо јан, тро днев ни, тро ме сеч ни, тро прст, тро
струк, тро то ман, тро у гао, тро у гласт, тро у гли, тру до љу бив, удво стру чен, 
удво стру чи ти, усред сре ди ти се, усред сре ђен, усред сре ђе ност, утро стру чен, 
фран цјо зе фов ски, хва ло спев, хи ља ду ли стан, хи ља ду сто струк, хлад но цр вен, 
хо до ча сник, це ло дне ван, це пи дла ка, цр но бер зи ја нац, цр но го ри ца, ча со пис, 
че тр де се так, че тр де се те, че тр на е сто спрат ни ца, ше зде се те, ше сто струк, 
ше сто члан, ште то чи на. 

2 Иа ко ова реч, на ста ла ре ду пли ка ци јом исте за ме нич ке осно ве ра ди по ја ча ва ња зна-
че ња, ни је ши ре по зна та (а ау то ри ма овог ра да, да бу де мо ис кре ни, у пот пу но сти је би ла 
не по зна та), она има реч нич ку по твр ду (у РМС се де фи ни ше као ʻса свим, пот пу но самʼ) те 
отуд не ће ни би ти пред мет на ше де таљ ни је ана ли зе.

3 Прем да се су ма си шав ши не да је у реч ни ци ма, с об зи ром на то да се ра ди о лек се ми 
ко ја има чи тав низ ин тер нет ских по твр да, раз ли чи те хро но ло ги је и про ве ни јен ци је, из ве сно 
је да ни је у пи та њу Пе тро ви ћев ин ди ви ду а ли зам, те је не ће мо ни ана ли зи ра ти. Ипак, оно 
што би се у овом слу ча ју мо гло од ре ди ти као мо гу ћи пи шчев до при нос, и што се вре ди 
ис та ћи, је сте при ло шка упо тре ба ове ре чи, исп. „[...] сти део сам се оца су ма си шав ши за ста-
лог у про шлим вре ме ни ма [...]”.
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2.1. Ме ђу тим, и овај ини ци јал ни кор пус би ће до дат но су жен бу ду ћи да 
ће мо се уну тар ње га по све ти ти (твор бе но-стил ски) мар ки ра ној лек си ци. 
Шта то за пра во зна чи? Не сум њи во је да се је зик ва ља по сма тра ти као си стем 
под ло жан раз ли чи тим вр ста ма ра сло ја ва ња, ме ђу ко ји ма су нај ви дљи ви ја 
она ко ја се обич но од ре ђу ју као те ри то ри јал но, со ци јал но и функ ци о нал но.4 
Ре зул тат по след њег су, на рав но, функ ци о нал ни сти ло ви, ко ји се, ка ко ис-
ти че Р. Бу гар ски5 (1995: 165), од но се „на је зич ка сред ства ка рак те ри стич на 
за по је ди не до ме не упо тре бе је зи ка” (нпр. сва ко днев ни ко му ни ка циј ски 
са о бра ћај, мас-ме ди ји, по ли ти ка, ад ми ни стра ци ја, књи жев ност...). Бран ко 
То шо вић (2004: 27), из дво јив ши ве ћи број фак то ра6 ко ји „ути чу на ши ро ко 
и раз гра на то ра сло ја ва ње је зи ка”, на гла ша ва ка ко је функ ци о нал на ди фе рен-
ци ја ци ја је зи ка „нај ши ри, нај сло же ни ји, нај ком плек сни ји об лик ра сло ја ва ња 
је зи ка”, те да „до ње до ла зи у окви ру по је ди них вр ста људ ске дје лат но сти 
– умјет но сти, на у ке, пу бли ци сти ке, прав не и ад ми ни стра тив не дје лат но сти 
те сва ко днев не ко му ни ка ци је” (ibid., 25). Д. Шип ка (2006: 80–81), раз ма тра-
ју ћи те о риј ски оквир за упо треб не ка рак те ри сти ке лек сич ке ма се – што је 
за нас на бит ни је у пред сто је ћој ана ли зи, сма тра да, ка да је у пи та њу срп ски 
(срп ско хр ват ски) је зик, ре чи ко је би смо мо гли од ре ди ти као не у пит не и 
не мар ки ра не пред став ни ке стан дард ног је зи ка чи ни пре те жни ји део ве зни-
ка, пред ло га, пар ти ку ла (нпр. а, и; до, ме ђу, од, са, без; ма да, ипак...7), као и 
нај ве ћи део оног лек си ко на ко ји је на сле ђен „из пра сло вен ске ста ри не” (нпр. 
мле ко, ру ка, но га, град и сл.). Упра во та ква, оп ште у по треб на лек си ка „је сте 
оно основ но лек сич ко је згро ре ле вант но за из два ја ње по себ них је зи ка и је-
зич ких по ро ди ца” (šiPka 2006: 81), али је на ма, због пред ме та на шег ис тра жи-
ва ња, ван фо ку са. Ме ђу тим, стан дард ни се је зик, по ред по ме ну те не мар ки ра не 
оп ште у по треб не лек си ке ко ју са др жи, ра сло ја ва вре мен ски, функ ци о нал но 
и те ри то ри јал но, чи ме та кав лек сич ки фонд по ста је мар ки ран (ibid.). И упра во 
функ ци о нал но ра сло ја ва ње, пре ма сфе ра ма људ ске ак тив но сти, отва ра про-
стор ар ти зми ма, тј. лек си ци ве за ној за умет ност, ме ђу ко ји ма се ја вља ју, за 

4 Ово ме се вр ло че сто до да је и тзв. ин ди ви ду ал но ра сло ја ва ње, да кле ства ра ње идио-
ле ка та, ко ји са др жи „спе ци фич не осо би не сва ког по је ди нач ног го вор ног пред став ни ка 
јед ног је зи ка – у окви ри ма да те го вор не за јед ни це – би ло у пи са ном би ло у го во ре ном ви ду 
ис по ља ва ња” (radovanović 2003: 177).

5 Бу гар ски на во ди три глав не ди мен зи је ди фе рен ци ра ња за јед нич ког је зи ка: (а) функ-
ци о нал ну (ре ги стар ску), за за до во ља ва ње спе ци фич них по тре ба по је ди них дру штве них 
гру па уну тар ши рег ко лек ти ва (БУГарскИ 1995: 163), (б) ин тер пер со нал ну (ко ја се ти че од-
но са из ме ђу са го вор ни ка, што на рав но ути че и на из бор сти ла у оп хо ђе њу) и (в) ме ди јум ску 
(пи са на или усме на ко му ни ка ци ја).

6 Ми сли се, при том, на уче сни ке (Ко?), ме сто од ви ја ња ко му ни ка ци је (Где?), циљ и 
функ ци ју оп ште ња (За што?) и, на рав но, на чин на ко ји се то чи ни (Ка ко?), што до во ди до 
сле де ћих ти по ва је зич ке раз у ђе но сти: функ ци о нал не, со ци јал не, те ри то ри јал не, си ту а тив-
не, ме диј ске, ко ди фи ка ци о не, ста ро сне, пол не и ин ди ви ду ал не (тошовИћ 2004: 25).

7 Ово би би ле тзв. функ ци о нал не (син се ман тич не) ре чи, чи ја је глав на функ ци ја у 
је зи ку ко ор ди ни ра ње из ме ђу се ман тич них лек се ма.
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на ше ис тра жи ва ње нај ре ле вант ни ји – ин ди ви ду а ли зми (лек се ме ве за не за 
је зич ки иди ом јед не осо бе)8 и ха пак си [ha pax le go me non]9 (лек се ме ре а ли-
зо ва не са мо је дан пут, на јед ном ме сту) (šiPka 2006: 83). Овај тип ар ти за ма, 
ре кли би смо са свим ра зу мљи во има ју ћи у ви ду осо бе ност из ра за ау то ра, 
по ку ша ће мо де таљ ни је пред ста ви ти ов де. 

2.2. Ка ко се да при ме ти ти и из са мо ле ти мич ног по гле да на при ку пље-
ну гра ђу, ве ћи на при ку пље них сло же ни ца при сут них у ана ли зи ра ном ро-
ма ну при па да оп ште у по треб ној лек си ци. На рав но, не ке од да тих лек се ма 
мо гли би смо озна чи ти као ар ха ич не, или рет ке (што је и оче ки ва но с об зи-
ром на то да се ра ди о умет нич ком тек сту), али ипак не и као је дин стве не.10 

Сто га ће мо се за др жа ти на са мо сле де ћој 31 лек се ми ко ју би смо мо гли 
да ту ма чи мо (пре све га) са де ри ва ци о не и стил ске стра не: бла го риђ, бле до
ру мен, бор до зрео, веџ вуд плав, га ран сцр вен, жа ло сно о пу штен, за га си то смеђ, 
зе ле но ре зак, зе мљо ла жа, зла то пе ча ћен, јар ко риђ, књи го ла жа, не жно жут, 
олов но блед, отво ре но за тво рен, отво ре но за тво ре но жут, пе пе ља сто бео, 
пла ви ча сто хла дан, пом пеј ско цр вен, пр ља во жут, про вид но плав, пур пур но
кљу ча ли, ру ко рад, си пи но мо дар, спо кој но зе лен, сти дљи во ру жи част, тир
ки зно зе ле но мал чи це на пле ме ни то ла зур но плав, тра гич но цр вен, хи ља ду ли
стан, хи ља ду сто струк, хлад но цр вен.11

8 Oвде се мо же уо чи ти пре се ца ње раз ли чи тих кри те ри ја је зич ке ди фе рен ци ја ци је 
(нпр. функ ци о нал ни и ин ди ви ду ал ни, што је за пра во по све уо би ча је но ка да је реч о књи-
жев но у мет нич ком иди о му).

9 У сла ви сти ци не по сто ји пот пу на тер ми но ло шка са гла сност у по гле ду но ми на ци је 
но вих и једнстве них лек сем ских је ди ни ца. Ка ко Бар ба ра Ште бих Го луб (2012) из ве шта ва 
у увод ном де лу свог члан ка, у кро а ти сти ци се ко ри сте на зи ви ха пакс и ока зи о на ли зам (при 
че му се не кад ми сли на исту а ка тад на слич ну по ја ву), те при год ни ца (но во тво ре ни ца), у 
сло ве ни сти ци ока зи о на ли зам (при ло жни ца), док Р. Дра ги ће вић (2011) у сво јој Лек си ко ло
ги ји на во ди ви ше на зи ва: ин ди ви ду а ли зми, ока зи о на ли зми, нео ло ги зми, ко ва ни це, ха пак си, 
по тен ци јал не ре чи. У Твор би ри је чи Стје пан Ба бић (babić 1986: 38) пи ше да „кад тко на чи-
ни но ву ри јеч на те ме љу до са да шњих ри је чи, али на на чин за ко ји у је зи ку ни је по сто јао 
твор бе ни узо рак, та да се та твор ба на зи ва ин ди ви ду ал на твор ба. Она је то и кад се на чи ни 
ви ше та квих тво ре ни ца истог ти па док се тим на чи ном слу жи са мо је дан чо век”. Ште бих 
Го луб (2012: 420) скре ће па жњу и на то да ау то ри по пут Р. Дра ги ће вић или В. Му хвић Ди-
ма нов ски по ку ша ва ју раз лу чи ти нео ло ги зме од ока зи о на ли за ма пре ма вре мен ском кри те-
ри ју му, па та ко оне лек се ме ко је се ко ри сте „по след њих два де се так го ди на” за до би ја ју 
ста тус нео ло ги за ма. 

10 Дру гим ре чи ма, по стра ни ће мо овог пу та оста ви ти по је ди не име ни це (нпр. бла го
род ност, ко ло плет), при де ве (нпр. бла го гла го љив, бо го у го дан) и гла го ле (нпр. пућ пу рућ ка ти, 
ко чо пе ри ти се), ко ји, исти на – бу ду ћи да су у дру гим функ ци о нал ним сти ло ви ма при сут ни 
са мо по из у зет ку – је су стил ски мар ки ра ни као књи жев не ре чи, али ко ји има ју по твр ду у 
Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (у да љем тек сту РМС), Реч ни ку срп ско хр ват ског 
књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ (РСА НУ) и Реч ни ку срп ско га је зи ка (РСЈ), и ни су пр ви 
пут упо тре бље ни у јед ном тек сту. 

11 Ре че нич ни кон текст у ко ме се на ла зе све ана ли зи ра не ком по зи те као и број стра-
ни це на ко јој је ре че ни ца за бе ле же на би ће на ве де ни у под бе ле шци уз сва ки ана ли зи ра ни 
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Ина че, у (лин гво сти ли стич ким) ра до ви ма је код нас ре ђе уо ча ван и ко-
мен та ри сан твор бе но стил ски по тен ци јал (но во ство ре них) ре чи, но и та квих 
при ме ра има у по је ди ним ис тра жи ва њи ма ко ји се ба ве опу сом не ког пи сца 
или пак по је ди нач ним де ли ма. Из два ја мо та ко сту ди је Ду ша на Јо ви ћа (1975) 
о ро ма ну Ви до са ва Сте ва но ви ћа и Ми ло ша Ко ва че ви ћа (2013) о ро ма ну Анђел-
ка Ану ши ћа, у ко ји ма се ау то ри до ти чу, из ме ђу оста лог, и твор бе но стил ског 
аспек та но во тво ре них сло же них при де ва (и име ни ца), што ко ре спон ди ра и 
с ана ли зом ко ју смо из вр ши ли на ма те ри ја лу из ро ма на Го ра на Пе тро ви ћа.12

2.3. И без по дроб ни јег уви да у њи хо ву мор фо ло шку при пад ност и твор-
бе ну струк ту ру, ме ђу ана ли зи ра ним ре чи ма уо ча ва ју се две по ве зни це: ве ли-
ком ве ћи ном у пи та њу су при де ви ко ји ма се озна ча ва ка ква бо ја, ме ђу ко ји ма 
пак до ми ни ра ју суб ор ди на тив не сло же ни це чи ји је син так сич ко-се ман тич-
ки сто жер ње на дру га кон сти ту тив на осно ва.13 Ре кли би смо да је ова кво 

при мер, при че му ће ана ли зи ра не ком по зи те у ре че нич ном кон тек сту би ти ис так ну те кур-
зи вом.

12 Пр ви ау тор нпр. ка же ка ко „у овом [Стевановићевом] је зи ку по сто ји ја ка тен ден-
ци ја ства ра ња сло же ни ца ко је ина че ни су осо би на ди ја ле кат ска, [но] у кон тек сту сво ме 
има ју од ре ђе но сти ло ге но деј ство” (јовИћ 1975: 139), на во де ћи сле де ће при ме ре адјек тив ских 
из ве де ни ца и сло же ни ца: со вин ске очи, ала ба стер но, сло но ко сно, ме лем ска на сла да, сла
бо но сна област итд. Уз њих, ка ко при ме ћу је Јо вић (1975: 140–141), ре ги стру је се низ сло же-
ни ца ко је су ве о ма рет ко у упо тре би или се ја вља ју пр ви пут (сле ди са мо не ко ли ко при ме ра): 
мо дро кр ви, бла го при стој ни, псе то у год ни, бо го пле тен, по ла ки цо шки итд. Ми лош Ко ва че вић 
(2013), ба ве ћи се сти ле ма тич ном лек си ком у ро ма ну Адре сар из гу бље них ду ша Ан ђел ка Ану-
ши ћа, по све ћу је па жњу нео ло ги зми ма (но во тво ре ни ца ма) и уо ча ва да „по број но сти пр во 
мје сто за у зи ма ју сло же нич ки или сло же нич ко-су фик сал ни име нич ки и при дјев ски нео ло-
ги зми” (коваЧевИћ 2013: 258). Ево не ко ли ко при ме ра, у овој сту ди ји из дво је них и ана ли-
зи ра них, при дев ских но во тво ре ни ца: сла до пут ни, слат ко пр сте, згу би глав, па до крв ни...

13 Кри те ри ју ме за раз вр ста ва ње ком по зи та, не са мо за оно син так сич ко већ и се ман-
тич ко, пре у зе ли смо од И. Клај на (2002: 36–39), та ко да ба ра та мо би нар ним опо зи ти ма: 
суб ор ди на тив не и ко ор ди на тив не, од но сно ен до цен трич не и ег зо цен трич не сло же ни це. 
Украт ко, на кон оп ши ри ни јег пре гле да ли те ра ту ре и раз ли чи тих ви ђе ња, укљу чу ју ћи ту и 
раз ма тра ње тзв. од ред бе них и рек циј ских сло же ни ца, Клајн (2002: 36) за кљу чу је ка ко „би 
би ло бо ље сје ди ни ти од ред бе не и рек циј ске у је дин стве ну ка те го ри ју суб ор ди на тив них 
сло же ни ца, оних у ко ји ма је од нос де ло ва не рав но пра ван, ма ко је при ро де био. Њи ма се 
ја сно су прот ста вља ју на по ред не (ко ор ди на тив не) сло же ни це, у ко ји ма са став ни де ло ви не 
де лу ју је дан на дру ги, не го оба ди рект но и рав но прав но уче ству ју у укуп ном зна че њу сло-
же ни це”. Ка да је реч о тзв. се ман тич кој усме ре но сти сло же ни це, тј. о по де ли на ег зо цен-
трич не и ен до цен трич не ком по зи те, Клајн (ibid., 37) на гла ша ва да је „у ен до цен трич ним 
од ред бе ним сло же ни ца ма укуп но зна че ње јед на ко зна че њу управ ног де ла (нпр. па ро брод 
је вр ста бро да) су же ном пре ма зна че њу од ред бе ног де ла (брод на па ру). Уко ли ко је ен до цен-
трич на сло же ни ца ко ор ди на тив на, сва ки од два де ла но си по ло ви ну зна че ња (глу во нем је и 
глув и нем). У ег зо цен трич ној сло же ни ци, на про тив, зна че ње ни је ни је из ра же но ни пр вим 
ни дру гим де лом за се бе (ву ко длак ни је ни вр ста ву ка ни вр ста дла ке), не го се мо ра ре кон стру-
и са ти на осно ву њих”. Ово од ре ђе ње ег зо цен трич них и ен до цен трич них сло же ни ца Клајн 
ба зи ра на раз ма тра њи ма у вУкИћевИћ 1994, али га до не кле мо ди фи ку је. О не што друк чи јем 
по и ма њу ен до цен трич них и. ег зо цен трич них сло же ни ца в. ви ше у vUkićević 1995.
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ста ње по све оче ки ва но: при де ви, пре све га хро мат ски, је су она отво ре на 
кла са ре чи код ко је (ско ро) нео гра ни чен про стор за де тер ми на ци ју омо гу-
ћа ва, на ро чи то код пи са ца по пут Г. Пе тро ви ћа, и (ско ро) нео гра ни чен про стор 
за је зич ку кре а тив ност, ко ја се по сти же пре све га спа ја њем рет ко спо ји вих 
осно ва у јед ну реч, при че му се пр ва осно ва ко ри сти да озна чи ни јан су, већи 
или ма њи сте пен осве тље но сти и сл.

2.3.1. Суб ор ди на тив не при дев ске ком по зи те ап со лут но су пре ва лент не 
у на шем кор пу су, укуп но их је 28: бла го риђ, бле до ру мен, бор до зрео, веџ вуд
плав, га ран сцр вен, жа ло сно о пу штен, за га си то смеђ, зе ле но ре зак, зла то пе
ча ћен, јар ко риђ, не жно жут, олов но блед, отво ре но за тво рен, отво ре но за тво
ре но жут, пе пе ља сто бео, пла ви ча сто хла дан, пом пеј ско цр вен, пр ља во жут, 
про вид но плав, пур пур но кљу чао, си пи но мо дар, спо кој но зе лен, сти дљи во ру
жи част, тир ки зно зе ле но мал чи це на пле ме ни то ла зур но плав, тра гич но цр вен, 
хи ља ду ли стан, хи ља ду сто струк, хлад но цр вен. Ме ђу тим, иа ко да те уну тар 
јед не (се ман тич ке) гру пе, на ве де не сло же ни це та ко ђе мо гу би ти под врг ну-
те да љој по де ли, пре све га с об зи ром на при су ство/од су ство спој ног во ка ла, 
али и с об зи ром на вр сту и број сво јих твор бе них осно ва.

2.3.2. До ми нан тан твор бе ни мо дел чи не при де ви ко ји се мо гу и струк-
тур но и се ман тич ки опи са ти фор му лом Пос + П, тј. они где се две при дев ске 
осно ве по мо ћу спој ног во ка ла – осим у два слу ча ја (веџ вуд плав, га ран сцр вен) 
– спа ја ју у ком по зи ту. Та ко ђе, иа ко се код јед ног де ла да тих сло же ни ца као 
пр ва осно ва, због свог зна че ња и реч нич ке по твр де, мо же иден ти фи ко ва ти 
и при лог (нпр. јар ко риђ), мо ра мо се сло жи ти с И. Клај ном (2002: 119), те не 
сме мо пре не брег ну ти чи ње ни цу да по не ки од ових прет по ста вље них при-
ло га (нпр. за га си то, отво ре но, за тво ре но) или ни су да ти у реч ни ци ма или, 
ако је су, ни су у од го ва ра ју ћем зна че њу.

2.3.3. Та ко ђе, и ни ма ло слу чај но, упра во овај тип сло же ни ца за ни мљив 
нам је не не са мо због сво је про дук тив но сти већ и сто га што нам он от кри ва 
при дев ске сло же ни це без лек си ко граф ске по твр де, а ко је би смо мо гли ока рак-
те ри са ти као ин ди ви ду а ли зме (или ха пак се), те као стил ски обо је не ре чи. 

2.3.4. Ма да ско ро сви на ста ли по истом мо де лу, да ти при де ви мо гу се 
по де ли ти на две гру пе – стил ски не ва лент не и стил ски ва лент не. 

Пр ву гру пу, ма ло број ни ју, чи не они при де ви за бо је код ко јих пр ви део 
озна ча ва ни јан су бо је или не ки дру ги њен ква ли тет. 

2.3.4.1. Иа ко при де ви бла го риђ и бле до ру мен14 ни су по твр ђе ни у РМС 
и РСА НУ, у тим два ма реч ни ци ма по сто ји мно штво сло же ни ца с истим 

14 Бла го риђ: „[...] Адам Ло за нић је мо гао да ра за бе ре сва ку тре па ви цу и ве ђу, сва ку 
бла го ри ђу влас ко се, та ко су прот ну бле ди лу пра вил ног ли ца” (92. стр.).

Бле до ру мен: „[...] да опи па ко ри це (књи га) свих вр ста, ... од обич ног аме ри кен плат на све 
до бле до ру ме ног са те на и бор до зре лог бар шу на, чак и ро ман тич них омо та од скро бље ног 
по ен тле са” (33. стр.).
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ини ци јал ним осно ва ма (нпр. бла го у го дан, бле до жут), та ко да се они не мо гу 
сма тра ти стил ски обе ле же ним, без об зи ра на то што реч нич ки при ме ри не 
да ју по твр ду за сло же нич ки мо дел с осно вом благ- чи ји дру ги део де но ти ра 
не ку бо ју. Осим то га, овај се при дев мо же ту ма чи ти и као ан то ним при де ву 
јар ко риђ.

2.3.4.2. Г. Пе тро вић ко ри сти не ко ли ко пу та при дев за га си то смеђ,15 
ко ји, ка ко по ка зу је увид у реч ни ке, ни је не сва ки да шњи, те га, на при мер, 
да је и И. Клајн (2002: 105), ко ји га од ре ђу је као не сум њи ву суб ор ди на тив ну 
сло же ни цу. 

2.3.4.3. С дру ге стра не, иа ко без по твр де у реч ни ци ма, као и у Клајн 
2002, при дев јар ко риђ,16 ни је стил ски ва лен тан бу ду ћи да се ње го ва ини-
ци јал на осно ва, би ло да је при дев ска би ло да је при ло шка, да је као од ред-
ни ца у РМС.

2.3.4.4. Иа ко се у реч ни ци ма не да је при дев олов но блед,17 ова лек се ма 
на не ки на чин пред ста вља по на вља ње већ по сто је ћег мо де ла бу ду ћи да 
реч нич ку по твр ду има, на ве ди мо са мо је дан при мер, лек се ма олов но сив. 
Очи глед но је да се ман ти ка сто жер не ре чи (блед) ове сло же ни це не до пу шта 
ʼрав но прав ност у зна че њуʼ са дру гим чла ном (олов но), те и ов де има мо суб-
ор ди ни ра ну сло же ни цу.

2.3.4.5. По пут прет ход ног при ме ра, ни ком по зи та пепељасто беo18 ни је 
на шла сво је ме сто у реч ни ци ма, али и она је сте при мер већ по зна тог твор
бе ног мо де ла: РМС на во ди при ме ре пе пе ља сто плав (ʼко ји је пе пе ља сте бо је с 
пла вом ни јан сомʼ) и пе пе ља сто сив. Ме ђу тим, иа ко је пре ма реч нич кој де фи-
ни ци ји пр вог при де ва се ман тич ким те жи штем ак цен то ван при дев пе пе љаст, 
а не бео, И. Клајн (2002: 105) де ци ди ра но ис ти че да „не сум њив од ред бе ни 
од нос има мо са мо у оним спо је ви ма у ко ји ма је пр ви део не озна ча ва бо ју, 
не го ве ћи или ма њи сте пен осве тље но сти” (нпр. там но плав, отво ре но жут) 
или је пак „пр ви део гра див ни при дев упо тре бљен да озна чи ни јан су” (нпр. 
олов но сив, пе пе ља сто сив), што сва ка ко има мо и у при ме ру пепељасто беo.

2.3.4.6. Ка ко на во ди РМС, пр ља во као пр ви део сло же ни це по ка зу је да 
је оно што зна чи дру ги део пр ља ве, од но сно не ја сне, си ве бо је, што је очи то 
и у при ме ру пр ља во жут.19

15 За га си то смеђ: „По том се сед ми цу-две  за ни мао од но се ћи за ко ни ке бив ше др жа ве, 
ста ре адво ка то ве за ко ни ке, брон зи р них хр ба та, то мо ве и то мо ве по ве за не за га си то сме ђом 
ко жом [...]” (33. стр.).

16 Јар ко риђ: „Во да у ва зи са јар ко ри ђим ја сен ка ма ма ло пре је про ме ње на [...]” (26. стр.).
17 Олов но блед: „По гну ти му шка рац у се дам де се тим, не у па дљи во оде вен, са не ком 

знач ки цом у ре ве ру, ис по снич ки мр шав, олов но блед, вој нич ки крат ко под ши шан, по ди зао 
је пер го лу ка ква је и би ла” (83. стр.).

18 Пе пе ља сто бео: „[...] од по чет ка, до кра ја књи ге, сву да где се спо ми њао, до след не 
за ме не обич ном, пе пе ља сто бе лом бо јом” (303. стр.).

19 Пр ља во жут: „Пр ља во жу та град ска ра све та као да је за луд уже же на [...]” (249. стр.).
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2.3.5. Сле ди гру па при де ва ко ја је сво ју ин ди ви ду а тив ност оства ри ла 
не ти пич ним твор бе ним обра сци ма. Ме ђу њи ма је пр ва лек се ма бор до зрео, 
за ко ју је ве ро ват ни је прет по ста ви ти, пре све га осла ња ју ћи се на ре че нич ни 
кон текст у ком је за бе ле жен да ти при дев, да је њен управ ни члан бор до, а 
не зрео.20 Ин вер зан рас по ред је усло вљен се ман ти ком лек се ме зрео; ка да би 
се, на и ме, ре кло зре о плав, зре о цр вен, зре о бор до... чи ни се да би смо до би ли 
стил ски (или ди ја ле кат ски) обо је не лек се ме, али са зна че њем ̓ баш, до бра ноʼ 
плав, цр вен, бор до и сл. Ин верз ним рас по ре дом лек се ма до би ја мо зна че ње 
ʼза вр ше но сти, ко нач но сти .̓ Та ко бор до зрео но си зна че ње пот пу но сти, ком-
плет но сти (упра во ʽзре ло стиʼ) бор до бо је.

2.3.5.1. Сло же ни ца веџ вуд плав,21 јед на од све га две при дев ске ком по зи-
те на ста ле по мо де лу Ио + П, стил ски је обо је на већ са мим из бо ром ини ци-
јал не осно ве: док се при ли ком озна ча ва ња ни јан се бо је из бор име нич ких 
осно ва пре све га сво ди на фре квент не апе ла ти ве (нпр. тра вазе ле на, ци гла
цр ве на), ов де је упо ре бље на из вор но вла сти та име ни ца стра ног по ре кла. 
На и ме, у пи та њу је име ком па ни је Веџ вуд, на зва не по свом осни ва чу Џо са-
ји Веџ ву ду (енгл. Jo si ah Wed gwo od) и по зна те по сво јој вр хун ској ке ра ми ци 
све тло пла ве бо је. Ипак, бу ду ћи да од го ва ра ју ћи на зив за бо ју по сто ји и у 
ен гле ском је зи ку (Wed gwo od bluе), ов де би се про сто мо гло ра ди ти о при-
хва та њу и адап та ци ји већ по сто је ћег стра ног на зи ва.

2.3.5.2. Тач но зна че ње при де ва га ран сцр вен22 би ло нам је ис пр ва не до-
ку чи во, пре све га због се ман тич ке не про зир но сти пр вог фор ман та (га ранс), 
али смо скло ни сле де ћој ин тер пре та ци ји:23 у сег мен ту Пе тро ви ће вог ро ма-
на, где се ја вља из раз га ран сцр ве не чак ши ре, опи су ју се вој не уни фор ме и 
опре ма, а по зна то је да је син таг ма га ранс пан та ло не пр во бит но озна ча ва-
ла вој не пан та ло не на ро чи те цр ве не бо је. Очи то се да кле ра ди о ни јан си 
цр ве не бо је24 ко ја је не коћ би ла свој стве на по ме ну том де лу вој не оде ће. Све 

20 Ре че ни ца из Пе тро ви ће вог ро ма на, у ко јој се на ла зи по сма тра ни при дев, гла си: „[...] 
да опи па ко ри це (књи га) свих вр ста, ... од обич ног аме ри кен плат на све до бле до ру ме ног са-
те на и бор до зре лог бар шу на, чак и ро ман тич них омо та од скро бље ног по ен тле са” (33. стр.).

21 Веџ вуд плав: „Ода бе ри те? Веџ вуд пла ве или пом пеј ско цр ве не му стре та пе та?” (187. стр.).
22 Га ран сцр вен: „Кре тао се кроз тај све ко ли ки ме теж астра хан ских кал па ка са бе лим 

пе ри ма, из глан ца них ко кар ди, епо ле та, епо ле ту шки и ши ри та, пла вих мун ди ра, га ран сцр ве
них чак ши ра, кр љу шта них под брад ни ка сјај них шле мо ва [...]” (125. стр.).

23 Ау то ри искре но за хва љу ју ано ним ном ре цен зен ту ра да, вр ло по све ће ном свом за-
дат ку, ко ји је чак сту пио у кон такт с пи сцем те нам по ну дио пи шче ве смер ни це и су ге ри сао 
ка ко би при дев га ран сцр вен тре ба ло пра вил но зна чењ ски од ре ди ти.

24 У при лог ово ме на по ме ни мо и сле де ће: фран цу ска реч ga ran ce oзначава, име ну је 
биљ ку Ru bia tin cto rum, код нас по зна ту као (бо ја ди сар ски) броћ, чи ји на зив ро да по ти че од 
ла тин ског при де ва ru ber ʼцр вен’, бу ду ћи да се ње гов ко рен ко ри сти за до би ја ње цр ве не 
бо је за бо је ње тек сти ла, нај че шће ву не (пре ма https://wi ki pe dia.or g/sr -ec /Броћ). Пре ма то ме, 
не ма сум ње да ком по зи та га ран сцр вен озна ча ва на ро чи ту цр ве ну бо ју ко јом су чак ши ре, 
по ме ну те у ро ма ну, обо је не.
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то до во ди до не кле у пи та ње ста тус ове ком по зи те као ин ди ви ду а ли зма, но 
чи ње ни ца да по ме ну ту сло же ни цу, па чак ни њен пр ви део, не на во де реч-
ни ци, те да не ма ни по твр ду на ин тер не ту – да је нам за пра во да је у овом 
кон тек сту ква ли фи ку је мо као Пе тро ви ћев ин ди ви ду а ли зам.

2.3.5.3. Лек се ма зла то пе ча ћен25 ни је за бе ле же на у реч ни ци ма (РСА НУ; 
РМС; РСЈ), иа ко се у њи ма по ми ње да се зла то- ја вља као пр ви фор мант у 
сло жни ца ма са зна че њем да је оно што се име ну је дру гим де лом сло же ни-
це „као зла то или бо је зла та”, уз на во ђе ње сле де ћих при ме ра: зла то влас, 
зла то глав, зла то грив, зла то зуб, зла то клас, зла то рук итд. Оту да се ова сло-
же ни ца, чи ји об лик су ге ри ше да је у пи та њу за пра во трп ни при дев, до би јен 
од гла го ла *зла то пе ча ти ти, мо же сма тра ти Пе тро ви ће вим ин ди ви ду а ли-
змом. Па ипак, ње на стил ска ва лент ност у кон крет ном слу ча ју је упит на, 
јер се њо ме на пла ну зна че ња ис ка за не до би ја ни шта но во, бу ду ћи да сто-
жер на реч хри со ву ља, ко ју ле ке сма зла то пе ча ћен бли же од ре ђу је у Пе тро ви-
ће вој син таг ми (зла то пе ча ће не хри со ву ље), упра во зна чи ̓ по ве ља са злат ним 
пе ча том (обе ше ним на сви ле ној врп ци)’,26 те та ко чи та ва син таг ма ви ше 
на ли ку је не кој вр сти кон такт ног пле о на зма.

2.3.5.4. Бу ду ћи да у реч ни ци ма не по сто ји по твр да сло же ни це чи ји је 
пр ви кон сти ту ент жа ло сно, ком по зи ту жа ло сно о пу штен27 мо же мо сма тра
ти ин ди ви ду ал ном тво ре ви ном, ко ја је, за пра во, ви ше ор то граф ски ефект но 
ре ше ње јер ре че нич на кон струк ци ја Кро шње су жа ло сно опу ште не ни је 
стил ски по себ на.

2.3.5.5. У РМС уз ле му ре зак на во де се и сле де ћа зна че ња 1. ко ји па ра, 
се че слух, про до ран, оштар... 2. од се чан, од лу чан... 4. ко ји се ис ти че, упа да 
у очи ја чи ном, оштри ном (о бо ји, све тло сти).28 Да кле, ка ко ви ди мо, реч ник 
је за бе ле жио мо гућ ност атри бу ци је не ке бо је при де вом ре зак. Ме ђу тим, оно 
што при де ву зе ле но ре зак29 да је спе ци фич ност је сте, за пра во, чи та ва син
таг ма – зе ле но ре ска ко лоњ ска во да. Зе ле но ре ска во да (ко лоњ ска!), на рав но, 
ни је уо би ча јен син так сич ки склоп, и по ста вља се пи та ње да ли (и ка да) то 
во да мо же би ти зе ле но ре ска! Мо же, на рав но, али у књи жев ном тек сту.

2.3.5.6. Ка ко све до чи РМС, осно ва нежн- не уче ству је у гра ђе њу сло-
же них ре чи, док, с дру ге стра не, при дев жут по зна је мно го од ред бе них 

25 Зла то пе ча ћен: „по ка зу ју ћи зла то пе ча ће не хри со ву ље са по пи си ма по се да, до ба ра 
од ове и оне свет ске стра не” (167. стр.)

26 Уп.: грч. χρυσός ʼзла то’ + лат. bul la ʼпе чат’.
27 Жа ло сно о пу штен: „Од древ них ли ша је ва, спо кој не ма хо ви не, твр до кор них име ла 

[...] до за о бље них, пи ра ми дал них, гра на тих, ку па стих, жа ло сно о пу ште них и бо ко ра стих 
обри са кро шњи” (67. стр.).

28 Као илу стра ци ја по след њег зна че ња да је се при мер: – ни је то ви ше оно... оштро 
не бо из ли ве но из му ља и ре ског зе ле ни ла.

29 Зе ле но ре зак: „[...] па до зе ле но ре ске ко лоњ ске во де фа бри ци ра не у Бе чу, по ма де за 
бр ко ве и па ра жи ча них шти паљ чи ца за об ли ко ва ње уфи ти ље них вр хо ва [...]” (110. стр.).



901

(нпр. бле до жут, пе пе ља сто жут) или на по ред них сло же ни ца (нпр. цр ве
но жут, цр ве но-жу т). Ипак, основ но обе леж је при де ва не жно жут30 је сте 
вр ло ефек тан спој осе тил ног (афек тив ног) при де ва (не жан) и бо је (жут). 
На тај на чин лек се ма пе сак, ко ја је управ ни члан име нич ке син таг ме, до би ја 
не са мо уо би ча је ну (или, ре че но тер ми но ло ги јом Д. Шип ке, оп ште у по треб-
ну) од ред бу жут не го спе ци фич ну – упра во, та на ну и ме кот ну – од ред бу 
не жно жут, ко ја не од ре ђу је управ ну реч пе сак то ли ко јед но став ном ви зу-
ел ном ква ли фи ка ци јом ко ли ко из у зет но шћу и нео че ки ва но шћу.

2.3.5.7. При дев отво ре но за тво рен31 је сте хи ја стич ка (ок си мо рон ска) 
лек се ма ко ја от кри ва или пак са кри ва ам би гу и тет де тер ми ни са не лек се ме 
(ви ла). Твор бе ним по ступ ком је ʼкон ден зо ва наʼ дво стра ност пој ма и оства-
ре на стил ска обе ле же ност. Јед ном ре чи, оства рен је та кав спој ко ји би зах-
те вао раз ви је ну син так сич ку струк ту ру. Еко но мич ност је зи ка зна чи ла је и 
сти ло ге ност. Тач ни је ре че но, сти ло ге ност из ра за „еко но ми са ла” је је зич ку 
струк ту ру.

2.3.5.8. Отво ре но за тво ре но жут32 пред ста вља је дан од сра змер но рет-
ких при ме ра тро о сно вич ке сло же ни це, не са мо код при де ва. Ипак, и на 
ње му се ви ди оправ да ност за па жа ња И. Клај на (2002: 29) да се тро дел не 
ком по зи те за пра во на ви шем но воу по пра ви лу мо гу све сти на дво дел не 
(отво ре но за тво ре но жут = отво ре но за тво ре но жут). Ме ђу тим, оно што 
овом при де ву да је из у зет ност је сте пре све га ве о ма ефект но од ре ђе ње лек-
се ме жу та по мо ћу ок си мо рон ски устро је ног при де ва отво ре но за тво ре на.

2.3.5.9. Иа ко се при дев пла ви ча сто хла дан33 не ре ги стру је код Клај на 
(2002), да ти је мо дел у мо но гра фи ји ре пре зен то ван при ме ром пла ви ча сто
зе лен, док се у РМС пла ви част не да је као осно ва не ке сло же ни це, већ се 
са мо кон ста ту је да пла ви част34 зна чи ̓ ма ло плав, плав каст, пла вет ни кастʼ. 
Да кле, пла ви ча сто од ре ђу је јед ну бо ју упра во као ту бо ју са ни јан сом пла-
ве, пла ви ча сте. У на шем при ме ру има мо спој ʼте ни јан се пла ве, плав ка стеʼ 

30 Не жно жут: „Али, нај пре ће би ти за то што се са по врат ком Ана ста са Бра ни це не
жно жу ти пе сак из но ва по чео раз но си ти ку ћом на Ве ли ком Вра ча ру” (148. стр.).

31 Отво ре но за тво рен: „Дру го чи та ње. У ко јем је реч о јед ном рас ко шном вр ту, не што 
да ље и о фран цу ском пар ку, о јед ној пер го ли са ка сним ру жа ма, о отво ре но за тво ре ној 
ви ли и нат пи су на за ба ту [...]” (65. стр.).

32 Отво ре но за тво ре но жут: „Би ло је, ка да се го спо ђа окре ну ла, ти тра ја обри са јед не 
је ди не ку ће, спрат не и отво ре но за тво ре но жу те, не ствар но уса мље не на бла гом уз ви ше-
њу сред шу мо ви те до ли не” (40. стр.).

33 Пла ви ча сто хла дан: „Зла та на се мр шти ла ка да би га за те кла ови је ног пла ви ча сто
хлад ним ду ван ским ди мом, над та њи ри ма са је два дир ну тим је ли ма [...]” (145. стр.).

34 Фор мант -ичаст пре све га озна ча ва при бли жну бо ју (клајн 2003: 275), прем да је 
чест и код из ве де ни ца до би је них од име нич ких ума ње ни ца са су фик сом -ица, нпр. игли част, 
бо би част, ја го ди част (babić 1986: 433). Ка да је реч о при ме ри ма ко је ов де по сма тра мо, ради 
се о при дев ским де ми ну ци ја ма а од нос плав каст –пла ви част за пра во је од нос „осје ћај не 
нео би ље же но сти пре ма осје ћај ној оби ље же но сти”(babić 1986: 441). 
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са при де вом хла дан, што је, сва ка ко, стил ски вр ло упе ча тљи во и ефект но 
јер се спа ја ју два раз ли чи та (ло гич ко-)се ман тич ка по ља: ви зу ел но (пла ва 
бо ја) и не ви зу ел но (хла дан). Та квом ме та фо ри за ци јом овог атри бу та чи та ва 
син таг ма (пла ви ча сто хлад ни ду ван ски дим) би ва оба ви је на јед ним дру гим 
зна че њем, дру га чи јом по ру ком.

2.3.5.10. Ком по зи та пом пеј ско цр вен35 ско ва на је од при де ва цр вен и кте-
ти ка пом пеј ски, на чи ње ног од ита ли јан ског ој ко ни ма (асти о ни ма) Пом пе ја/
Пом пе ји. На рав но, због чу ве не еруп ци је Ве зу ва из 79. г. н. е., ко ја је у пот пу-
но сти уни шти ла град пре крив ши га де бе лим сло јем ла ве и пе пе ла, осно ва 
Пом пе ји се да нас ме то ни миј ским пре но сом че сто из јед на ча ва с ла вом, та ко 
да би вр ло ефек тан при дев пом пеј ско цр ве ни мо гао да има (и) зна че ње ̓ цр вен 
по пут ла ве .̓ Ме ђу тим, из ве сни је је да пом пеј ско цр вен за пра во озна ча ва црве-
ну бо ју ка квом су обич но осли ка ва не по за ди не на зна ме ни тим пом пеј ским 
фре ска ма,36 ка ко се ина че у ли ков ној умет но сти на зи ва та вр ста цр ве не бо је, 
што би зна чи ло да она ни је Пе тро ви ће ва но во тво ре ни ца, не го жар го ни зам 
(па оту да и лек се ма ре ђа у оп штој упо тре би) ве зан за сли кар ство. 

2.3.5.11. По што РМС не бе ле жи ни ти је дан при мер сло же ни це са осно-
вом про вид но-, увр сти ли смо овај при дев у на шу дру гу кла су при ме ра. 
Чи ни се, ме ђу тим, да ком по зи та про вид но плав,37 иа ко ока зи о на ли зам, не ма 
по себ не стил ске ва лен це.

2.3.5.12. При де ви пур пур но кљу чао и сти дљи во ру жи част38 пред ста вља
ју ком по зи те ко је су је дин стве не код овог ау то ра, ба рем ка да је у пи та њу 
ана ли зи ра ни ро ман. У де лу су у пи та њу раз ли чи те цр ве не ни јан се, на чи јим 
су кра је ви ма упра во два на ве де на при де ва. На и ме, у не до стат ку фи ни јих 
ко ло ри стич ких пре ла за, тј. не мо гућ но сти име но ва ња свих мо гу ћих по јав них 
об ли ка (ни јан си) цр ве не бо је, ау тор при бе га ва је ди ном ре ше њу ко је ће му омо
гу ћи ти да из ра зи сву ̓ не жностʼ и ̓ рас пли ну тостʼ цр ве не бо је. На јед ном кра ју 
ће сто га има ти сти дљи во ру жи ча сту, као сам по че так ове бо је, тј. цр ве ну 
ко ја се тек по ма ља на кон жу те. На дру гом кра ју пак, као крај њи опо зит у 
окви ру цр ве не, ста ја ће пур пур но кљу ча ла, бо ја, тј. ње но име ко је чак и фо нет-
ски (фо но сти лем ски), ре ду пли ка ци јом слогa пур- и упо тре бом пло зи ва, као 
да на ја вљу је сву згу сну тост цр ве не, и на ве шћу је крај тог хро мат ског по ља.

35 Пом пеј ско цр вен: „Ода бе ри те? Веџ вуд пла ве или пом пеј ско цр ве не му стре та пе та?” 
(187. стр.).

36 На дру гој ин тер пре та ци ји зна че ња адјек тив не ком по зи те пом пеј ско цр вен ау то ри 
за хва љу ју ано ним ном ре цен зен ту и г. Пе тро ви ћу.

37 Про вид но плав: „Убр зо по што је ис пла тио до го во ре ну, за вид ну су му, стао је да до-
би ја ски це на про вид но пла вом па ус-па пи ру, му ко трп но пре во де ћи ли ни ју по ли ни ју у ре чи, 
ре че ни це” (173. стр.).

38 Пур пур но кљу чао и сти дљи во ру жи част: „[...] на ла зе ћи овла шне или пу не оти ске 
па стел них ја го ди ца, сву где оне бо је при ме ре не од ре ђе ном де лу те ла, по нај ви ше цр ве них 
ни јан си, од сти дљи во ру жи ча сте до пур пур но кљу ча ле...” (181. стр.). 
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2.3.5.13. По пут ве ћи не дру гих гла во но жа ца, и си пе има ју цр но ма сти ло, 
ко је им слу жи као је дан од од брам бе них ме ха ни за ма, те је ова по зна та чи-
ње ни ца узе та као де ри ва ци о ни им пулс за ства ра ње при де ва си пи но мо дар,39 
у ко јем се пр вим кон сти ту ен том сло же ни це ука зу је на из ра зи то там ну ни-
јан су ио на ко већ там не пла ве бо је.

2.3.5.14. Ком по зи та спо кој но зе лен40 пред ста вља Пе тро ви ћев ин ди ви ду
а ли зам, у ко јем пр ви део сло же ни це, осно ва спо којн-, од ре ђу је зе ле ну бо ју. 
При да ју ћи бо ји ани ма тив ни при дев, ау тор као да овом пер со ни фи ка ци јом 
ожи вља ва чи та ву син таг му – спо кој но зе ле не очи, чи ме гра ди из у зет но стил-
ски обо јен при дев.

2.3.5.15. При дев тир ки зно зе ле но мал чи це на пла ме ни то ла зур но плав41 
не сум њи во је нај у пе ча тљи ви ји ин ди ви ду а ли зам у ро ма ну, а за си гур но и струк
тур но нај ком плек сни ји, са ста вљен од чак се дам осно ва, пет при дев ских 
(тир ки зно, зе ле но, пла ме ни то, (л)азур но и пла во) и по јед не при ло шке (мал
чи це42) и пред ло шке (на). Спа ја ње свих ових лек се ма у фра стич ку сло же ни-
цу (клајн 2003: 90) из вр ше но је не би ли се до би ла при ме ре на лек сич ка 
озна ка за пре лив бо ја. И чи ни се да је пи сац за и ста ус пео у свом на у му: 
иа ко је про та го ни ста ро ма на мо рао упо тре би ти чи тав низ упо ред них ре чи 
да би ко нач но до био сво ју бо ју за укла ња ње мр ља са те пи ха, Го ран Пе тро вић, 
ма шта учи нио или на пи сао, не ће ус пе ти да укло ни умет нич ку (стил ску) 
вред ност овој сво јој сло же ни ци.

2.3.5.16. И код при де ва тра гич но цр вен,43 баш као и у слу ча ју пур пур но
кљу ча ле и сти дљи во ру жи ча сте, има мо од ре ђе ње цр ве не бо је. Ње на бли жа 
де тер ми на ци ја као тра гич на пре де сти ни ра не сре ћан крај ру жи них пу по-
ља ка, ко ји је већ на ја вљен при де вом ка сне. А чи та ва сце на овог при по вед ног 
ми кро по ља као да пред ска зу је не сре ћан крај љу ба ви Сре те на По ки ми це и 
На та ли је Ди ми три је вић. Та ко ове тра гич но цр ве не, ка сне ру же су бли ми ра-
ју, за пра во, јед ну дра ма тич ну, ду бин ску, лич ну тра ге ди ју.

39 Си пи но мо дар: „У сре ди шњем кри лу ка се ти ра ног про зо ра, у де сном, гор њем ок ну, 
јед ном од че тр де сет пет за ста кље них по ља си пи но мо дрог бе о град ског сво да [...]” (25. стр.).

40 Спо кој но зе лен: „Она је сва би ла од ре ђе на круп ним, спо кој но зе ле ним очи ма” (34. стр.).
41 Тир ки зно зе ле но мал чи це на пла ме ни то ла зур но пла во: „Та ко је чи та ва сре да про те кла 

у од стра њи ва њу пра шин чи не и па у чи не, че твр так у на ли ва њу сто ти на цр во то чи на сир ће-
том, па за ти ски ва њу жи жљи вих ру пи ца во ском, а пе так у упли та њу по ко је рој те, су жа ва њу 
из бле де лих ме ста на та пи се ри ја ма, по нов ном про ши ва њу по тке пре свла ке ка кве сто ли це 
или укла ња њу мр ље са те пи ха та квих бо ја да је мла дић мо рао да упо тре би по пет-шест 
упре де них ре чи не би ли ре ци мо до био упра во тир ки зно зе ле но мал чи це на пла ме ни то ла
зур но пла во или ко ји дру ги при ме ре ни пре лив” (229. стр.).

42 И овај при лог је стил ски обо јен, бу ду ћи да се код ње га ра ди о дво стру кој де ми ну-
ци ји: де ми ну тив но упо тре бљен су фикс -ице до дат је на већ ума њен при лог мал ко (клајн 
2003: 375). 

43 Тра гич но цр вен: „[...] про на шла чла нак о јед ној вр сти сад ни ца ка сних, тра гич но црве
них ру жа, чла нак за ко јим је Ана стас већ ду го тра гао” (196. стр.).
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2.3.5.17. У при де ву хлад но цр вен44 има мо ефек тан спој ко ји смо већ ви-
де ли у при ме ру пла ви ча сто хла дан, али са да с јед ном бит ном раз ли ком: 
ово га пу та при сут на је су прот на де тер ми на ци ја – ви зу ел но се од ре ђу је не-
ви зу ел ним.

2.3.5.18. Иа ко та ко ђе за ви сне при дев ске ком по зи те, лек се ме хи ља ду ли
стан и хи ља ду сто струк45 сво јом се струк ту ром раз ли ку ју од до сад на ве
де них сло же ни ца јер им је ини ци јал на осно ва бро јев на46 (хи љад/хи ља ду). 
Ипак, и ме ђу овим сло же ни ца ма ви де се раз ли ке: док је пр ва на ста ла сло-
же но-су фик сал ном твор бом – спа ја њем бро јев не и име нич ке осно ве ко је је 
пра ће но су фик са ци јом (К + Ио + су фикс: хи ља ду47 + лист + (а)н) – дру га 
је ре зул тат до да ва ња на ве де не осно ве на већ по сто је ћу ком по зи ту (Кос + П: 
хи љад + о + сто струк). За хва љу ју ћи та квој ини ци јал ној ну ме рич кој осно-
ви, ко ја слу жи за кван ти фи ко ва ње осо би не (ли сна) / ко ли чи не (сто струк), 
пи сац твор бе ним по ступ ком оства ру је хи пер бо ли чан ефе кат у син таг ма ма 
у ко ји ма ови при де ви има ју де тер ми натвну уло гу (у [...] хла ду хи ља ду ли сне 
се ни це; [...] са хи ља ду сто стру ким бо ја ма пе ра).

2.4. Оста ле, не при дев ске (а за нас ре ле вант не, да кле ока зи о нал не), ком-
по зи те чи не тек три лек се ме (зе мљо ла жа, књи го ла жа, ру ко рад), ко је су, 
ме ђу тим, ме ђу соб но ве о ма раз ли чи те.

2.4.1. Иа ко се на о ко не чи ни та ко, сло же ни це зе мљо ла жа и књи го ла жа48 
за пра во ни су пред став ни це истог твор бе ног мо де ла. На и ме, пр вом лек се мом 
пи сац озна ча ва кр ти цу те је не сум њи во да је она на ста ла по мо де лу Иос + 
Го + ја, где је у по зи ци ји гла гол ског мо ти ва то ра лек се ма ла зи ти/ла за ти, 
чи је се зна че ње у РМС де фи ни ше као ʼгми за ти, пу за ти, пла зи ти .̓49 С дру ге 
стра не, књи го ла жа, у ро ма ну да та као опо зит име ни ци књи го љу бац, не сум-
њи во је мо ти ви са на име ни цом ла жа, те је на ста ла по мо де лу Иос + Ио 
(књиг + о + ла жа). Ипак, без об зи ра на ове раз ли ке ове две лек се ме има ју 

44 Хлад но цр вен: „[...] и стао да про су ђу је по вез од хлад но цр ве ног са фи ја на, по вез сва-
ка ко пре те ра но от мен за да на шње при ли ке” (8. стр.).

45 Хи ља ду ли стан: „Да тек до ко но са ња ри, као у за го нет ном хла ду хи ља ду ли сне се-
ни це” (32. стр.).

Хи ља ду сто струк: „Оку пи ле су се на гра на ма др ве ћа, као на се да ча ма, не ко вре ме су 
се ту од ма ра ле, ћу ћо ри ле, па из но ва по ле те ле, ис пу нив ши ње го во обра ћа ње во ље ној [...] 
хи ља ду стру ким бо ја ма пе ра” (179. стр.).

46 При ли ком од ре ђи ва ња ове осно ве као бро јев не ов де пред ност да је мо се ман тич ко-
функ ци о нал ном а не мор фо ло шком кри те ри ју му. 

47 Фи нал ни во кал -у ов де ни је ве зив ни фор мант већ на ста вак (не ка да шњег) аку за ти ва.
48 Зе мљо ла жа: „Про кле те зе мљо ла же, ни ка ко да их се ре шим!” (200. стр.).
Књи го ла жа: „[...] да при гнув ши гла ву ослух не чу је ли се, и где, шу шља ње књи го ла жа, 

зло гла сних књи шких мо ља ца, так та ба, ва ши и оста лих ште то чи на [...]” (32. стр.).
49 За друк чи је ту ма че ње, мо ти ви са но пре све га об ли ком али не и зна че њем, ви ди 

drljević 2013: 386. 
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и не што што их по ве зу је: обе мо же мо сма тра ти Пе тро ви ће вим ин ди ви ду а-
ли зми ма, се ман тич ки и стил ски ве о ма успе лим.

2.4.2. Име ни ца ру ко рад50 не ма реч нич ку по твр ду, ни ти се да је у Клај
но вој мо но гра фи ји по све ће ној твор би ре чи. Ипак, на оба ме ста се да је ње
му об лич ки слич на ком по зи та ру ко сад ( о̓но што је ру ком са ђе но (ви но град, 
воћ њак и сл.)ʼ), на о ко на ста ла по истом мо де лу. Ме ђу тим, док је по то ња 
име ни ца не сум њи во ре зул тат сло же но-су фик сал не твор бе (Иос + Го + су-
фикс: рук + о + сад[ити] + Ø), пр ва је ре зул тат спа ја ња кон сти ту е на та 
син таг ме руч ни рад у јед ну реч. На овај на чин Г. Пе тро вић је до био се ман-
тич ки про зи ран, еко но ми чан и стил ски ве о ма ефек тан ин ди ви ду а ли зам.

3. закљУЧненапоМене. Ка да је, то ком пр ве по ло ви не XX ве ка, Алек-
сан дар Бе лић пи сао о сло же ним ре чи ма, мо гао се про чи та ти ње гов суд да 
сло же ни це (до ду ше, име нич ке) ни су че сте у срп ском је зи ку, те ка ко би тре-
ба ло, ако се оне већ тво ре, да бу ду ис кљу чи во ег зо цен трич ног, а не ен до цен-
трич ног ти па. Дру гим ре чи ма, Бе лић је сма трао да не по сто ји по тре ба за 
ства ра њем (им.) сло же ни ца ко је би има ле зна че ње иден тич но зна че њи ма 
твор бе них осно ва, што је пот кре пљи вао при ме ри ма по пут сле де ћег: „[...] 
Одав де се ви ди да до бро во ља не мо же зна чи ти ‘до бра во ља’, већ осо би ну 
оно га ко је до бре во ље. Из ово га је ја сно да и зло во ља (као и гла во бо ља) не 
мо же зна чи ти, по ду ху на шег је зи ка, ‘зла во ља’, већ оно га ко је зле во ље” 
(БелИћ 2000: 253). Да кле, до бро во ља, сма трао је он, не мо же би ти име ни ца 
јер би та сло же ни ца има ла иден ти чан број са став ни ца као и син таг ма из 
ко је је на ста ла, те би, пре ма то ме, мо ра ла би ти при дев. На и ме, ти ме би се 
син таг мат ском скло пу (до бра во ља) до да ла још јед на, гра ма тич ка ком по-
нен та, она ко ја сиг на ли зи ра да се са да ра ди о при де ву а не ви ше о име ни ци, 
чи ме се јед на вр ста ре чи пре ка те го ри зу је у дру гу!51 Ме ђу тим, да љи раз вој 
је зи ка ни је у пот пу но сти дао за пра во по зна том лин гви сти,52 јер се срп ски 
је зик, че га смо све до ци и да нас, бо га тио (и, ка ко ви ди мо, на ста вља се бо га-
ти ти) и ег зо цен трич ним, али и ен до цен трич ним сло же ни ца ма. Уо ста лом, 
ка ко се у сту ди ји Д. Ву ки ће вић (1994: 147–148) за па жа: „Не са мо да се [ендо-
центричне сложенице] ни су из гу би ле из је зи ка као нео д го ва ра ју ће тво ре не, 
већ су то ком вре ме на по при ми ле упра во она зна че ња за ко ја је Бе лић ре као 
да их не мо гу има ти.” Ме ђу тим, при дев ским сло же ни ца ма је ма ње па жње 
по све ћи ва но с об зи ром на кри те ри јум се ман тич ке усме ре но сти, што не из-
не на ђу је јер је „у ства ри пи та ње да ли би се уоп ште мо гао на ћи ка кав ег зо-

50 Ру ко рад: „Она је по ста ви ла сто у тр пе за ри ји, се ла крај ку хињ ског шпо ре та и че кала 
да не ко про ба њен ру ко рад, рас ко шно уз дрх та ле пик ти је од ке чи га” (103. стр.).

51 Бе лић (2000: 254) да ље на во ди ре ци мо и сле де ће: „Пре ма ово ме ја сно је да од бр зи 
воз не мо же би ти име ни ца бр зо воз (слич но и бр зи влак и бр зо влак), али мо же би ти при дев 
бр зо воз, бр зо во зни, о̓нај ко ји се ти че бр зо га во за’, ʼко ји му при па да’ и сл.

52 На рав но, не ис кљу чу је мо мо гућ ност ни да је у вре ме ка да је да ти Бе ли ћев став тако 
фор му ли сан он био по све ис пра ван, ма да не, ка ко се са да чи ни, и про роч ки.
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цен три чан сло же ни при дев, ако из у зме мо оне чи ја је мо ти ва ци ја не ја сна, 
као са мо жив, пу сто ло ван, бла го да ран. Та ко ђе је не из ве сно да ли и у ко јој 
ме ри тре ба узи ма ти у об зир ме та фо рич ност ко ја је у ко ре ну мно гих сло же-
ни ца” (клајн 2002: 38). И за и ста, у ра ду по сма тра не при дев ске ком по зи те 
је су ен до цен трич ног ка рак те ра.

Ако се пак узме син так сич ки кри те ри јум по де ле сло же них при де ва – 
суб ор ди на тив ни vs. ко ор ди на тив ни – ви де ли смо да у Пе тро ви ће вом ро ма-
ну до ми ни ра пр ви тип (под ре ђе ни/над ре ђе ни чла но ви у сло же ни ци на су прот 
рав но прав ним чла но ви ма). Као из ра зи то про дук ти ван мо дел суб ор ди на тив-
них ен до цен трич них при дев ских сло же ни ца по ка зао се твор бе ни обра зац 
Пос + П, ко ји је, ка ко по ка зу је на ша гра ђа, не рет ко сти ло ген бу ду ћи да та ко 
тво ре не адјек тив не ком по зи те по се ду ју осо бе ну стил ску вред ност у овом 
књи жев ном де лу. Тач ни је ре че но, њи хо ва се стил ска ва лен ца кри је у (прак-
тич но) си стем ски нео гра ни че ној мо гућ но сти (твор бе ног) ком би но ва ња два ју 
при де ва,53 ко ји – у од го ва ра ју ћем ро ма неск ном окви ру – да ју тек сту из ра зит 
екс пре сив ни (афек тив ни) тон. Осим то га, оно што би се и син так сич ки те-
шко на шло у ме ђу соб ној ве зи, у овим при дев ским сло же ни ца ма на шло је 
из у зет ну књи жев но-умет нич ку вред ност. Та ко је овај твор бе ни мо дел ујед но 
по стао и сти ли стич ки обра зац, свој ствен од ре ђе ним пи сци ма, ме ђу ко ји ма 
је сва ка ко и Го ран Пе тро вић.
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DE RI VA TI O NAL AND STYLI STIC ANALYSIS OF COM PO UNDS IN  
THE NO VEL SIT NI ČAR NI CA „KOD SREĆ NE RU KE“ BY G. PE TRO VIĆ

S u m  m a r y

The pa per de als with styli stic analysis of com po unds ex cerp ted from Sit ni čar ni ca 
„Kod sreć ne ru ke“, a no vel by re now ned Ser bian aut hor G. Pe tro vić. The analysis has 
shown that the no uns in qu e sti on are rat her fre qu ent in the cor pus (294) de spi te the 
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Др Ана M. Сто ја но вић 

СА ВРЕ МЕ НА ЗА ПА ЖА ЊА И СЕ МИ О ТИЧ КА  
ДО СТИГ НУ ЋА У ТРАН СЛА ТО ЛО ГИ ЈИ1

Рад се ба ви са вре ме ним те о риј ским про бле ми ма у пре во ђе њу 
у вре ме ну бр зог и не пред ви ди вог је зич ког раз во ја. С об зи ром на 
то да ве ков на те о риј ска раз ма тра ња и по ку ша ји да се про на ђе од-
го вор на пи та ње да ли да ти пред ност се ман тич кој или сми са о ној 
вер но сти ни су да ли је дин стве но ре ше ње, са вре ме ни пре во ди о ци 
се да нас су сре ћу и са овим, али и са ни зом но вих про бле ма. Рад се 
та ко ђе ба ви и до при но сом се ми о ти ке пре во ђе ња и об ја шње њем 
се ми о тич ких иде ја о пре во ди во сти, али са дру ге стра не пред ста-
вља и те о ри ју лин гви стич ког ре ла ти ви те та, кроз крат ки фи ло зоф-
ско-лин гви стич ки пре глед иде ја ње них при ста ли ца, као дру гу 
стра ну ме да ље. Ова сту ди ја има за циљ да ја сно, у са же тој фор ми, 
при ка же са вре ме но ста ње у тра ду то ло ги ји и се ми о ти ци пре во ђе ња.

Кључ не ре чи: се ми о ти ка пре во ђе ња, пре во ди вост, са вре ме не 
про бле ма ти ке у пре во ђе њу.

С об зи ром на по сто ја ње сна жне ве зе из ме ђу те о ри је пре во ђе ња и пре-
во ђе ња као за на та, не мо гу се за не ма ри ти про бле ми ко је упра во ова по ве-
за ност ин ду ку је. Ва жна пи та ња на ко ја се од сред њег ве ка па до ро ман ти зма 
по ку ша ва ло од го во ри ти кроз раз не ди ску си је и те о ри је, у осно ви су увек 
има ли јед но: пи та ње ори јен ти са но сти пре во ди о ца, или ка вер ном пре во ђе-
њу ре чи од ре ђе ног тек ста, или ка ши рој иде ји ко ји тај текст са др жи. На и ме, 
од сред њег ве ка па до ро ман ти зма сме њи ва ли су се ар гу мен ти у ко рист 
јед не или дру ге те зе, а че сто се де ша ва ло да се у ис тој епо хи, за јед ну вр сту 
тек ста зах те ва ла тач ност и по што ва ње про то те ста (по чет ног, ори ги нал ног 
тек ста), док је за не ку дру гу вр сту тек ста пре во ђе ње зна чи ло пре но ше ње 
сми сла ори ги нал ног тек ста, а то се по сти за ло адап та ци јом или са жи ма њем, 
у за ви сно сти од од лу ке пре во ди о ца. Да нас, ме ђу тим, ми ипак не мо же мо са 

1 Пре во де ци та та из стра них пу бли ка ци ја ура дио je ау тор овог пре глед ног ра да
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си гур но шћу да ка же мо да су на уч ни истрaживачи и те о ре ти ча ри пре во ђе-
ња, па и са ми пре во ди о ци на шли је дин стве но ре ше ње. Са свим нео че ки ва но 
по ја ви ли су се но ви про бле ми и пи та ња, ко ји су, са јед не стра не, уда ља ва ли 
те о ри ју од прак се (иа ко са вре ме ни пре во ди лац не мо же да за не ма ри те о ри-
ју, јер је све стан да му ни је до вољ но са мо ем пи риј ско ис ку ство), а са дру ге, 
да ли мо гућ ност за ства ра ње но ве ви зи је про то те ста и схва та ње пре во ђе ња 
као мо гућ но сти да се чи та о ци из ве ду из очи глед ног све та, и да се усме ре 
на пу то ва ње ка ауторoвом све ту, ко ји по ста је при сту па чан за хва љу ју ћи на-
пор ном ра ду јед ног пре во ди о ца. 

Јед но од пи та ња ко је са вре ме на те о ри ја пре во ђе ња не мо же да за не ма ри 
је кон цепт пре во ди во сти. За се ми о ти ча ре сва ки знак је пре во див у дру ги 
знак, а зна че ње сва ког зна ка је сте ње гов пре вод у не ки дру ги знак. И то је 
нео гра ни че на се ми о за, ко ја не мо же по при ро ди ства ри би ти ни ти пре ки-
ну та ни ти за у ста вље на. На су прот ној стра ни на ла зи се те о ри ја лин гви стич-
ког ре ла ти ви те та, ко ја на су прот се ми о ти ци, не ги ра пре во ди вост зна ка, с 
об зи ром на не до ста так зна ко ва (сиг ни фи ка на та), ка да се пре ла зи са јед ног 
је зи ка на дру ги, и са јед не кул ту ре на дру гу, али и с об зи ром на ре а лан гу-
би так из ра жај не спо соб но сти у са мом про це су пре во ђе ња.

У сва ком слу ча ју ја сна де мар ка ци ја из ме ђу оног што се мо же пре ве сти 
и оног не пре во ди вог по сто ји, и са сто ји се у по де ли из ме ђу, са јед не стра не 
свих пре во ди вих зна ко ва и оних ко ји се упу ћу ју на не ке дру ге пре во ди ве 
зна ке – где се ми о за ни је пре ки ну та већ са мо пре у сме ре на пре ма не ком дру-
гом зна ку (сиг ни фи кан ту), и са дру ге стра не, зо не не пре во ди вог, ко ју че сто 
из бе га ва мо, че сто ни не по ку ша ва ју ћи да про на ђе мо мо гу ћа ре ше ња.

Основ ни прин ци пи пре во ди во сти су за пра во ма ло број ни али ва жни. 
Пр ви је тај да се пре во ди без те шко ћа оно о че му се има ис ку ства. Дру ги је 
чи ње ни ца да оно што омо гу ћа ва успе шно пре во ђе ње, је сте пре во ђе ње оно-
га што нам је ко ри сно и зна чај но за ко му ни ка ци ју и со ци ја ли за ци ју. Тре ћи 
прин цип је тај да пре во ђе ње ни је ни кад пот пу но мо гу ће или пот пу но не-
мо гу ће. 

У ме ђу је зич ком пре во ђе њу не пре во ди вог гу би се или сми сао или зна-
че ње. Те шко ће на ста ју он да ка да се на ме ра јед не ре чи не по ду да ра са сми-
слом, ка да зна че ње упу ћу је на ви ше сми са о них ре ше ња, или ка да знак ко ји 
се пре во ди (ин тер пре тант) не по сто ји у од ре ђе ној кул ту ри. 

Мо же мо са си гур но шћу за кљу чи ти да су гу би ци, не пре во ди ви еле мен-
ти или те шко ће, ко је су у ста њу да за у ста ве ко му ни ка ци ју, увек ве за не за 
сми сао, а са мо по не кад за зна че ње (осим ка да је реч о еле мен ти ма ко ји не 
по сто је у од ре ђе ној кул ту ри, а ко ји су ва жни за раз у ме ва ње ре че ни це). Ипак 
нас то мо же од ве сти у по гре шном прав цу, на во де ћи нас да по ми сли мо да 
се гу би ци не де ша ва ју ка да се пре во ди ре че ни ца већ са мо ка да се пре во ди 
енун ци ја тум. Гу би ци су са мо ви дљи ви ји ка да пре во ди мо ре че ни цу (ко ја 
са ма у се би има ам би ва лент ност), а ма ње ви дљи ви код пре во ђе ња ис ка за 
(енун ци ја ту ма) ‒(кон крет но из ра жа ва ње, сми са о на екс пре сив ност). Ми за-
и ста ско ро увек пре во ди мо из ка зе а не ре че ни це. И су прот но од оног што 
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би се мо гло по ми сли ти, што је од нос из ме ђу зна ка у ви ду ре чи (сиг ни фи-
кан та) и зна ка у ши ром сми слу при сни ји и ду бљи, сло же ни ји по ста је пре-
во ди лач ки про цес, упра во због ком плек сног ин тер пре та тив ног „отва ра ња”. 

Истин ски про блем у пре во ђе њу је и спо соб ност тран спо зи ци је сло же-
них екс пре сив них из во ра. Сва ки је зич ки и не је зич ки знак те жи да по ста не 
по ру ка, а у пре во ђе њу то је на ро чи то еви дент но, јер је ње гов за да так омо-
гу ћа ва ње ове те жње. Знак ко ји „пре во ди” мо ра узе ти у об зир не пре во ди вост 
од ре ђе ног зна ка, ко ја се не кри је иза ње го ве не мо гућ но сти пре во да, већ у 
чи ње ни ци да он не тра жи ни да бу де пре ве ден. 

Би ло ко ја тек сту ал на ана ли за тре ба ло би да да при о ри тет, (ако има мо 
у ви ду три ди мен зи је се ми о ти ке), праг ма ти ци, ко ја је нео п ход на за раз вој 
и на пре дак пре во ди лач ког ин тер пре та тив ног за дат ка. Сва ки знак пр во се 
ин тер пре ти ра а за тим пре во ди. На кра ју, ни је пре во ђе ње те шко/не пре во ди-
во/ли ми ти ра но, већ ин тер пре та ци ја. А то ком пре во ди лач ког пу та, сиг ни-
фи кан ти удру же ни са дру гим зна ко ви ма (осни вач праг ма ти зма Чарлс Сан дерс 
Пeрс [Char les San ders Pe ir ce] ка же да знак ни је знак без при су ства дру гог 
зна ка), по ста ју на ро чи то сло же ни. Ин тер пре тант је увек су бјек тив ни знак, и 
ово за па жа ње ко је про на ла зи мо код Пeрса, а тач ни је у ње го вој иде ји да смо 
ми ти ко ји ства ра мо раз ли чи те ин тер пре тан те у тре нут ку чи та ња, оправда ва 
сло бо дан из бор и пре во ди лач ку су бјек тив ност. Ов де се мо же мо за пи та ти 
од че га за ви си ин тер пре та тив на пре во ди лач ка сло бо да? Ако по но ви мо да 
зна че ње увек оста је не про ме ње но, он да је са мо екс пре сив на кре а тив ност та 
ко ја про ши ру је и ме ња сиг ни фи кан те. И овај про цес ула зи у сфе ру пре во-
ди лач ке ети ке. Не ће мо ре ћи (као што је уо би ча је но по ми сли ти) да кре а тив-
ност пре ва зи ла зи не пре во ди вост; већ уме ће по ста вља ња гра ни це из ме ђу 
кре а тив но сти и тек сту ал не вер но сти чи ни то да се не пре во ди вост раз ре ши 
не оста вља ју ћи осе ћај пра зни не.

На не ки на чин гу би так, или из о ста вља ње, или за ме на пој мо ва (сиг ни-
фи ка на та) увек је до зво ље на ако гу бе ћи, из о ста вља ју ћи, ме ња ју ћи пој мо ве, не 
ути че мо на сми сао. Са ма реч има на ме ру, али као што нас учи пре во ди лач ко 
ис ку ство, ње на на ме ра се не по ду да ра увек са сми слом. Зна че ње че сто оста-
је не про ме ње но, али на ште ту зна ка. А ако знак не ма свог ин тер пре тан та 
(то јест мен тал ни пре вод), он да он и ни је знак. А ако ни је знак, не мо же се 
пре ве сти. До не пре во ди во сти да кле до ла зи ка да знак не ма свој мен тал ни 
пре вод или ка да он не ма свог ин тер пре тан та. Су бјек тив ност пре во ђе ња и 
ин ди ви ду ал на пре во ди лач ка спо соб ност је упра во у спо соб но сти спа ја ња 
сва ког зна ка са ин тер пре тан том. За од ре ђе не кул ту ре и ви зи је све та од ре-
ђе ни знак мо же би ти ин тер пре ти ран, али за не ке кул ту ре он не ће има ти 
ни ка кво зна че ње.

Уко ли ко пре во ди лац не што не успе ва да пре ве де, то са мо зна чи да у 
ње му са мом по сто ји не си гур ност, сум ња ко ја ни је раз ре ше на. А те шко је 
раз ви ти ја сну пер цеп ци ју ка да смо све сни да смо ин тер и ор но не си гур ни. 
Оно што би да кле по мо гло пре во ди о цу да „ви ди” ства ри до њи хо ве ср жи, 
а на ро чи то да их раз у ме, је сте ис ку ство, ко је ће по мо ћи раз ви ја њу спо зна ја. 
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А то се по сти же чи та њем, пре во ђе њем, ослу шки ва њем оних про бле ма ти ка 
са ко ји ма су се дру ги пре во ди о ци су сре та ли. Са мо у том тре нут ку, ка да 
пре во ди лац оја ча сво је сла бе тач ке, ње го ве иде је ће по ста ти ускла ђе не, а 
ви зи је ја сни је. Јер ка да је ви зи ја при сут на, те шко ће до ћи до по гре шке. 

Мо же мо ре ћи да не пре во див оста је кул ту ро ло шки пе чат ко ји не мо же 
би ти пре не сен јер не мо же би ти ин тер пре ти ран. Реч је о све му „не ви дљи вом”, 
о све му оно ме што се кри је у бо ји гла са, иро ни ји, ша ла ма го вор ни ка, па чак 
и у ди ја лек ти ма. Ди ја лек ти се пре во де, по сто је чак и реч ни ци по све ће ни 
ди ја лек ти ма, али сва ки го во р ник ко ји по зна је ди ја ле кат соп стве не ре ги је 
или соп стве ног кра ја, сло жи ће се да мно ги зна ко ви, из ра зи и зна че ња, не 
мо гу би ти пре ве де ни. Це ло куп на пре во ди лач ка спо соб ност је по ве за на са 
струк ту ра ли стич ком ви зи јом, јер у пре во ђе њу, ви ше не го у би ло ком де лу 
се ми о зе, ви ди мо да ни је ва жно од че га је са чи њен не ки еле мент. Ва жни су 
од но си ко је он фор ми ра са дру гим еле мен ти ма. По чу ве ном лин гви сти Фер-
ди нан ду де Со си ру [Fer di nand de Sa us su re], вред ност зна ка се кри је у ње го-
вој спо соб но сти да бу де део ве ћег си сте ма. Ова ко „струк ту ра ли стич ко” 
раз ми шља ње нам омо гу ћа ва да раз у ме мо тех ни ку за ме не у пре во ди лач ком 
про це су. А ко риш ђе ње „по мо ћи” при пре во ђе њу до ка зу је да за се ми о ти ку, 
пре во ђе ње ни кад не мо же би ти не мо гу ће јер оно што је бит но ни је зна че ње, 
већ сми сао. Још јед но ва жно за па жа ње ко ја сва ка ко до при но си иде ји пре во-
ди во сти је то, да уко ли ко тер ми но ло ги ја јед ног је зи ка не по зна је тер ми но-
ло ги ју не ког дру гог је зи ка (услед не ко ри шће ња или не по сто ја ња од ре ђе них 
ма те ри ја ла, пред ме та, па чак и ме та фо рич ких пред ме та), пре во ди лац че сто 
упу ћу је нa оно што по сто ји у ње го вој кул ту ри, ма ни пу ли шу ћи на не ки на чин 
чи та о ца.

Се ми о тич ким иде ја ма о не за у ста вљи вом и сто га увек мо гу ћем пре во-
ђе њу, су прот ста вља се Вор фо ва те о ри ја лин гви стич ког ре ла ти ви те та. Бен-
џа мин Ли Ворф [Be nja min Lee Whorf] ни је био на ро чи то при хва ћен од стра-
не ака де ми ка, а је дан од раз ло га ле жи у то ме што је он по про фе си ји био 
хе миј ски ин же њер, ко ји је тек ка сни је за хва љу ју ћи ин те ре со ва њу пре ма 
лин гви сти ци, са мо и ни ци ја тив но по чео да се ба ви про у ча ва њем до мо ро дач-
ких ин ди јан ских је зи ка, пре све га је зи ка Асте ка и Хо пи Ин ди ја на ца. Ње го ви 
ра до ви ко је је пред ста вио на кон фе рен ци ја ма по све ће ним лин гви сти ци, би ли 
су ти ко ји су га при бли жи ли Са пи ру [Еdward Sa pir], на кон че га је он и по чео 
да сту ди ра лин гви сти ку на Јеј лу. Упра во са Са пи ром ће раз ви ти чу ве ну 
те о ри ју лин гви стич ког ре ла ти ви те та. Дру ги мо гу ћи раз лог не при хва та ња 
ње го ве те о ри је све до пред крај 20. ве ка, је сте тај што су мно ги на уч ни ци 
пре ње га о то ме већ би ли пи са ли. Упр кос то ме, са мо за хва љу ју ћи ње го вим 
пу бли ка ци ја ма, ко је су би ле ем пи риј ски пот хра ње не, дру ги на уч ни ци и 
ис тра жи ва чи су ускла ди ли сво је ра до ве са ње го вим за па жа њи ма, а за тим и 
об у хва ти ли ње го ву те о ри ју под име ном Са пир-Вор фо ва те за, по ко јој „је зик 
ко јим се слу жи мо од ре ђу је наш по глед на свет” (WHorf 1970: 235). Упра во та 
чи ње ни ца нас на во ди на раз ми шља ња о ре ла тив ној мо гућ но сти пре во ђе ња, 
с об зи ром на то да раз ли чи ти лин гви стич ки ин стру мен ти не мо гу из ра зи ти 
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ства ри на исто ве тан на чин. Ворф ка же да ће је зич ки ин стру мен ти го вор ни ка 
са раз ли чи тим је зич ким по за ди на ма, кре и ра ти раз ли чи те фор му ла ци је и да 
ће све чи ње ни це мо ра ти би ти дру га чи је (WHorf 1970: 235). Кри ти ка ове те о-
ри је ти че се за пра во кон цеп та пре во ди во сти. Џорџ Стај нер [Ge or ge Ste i ner] 
се пи тао, да ли би, уко ли ко би ова те за би ла тач на, уоп ште би ло мо гу ће успо-
ста ви ти ме ђу је зич ку ко му ни ка ци ју (steiner 1994: 127). 

Ја коб сон [Ro man Ja kob son] са дру ге стра не, сма трао je да не мо же по сто-
ја ти ап со лут на по ду дар ност из ме ђу ко ди фи ко ва них је ди ни ца и да је екви-
ва лен ци ја раз ли чи то сти кру ци јал ни про блем лин гви сти ке. Али ипак он 
пи ше да: „Ако од ре ђе ни гра ма тич ки про це си не до ста ју у је зи ку на ко ји се 
пре во ди, то ни ка да не ће учи ни ти не мо гу ћим ве ро до стој ну тран спо зи ци ју 
пој мов не ин фор ма ци је ко ју са др жи ори ги нал” (jakobson 1993: 56).

За ни мљи во је ме ђу тим при ме ти ти да Ја коб сон ка да год по твр ђу је пре-
во ди вост јед ног зна ка или сиг ни фи кан та, до да је соп стве на раз ми шља ња у 
ко рист те зе о не пре во ди во сти. Та ко и са зна је мо за ње го ву те зу о не пре во ди-
во сти по е зи је. Ор те га [Or te ga y Gas set] ни је сма трао да сва ки је зик мо же све 
да из ра зи, па се чак и пи тао да ли је пре во ђе ње уто пи стич ка иде ја. По ње му 
је уто пи ја и ми шље ње да две ре чи, иа ко су у реч ни ку пред ста вље не као 
екви ва лен ти, озна ча ва ју исту ствар: 

Чи ни се да не ко прет по ста вља, са пре те ра ном си гур но шћу, да по сто је 
фи ло зо фи или уоп ште но пи сци ко ји се мо гу пре ве сти. Не чи ни ли вам се 
ово као илу зи ја? Исти на је да се сва ког да на све ви ше при бли жа вам раз ми-
шља њи ма да је све оно што чо век ра ди уто пи ја. Он има на ме ру да спо зна а 
у ства ри ни ка да ни шта не спо зна у пот пу но сти (ortegaygasset 1985: 63).

Ин те ре сант но је ње го во по ре ђе ње не мо гућ но сти пре во да са не мо гућ-
но шћу ре а ли за ци је би ло ко је људ ске ак тив но сти: 

Љу ди су увек ме лан хо лич ни, ис пу ње ни ма ни ја ма, фре не тич ни, 
на па ће ни те ско ба ма ко је је Хи по крат на зи вао бо жан ским. Раз лог то ме је 
што су све људ ске ак тив но сти нео ства ри ве. Суд би на ‒ при ви ле ги ја и част 
‒ људ ска је та, да они ни ка да не ус пе ју у оно ме што же ле и да су стал но 
у чи стој те жњи, жи вој уто пи ји (ortegaygasset у nergaard 1993: 182).

Он сма тра да је хра бро тра жи ти од пре во ди о ца да бу де бун тов ник, у 
тре нут ку ка да пре во ди бун тов нич ки текст, за рад дру гих чи та ла ца. Да кле, 
ја сно је да Ор те га не ги ра пре во ди вост. Он је не ги ра не са мо ка да је реч о 
фи ло зоф ским тек сто ви ма, већ и он да ка да је реч о пре во ђе њу тек сто ва из 
при род них на у ка. 

Ако по ста ви мо пи та ње због че га су од ре ђе не на уч не књи ге лак ше 
за пре вод, бр зо ће нам би ти ја сно да је у њи ма сам ау тор већ ура дио ве-
ли ки део пре во да са свог је зи ка „на ком жи ви, кре ће се, по сто ји” на 
псе у до је зик са чи њен од тех нич ких тер ми на, лин гви стич ко ар ти фи ци-
јел них во ка бу ла, ко ји он сам же ли да де фи ни ше у сво јој књи зи. Он да кле 
пре во ди сам се бе, пре ла зе ћи са је зи ка на тер ми но ло ги ју. Тер ми но ло гија 
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је схва тљи ва са мо уко ли ко су се они ко ји пи шу или го во ре или чи та ју 
или слу ша ју пре вен тив но и ин ди ви ду ал но до го во ри ли око зна че ња зна-
ко ва или сиг ни фи ка на та [...] Ето због че га је лак ше пре ве сти ова кве књи-
ге на не ки дру ги је зик, јер су оне за пра во већ на пи са не на истом је зи ку 
за све зе мље; па се та ко чи не хер ме тич не, не схва тљи ве, или ве о ма те шке 
љу ди ма ко ји го во ре ау тен ти чан је зик на ком су оне при вид но на пи са не 
(nergaard 1993: 184).

И мно ги дру ги ау то ри су раз ми шља ли, пи са ли и ба ви ли се овим про-
бле ма ти ка ма. Ге те у Пу то ва ње Ита ли јом пи ше да су не пре во ди ве ка рак-
те ри сти ке свих на ро да: од нај у зви ше ни је ре чи па до оних скром ни јих, јед-
но став ни јих, не пре во ди во је све оно што се од но си на ка рак те ри стич не 
цр те од ре ђе не на ци је. Ме ђу тим, ако по гле да мо у да ле ку про шлост, про на ћи 
ће мо да је и Дан те го во рио о не мо гућ но сти пре во ђе ња. У пр вом де лу Го збе 
он пи ше да је не мо гу ће „не што”, услед скло пље ног је дин стве ног хар мо ниј-
ског мо за и ка, пре тво ри ти у „не што дру го”, а да се не раз би је хар мо нич ност 
и при јат ност (dante 1966: uvod). Овом те мом се ба вио и Кро ће [Be ne det to 
Cro ce] у Есте ти ци, па је по ње му ин ту и ци ја али и би ло ко је умет нич ко 
из ра жа ва ње јед но став но не по но вљи во. Он ме ђу тим ни је дра сти чан, а то 
ви ди мо у тре нут ку ка да до пу шта из ве сну слич ност и ка да го во ри о „ре ла-
тив ној мо гућ но сти пре во да”. „Пре вод ко ји је до бар је сте апрок си ма ти ван и 
мо же да сто ји сам” (croce 1994: 94).

Тре ба под се ти ти на за ни мљи ву чи ње ни цу, а то је да су упра во они који 
су не ги ра ли мо гућ ност пре во ђе ња, са ми би ли пре во ди о ци. Ге те је на при мер, 
иа ко ве ли ки пе си ми ста по пи та њу пре во да, пре вео Ман цо ни јев Пе ти мај.

И на кра ју, вра ти ће мо се на са вре ме на за па жа ња о пре во ду сми сла. Пол 
Ри кер [Paul Ri co e ur] је на пи сао: „Пре ве сти са мо сми сао зна чи не ги ра ти са-
зна ња са вре ме не се ми о ти ке, је дин ство зна ка и сиг ни фи кан та, је дин ство 
сми сла и зву ка” (recoUr 2008: 22). 

За са вре ме не ау то ре, а на ро чи то за се ми о ти ча ре и да ље је не мо гу ће 
го во ри ти о ап со лут ном при хва та њу ми сли, али не мо гу ће је го во ри ти и о 
не пре во ди во сти по е зи је јер је сва ки пре вод „исти дру ги” по ре чи ма се мио-
ти ча ра Су зан Пе три ли, ка да текст оста је исти, док по ста је „не ко дру ги”) 
(Petrilli 2001).

Са вре ме ни пре во ди о ци да нас ви ше не го икад, услед бр зог је зич ког 
раз во ја и је зич ких про ме на, мо ра ју да обра ћа ју по себ ну па жњу на све оне 
еле мен те ко ји нас во де и оста вља ју у зо ни не пре во ди вог. По ред по ме ну тих 
ди ја ле ка та, ту се на ла зе и ме та фо ре, по сло ви це, иди о ми, али и ве ли ки број 
стра них ре чи ко је пре пла вљу ју срп ски је зик. Ту се на ла зе и но ви из ра зи, 
но ве ре чи, ко је још ни су про на шле сво је ме сто у реч ни ци ма, кал ко ви ко ји 
се раз ви ја ју не ве ро ват ном бр зи ном, па нам се чи ни да ни ка да ни смо би ли 
у ово ли кој ме ри кре а тив ни. Ам би ва лент ност ме та фо ра увек при мо ра ва 
пре во ди о ца на из бор, јер у ње го вој ин тер пре та ци ји не сме би ти ме ста за 
сум њу. Јед но зна че ње увек ис кљу чу је оно дру го. Због то га је од го вор ност 
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јед ног пре во ди о ца то ли ко ве ли ка. Он увек мо ра да од лу чи, зна ју ћи да дво-
сми слен из раз увек има два зна че ња. Ло гич но, мо гло би се по ста ви ти пи-
та ње: зар рас по зна ва ње зна ка или зна ко ва јед ног из ра за пре ко њи хо ве ана-
ли зе, па и раз у ме ва ње оба дво сми сле на из ра за не до во ди до ре ше ња? Ка да 
је реч о иди о мат ским из ра зи ма, не, јер баш у тре нут ку раз ре ше ња ма та фо-
рич ког сми сла, про на ла зе ћи мен тал не зна ке или ин тер пра тан те, по ја вљу је 
се про блем: ка ко то пре ве сти? Ам би ва лент ност ни је уни вер зал на. Ам би ва-
лент ност у јед ном је зи ку мо же ис кљу чи ва ти по сто ја ње ам би ва лент но сти у 
дру гом. При зна ње да не мо же мо пре ве сти све што би смо же ле ли да пре ве-
де мо ни је знак сла бо сти, већ при хва та ње да по сто је „не ре ши ве” раз ли ке.

Да нас те о ре ти ча ри пре во ђе ња не не ги ра ју пре во ди вост, већ ука зу ју на 
то да нас че сто је зик оста вља у зо ни не пре во ди вог, не ну де ћи нам пут по-
врат ка ма кар до „гра ни це”, од но сне оне зо не у ко јој се сре ћу се ми о тич ка 
иде ја о без гра нич ној се ми о зи и те о ри ја лин гви стич ког ре ла ти ви те та. По-
не кад је за и ста ва жно при зна ти по раз ка ко би се ис кон стру и са ло зна че ње 
тек ста ко ји пре во ди мо. Је ди но та да мо же мо на ћи ре ше ње. Сва ки пре вод је 
при бли жан и на ро чи то усло вљен кул тур ним, пси хо ло шким и се ман тич ким 
кон тек стом.

Чи ни се да ће ове про бле ма ти ке увек по сто ја ти. Мно ги ау то ри су по ку-
ша ва ли, не са мо да да ју од го вор јед ном за сва вре ме на на ова пи та ња, већ и 
да об ја сне раз ло ге од ре ђе них те шко ћа. Иа ко нам ни су оста ви ли кон крет на 
ре ше ња за ове про бле ме, бар су нам по ка за ли пут си стем ског ре ша ва ња и 
раз ми шља ња о њи ма. Као што ни је при клад но при ча ти о уси ље ној аси ми-
ла ци ји из ме ђу је зи ка и раз ли чи тих кул ту ра, у ци љу из бе га ва ња кон фли ка та 
из ме ђу њих, та ко је не при клад но или не мо гу ће при ча ти о аси ми ла ци ји у 
про це су ин тер пре та ци је. Сва ки „су срет” је и су коб, јер оно што нам не при-
па да и што нам је стра но, је сте огра ни че ње, али исто вре ме но и нео п ход ност, 
јер је при род но тра жи ти ре ше ња и „раз ре ши ти сва ки су коб”. Наш од нос са 
оним што нам не при па да је сте увек огра ни чен оче ки ва њи ма ко је има мо, а 
то во ди ка нео п ход но сти су ко ба. 

Ва жност пре во да ни ка да не ће би ти оспо ре на. Упра во су пре во ди ти 
ко ји су омо гу ћи ли су сре та ње бли ских и да ле ких кул ту ра. За ни мљи во је 
при ме ти ти да ће пре во ди лац по е зи је увек би ти сма тран за ори ги нал ни јег, 
вред ни јег и спо соб ни јег од пре во ди о ца про зе. На осно ву ово га мо же мо за-
кљу чи ти да не пре во ди вост не ма увек исту вред ност и да је она че сто по-
твр да вред но сти а не де фек та про то те ста. 

Са вре ме не пре во ди лач ке те о ри је су ипак до не ле есен ци јал ну но вост: 
ка ко из ву ћи чи та о ца ван ње го вог уо би ча је ног све та. Упр кос то ме ми ни 
да нас не мо же мо го во ри ти о ја сној во ди љи ко ја ће нам ре ћи ка ко се пра вил но 
пре во ди. Не ка да се ве ро ва ло да ће ду ге исто риј ске де ба те о умет но сти пре-
во ђе ња, до не ти је дин стве но ре ше ње. То се ни је до го ди ло. Упр кос од ре ђе ном 
при хва та њу се ми о тич ких иде ја о пре во ди во сти, оста ће и да ље при сут на 
она ве ков на ди ле ма: да ли бри ну ти о је зич кој вер но сти, али и оној гра ма-
тич кој и син так сич кој, или о оној ин ту и тив ној (ко ја је то ли ко дра га пи сцу-



916

-пре во ди о цу). Та ко у ве ли ком бро ју трак та та, раз ми шља ња, се ми на ра, кон-
гре са, про на ла зи мо упут ства ка ко „пре кр ши ти” реч ау то ра ка да је то неоп-
 ход но, па чак мо же мо на ћи и сме лу де фи ни ци ју ко ју нам је оста вио че шки 
пре во ди лац и пи сац Бо ху мил Ма те си ус [Bo hu mil Mat he si us] а ко ју Му нин 
[Ge or ge Mo u nin] ци ти ра у сво јој књи зи Те о ри ја и исто ри ја пре во ђе ња: „Нај бо-
љи пре во ди лац је онај ко ји од ау тор ског де ла пре во ди са мо на слов, на ро чи-
то ако тај ау тор ужи ва из ве сну по пу лар ност: све оста ло мо ра би ти ње го ва 
лич на ли те рар на кре а ци ја” (МоUnin 2006: 60). А сва ки пре вод то и је сте: 
ли те рар на кре а ци ја не ви дљи вог пре во ди о ца. 

У сва ком слу ча ју ми сао во ди љу за са вре ме ну иде ју о те о ри ји пре во ђе ња 
мо же мо про на ћи код Жор жа Му ни на: „Раз ли ке у пре во ђе њу не за ви се ни 
од ау то ра, ни од ти па тек ста, ни од ори ги нал них је зи ка и оних на ко је се 
пре во ди, ни од раз ли чи тих пре во ди о ца, већ од пот пу но раз ли чи тих по тре-
ба ко је сва ки ау тор же ли да за до во љи” (MoUnin 2006: 61). Реч је да кле о 
про бле му де сти на ци је тек ста. 

Са вре ме ни пре во ди о ци су до шли до за кључ ка да по ред са зна ња о исто-
риј ској де ба ти мо ра мо обра ти ти па жњу и на ове про бле ме: про бле ме ко ји се 
ти чу то га ко ме је текст упу ћен, про бле ме жр тво ва ња је зич ке ори ги нал но сти 
ка ко би се ве ли ча ла ори ги нал ност са мог де ла (или обр ну то), про бле ме објек-
тив но сти про то те ста и су бјек тив но сти пре во ди о ца, про бле ме од го вор но сти 
пре ве де ног тек ста и дијалогизaма. Пре во ђе ње је и да ље мо гу ће, али оно 
по ста је и све те же. Те шко ће у са вре ме ном пре во ђе њу су на ро чи то ве за не за, 
по кри те ри ју му Ви неа и Дар бел неа1, по сто ја ње по зај ми ца, кал ко ва, до слов-
ног пре во ђе ња, тран спо зи ци је (ка да за др жа ва мо сми сао по ру ке), екви ва-
лен ци је (ка да оста вља мо иден ти чан је ди но сми сао), адап та ци је (екс трем ног 
ли ми та пре во ђе ња), или, дру гим ре чи ма, ве за не су за од су ство те о ри је, 
ко ја би, упр кос до зво ље ној сло бо ди и ино ва тив ном и ин ту и тив ну ом ду ху, 
при мо ра ла пре во ди о ца да пра ти од ре ђе но пра ви ло. Све то не би учи ни ло 
ње гов по сао лак шим, али би сва ка ко по мо гло ње го вом оправ да ва њу, он да 
ка да је то по треб но. 

На кра ју, про блем пре во ди во сти ни је ве зан са мо за ду бо ку по тре бу за 
ме та лин гви стич ком већ и ме та кул ту рал ном све сно шћу, јер ми, по ре чи ма 
Бру на Ози ма [Bru no Osi mo] „аси ми ли ра мо по сте пе но не са мо ма тер њи је зик 
већ и ма тер њу кул ту ру” (osiMo 2012: 57).

1 Ви не и Дар бел не су раз ви ли и осми сли ли мо дел пре во ди лач ких тех ни ка у сту ди ји 
об ја вље ној у Упо ред ној сти ли сти ци фран цу ског и ен гле ског је зи ка: Ме то до ло ги ја пре во-
ђе ња (у ори ги на лу Com pa ra ti ve Styli stics of French and En glish: A Met ho do logy for Tran sla tion). 
Сту ди ја не из у ча ва са мо сти ли сти ку оба је зи ка, већ се ба ви и кон тра стив ном гра ма тич ком 
ана ли зом, ука зу ју ћи на се ман ти ку као основ ну ди мен зи ју пре во ђе ња. До при нос Ви неа и 
Дар бел неа огле да се у ана ли зи пре во ди лач ких по сту па ка ко ји су по де ље ни на две гру пе 
од но сне ди рект не (по зај ми ца, калк, и до слов но пре во ђе ње) и по сред не (тран спо зи ци ја, 
мо ду ла ци ја, екви ва лен ци ја, адап та ци ја). Ко ри шће ње и раз у ме ва ње ових пре во ди лач ких 
по сту па ка је од из у зет не ва жно сти на ро чи то код те шко пре во ди вих из ра за. 
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CON TEM PO RARY OB SER VA TI ONS AND SE MI O TIC AC HI E VE MENTS  
IN TRAN SLA TO LOGY

Su m  mar y

The pa per lo oks at con tem po rary the o re ti cal is su es re gar ding tran sla tion du ring a 
ti me of ra pid and un pre dic ta ble lin gu i stic de ve lop ment. De spi te cen tu ri es of the o re ti cal 
con si de ra tion and at tempts to de ci de whet her to pri o ri ti se to se man tic or se man tic fi de-
lity, no one sin gle so lu tion has been fo und, and tran sla tors to day fa ce this and a num ber 
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of new pro blems. This pa per exa mi nes the se mi o tics of tran sla tion and se mi o tic ide as 
abo ut tran sla ta bi lity, but al so pre sents the con tra sting the ory of lin gu i stic re la ti vity by 
pro vi ding a bri ef phi lo sop hi cal-lin gu i stic re vi ew of its sup por ters’ main ide as. This study 
aims to de scri be the cur rent sta te of tran sla tion the ory and se mi o tics in a cle ar and pre ci se 
way. 

Фи ло ло шко-фи ло зоф ски фа кул тет у Ба ри ју, Ита ли ја
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ЧУ ДО НА ПРО ДА ЈУ 
Фе но мен чу да у но вим ме ди ји ма

У ра ду се на при ме ри ма огла са на ин тер не ту про бле ма ти зу-
је ста тус / при ро да чу да у но вим ме ди ји ма и са вре ме ној за пад ној 
ци ви ли за ци ји. Бр за и ефи ка сна из ле че ња од нај те жих и нај у пор-
ни јих бо ле сти (кан цер, псо ри ја за, гљи ви це на нок ти ма и сл.) мо гу 
се по сма тра ти као вид тран сфор ма ци је фол клор них на ра ти ва о 
чу де сним ис це ље њи ма. Са вре ме ни на ра ти ви бит но се, ме ђу тим, 
раз ли ку ју од усме них пред ло жа ка по ели ми ни са њу тран сцен дент-
ног и тран сфор ма ци ји чу да у тр жи шну вред ност. У ак ту ел ној ин тер-
нет кул ту ри у по ну ди ни је са мо здра вље већ прак тич но све: ле по та, 
по тен ци ја, ду го ве кост, ве чи та мла дост, раз ли чи те ве шти не (уче ње 
је зи ка за пар не де ља, тех ни ке пам ће ња), за ра да без ра да итд. Спек-
тар „ин стант чу да“ по ну ђе них у огла си ма и фор му ла тив ни „ре цеп-
ти за сре ћу“ да ју ма те ри јал за ре кон струк ци ју вред но сног си сте ма 
са вре ме ног за пад ног дру штва и из ме шта ју фе но мен чу да из ем ске 
у ет ску пер спек ти ву.

Кључ не ре чи: чу до, но ви ме ди ји, ин тер нет, ис це ли те љи, ле-
по та, мла дост, ка пи та ли зам.

Ак ту ел на про ми шља ња о ме та фо ри раш ча ра но сти све та – фун ди ра ној на 
ка те го ри ја ма ра ци о на ли за ци је и се ку ла ри за ци је и на по ве ре њу у мо де ни стич-
ки кон цепт на у ке ко јим се де ми сти фи ку ју оно стра ност, ма ги ја и пре ва ре1 

1 Илу стра ти ван је при мер ви тал но сти ле че ња од „цр ва у уши ма“ – бо ле сти ко је за пра-
во не ма – а ко ја се ди јаг но сти ци ра на осно ву крај ње оп штих (и уо би ча је них) симп то ма и 
сит них те го ба (де те не спа ва, пла че, вр ти се, тр ља ли це, уши, нос и сл.), и „ле чи“ пре ва ром, 
ка ко је то на осно ву гра ђе у ра спо ну од пре ко јед ног ве ка по ка за ла Би ља на Си ки мић (2019). 
Да ле ко мо дер ни ја вер зи ја би ла би ле че ње од па ра зи та пре па ра том Пу ри дон (у че шкој и 
ру мун ској ва ри јан ти – Bac te fort): „уко ли ко има те са мо не ки од симп то ма – умор, нер во зу, 
не са ни цу или за че пље ње но са – по сто ји 99% ве ро ват но ће да по сто је па ра зи ти у ва шем 
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– ма хом су кри тич ки усме ре на на по став ке Мак са Ве бе ра, с ар гу мен та ци јом 
за сно ва ном на де тек то ва њу број них об ли ка ве ро ва ња у ма гиј ско, окулт но, 
нат при род но, на уч ним пу тем не до ка зи во, као и у ал тер на тив не прак се ле-
че ња ко је се у од ре ђе ним со ци јал ним кру го ви ма сма тра ју су пер и ор ним над 
офи ци јел ном ме ди ци ном. Већ и ле ти ми чан по глед на са вре ме на те рен ска 
бе ле же ња све до чи о ви тал но сти ма гиј ских ри ту а ла у до ме ну тра ди ци о нал-
не ме ди ци не, о ви тал но сти ар ха ич них пред ста ва у до ме ну „ди јаг но сти ке“ 
(са ли ва ње стра ве, ба ја ња од уро ка, ноћ ни ка, ба би ца, по ган ца, на га зо ти на, 
бар тов ци и сл.) (ђорђевИћ 2008; ђорђевИћ 2011; ИлИћ 2005) и жи вом пре-
пли та њу ре ли гиј ских ка но на, фи то ме ди ци не и ма ги је ре чи (за пи си) (приме-
ра ра ди, у су фиј ској прак си ле че ња чу ве ног ис це ли те ља из Ка ћу на, шеј ха 
Ме су да Ха џи меј ли ћа) (ratkovčić, Marjanić 2019). С дру ге стра не, у ур ба ном 
окру же њу за пад не ци ви ли за ци је уо чен је по раст упо тре бе аму ле та и та ли-
сма на по след њих три де се так го ди на, што би се ве ро ват но мо гло до ве сти у 
ве зу с оп штим по гор ша њем со ци јал ног ста ња и дру штве ним кри за ма (le
coUteUx 2009).2 У усло ви ма ин тен зив ни јег до ди ра (са мим тим и пре пли та-
ња) тра ди ци о нал не и гра ђан ске (елит не, обра зо ва не, пи са не, штам па не) 
кул ту ре фор ми ра ју се та ко ђе еклек тич не ис це ли тељ ске прак се ко је ком би-
ну ју на сле ђе њу еј џа и на род не ме ди ци не – „folk New Age“ (radUlović 2019: 
187).3 Не моћ офи ци јел не ме ди ци не та ко ђе је во ди ла ре ви та ли за ци ји ал тер-
на тив них прак си ле че ња (ајдаЧИћ 2004: 274):

За ни ма ње за тра ди ци о нал ну ме ди ци ну ко је сла би у 20. ве ку, из но ва се 
ја вља у тре ну ци ма ка да по је ди нац не успе ва да оправ да сво је по ве ре ње у 
ди јаг но сти ку и ме то де ле че ња мо дер ни стич ки схва ће не ме ди ци не. У не до-
стат ку ди јаг но зе, услед симп то ма ко ји га ис цр пљу ју или не при хва та ња зва-
нич не ди јаг но зе, бо ле сник и ње го во не по сред но окру же ње, нај че шће по ро-
ди ца, по се жу за тра ди ци о нал ним сред стви ма (сИкИМИћ 2019: 83).

Наш рад не ће се, ме ђу тим, кре та ти у окви ри ма ма ги страл них де ба та 
око суд би не и ви до ва оп ста ја ња ира ци о нал ног и оно стра ног у мо дер ном све-
ту, већ ће, су прот но то ме – би ће фо ку си ран на не ке фе но ме не ко ји су се у 
тра ди ци о нал ној кул ту ри сма тра ли чу дом или ко ји би се у та квом кон тек сту 
чу дом мо гли сма тра ти, а у но вим ме ди ји ма има ју по све дру га чи ји ста тус.

У усме ној епи ци чу до је основ ни на чин Бож јег об ја вљи ва ња у све ту, 
вид ње го ве ема на ци је, и ја вља се у две основ не си ту а ци је:

те лу и да их се мо ра те ре ши ти што пре“ (уп. https://fa ke news.rs /2019/09/10/iz mi slje ni-dok tor-
u-iz mi slje nom-in ter vjuu-si ri-pa ni ku-i-nu di-sum nji ve-pi lu le/; 3. 3. 2020).

2 У зе мља ма с вла да ју ћом ко му ни стич ком и со ци ја ли стич ком иде о ло ги јом пад тих 
си сте ма кра јем осам де се тих и по чет ком де ве де се тих го ди на XX ве ка та ко ђе је отво рио 
про стор за ре ви та ли за ци ју до та да по ти ски ва них (ма да на мар ги на ма и у ма лим гру па ма 
при стут них) ре ли гиј ских и окулт них прак си (toMka 2011, radUlović 2019: 179).

3 „У ре ли ги о зном син кре ти зму раз ли чи тих кул ту ра укљу чу ју се пар ци јал на зна ња 
езо те риј ских уче ња, ма ги је, ки не ске аку пунк ту ре, јо ге, вра ча ња и на род не ме ди ци не, али 
без иде о ло шких осно ва и кон се квен ци њи хо вих ре ли гиј ских си сте ма“ (ајдаЧИћ 2004: 274).
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1. ка да тре ба ка зни ти грех4 или на по тен ци јал ни грех ука за ти5 и
2. ка да не ви ни или не срећ ни у не во љи за зи ва ју Бо га, што је си ту а ци ја 

ко ја у срп ској усме ној епи ци има и фре квент ну фор му лу – „што мо ли ла, 
Бо га до мо ли ла“. Фор му ла се ја вља у пе сма ма с крај ње раз ли чи тим си жеј ним 
око сни ца ма, али по пра ви лу пра ти те ма ти за ци ју ве ли ког чу да:

2.1. тран сфор ма ци ју же не у пти цу (Смрт мај ке Ју го ви ћа; вУк II, 48)

Бо га мо ли Ју го ви ћа мај ка,
Да јој Бог да очи со ко ло ве
И би је ла кри ла ла бу до ва,
Да од ле ти над Ко со во рав но,
И да ви ди де вет Ју го ви ћа
И де се тог стар-Ју га Бог да на.
Што мо ли ла Бо га до мо ли ла:
Бог јој дао очи со ко ло ве
И би је ла кри ла ла бу до ва,
Она ле ти над Ко со во рав но,
Мр тви на ђе де вет Ју го ви ћа
И де се тог стар-Ју га Бог да на.

2.2. ожи вља ва ње мр тва ца (Бра ћа и се стра; МH I, 29) 

Она мо ли Бо га ве ли ко га,
Бо га мо ли и ње го ву мај ку, 
Да би јој се сми ло ва ла мај ци,
Да би јој се по ди гао си не,
Тра тор си не из зе мљи це цр не.
Кад је она Бо га до мо ли ла.
Го спе јој се би ше сми ло ва ла,
Тер јој ша ље два сво ја ан ђе ла,
Да уста не Тра тор, ди те мла до.

4 При ме ри су број ни: не вер ног ку ма, Гр чи ћа Ма ној ла, ко ји пот пла ћен зла том две ма 
ку ма за ме њу је де цу (јер јед но је му шко, а дру го жен ско), сти же ка зна ко ја по су ро во сти не 
за о ста је за ан тич ким ми том – де те му се пре тва ра у јаг ње и он га у не зна њу ко ље, пе че и 
је де (вУк II, 5); Тур ци ма ко ји по ку ша ва ју да оскр на ве мо шти Све тог Са ве све ти тељ од у зи ма 
моћ го во ра, вид, но ге и ру ке, или их ба ца у лу ди ло (СА НУ III, 26; Вук III, 14); хај ду ци ко ји 
пљач ка ју цр кву и ата ку ју на мо шти Све те Пет ке / Све те Не де ље / Све те Па ра ске ве и сл. 
па да ју у те шку и ду го го ди шњу бо лест (СМ 41) и сл.

5 Нај фре квент ни ји круг ва ри ја на та ове вр сте је сте раз от кри ва ње по тен ци јал ног ин-
це ста – вен ча ње бра та и се стре у не зна њу:

Кад је Мар ко на крај го ре био, Кад уђо ше у бо жи ју цр кву,
Он ски ди ва ги зда ву ди вој ку, Све ти оци све ће упа ли ше,
Па је ба ци на зе ле ну тра ву, Све ће им се са ме уга си ше,
Да ће њој зи об љу би ти ли шце. Ви но им се у во ду ство ри ло,
Би ше ве дро, па се на о бла чи, Са мо у ци му ком по му ча ли. (СА НУ II, 17)
Из обла ка ка пља крв це па да,
На ли шце је Мар ка уда ри ла. (МH II, 34)
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2.3. ро ђе ње зми јо ли ког де те та (Же нид ба гу је ша ро ви те; МH I, 34)

Бо га мо ли љу ба Ива но ва, 
Бо га мо ли де вет го дин да на,
Да јој да де од ср ца по ро да,
Та ман да би гу ју ша ро ви ту.
Бо га мо ли, Бо га до мо ли ла,
Бог јој да де од ср ца по ро да
Та ман ону гу ју ша ро ви ту.

2.4. по се ту па клу (Ог ње на Ма ри ја у па клу; вУк II, 4) и т. сл.

Бо га мо ли Ог ња на Ма ри ја:
„Дај ми, Бо же, од ра је вах кљу че,
Да од ра ја отво ри мо вра та,
Да ја до ђем проз рај у па као,
Да ја ви ђу оста ра лу мај ку,
Не бих ли јој ду шу из ба ви ла!”
Бо га мо ли, и умо ли ла га,
Од ра ја јој кљу че по кло нио,
И шњом по сла Пе тра апо сто ла,
Те од ра ја отво ри ше вра та,

И про ђо ше проз рај у па као.

За раз ли ку од епи ке и, де ли мич но, ле ген ди о све ци ма, ко је су усме ре-
не на ра ди кал ни је фор ме чу да (ме та мор фо зе, ожи вља ва ње, по се те ра ју и 
па клу, ма ни пу ли са ње во да ма и вре мен ским при ли ка ма6 и сл.) и нор ми ра ју 
си стем ре ли гиј ских7 и етич ких нор ми (по што ва ње Бо га и све та ца, при др жа-
ва ње цр кве ног ка но на, по што ва ње срод ства и кум ства, по ште ње, го сто прим-
ство итд.), усме на пре да ња8 фо ку си ра на су на при су ство чу да у сва ко днев ном 

6 Ти пич на усме на фор му ла ко ја по кри ва овај до мен чу да је сте „ве дро бје ше, па се 
на о бла чи“ (вУк III, 8, 15), че сто у са деј ству с му ња ма, гро мо ви ма, ве тро ви ма, кр ва вом или 
ка ме ном ки шом и сл.: „Ал’ да ви диш Бо жи је чу де са, / И чу де са Бож јег угод ни ка, / Обје па ши 
усах ну ше ру ке, / Окре ну ше на за ти љак уста. / Још је Бо гу и то ма ло би ло. / Ве дро бје ше, па 
се на о бла чи, / Ста ше пу цат’ му ње и гро мо ви, / И па да ти кр ва во ка ме ње“ (вУк VI, 48). Форму-
ла и ка та кли зма тич ни до га ђа ји мо гу би ти тран спо но ва ни и у фор му зло слут ног про роч ког 
сна: „Са нак сни ла на ко ња ђе вој ка: / Ве дро бје ше, па се на о бла чи, / Из обла ка ти ха ро са 
на ђе, / Она ро са па де по сва то ва, / Про вр же се крв цом од ју на ка“ (СА НУ III, 17).

7 „Нат при род но, чу де сно у ле ген да ма ни је као у пре да њу стра вич но, већ, све то; оно 
не са мо да тре ба да по твр ди по сто ја ње Бо га не го и да уз ви си све ца, и при пи су је му се че сто 
из па три от ских по бу да (св. Са ви, нпр.)“ (МИлошевИћђорђевИћ 2000: 179).

8 Раз ли ку из ме ђу ле ген ди о све ци ма и пре да њи ма ни је ла ко стро го ус по ста ви ти, а 
мо жда се нај пре очи ту је у чи ње ни ци да ле ген да „уже озна ча ва ју ћи спис о жи во ту и де ли ма 
све та ца [...] има из во ри шта у Би бли ји, ста ро за вет ним и но во за вет ним тек сто ви ма, али и у 
ла жним књи га ма и сред њо ве ков ним ха ги о гра фи ја ма“, док се пре да ња „знат но ши ре за сни ва ју 
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жи во ту и ма хом су за о ку пље на ег зи стен ци јал ним људ ским про бле ми ма, 
ме ђу ко ји ма су фун да мен тал ни – бо лест и не ма шти на. Оба те мат ска чво-
ри шта ге не ри са ла су ма ги страл не то ко ве усме ног при по ве да ња, не ма шти-
на – пре да ња о за ко па ном бла гу, а бо лест – при че о чу де сним ис це ље њи ма, 
ве ро ват но нај број ни је у укуп ном фол клор ном фон ду. 

Но си о ци мо ћи у усме ној епи ци и ле ген да ма је су Бог, Бо го ро ди ца и 
све ци. Они мо гу би ти по сед ни ци чу да и у пре да њи ма о ис це ље њу, с тим 
што се у овом ти пу усме них на ра ти ва њи хо ва моћ по пра ви лу по сре ду је 
(чу до твор ним ико на ма, мо шти ма, де ло ви ма све тач ке оде ће, култ ним ре кви-
зи ти ма и сл.).9 С дру ге стра не, у овом ти пу на ра ти ва ис хо ди шта ис це ли тељ-
ске мо ћи че сто се са гле да ва ју у ар ха ич ни јим ко ор ди на та ма, па се моћ из ле-
че ња при пи су је све том ка ме њу (уп. поповска 2009; поповска 2012) или 
др ве ћу (за пи си, по је ди не вр сте би ља10). У ур ба ним пре да њи ма (и но вим 
ме ди ји ма ко ји их пре но се) до ми ни ра ју, ме ђу тим, ис це ли те љи ко ји су „но-
си о ци не ке вр сте нат при род не мо ћи, или, по не ким ин те р пре та ци ја ма, нат-
при род ног сте пе на сви ма до ступ не при род не спо соб но сти“, с тим што се 
по ре кло ове мо ћи „углав ном не об ја шња ва [...] по го то во не сна гом ве ре или 
над људ ском при ро дом“ (пешИканљУштановИћ 2007: 236). Уко ли ко се ети-
о ло ги ја ус по ста вља, он да се об да ре ност об ја шња ва ро ђе њем, не ком вр стом 
тран сми си је зна ња (углав ном уну тар по ро ди це), „от кро ве њем“ или осо бе ном 
ини ци ја ци јом (ис це ли те љи сти чу ис це ли тељ ски дар у лич ном су о че њу с 
те шком, смрт ном бо ле шћу) (пешИканљУштановИћ 2007: 236–237; ајдаЧИћ 
2004: 275). Овај тип пре да ња за др жао је фун да мен тал ну од ли ку жан ра – ре-
то ри ку ве ро до стој но сти11:

на хри сти ја ни зо ва ним и ста ри јим сло је ви ма тра ди ци је, на њи хо вим ме ђу соб ним пре пли-
та њи ма, али и на по и ма њу на ци о нал не и ло кал не про шло сти“ (саМарџИја 2011: 274–275). 
Пре да ња те ма ти зу ју и раз ли чи те ти по ве су сре та с де мон ским би ћи ма, епи зо де о гре шни-
ци ма, по ре клу еле ме на та ре ље фа, биљ ки, жи во ти ња, кра ђи Сун ца, кул ту ри и не стан ку 
ги гант ског на ро да итд.

9 По се бан тип на ра ти ва је су при че о ис це ље њу ко је при по ве да ју ис це ли те љи са ми 
као вид по твр де соп стве них ис це ли тељ ских мо ћи. Оне мо гу са др жа ти и еле мен те ети о ло-
ги је: „На ра ти ви ко ји те ма ти зу ју успе шна из ле че ња, а ко је при мар но при по ве да ју ʼис це ли-
те љи ,̓ чи не еле мен те мо тив ског ком плек са, од но сно тек ста со ци јал не уло ге. Ка ко по ка зу-
ју ис ку ства са те ре на, уз при че о кон крет ним слу ча је ви ма успе шног ле че ња, у на ра ти ви ма 
ба ја ли ца го то во се по пра ви лу, као лајт мо тив, ја вља и на гла ша ва ње ве зе са ме та фи зич ком 
ин стан цом“ (ђорђевИћ 2011: 175).

10 Ве се лин Чај ка но вић на во ди низ при ме ра „ин ку ба ци је под ја сен ком“ (dic tam nus 
al bus) – ле че ња бо ле сни ка под све том биљ ком про пи са ним ри ту а лом (ЧајкановИћ 1994: 
408–415).

11 Иа ко пре да ња мо гу пре но си ти и го вор ни ци ко ји не ве ру ју у ис при по ве да но, о че му 
све до че број ни ко мен та ри ин фор ма то ра и цео си стем (углав ном за кључ них) усме них фор-
му ла (уп. нпр. boškovićstUlli 1975: 128; Marks 1996: 26–27; rUdan 2006; Mencej 2008: 
325–329; поповИћнИколИћ 2013: 210–211; поповИћнИколИћ 2014), и иа ко ди рек тан увид у 
ли чан од нос при по ве да ча пре ма ис при по ве да ном ни је мо гућ (Marković 2012: 167), на дис-
кур зив ној рав ни „сти ли стич ка ре а ли стич ност“ је сте јед на од те мељ них од ли ка жан ра, о 
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За јед нич ко за све раз ма тра не слу ча је ве [тридесет и осам тек сто ва 
из ре ви јал не штампе] је сте да се ве ро до стој ност ис ка за до ка зу је ти ме што 
је реч о кон крет ној осо би, о не ко ме ко има име и пре зи ме, ме сто бо рав ка, 
од ре ђе ну доб, за ни ма ње, а по вре ме но се до но се и фо то гра фи је. Чак и у 
слу ча је ви ма где се уме сто пу них ге не ра ли ја на во де са мо ини ци ја ли или 
са мо име из ле че ног, ово „пред ста вља ње“ оста вља ути сак про вер љи во-
сти, по што је до пу ње но ни зом ре а ли ја [...] Ово ин си сти ра ње на исти ни-
то сти, на фак ти ци те ту, ве о ма је ва жна од ли ка по е ти ке ових тек сто ва 
(пешИканљУштановИћ 2007: 243).

Ин тер нет кул ту ра ина у гу ри са ла је но ву „ис це ли тељ ску“ прак су: огла се 
ко ји за од ре ђе ну су му нов ца ну де „ин стант чу да“ у до ме ну ле че ња или на-
про сто ре цеп те ко ји у не ве ро ват ном ро ку ли ша ва ју нај ра зли чи ти јих те го ба. 
На ин тер нет и но вин ским стра ни ца ма на ла зе се број ни „ле ко ви“ про тив 
ра ка, псо ри ја за и гљи ви це на нок ти ма ле че се за пар да на, а хр ска ви це и 
те ти ве об на вља ју се бр же не го нок ти, уз фор му ла тив ну фор му ла ци ју:

За са мо 7 да на КОМ ПЛЕТ НО ОБ НА ВЉА ЊЕ ко сти ју, те ти ва, згло бо ва 
и то тал но от кла ња ње бо ла12

За 7 да на об на вља ко сти, згло бо ве и те ти ве: За у ви јек се ри је ши те бо-
ло ва уз је дан са сто јак ко јег има те код ку ће13

За 7 да на об на вља ко сти, згло бо ве и те ти ве: Је дан са сто јак за у век ће 
вас ре ши ти бо ло ва! (РЕ ЦЕПТ)14

За са мо 7 да на КОМ ПЛЕТ НО об на вља ње ко сти ју, те ти ва, згло бо ва и 
то тал но ОТ КЛА ЊА ЊЕ БО ЛА!15

Про из вод ко ји је про гла шен чу дом – пот пу но ре ге не ри ше згло бо ве. 
Екс клу зив ни ин тер вју с ле ген дар ним чо ве ком ко ји је по сти гао чу до!16

че му по сто ји прак тич но не пре глед на ли те ра ту ра. „Си стем ска“ од ред ни ца о пре да њу да та 
је у Са мар џи ја 2011, а „кла си чан“ из бор из ре фе рент не ли те ра ту ре (М. Бо шко вић-Сту ли, 
Н. Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, В. Па ла ве стра, Л. Дег, И. Валк, К. Чи стов, В. Де Бле кур и др.) 
дат је у ljUštanović,PešikanljUštanović 2015: 137–138.

12 https://www.sr bi ja da nas.co m/cla nak/ide a lan-re cept-za -sa mo-7-da na-kom plet no-ob na-
vlja nje-ko sti ju-te ti va-zglo bo va-i-to tal no (28. 2. 2020).

13 https://net.hr/ze na/zdra vlje-lje po ta/za-7-da na-ob na vlja-ko sti-zglo bo ve-i-te ti ve-za u vi jek-
se -ri je si te-bo lo va-uz -je dan-sa sto jak-ko jeg-ima te-kod -ku ce/ (28. 2. 2020).

14 https://stil.ku rir.rs /le pi-zdra vi/54013/za-7-da na-ob na vlja-ko sti-zglo bo ve-i-te ti ve-je dan-
sa sto jak-za u vek-ce -va s -re si ti-bo lo va-re cept (28. 2. 2020).

15 http://zdra vo i lje ko vi to.com/za-sa mo-7-da na-kom plet no-ob na vlja nje-ko sti ju-te ti va-zglo-
bo va-to tal no-ot kla nja nje-bo la/ (28. 2. 2020).

16 https://www.ku rir.rs /za ba va/ze na/3186441/ov a-ze na-im a-80-go di na-a-iz gle da-30-god na-
mla dje-is hra na-jo j-je -70-20-10-a-sva ko-ju tro-ni kad-ne -za bo ra vi-da -ura di-ovu -stvar-fo to (29. 2. 2020). 
Реч је о ре кла ми за Fle ko steel, ко ји се ну ди упра во тог да на с по пу стом од 50% у „ис ка чу ћој“ 
ре кла ми сле де ће са др жи не: „Je ste li iz Bel gra de ? Pri če kaj te! Naj ve ći broj žal bi do bi ja mo iz 
Bel gra de i Va še re gi je zbog ozbilj nih bo le sti le đa i zglo bo va. Sa mo je dan dan – 29.02.2020 pri li kom 
na ru či va nja Flek so steel sred stva, sva ko iz ovih me sta do bi će 50% po pu sta“. Очи то је да је текст 
ком пју тер ски („Go o gle“) пре ве ден и ге не ри сан (да тум).
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Ка да згло бо ви не до зво ља ва ју да во ди мо нор ма лан жи вот, мо же мо само 
да се на да мо чу ду! – Екс клу зив ни ин тер вју с ле ген дар ним чо ве ком ко ји је 
по сти гао чу до!17

Исти тип ме ди ја не гу је и дру ге об ли ке „ду хов не за о ку пље но сти“ тра-
ди ци о нал них пре да ња. Пре да ња о за ко па ном бла гу – мо ди фи ко ва на у урба-
ним ле ген да ма у на ра ти ве о из не над ном на сле ђу или на су мич ном деч јем 
по зи ву у ино стран ство ко ји игром слу ча ја до но си бла го ста ње и де те ту и 
ње го вој по ро ди ци – на ин тер нет стра ни ца ма тран сфор ми са ла су се у по ну-
де ко је вул гар но су бли ми ра ју ло ги ку про то на ра ти ва: „Ка ко до ћи до нов ца 
без трун ке зно ја.“18 Ре цеп ти за ла ку и бр зу за ра ду19 има ју чи тав спек тар 
мо ду са, од упу та у „јед но став ну“ тр го ви ну на свет ској бер зи, ко јом ла и ци 
овла да ва ју за пар ми ну та: 

ZA OVAJ PO SAO TRE BA SA MO DE SET MI NU TA: Do bi ja te 50 evra 
čim kre ne te da ra di te, a ukup na za ra da mo že bi ti ogrom na [...] Ka ko? Jed no-
stav no – tr go va njem na svet skoj ber zi. Ne mo ra te bi ti fi nan sij ski eks pert da 
bi ste tr go va li i za ra di li no vac na svet skoj ber zi. Ta mo već tr gu ju mi li o ni ljudi 
po put vas, kao i hi lja de na ših su gra đa na20

до ин струк ци ја с еле мен ти ма (не хо тич не?) иро ни је и гро те ске:

Mo je pr vo is ku stvo sa za ra dom pre ko in ter ne ta bi lo je na neo bu xu Stra-
ni ca je vr lo jed no stav na, tre ba te sa mo kli ka ti na stra ni ce i na nji ma osta ti 30 
(dok vam se ne pri ka že ze le na kva či ca) se kun di i to je to za to će te bi ti pla će ni:) 
sta vi te pod re fer ral ime Ro bi jash i pri mit će te 0,2 do la ra za do bro doš li cu!! i 
da ne za bo ra vim stra ni ca is pla ću je ni je ne ka pre va ra, sa mo mo ra te na pra viti 
ra čun na alert pay da bi ste do bi li is pla te!! ov dje de sno su vam lin ko vi za pri-
ja vu!! pr vo aler tplay pa neo bux.21

17 http://pushh.mypart ner bank.ru/Fle e ko To dayRs/ (3. 3. 2020).
18 „Pre par ne de lja, pre tra zi vao sam new sgru pe i na i sao sam na cla nak sli can ovo me u 

ko jem je pi sa lo da mo ze te za ra di ti hi lja de di na ra u sa mo PAR NE DE LJA sa sa mo ma lim ulo gom 
od 250 din! [...] Za tim sam ulo zio tih bed nih 250 din I PO GO DI TE STA!? u ro ku od 7 da na, 
po ceo sam do bi ja ti no vac po stom! Bio sam za pre pa sten! Po mi slio sam da ce se tim bi ti ubr zo 
go to vo, ali no vac je ne pre sta no pri sti zao. [...] Pro ci taj te ovu ce lu po ru ku pa zlji vo! Sle di te jed no-
stav na uput stva i gle daj te no vac ka ko do la zi! La ga no je. Le gal no je. MO LIM VAS, VE RUJ TE 
MI, ZE LIM VAM DO BRO!!! [...] OVO JE SI GUR NO LE GAL NO! Vi zah te va te za ko ni tu uslu gu 
i pla ca te je! Kao ve ci na nas bio sam po ma lo skep ti can i po ma lo za bri nut o le gal nim po gle di ma 
sve ga to ga. Pa sam i pro ve rio sa U.S. Post Of fi ce (1-800-725-2161) i po tvr di li su mi da je to za-
i sta le gal no“ (https://opu ste no.rs/ra zno-f1/ka ko-do ci-do -nov ca-bez -trun ke-zno ja-t4123.html; 
28. 2. 2020).

19 Тра ди ци ја је ве ли ку и бр зу за ра ду не по сред но до во ди ла у ве зу: „Ко се на гло обогати 
ре че се да је на шао не где за ко па но бла го“ (СЕЗ 15, 1911, 701; пре ма карановИћ 1989: 90).

20 https://www.sr bi ja da nas.co m/bi z/sr bi ja/za -ovaj-po sao-tre ba-sa mo-de set-mi nu ta-do bi ja te-
50-evra-cim-kre ne te-ukup na-za ra da-mo ze-bi ti-ogrom na-2016-11-03 (28. 2. 2020).

21 http://ka ko do nov ca.we ebly.co m/ (28. 2. 2020).
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Ни је нам по зна то ка ква је суд би на оних ко ји су кре ну ли пу тем ова квих 
огла са и са ве та, али смо упу ће ни у од го вор тра ди ци о нал не кул ту ре на по-
тра гу за бла гом: „У тек сто ви ма за бе ле же ним на срп ско хр ват ском је зич ком 
под руч ју, уо би ча је но је да се бла го не до би ја, ма да са ма обра зло же ња о 
то ме мо гу ва ри ра ти“ (карановИћ 1989: 85).22 

У са вре ме ним ме ди ји ма на под јед на кој – па чак и ве ћој – це ни од бр зе 
за ра де и „ин стант из ле че ња“ је су и ста ра ње о ле по ти и им пе ра тив „ве чи те“ 
мла до сти, што су та ко ђе те ме по зна те усме ним пре да њи ма, од оних о Кле-
о па три, ко ја се, пре ма ле ген ди, ку па ла у ма га ре ћем мле ку ка ко би очу ва ла 
мла дост и ле по ту, до оних о озло гла ше ној ма ђар ској плем ки њи Ер же бет 
Ба то ри, ко ја је, пре ма при чи, мла дост тра жи ла ку па ју ћи се у кр ви не ви них 
де во ја ка (или пи ју ћи њи хо ву крв). Са вре ме на за пад на кул ту ра го то во агре-
сив но мла дост ета бли ра не са мо као би о ло шко већ и као со ци јал но по жељ-
но ста ње („age ism“),23 при че му се гра ни ца ста ро сти по ста вља већ око че-
тр де се те (zeMan, geigerzeMan2018: 29). Огро ман ка пи тал ко ји се ан га жу је 
(и сти че) у одр жа ва њу те ла мла ди ма по ка зу је за што је мла дост по ста ла 
је дан од при о ри те та ка пи та ли стич ке кул ту ре:

У кул ту ри ко ја, с јед не стра не ис ти че ва жност фи зич ког из гле да 
же на (не и му шка ра ца),24 а с дру ге стра не, фи зич ку атрак тив ност де фи-
ни ра ис кљу чи во мла до шћу и мла до ли ко шћу (HUrdclarke,korotcHen
ko 2011; Wolf 2008; calasanti 2005), же не се про тив гу бит ка фи зич ке 
при влач но сти по ку ша ва ју бо ри ти и ко зме тич ким ин тер вен ци ја ма. (ze
Man, geigerzeMan 2018: 30)

Функ ци ју и свој ства ма ги је – с ре то ри ком чу да („ШМИН КА КАО МА-
ГИ ЈА“) и ефек том чу да („под мла ди ла је ову ста ри цу за са мо 45 ми ну та“) 
– пре у зи ма, сто га, и меј кап, у пер вер ти ра ном до ри јан гре јов ском на по ру да 
сли ка не ста ри25:

22 Бла го мо же би ти и већ од не то (не ко га је про на шао ра ни је), а уко ли ко тра га о ци и 
на ђу бла го то ску по пла ћа ју (смр ћу де це) или на ра тив иде у прав цу апо ло ги је пра вед них, 
што је већ по е ти ка са свим дру гог жан ра (карановИћ 1989: 89–92).

23 „On ce re gar ded as a na tu ral pro cess, age ing is now vi e wed as a so cial pro blem: a per-
spec ti ve that em bra ces ste re otypes  of physi cal and cog ni ti ve dec li ne (Fi ske, 1998). Se ni ors are no 
lon ger ve ne ra ted in We stern cul tu re; in stead, theyare typi cally seen as ʼfe e ble yet lo ve a ble, dod-
de ring but de arʼ (Cuddy & Fi ske, 2002, p. 4)“ (ellis,Morrison 2005: 58).

24 Код му шка ра ца се атрак тив ност и про ме не ве за не за про цес ста ре ња пре вас ход но 
са гле да ва ју у ка те го ри ја ма функ ци о нал но сти, укљу чу ју ћи и осе тљи ву зо ну по тент но сти 
(MarsHal,katz 2012: 229). Оту да су и ин тер нет тр жи ште, и штам па, и оста ли об ли ци огла-
ша ва ња (ре кла ме на зи до ви ма, бан де ра ма и сл.) пре пла вље ни пре па ра ти ма ко ји обе ћа ва ју 
по тент ност или по ве ћа ва ју му шке „пер фор ман се“.

25 Пре у зе то са: https://stil.ku rir.rs /le pi-zdra vi/nu tri ci ja/57275/sa -sva kom-ka si kom-ski da te-
po-1-cm-sa-stru ka-cu de sna-sme sa-ko ju-tre ba-od mah-da -pr o ba te-re cept (28. 2. 2020).



927

Та кав ста тус мла до сти, ви тал но сти и ле по те (ка ко год де фи ни са ли ка-
нон, а он се кроз исто ри ју бит но ме њао),26 ус по ста вио је не са мо ши ро ку 
по тро шач ку ма пу, већ и чи тав низ на ра ти ва о на чи ни ма да се у „чу де сно“ 
крат ком ро ку по ста не леп и млад или да се „за у ста ви“ вре ме и ста ре ње:

26 Ле по та је кул тур ни кон структ, о че му све до чи већ и ле ти ми чан пре сек по и ма ња 
ле по те ко ји ну ди Ум бер то Еко (2004: 16–33) – од скулп ту ра еги пат ских фа ра о на и грч ких 
атле та и бо го ва, пре ко сред њо ве ков них и ро ман ти чар ских пор тре та све та ца и вла да ра, 
филм ских и рок зве зда (Ру дол фа Ва лен ти на, Џо ни Вајс ми ле ра, Хем фри Бо гар та, Мар лон 
Бран да, Џемс Ди на, Џи ма Мо ри со на, Ар нол да Швар це не ге ра) до Де ни са Род ма на, или, 
ка да је о иде ал тип ском жен ском ли ку реч – од Ви лен дор фске Ве не ре, пре ко рас ко шних 
ба рок них фи гу ра, екс пре си о ни стич ке фа сци на ци је та м но пу тим те ли ма, Са ре Бер нар, Гре те 
Гар бо, Од ри Хеп берн, Бри жит Бар до, Мер лин Мон ро, Тви ги... до Ма до не и Мо ни ке Бе лу чи. 
Да нас је, по ред оста лог, ак ту ел на „есте ти ка им пла на та“, ко ји у нај ра ди кал ни јем ви ду хо-
ти мич но те же екс цен трич ном и на ка зном: „Екс трем на ма ни фе ста ци ја кул ту ре по вр шин ских 
тран сфор ма ци ја је она у ко јој се по ме ну ти фраг мен ти не по сред но угра ђу ју у те ло – по 
мо гућ ству, бес крв но. [...] Да на шњи – екс трем но мо ди фи ко ван – вид ове прак се при ка зан је 
у до ку мен тар ном фил му Крв и ме со („Flesh and Blood“), до ступ ном на ин тер не ту, у ко ме 
се опи су је на чин на ко ји при пад ни ци кул ту ре фле ша све сно и вољ но по ста ју вла сти ти мо-
ди фи ка то ри или, као про та го ни сти из Бан ви ло ве три ло ги је, „ва ја ри сво га ја ства” (sculp tors 
of the self) же ле ћи да на тај на чин про ме не сво ју уло гу на сце ни (у жи во ту). Крв и ме со 
опи су је тај про цес при ка зом де ла Сти ва Ха вор та (Ste ve Ha worth), јед ног од пи о ни ра у обла-
сти тро ди мен зи о нал не им план та ци је. Ње го ве хи рур шке ино ва ци је, на во ди се, при вла че 
љу де из це лог све та, оне ко ји ма те то ви ра ње и пир синг ни су до вољ ни. Ха ворт им под ко жу 
угра ђу је све вр сте тро ди мен зи о нал них об ли ка, кр сто ве, зве зде, ре бра (као суб дер мал не) а 
вр ши и тран сдер мал не за хва те ко ји ма се под ко жу уно си пло ча на ко ју се, по сле, по же љи, 
шра фе и ски да ју, уно се или из но се из те ла, ра зни укра сни еле мен ти“ (МашовИћ 2015: 
370–371).
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Ка ко да из гле да те 10 го ди на мла ђе за са мо 10 ми ну та27

ОНА ИМА 50, А ИЗ ГЛЕ ДА БА РЕМ 10 ГО ДИ НА МЛА ЂЕ! Ово је 
5 ТАЈ НИ же на ко је су за у ста ви ле СТА РЕ ЊЕ!28

Ве чи та ле по та вам је на по кон до ступ на, а от кри ва ју вам је же не из 
Зе мље из ла зе ћег сун ца29

Ка ко да из гле да те 20 го ди не мла ђе: по зна та на уч ни ца от кри ла чуде-
сан ре цепт за под мла ђи ва ње [...] Ка ко за у ста ви ти про цес ста ре ња: са вет 
струч ња ка30

Има 55, а из гле да 30 го ди на мла ђе! Слав на ма не кен ка от кри ла тај ну 
свог из гле да и при зна ла шта је из ба ци ла из ис хра не!31

ШОК! На та ли ја има 72 го ди не: Због ово га из гле да 30 го ди на мла ђе 
и сви јој за ви де!32

У кон тек сту пред ста ва и на ра ти ва о иде ал ној ле по ти, но ви на са вре-
ме ног до ба и но вих ме ди ја у од но су на тра ди ци о нал ни кор пус (по ред ме-
то да ко је се за сни ва ју на но вим тех но ло шким мо гућ но сти ма) је сте оп се-
си ја де бљи ном, ге не ри са на тви ги иде а лом, на мет ну тим у кул ту ри у ко јој 
је, гло бал но гле да но, лак ше би ти де бео не го мр шав, што због не до стат ка 
фи зич ких ак тив но сти, што због ло ше, ге нет ски мо ди фи ко ва не и хор мо-
ни ма пу не хра не, што због оби ља, не по зна тог тра ди ци о нал ним кул ту ра ма.33 
Број не ди је те ко је су на ме ни ју ре ви јал не штам пе и ин тер не та обе ћа ва ју 
ре зул та те у мр ша вље њу ко ји би се с ла ко ћом мо гли по зи ци о ни ра ти у сфе ру 
чу да: 

ДАН СКА ДИ ЈЕ ТА: За 13 да на и до 20 кг ма ње!“34

По пра вља пам ће ње за 80%, то пи ма сно ће: Нај ја чи при род ни лек 
ика да! (РЕ ЦЕПТ)“35

27 https://www.le pa i srec na.rs /le po ta-i-stil/be a uty/12433-ka ko-da -iz gle da te-10-go di na-mla dje-
za-sa mo-10-mi nu ta.html (29. 2. 2020).

28 https://www.ku rir.rs /za ba va/ze na/3404095/on a-im a-50-a-iz gle da-ba rem-10-go di na-mla dje-
ovo -je-5-taj ni-ze na-ko je-su -za u sta vi le-sta re nje-sve -su-pri rod ne (29. 2. 2020).

29 https://www.te le graf.rs /zi vot-i-stil/2293819-taj ne-ja pan skih-ze na-ev o-ka ko-iz gle da ju-i-po - 
30-go di na-mla dje (29. 2. 2020).

30 https://www.lo ve sen sa.rs /clan ci/pro-age/ka ko-da -iz gle da te-20-go di ne-mla de-po zna ta-
na uc ni ca-ot kri la-cu de san-re cept-za -pod mla di va nje (29. 2. 2020).

31 https://www.pr va.rs /zi vot/zdra vlje/316507/ima-55-a-iz gle da-30-go di na-mla dje-slav na-
ma ne ken ka-ot kri la-taj nu-svog-iz gle da-i-pri zna la-sta -je-iz ba ci la-iz -is hra ne (29. 2. 2020). 

32 https://www.sr bi ja da nas.co m/ze na/le po ta/so k-na ta li ja-im a-72-go di ne-zbog-ovo ga-iz gle da-
30-go di na-mla de-i-svi-joj-za vi de-fo to-2019-12-20 (29. 2. 2020).

33 Про блем го ја зно сти прак тич но ни је по сто јао у тој ис тој за пад ној кул ту ри то ком 
сред њег ве ка, ка да је сва ка де се та го ди на би ла глад на и ка да су ре сур си хра не би ли огра-
ни че ни и крај ње скром ни (уп. петровИћ 2014). Про ждр љи вост је оту да и увр ште на у не ка-
нон ских „се дам смрт них гре ха“.

34 http://ma la ku ha ri ca.co m/dan ska-di je ta-za -13-da na-i-do -20-kg -ma nje/ (28. 2. 2020).
35 https://stil.ku rir.rs /le pi-zdra vi/nu tri ci ja/57275/sa -sva kom-ka si kom-ski da te-po-1-cm-sa-

stru ka-cu de sna-sme sa-ko ju-tre ba-od mah-da -pro ba te-re cept (28. 2. 2020).
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Сок ко ји ће вас бу квал но ис то пи ти: Бу ти не и сто мак као из ча со-
пи са! (РЕ ЦЕПТ)36

СМР ША ЋЕ ТЕ ПРЕ КО НО ЋИ, АЛИ СТВАР НО! Овај на пи так бу-
квал но ТО ПИ све што сте да нас по је ли!“37

Уко ли ко би смо ста ра ње о вит ко сти (ко ја је им пе ра тив јав не сфе ре, меди-
ја и ак ту ел не есте ти ке) и мо гли под ве сти под ка те го ри ју че жње за ле по том, 
ко ју по зна ју фол клор ни на ра ти ви, пот пу ну но ви ну на ин тер нет тр жи шту 
пред ста вља ју по ну де за уче ње стра них је зи ка. Па жњу нам је при ву кла ре кла-
ма ко ја ну ди мо гућ ност да се за са мо две не де ље са вла да ен гле ски или за 
са мо пар ме се ци не ко ли ко је зи ка, што ве ри фи ку је не и ме но ва на ко но ба ри ца 
из Ни ша, ко ја је за хва љу ју ћи ре кла ми ра ној ме то ди на у чи ла три на ест је зи ка:

Реч је о Пин гу лин гу ме то ди ко ју је, пре ма сај ту https://kva li tet no-ijef ti no.
com/pin gu lin go/3814/in dex.ph p, осми слио аме рич ки уни вер зи тет ски про фе сор 
Арон Сто ун [A a ron Sto ne]. На дру гом сај ту (https://www.ku rir.rs /za ba va/3023689/ 
be z-mu ke-ovom-cu de snom-me to dom-sa vla daj-stra ni-je zik-za -2-ne de lje; 22. 2. 
2020) на во ди се, ме ђу тим, да је из у ми тељ ове „ре во лу ци о нар не“ ме то де уче-
ња је зи ка „по ли гло та Да вор Вор гић, ко ји теч но го во ри 23 је зи ка“, с аде кват-
ном ре то ри ком чу да: „Без му ке – овом чу де сном ме то дом са вла дај стра ни 
је зик за 2 не де ље!“ Све до чан ства „про сеч них осо ба“ ко ја се на во де та ко ђе 
су у до ме ну не ре ал ног: „Да нас сам на 11. лек ци ји уче ња и раз у мем ве ћи ну 
ен гле ских про гра ма“, „Искре но, ја ви ле су ми се осо бе ко је су на у чи ле и до 

36 https://stil.ku rir.rs /le pi-zdra vi/nu tri ci ja/66191/so k-ko ji-ce -va s-bu kval no-is to pi ti-bu ti ne-
i-sto mak-kao -iz-ca so pi sa-re cept (28. 2. 2020).

37 https://www.ku rir.rs /za ba va/ze na/2612143/smr sa ce te-pre ko-no ci-al i-stvar no (28. 2. 2020).
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500 ре чи у ро ку од пр вих 48 са ти. Мно ге од њих су по че ле сло бод но да ко-
ри сте но ви је зик на кон 1 не де ље“ и сл.

По тра га за уни вер зи те том на ко ме ра ди на ве де ни ау тор и ње го вом 
струч ном би бли о гра фи јом за вр ша ва се већ на пр вом ко ра ку, јер је име Арон 
Сто ун исто вре ме но име по пу лар не ка над ско-аме рич ке се ри је, што „по кри-
ва“ огро ман про це нат по го да ка у пре тра жи ва њу. Fa ke news тра га чи де тек-
то ва ли су упо тре бу иден тич них фо то гра фи ја за Аро на Сто у на и за ау то ре 
слич них про гра ма уче ња, ак ту ел них ра ни јих го ди на („Ler ne lin gu“ – Franz 
Re i mann; „Ling Flu ent“ / „Easy Phra ses“ – Leo An ders)38: 

38 https://fa ke news.rs /2019/12/11/la zne-po li glo te-go di na ma-re kla mi ra ju-ca rob nu-me to du-
za -uce nje-je zi ka/ (2. 3. 2020).
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Име на из у ми те ља чу де сних ме то да при ла го ђе на су при том тр жи шту 
за ко је се ре кла ме пра ве: „За Аро на, Фран ца и Леа за јед нич ко је да су без 
про бле ма са вла да ли 23 је зи ка. Упра во то ли ко је зи ка го во ри и ʼпо ли гло таʼ 
Да вор Вор гић ко ји је про шле го ди не ̓ Ср би ма пред ста вио сво ју слав ну 2-не-
дељ ну фор му лу за уче ње је зи каʼ пу тем Ку ри ра и Прав де. Хр ва ти ма је с̓во-
ју слав ну фор му луʼ пред ста вио Да во рин Вр до љак, а Сло вен ци ма Да мјан 
Ве хо вар ја. За чу ђу ју ће, сви они го во ре упра во 23 је зи ка.“39

Ре кла ме овог ти па пра ће не су ге не рич ки про ду ко ва ним ин фор ма ци ја ма 
да је по се ти лац сај та срећ не ру ке и да упр кос огром ној по тра жњи – уко лико 
по жу ри и на ру чи „од мах“ – мо же до ћи до же ље ног про из во да40:

39 https://fa ke news.rs /2019/12/11/la zne-po li glo te-go di na ma-re kla mi ra ju-ca rob nu-me to du-
za -uce nje-je zi ka/ (2. 3. 2020).

40 При мер је са сај та: https://kva li tet no-ijef ti no.com/pin gu lin go/3814/?utm _so ur ce=me dia 
&ut m_cam pa ign=ku rir.rs _361-911-RS -20180403&ut m_pla ce ment=ku rir.rs &ut m_cre a ti ve=m0001- 
001&utm_keyword=za ba va&ut m_ad po si tion=4%20 Вре ме по се те сај ту ви ди се по да ту му 
„упо зо ре ња“, сем у слу ча ју 1. мар та („да нас, су бо та, 1. мар та 2020“), ко ји је по се ћен у су бо ту, 
29. 2. 2020. Очи то је да пре ступ на го ди на ни је узе та у об зир.
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Без об зи ра на очи глед ну ин тер нет пре ва ру,41 на ве де ни при мер дра го цен 
је из нај ма ње два раз ло га. Пр ви је тај што ова ко раз ра ђе не ре клам не плат-
фор ме ука зу ју на мо ди фи ка ци ју ста рих мо де ла „уве ра ва ња у исти ни тост“ 
и на уво ђе ње но вих стра те ги ја с истим ци љем. Ве ро до стој ност се у кон крет-
ном слу ча ју – а он је ре пре зен та ти ван за ин тер нет ре кла ме овог ти па – си му-
ли ра хи пер тро фи јом (не про вер љи вих) ин фор ма ци ја: уме сто по зи ва ња на 
из вор или све до ке по зна те на ра то ру и ње го вој пу бли ци („А мај ка ми при ча ла“, 
„Ме не мо ја ба ба при ча ла“, „Отац ми при чао“ и сл.; уп. поповИћ 2013: 232–233), 
на во ди се не пре гле дан низ све до чан ста ва, ко ји (пре)за си ћу је па жњу. На цити-
ра ном лин ку да то је осам фо то гра фи ја ко ри сни ка с ко мен та ри ма, че ти ри „суд-
ски“ за там ње на меј ла по ру чи ла ца, и ода бир од сто пе де сет и шест кла сич них 
ко мен та ра на по сто ве, с по ну ђе ном оп ци јом да се по гле да и оста лих 572:

Ау тор ке овог ра да ни су ус пе ле да у број ним по ку ша ји ма ак ти ви ра ју 
оп ци је „Vi ew 572 mo re“ ни ти оп ци ју „Add a com ment“. При том је по след њи 

41 Fa ke News тра гач Дан ка Ми хај ло вић ис ти че да је „пот пу но иден ти чан ме ха ни зам 
при су тан [...] и при огла ша ва њу кап су ла Пу ри дон и Flec ko steel, кап су ла за мр ша вље ње Nu tri vix, 
као и плат фор ме за тр го ва ње би нар ним оп ци ја ма Bi na tex“ (https://fa ke news.rs /2019/12/11/
la zne-po li glo te-go di na ma-re kla mi ra ju-ca rob nu-me to du-za -uce nje-je zi ka/ (2. 3. 2020).
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по го дак од „пре 1 сат“ Ми ку лић Де јан, с пра те ћом фо то гра фи јом „girl next 
do or“, што у прин ци пу отва ра низ пи та ња ве за них за еле мен те ин тер нет 
иден ти фи ка ци је (пу тем хо ти мич но ода бра не фо то гра фи је, не ко га бли ског 
или не по зна тог, тран све сти зам и сл.). У кон крет ном слу ча ју реч је ипак о 
хо ти мич но кон стру и са ним иден ти те ти ма. „На де се ти не за до вољ них ко ри-
сни ка по де ли ло је сво ја ис ку ства. Ме ђу тим, сви они има ју сво је двој ни ке на 
стра ни ца ма на ра зним је зи ци ма. Иа ко су ис ку ства до тан чи на исто вет на, 
име на су при ла го ђе на го вор ним под руч ји ма из ко јих на вод но до ла зе“42:

42 https://fa ke news.rs /2019/12/11/la zne-po li glo te-go di na ma-re kla mi ra ju-ca rob nu-me to du-
za -uce nje-je zi ka/ (2. 3. 2020).
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По зи ва ње на од ре ђе ни про фил све до ка но ва је стра те ги ја ве ро до стој-
но сти при по ве да ња. У но вом ме ди ју и вре ме ну увер љи вост се не по сти же 
име но ва њем слу ша о ци ма по зна тих осо ба или то по ни ма, већ ода би ром ано-
ним них из оних со ци јал них гру па код ко јих је уче њем је зи ка успон на дру-
штве ној ле стви ци ра ди кал ни ји – што го во ри у при лог ква ли те ту ме то де. 
Исто вре ме но, ти ме се ак ти ви ра и уто пиј ска про јек ци ја по је ди на ца ис кљу че-
них из дру штве них ели та, јер на ве де на ис ку ства „све до че“ о мо гућ но сти да 
се ели ти при кљу чи (је зи ке уче ко но ба ри це, раз ве де не же не,43 сту ден ти ко-
ји же ле да оду у ино стран ство и сл. – а не мен са ши, про фе со ри фа кул те та, 
ди рек то ри ба на ка, кор по ра ци ја или про сла вље ни спор ти сти).

Чи ње ни ца да јем ци исти ни то сти са по зи ци ја ме диј ске и јав не сце не 
ни су по зна ти у ди рект ној је ко ли зи ји с тра ди ци о нал ним осве до че њем при-
че. На пр ви по глед кон тра дик тор на чи ње ни ца да су га ран ти ин фор ма ци ја 
не по зна ти љу ди го во ри за пра во о не че му дру гом. С јед не стра не, о не по у зда-
но сти ин фор ма ци ја, хо ти мич ним об ма на ма и хо ти мич ним за там ње њи ма иден-
ти те та (три на ест је зи ка по пин гу лин гу ме то ди мо гли су на у чи ти и Ро џер Фе-
де рер, Бред Пит или Ри ја на, с ре ла тив но ма лом мо гућ но шћу про сеч них срп ских 
ко ри сни ка ин тер не та да то про ве ре и без ика кве мо гућ но сти да ла жну ин фор-
ма ци ју кри вич но го не). С дру ге стра не, фун да мен тал ни ја им пли ка ци ја је сте 
то да га рант ин фор ма ци ја ви ше ни су љу ди, већ ме диј ко ји их пре но си, на ко га 
год да се по зо ве, што по твр ђу ју ко мен та ри оних ко ји пре но се при че о ис це-
ли те љи ма: „Чак и он да ка да су го во ри ли о не кој вр сти не по сред ног ис ку ства, 
за ка зи ва че је би ло из у зет но ва жно да на гла се ка ко је, и шта је, о ле ку / исце-
ли те љу би ло пи са но у но ви на ма“ (пешИканљУштановИћ 2007: 235).

43 „Та ко је и у срп ској и у пољ ској вер зи ји раз ве де на же на ̓ од лу чи ла да по ра ди на се би ,̓ 
али не ʼкао дру ге уцви ље не оста вље не же не – те ре та на, фри зу ра, нок ти ,̓ већ је на у чи ла 
три стра на је зи ка ко ја пер фект но го во ри“ (https://fa ke news.rs /2019/12/11/la zne-po li glo te-go-
di na ma-re kla mi ra ju-ca rob nu-me to du-za -uce nje-je zi ka/; 3. 3. 2020).
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Но ва тех ни ка ве ро до стој но сти је су и ма пе с при вид ним ин фор ма ци ја ма, 
за сно ва не на фун да мен тал ној не са мер љи во сти ма лих и ве ли ких ди мен зи ја.44 
Оне на о ко – а за пра во ни на ко ји на чин не – „ло ци ра ју“ успе шне ко ри сни ке 
ме то де:

 45

Упр кос број ним стра те ги ја ма да чи та о це уве ре у исти ни тост при че, 
из ме ђу оста лог – име но ва њем из у ми те ља, ис це ли те ља и из ле че них – са вре-
ме но до ба и ин тер нет кул ту ру обе ле жи ла је су штин ска без лич ност оних 
ко ји зна ње, здра вље, бо гат ство, ле по ту или мла дост ну де. Чу до је у но вом 
ме диј ском окру же њу по ста ло чи ње ни ца сва ко дне ви це, до ступ на на тр жи-
шту, „пре во ди ва“ на раз ли чи те је зи ке и кул тур не мо де ле, а тр гов ци чу дом 
не и ме но ва ни кре а то ри ин тер нет стра ни ца и ре кла ма.46

44 Ово је јед на од основ них ло гич ких и фи зич ких за ко ни то сти: по сма тран са из у зет-
но ве ли ке уда ље но сти тро ди мен зи о на лан стуб гу би две ди мен зи је и пре тва ра се у ли ни ју. 
По ис тој ло ги ци се из до вољ но „ви со ке“ пер спек ти ве гу бе об ри си ло ка ли те та и љу ди ко је 
ма па при вид но мар ки ра. Ни је дан од цр ве них мар ке ра не упу ћу је ни на шта и ни ка ко га.

45 https://kva li tet no-ijef ti no.com/pin gu lin go/3814/?utm _so ur ce=me dia&ut m_cam pa ign=ku-
rir.rs _361-911-RS -20180403&ut m_pla ce ment=ku rir.rs &ut m_cre a ti ve=m0001-001&utm_keyword= 
za ba va&ut m_ad po si tion=4%20

46 Прак су су прет ход но ина у гу ри са ли та бло и ди и ма га зи ни, де лом ТВ про дук ци ја, 
ма да у да ле ко ма њој ме ри не го по то њи Ин тер нет: „Af ter the 1990 all the abo ve men ti o ned 
phe no me na be ca me even mo re wi de spre ad and, what is mo re im por tant, they star ted to be co me 
com mer ci a li zed. The free mar ket ope ned the do ors for he a ling bu si nes ses, too. Pri va te he a lers 
and agen ci es spe ci a li zed in this emer ged“ (radUlović 2019: 180).
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Дру ги раз лог због ко јег је „слу чај Пин гу лин гу“ дра го цен је сте то што 
енер ги ја уло же на у ре кла му (раз ра ђе на плат фор ма за ве о ма ши ро ко европ ско 
тр жи ште) ука зу је на ста тус зна ња (пре све га ен гле ског, али не и ис кљу чи во 
ен гле ског47) је зи ка у са вре ме ној за пад ној кул ту ри. По став ши есен ци јал но 
ва жно за по зи ци о ни ра ње на со ци јал ној ма пи и ка пи та ли стич ки им пе ра тив 
до бре за ра де,48 то је зна ње по ста ло и до вољ но ва жно да се у ве зи с њим акти-
ви ра ре то ри ка „чу да“. Зна ње је зи ка по зи ци о ни ра ло се на сам врх ак си о ло шке 
ле стви це и праг ме мо дер ног дру штва и за јед но с мла до шћу, ле по том и витко-
шћу фор ми ра ка нон „по жељ но сти“ и осно ву огром не ин ду стри је и фран шизе.

Здра вље се у при по вед ни фо кус по зи ци о ни ра ипак по дру гој ло ги ци 
– као есен ци јал но ва жна ка те го ри ја у свим вре ме ни ма и свим дру штви ма, 
нај не по сред ни је ве за на за смрт и жи вот, о че му све до чи и тра ди ци о на лан 
став су бли ми ран у из ре ци: „Здрав чо век има хи ља ду бри га, бо ле стан – са-
мо јед ну.“ У ди рект ном су о че њу с бо лом, не мо ћи и по тен ци јал ном смр ћу 
љу ди при бе га ва ју на ди, че сто уте ме ље ној на не ком об ли ку чу да. Упр кос 
по ве ре њу мо дер ног чо ве ка у на у ку и ин сти ту ци о нал ну ме ди ци ну, у гра нич-
ним си ту а ци ја ма љу ди се окре ћу ал тер на тив ним ви до ви ма ле че ња и прак-
са ма ко је ма ни пу ли шу оно стра ним: 

Чу де сно, нат при род но, моћ и зна ње ко ји пре ла зе гра ни це ре ал ног (без 
об зи ра на то по ти чу ли из нат при род них свој ста ва ис це ли те ља, из тра ди-
ци је, или из ин тен зив ног от кри ва лач ког од но са с при ро дом, ко ја „са др-
жи све“) по себ но се ис ти чу у од но су на зна ња на шег до ба, пре вас ход но 
од ре ђе на као на уч на, без об зи ра на то о ко јем је до ме ну на у ке реч. До брим 
де лом то је опо зи ци ја мо ћи и не мо ћи; ем па ти је и раз у ме ва ња пре ма хлад-
но ћи и не ра зу ме ва њу; не при зна тог, а ле ко ви тог и на уч но при хва ће ног, 
али не моћ ног да по мог не (пешИканљУштановИћ 2007: 239).

У том са ме ра ва њу ау тен тич на и из ми шље на ис ку ства пре суд но су ва жна:

По ве ре ње у лич но ви ђе но и до жи вље но, осе ћа ње олак ша ња, бли-
скост до жи вља ја чу да и ис це ље ња, на су прот по ве ре њу у ра зум, су сре ћу 
се, су ко бља ва ју и нај зад ми ре на ла зе ћи но во ме сто на ин тер нет стра ни-
ца ма. [...] По пут лич них ис ка за на ко је се да нас на и ла зи на ин тер не ту, 
на до жи вље но у књи жев но сти ре а гу је се бо ље не го на ано ним не на уч не 
чи ње ни це (сИкИМИћ 2019: 84).

47 „Kno wing no fo re ign lan gu a ge = no job op por tu ni ti es. I le arnt French and everything 
has chan ged. I got a hu ge pro mo tion at work and now I am co o pe ra ting clo sely with our branch 
in Pa ris. My sa lary is twi ce as high and fi nally I can af ford a mo re com for ta ble li fe“ – Da mian 
Abra mow ski, Lon don (https://edu spa ce on li ne.com /44/lf-edu /) (упо ре ди бе ле шку ис под).

48 „Не по зна ва ње је зи ка = ма њак из гле да за на пре до ва ње у ка ри је ри. На у чио сам ен-
гле ски и све се про ме ни ло. На по слу сам пу но на пре до вао и са да бли ско са ра ђу јем с на шом 
кан це ла ри јом у Лон до ну. Мо ја пла та је на ра сла го то во за по ла и ко нач но се би мо гу да при-
у штим при ја тан жи вот“ – Вла ди мир Цин дрић, Ниш (https://kva li tet no-ijef ti no.com/pin gu lin go/ 
3814/in dex.ph p; 3. 3. 2020).



937

Ти ме се у крај њим кон се квен ца ма да об ја сни ти и по ве ре ње ау ди то ри-
ју ма у мо ћи ис це ли те ља да ма ни пу ли шу жи во том и смр ћу, што пра те форму-
ле „ра ђа ња“ и „ди за ња из мр твих“ (па ци јен ти су „по но во ро ђе ни“, „опет здра-
ви и пра ви“, „као но ви“, уче ње ис це ли те ља „вра ћа жи вот“, де те из ле че но од 
ту мо ра ис це ли те ља зо ве „спа си о цем“, из ле че на па ци јент ки ња твр ди „Сте во 
ме вра тио у жи вот“ итд.; пешИканљУштановИћ 2007: 238). Упр кос ова квој 
ре то ри ци, ди за ње из мр твих и ме та мор фо зе је ди на су тра ди ци о нал на чу да 
ко ја се не ну де на ин тер нет тр жи шту, иа ко пре тва ра ње же не у пти цу ни је 
мно го ма ње ве ро ват но од то тал ног об на вља ња хр ска ви ца за се дам да на. И ту 
се не где – ху мор но ре че но и по зи ва ју ћи се на де ри ви ра но и по ме ре но значе-
ње лек се ме чу до – до жи вљај чу ђе ња се ли из ем ске у ет ску пер спек ти ву.
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Li di ja D. De lić 
Da ni je la S. Mi tro vić

MI RAC LE ON SA LE 
The mi rac le phe no me non in new me dia

S u m  m a r y

The sta tus / na tu re of a mi rac le in new me dia, and con tem po rary We stern ci vi li-
za tion will be pro ble ma ti sed in this pa per thro ugh the exam ples of adver ti se ments on the 
in ter net. Qu ick and ef fec ti ve cu res for the most dif fi cult and per si stent di se a ses (can cer, 
pso ri a sis, nail fun gus and the li ke) ha ve al ready been exa mi ned as a form of the tran-
sfor ma tion of mi ra cu lo us he a ling fol klo re nar ra ti ves in the re le vant li te ra tu re. Con tem-
po rary nar ra ti ves, ho we ver, dif fer sig ni fi cantly from oral tem pla tes in the eli mi na tion of 
the tran scen dent and the tran sfor ma tion of a mi rac le in to mar ket va lue. It is not only he alth 
that is on of fer in the pre sent in ter net cul tu re, but ba si cally everything: be a uty, po tency, 
lon ge vity, eter nal youth, va ri o us skills (le ar ning a lan gu a ge in a co u ple of we eks, mne mo nic 
tec hni qu es), ear ning a sa lary wit ho ut wor king, etc. The ran ge of the of fe red ‘in stant mi-
rac les’ in adver ti se ments and the for mu la ti ve ‘re ci pes for hap pi ness’ pro vi de the ma te rial 
for the re con struc tion of the con tem po rary We stern so ci ety va lue system and dis lo ca te 
the mi rac le phe no me non from the emic to the etic per spec ti ve.
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ЗА КОН И ОТ ПОР: КЊИ ЖЕВ НО ТЕ О РИЈ СКЕ РЕ АК ЦИ ЈЕ  
НА ИЗА ЗОВ „БАР ТЛБИ“

По сле из ла га ња фа бу ле и не ких зна чај них мо ме на та Мел ви-
ло ве но ве ле Пе ро во ђа Bar tleby, пр ви део ра да ко мен та ри ше Де ле-
зо во и Ран си је ро во ту ма че ње ре че ни це ко јом Бар тлби од го ва ра на 
све по ну де и зах те ве ко је се пред ње га из но се: „Ра ди је не бих“. 
Сре ди шњи де ло ви ра да по све ће ни су ана ли зи (не)мо гућ но сти јед-
ног пре ла ска или по оп шта ва ња ко је ови ин тер пре та то ри при пи су-
ју том ис ка зу, преласкa са „агра ма тич ког“ на етич ки и по ли тич ки 
от пор. За вр шни де ло ви ра да, ин спи ри са ни Агам бе но вом ви зи јом 
Бар тлби ја, ука зу ју на сво је вр сни по сту пак ре дук ци је Мел ви ла и/
или Де ле за при ар ти ку ла ци ји фи гу ре „ап со лут не по тен ци јал но сти“. 
Њо ме се не би за сни вао но ви за кон, већ би се тек омо гу ћа ва ла игра 
мо ћи и от по ра до бро ћуд них син гу лар но сти у мно штву, игра ко ја 
не би би ла – ко ја не би сме ла да бу де – уна пред ре гу ли са на. 

Кључ не ре чи: Мел вил, Де лез, за кон, от пор, по тен ци јал ност.

1. Го ди не 1853. Мел вил (Mel vil le) је на пи сао крат ку при чу Пи сар Бар
тлби: при ча са Вол стри та (Bar tleby, the Scri ve ner. A Story of Wallstre et). То 
је ска ска о чи нов ни ку Бар тлби ју, ко ји пре ки да нор мал но по сло ва ње адво-
кат ске кан це ла ри је у ко јој по чи ње да ра ди сво јим фор мал ним из го ва ра њем: 
„Ра ди је не бих“ (I wo uld pre fer not to), ко јим од го ва ра на све што адво кат 
зах те ва или ну ди. Адво кат, ко ји је и на ра тор при че, ис пр ва оста је за те чен, 
„згро жен и ужа снут“ – не зна ка ко да ре а гу је (Melville 2014: 58–61):1 

Ни шта та ко те шко не па да озбиљ ну чо вје ку као па сив ни от пор. 
Кад осо ба ко јој се опи ру ни је са свим не чо вјеч не на ра ви, а онај ко ји пру-
жа от пор по све је не шко дљив у тој па сив но сти, он да ће онај пр ви, кад 
је до бре во ље, по ку ша ти бла го на кло но у ма шти про ту ма чи ти оно што 
очи то не мо же ри је ши ти ра зу мом. И та ко сам ја углав ном по сма трао 

1 Сви на во ди осла ња ју се на пре вод при че о Бар тлби ју Ма је Шо љан: Melville 2014.
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Bar tlebyја и ње го ве по ступ ке. Јад ник! ми слио сам, он не смје ра зло; 
очи то ни је хо ти ми це др зак; ње го во др жа ње до вољ но ја сно по ка зу је да 
је то осо бе њач ко по на ша ње не на мјер но (Melville 2014: 64‒65).

Чак и по са зна њу да се Бар тлби на ста нио у ње го вој кан це ла ри ји, адво-
ка та пре пла вљу је ми сао о тој не том от кри ве ној „јад ној, ту роб ној уса мље-
но сти“ и са о се ћај на се та (Melville 2014: 71). Нај зад је Бар тлби пре стао и да 
пре пи су је: на упор но ин си сти ра ње ми ло срд ног адво ка та ко ји му је по ну дио 
па у зу, об ја вио је да „за у вјек пре ста је пре пи си ва ти“. Адво кат не мо же ви ше 
да про на ђе оправ да ње због ко јег би Бар тлби остао за по слен, па му за да је 
рок до ко јег „мо ра без у вјет но оти ћи из уре да“, о ко ји се, на рав но, Бар тлби 
оглу шу је – јер ни то „Ра ди је не би“ (Melville 2014: 78‒81). Адво кат по ста је 
све стан да је у пи та њу та ко ре ћи су коб ло ги ка:

Ни је нај ва жни је је сам ли ја прет по ста вио да ће ме он на пу сти ти, 
већ хо ће ли он од лу чи ти да би та ко ра ди је. Ње му је би ло мно го ви ше ста-
ло до вла сти тих скло но сти не го ли до прет по став ки (Melville 2014: 82).

И адво кат за кљу чу је да он мо ра да на пу сти Бар тлби ја, кад већ Бар тлби 
не ће ње га: пре се ља ва се и оста вља Бар тлби ја у пра зној ста рој кан це ла ри ји. 
Но ви за ку пац из ба цио је Бар тлби ја, али је он он да упо р но „лу њао“ по чи та вој 
згра ди, се део на ру ко хва ти ма, спа вао у ула зу, уз не ми ра ва ју ћи, пре ма ми шље-
њу ку ће вла сни ка, све за куп це и кли јен те. Адво кат, као „по сљед ња осо ба за 
ко ју се зна да је има ла би ло ка кве ве зе с њим“, при хва та да се још јед ном 
ви ди с Бар тлби јем у сво јим ста рим про сто ри ја ма и при сту па ју нај и зда шни јем 
„по вер љи вом раз го во ру“ – са јед на ким учин ком као и прет ход ни: Бар тлби 
не би „ни ка кве про ме не“ (Melville 2014: 92‒95).

Сле де ћи су срет од и грао се у за тво ру. Та мо је на по зив ку ће вла сни ка 
по ли ци ја због скит ње од ве ла Бар тлби ја, че му се он „на свој без бој ни, не по-
крет ни на чин шут ке по ко рио“ (Melville 2014: 95‒97). Да љих су сре та ни је 
би ло: већ при сле де ћој по се ти..., „Уз под нож је зи да, чуд но ва то склуп чан на 
бо ку, сви је них ко ље на и гла вом до ди ру ју ћи хлад ни ка мен, ле жао је из му-
че ни Bar tleby“ (Melville 2014: 100). Адво кат на кнад но са зна је да је, пре 
упо сле ња код ње га, Бер тлби био ни жи чи нов ник у Уре ду за не ис по ру че на 
пи сма у Ва шинг то ну, где је, са свим у скла ду са сво јом под ло жно сти „по 
на ра ви и не сре ћи бли је дом без на ђу“, пре би рао по не у ру че ним пи сми ма и 
при пре мао их за спа љи ва ње (Melville 2014: 101).

2. oтпорГраМатИцИ. Мел ви ло ва ска ска о пи са ру Бер тлби ју, на пи са на 
сре ди ном де вет на е стог ве ка, до жи ве ла је нео че ки ва не об ра де у дру гој по ло-
ви ни два де се тог ве ка. Ње не ана ли зе и ту ма че ња ла ти ли су се ис так ну ти фи-
ло зо фи и те о ре ти ча ри књи жев но сти, ре ви та ли зу ју ћи је и ре ин тер пре ти ра ју-
ћи у кљу чу вла сти тих те о риј ских кон цеп ци ја и по ду хва та. Они су из ли ка 
Бар тлби ја иш чи та ва ли – или учи та ва ли у ње га – не ка па ра диг мат ска свој-
ства ко ја би мо гла би ти упут на са са вре ме ност. Чи ни се да би се де ба та ко ја 
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се по во дом Бар тлби ја по ве ла мо гла ори јен ти са ти с об зи ром на два за њу 
пре суд но ва жна пој ма: за кон и от пор.

Де лез (De le u ze) отва ра ра ср пра ву: од мах об ја вљу је да при ча о Бар тлби-
ју „ни је ме та фо ра пи сца ни ти сим бол не че га“, већ је „си ло ви то ко ми чан 
текст, а ко мич но је уви јек до слов но“, па „по пут ка кве но ве ле Клaјста, До сто-
јев ског, Каф ке или Бе ке та, с ко ји ма тво ри под зе ман сли јед“,2 „не же ли ка-
за ти ни шта осим оно га што до слов но ка зу је“: I wo uld pre fer not to. Де ле зо во 
чи та ње ту фра зу на зи ва „фор му лом“ и на ла зи да је она у из ве сној ме ри 
„ма ни ри стич ка“ и „фор мал на“, али „гра ма тич ки и син так тич ки ис прав на“. 
Ме ђу тим, њен из не над ни за вр ше так, оно not to, оста вља оно што од ба цу је 
нео д ре ђе ним и да је чи та вом скло пу „ра ди ка лан ка рак тер, сво је вр сну гра-
нич ну функ ци ју“, пре у зи ма ју ћи сна гу и уло гу не ка кве „агра ма тич ке“ фор-
му ле: „Уна точ ње ној нор мал ној кон струк ци ји, она зву чи као ано ма ли ја“ 
(deleUze 2014: 7‒8).

Пре ма Де ле зо вом раз у ме ва њу, „агра ма ти чан“ би био ис каз ко ји обр ће 
уо би ча је на пра ви ла гра ма ти ке али не по ста је бе сми сле ни звук, ни је „ан ти-
гра ма ти чан“. Он под ри ва за ко не је зи ка, али им се не су прот ста вља, већ им 
се фор мал но ко рект ном упо тре бом из ми че. Ис ка зу се не мо же упу ти ти 
при мед ба да кр ши пра ви ла свог фор ми ра ња, али он од сту па од уо би ча је ног 
на чи на на ко ји се то чи ни, он не уки да не го оне о би ча ја ва гра ма тич ки по ре-
дак и ти ме до во ди у пи та ње упра во опе ра тив ност за ко на по ко ји ма се обра-
зо вао. Та ко фор му лом „Ра ди је не бих“ – ис ка зом ко ји „ни је ни афир ма ци ја 
ни не га ци ја“, ко ји је си мул та но и нео д ба ци ва ње и не при хва та ње – Бар тлби 
„агра ма тич ки“ су спен ду је је зич ке опе ра то ре и оста вља у не до у ми ци са го вор-
ни ка. Агра ма тич ка фор му ла ба ца у шок отво ре но сти за све мо гућ но сти и, још 
и пре, нео д лу ке ни за јед ну. Бар тле би „не од би ја“, не го „са мо не при хва та 

2 На ро чи то с Бе ке том. У Кри тич ким и клич нич ким есе ји ма Бартл би је ва фор му ла се из-
ри чи то на зи ва „бе ке тов ском” (deleUze 1998а: 154), а бе ке тов ским ли ко ви ма се при пи су је 
на сто ја ње да по ста ну не при мет ни, нео па жљи ви (deleUze 1998б: 25–26). И упра во тим без-
лич ним и син гу лар ним „жи во том“, „не и мен љи вим“ жи во том „чи сте има нен ци је” (beket 
1986; 2015; упо ре ди ти. ŽUkaUskaitė 2012) Бар тлби се упи су је ме ђу њих или до пи су је њи ма. 
У јед ном дру гом ни за њу, мо жда и зна чај ни јем, Мел ви лу, До сто јев ском и Каф ки се при дру-
жу је Му зил (Mu sil): по ре ђе ње и ре ђа ње их јед на чи по „кри ти ци раз ло га (’на че ло не до вољ ног 
раз ло га’), про ка зи ва њу пси хо ло ги је (’та ве ли ка ру па ко ју на зи ва мо ду шом’), но вој ло ги ци 
(’дру го ста ње’), Хи пер бо реј ској зо ни (’мо гу ће’)“. То су ве ли ки ро ма но пи сци код ко јих „ства ри 
оста ју за го нет не а ипак не и про из вољ не: украт ко, јед на но ва ло ги ка, у пот пу но сти ло ги ка, 
али ко ја нас не во ди на траг к уму већ за хва ћа уну тра шњу бли скост жи во та и смр ти“. Они су 
да ли „жи вот оним ли ко ви ма ко ји бо ра ве у ни шта ви лу, оп ста ју са мо у пра зни ни, до кон ца 
чу ва ју свој ми сте риј и по ста вља ју иза зов пред ло ги ку и пси хо ло ги ју“: „Ни шта ви ше но жи-
вот, ро ман – ка да до сег не тра же ну Зо ну, хи пер бо реј ску Зо ну, да ле ко од умје ре них кра је ва, 
не мо ра се оправ да ва ти“ (deleUze 2014: 28). Ти пи сци су из бо ри ли „пра во на су пер и ор ни 
ира ци о на ли зам“ ко је се ви ше не осе ћа оба ве зним да об ја шња ва по на ша ње сво јих ли ко ва и 
да је им раз лог, као што и „сам жи вот ни кад ни шта не об ја шња ва и у сво јим ство ро ви ма 
оста вља то ли ко мрач них, не про нич них, нео д ре ђе них зо на ко је се опи ру сва ком ра свје тља-
ва њу“: „Жи вот је тај ко ји оправ да ва, он не ма раз ло га да га се оправ да ва“ (deleUze 2014: 29).
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оно не по жељ но, са мо от кла ња то не што што ра ди је не би хтио“, али ни не 
при хва та ни шта по жељ но, „не по твр ђу је не што дру го што би ра ди је хтио“. 
Ње го ва фор му ла је „ра зор на“, уве рен је и уве ра ва Де лез; она „ха ра јер под-
јед на ко не у мо љи во ели ми ни ра оно што би се ра ди је хтје ло као и оно што 
се ра ди је не би хтје ло“ и по ни шта ва је ди ну ре фе рен цу у од но су на ко ју 
не што мо же или не мо же да бу де (не)по жељ но:

Она до ки да по јам на ко ји се од но си, и ко ји от кла ња, али та ко ђер и дру-
ги по јам ко ји је на из глед за др жа ла, а ко ји по ста је не мо гућ. У ства ри, она их 
чи ни не раз лу чи ви ма: она отва ра зо ну не раз лу чи во сти, нео д ре ђе но сти ко ја 
не пре ста је ра сти из ме ђу ак тив но сти ко ју се ра ди је не би хтје ло и ак тив но сти 
ко ју би се ра ди је хтје ло. Сва ка по је ди нач ност, сва ки ре фе рент је до ки нут 
(deleUze 2014: 10).

Бар тлби та ко со бом од ра жа ва ста ње „чи сте стр пљи ве па сив но сти”, „бит-
ка као бит ка, и ни шта ви ше”: „Ра ди је бих ни шта дру го не го не што: не во ља 
за не бит ком, не го раст не бит ка во ље“. До след на па сив ност ни шта не за сту па, 
па чак ни са му се бе. Она би са мо да на пу сти „гра ма ти ку“ – код Де ле за ег-
зем плат но име за „за кон“ уоп ште – пре ма ко јој би не што мо ра ла за сту па ти, 
за не што се ан га жи ва ти. То се мо же ис по ста ви ти као нај суб вер зив ни је мо гуће 
др жа ње, али исто вре ме но и са мо од брам бе на ре ак ци ја. Нео д ре ђе ност, зо на 
не раз лу чи во сти по жељ ног и не по жељ ног, услов је Бар тлби је вог оп стан ка: 
он мо же да пре жи ви је ди но ако се не по ви ну је на ло гу да ка же „да“ или „не“, 
је ди но ако „око ли ша у не из ве сно сти ко ја др жи све на дис тан ци“ (deleUze 
2014: 11).

За  ве то ван „по ста ја њу“ на су прот „по сто ја њу“, то ко ви ма, бе го ви ма, „флук-
се ви ма“ на су прот се ди мен ти ра њу, „ра зли ци“ на су прот иден ти те ту или 
уну тар ње га (delez 2009), Де лез се че сто по зи ва на из ре ку Пру ста (Pro ust) 
ка ко књи жев ност из у ме ва не ку вр сту стра ног је зи ка уну тар је зи ка. Он је 
ме ђу тим од во ди ко рак да ље или „пре во ди“ као оно „по ста ја ње-дру гим“ ко је 
из ми че „до ми нан том си сте му“ (на при мер, deleUze 1998с: iv; 1998d: 5).3 
Бар тлби је ва фор му ла та ко по ста је упе ча тљив при мер оних син так сич ких 
тво ре ви на ко је су књи жев на оте ло вље ња тог по ста ја ње дру гим је зи ком. 
Уме сто да фор му лу ви ди мо као „лош при је вод са стра ног је зи ка“, ка ко на 
пр ви мах зву чи, Де лез про на ла зи ње ну „ве ли чан стве ност“ упра во у мо гућ-
но сти да у је зи ку отва ра не ку вр сту стра ног је зи ка, у агра ма тич но сти ко ја 
ипак ни је ли ше на свог „твор бе ног пра ви ла“, јед не „ло ги ке не га тив не пре-
фе рен це: не га ти ви зам с ону стра ну сва ке не га ци је“, но ве је зич ке ло ги ке 
ко ја уки да не са мо адво ка то ву ло ги ку „прет по став ки“, већ и прет по став ке 
је зи ка у це ли ни и „гу ра га у ти ши ну“. Фор му ла I wo uld pre fer not to ра за ра 
чи тав је зик ре пре зен та ци је, под ри ва си стем пра ви ла ко ји „’раз два ја’ ри је чи 
и ства ри, ри је чи и рад ње, али та ко ђер чи но ве и ри је чи, она од сје ца је зик од 
сва ке ре фе рен це“, та ко да „ства ра зо ну нео д ре ђе но сти ко ја узро ку је да се 

3 За хва љу јем ано ним ном ре цен зен ту на дра го це ним при мед ба ма ко је су по мо гле да 
се ар ти ку ли шу прет ход ни и дру ги па са жи ра да.
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ри је чи ви ше не раз ли ку ју, узро ку је пра зни ну у је зи ку“, али и обе сми шља-
ва дру штве не уло ге, уло гу по сло дав ца ко ји за по ве да јед на ко као и уло гу 
бун тов ни ка, па Бар тлби ја чи ни „чи стим изоп шће ни ком ко је му ви ше ни је 
мо гу ће до ди је ли ти би ло ко ји дру штве ни по ло жај“ – осим оног „ап со лут ног 
по зва ња – би ти чо вјек без ре фе рен ци, онај ко ји се по ја ви и иш че зне, без 
ре фе рен це на се бе или на не што дру го“ (deleUze 2014: 10‒12, 14‒16).

Са рас ки да њем по рет ка по слов ног пак та, у зо ни нео д ре ђе но сти у ко јој 
не мо гу ви ше да се раз ли ку ју ни ре чи ни ли ко ви, адво кат уз ми че од вла сти-
тог ан га жма на, а Бар тлби оста је не по кре тан, ока ме њен.4 Бар тлби ни не при-
хва та ни не по ри че сво ју дру штве ну уло гу, већ уме сто то га „ви ше во ли“ да 
се око то га не му чи. Као и ње го ва фор му ла, ко ја на ста је из ње го вог син гу лар-
ног жи во та а не за ко на гра ма ти ке, он је пот пу но на пу стио цар ство за ко на: 
фор му ла је рав но ду шна пре ма гра ма ти ци као што је Бар тлби пре ма во љи 
или мр зо во љи за ово или оно. Али ако за кон ви ше не ути че на Бар тлби ја, 
Бар тлби ути че на за кон: ње го ва фор му ла чи ни је зич ке за ко не нео пе ра тив-
ним уто ли ко што би је зик са да да слу жи жи во ту, уме сто да је обр ну то.

Кри тич ки сле де ћи Де ле зо ву ана ли зу, Жак Ран си јер (Jac qu es Ran ciè re) 
пр во раз ли ку је при чу (l’hi sto i re), при по вест не ког до га ђа ја, у ко јој се зна че ње 
тек ста по ду да ра са ка жом ко ја се ка зу је, и сим бол (le symbo le), знак ко ји 
але го риј ски озна ча ва скри ве но зна че ње ко је се мо же от кри ти ту ма че њем. 
„Фор му ла“, о ко јој го во ри Де лез не об ја шња ва ју ћи из ре ком шта је (rancière 
2004: 146), пре ма Ран си је ру је не што тре ће: „пер фор манс“, из во ђе ње у тек-
сту, ма те ри јал ни ис каз не раз мр си во по ве зан с ма те ри јал но шћу ис ка за. Али, 
ако је та ко, „фор му ла“ би би ла не што као од ли ка књи жев но сти уоп ште: увид 
да су на чин на ко ји су ства ри ре че не, тек сту ра тек ста, звук ре чи, јед на ко 
ва жни као при ча или ње ни скри ве ни сим бо ли. Ка зи ва њем „Ра ди је не бих“ 
Бар тлби из во ди јед но та кво, ти пич но књи жев но, оства ре ње: из во ди го вор ни 
чин ко ји уми че ста ту су ре пре зен та ци је не че га, иче га, би ло као при ча би ло 
као сим бол, оста вља ју ћи свет ре пре зен та ци ја нео пе ра тив ним (rancière 
2004: 147) – али не и су ви шним: још увек се мо ра зна ти зна че ње ре чи у фор-
му ли да би се раз у мео из ве де ни го вор ни чин. Је зик слу жи не че му из ван 
се бе, али се и од но си пре ма то ме.

На сту па ју ћи ску па са Де ле зом, Ран си јер при хва та ра зор не им пли ка ци је 
„фор му ле“ – раз ла ма ње узроч но-по сле дич ног по рет ка ко ји вла да све том 

4 Бар тлби би, пре ма Де ле зо вој кла си фи ка ци ји, спа дао у оне Мел ви ло ве ли ко ве ко ји 
су „ан ђе ли или све ци хи по хон дри, го то во глу пи, ство ро ви не ви но сти и чи сто ће, по го ђе ни 
кон сти ту тив ном сла бо шћу, али та ко ђер и стра ном ље по том, ска ме ње ни по при ро ди, ко ји 
ра ди је не би уоп ће ни ка кву во љу, не би так во ље ра ди је не го ли во љу за не бит ком (хи по хон-
дар ски не га ти ви зам)“: „Они мо гу пре жи вје ти са мо ако по ста ну ка мен, ни је чу ћи во љу и 
по ста ју ћи све ти ма у том су здр жа ва њу“, за кљу чу је Де лез, по зи ва ју ћи се на Шо пен ха у е ро ву 
(Scho pen ha u er) кон цеп ци ју све то сти као „чи на ко јим Во ља се бе ни је че до ки да њем сва ке 
по је ди нач но сти“, на ону кон цеп ци ју све ца ко ју је Ни че (Ni etzsche) ви део у Пар си фа лу, „сво-
је вр сном Бар тлби ју“, ипак при ме ћу ју ћи да ће „чо век пре хте ти ни шта ви ло, не го што ће се 
ли ши ти сва ког хте ња“ (Ni če 1986: 169; deleUze 2014: 26‒27).
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ре пре зен та ци је, уни ште ње сва ке хи је рар хи је оно га што је ре пре зен то ва но, 
рас кид са ари сто те лов ским књи жев ним си сте мом у ко јем је стил ска фор ма 
ре пре зен та ци је би ла од ре ђе на ре пре зен то ва ним су бјек ти ма – али ис ти че 
ка ко, да би се за и ста на пу сти ла гра ђе ви на ми ме зи са, ни је до вољ но на пу-
сти ти „нор ме и хи је рар хи је ми ме зи са“, већ се мо ра на пу сти ти ме та фи зи ка 
ре пре зен та ци је и „њен чи тав си стем озна ча ва ња“. Моћ књи жев но сти Де лез 
сто га мо ра да по тра жи у зо ни пре или ис под све та ре пре зен та ци је, у све ту 
„не жи вих ег зи стен ци ја, инерт них ства ри ко је из гле да ју као жи во ти ње, ве-
ге та тив них ду ша, скулп ту ра ко је са ња ју и пеј за жа ко ји ми сле“ (rancière 
2004: 148‒149). На су прот за ко ни ма ми ме зи са су за ко ни или бе за ко ње тог 
вир ту ел ног све та, нео д ре ђе ног, не ин ди ви ду а ли зо ва ног, све та пре ре пре зен-
та ци је и раз ло га или, де ле зов ским реч ни ком, све та по ста ја ња у ко јем се 
екс п ре сив ни де та љи еман ци пу ју и ула зе у зо ну нео д ре ђе но сти. Та „ме та-
фи зи ка књи жев но сти“, ме ђу тим, пред ста вља јед ну ње ну не пре ско чи ву, ини-
ци јал ну и „бес ко нач ну про тив реч ност ау то но ми је и хе те ро но ми је“ ко ју – 
пре ма Ран си је ро вој опо ме ни – Де ле зо ва ана ли за на сто ји да по ни шти (ran
cière 2004: 150, 152).

Реч је, увек, о ком про ми су из ме ђу ау то но ми је де ла и хе те ро но ми је ње-
го вих „осло бо ђе них“ де ло ва, о то ме да хе те ро но ми ја не функ ци о ни ше не по-
сре до ва но у де лу, као што би Де лез хтео, већ увек у од но су пре ма ау то но ми ји 
тек ста као це ли не. Сто га књи жев ност ни је ка дра да на пу сти свет ре пре зен-
та ци је, већ се бо ри с њим сна гом оног што пре би ва ис под ње га. На су прот 
Де ле зо вој сли ци де ла као не чег што сле ди „ло ги ку“ ши зо фре ни је и лу ди ла, 
Ран си јер ин си сти ра да де ло ни је лу ди ло (rancière 2004: 152‒153), па и да није 
оправ да но оштро под ва ја ње фор му ле с јед не и при че и сим бо ла с дру ге 
стра не. Бар тлби је ва фор му ла на пу шта при чу на ни воу ре пре зен та ци је са мо 
је пре но се ћи на ни во си мо блич ког: она ни је са мо до слов на, као што твр ди 
Де лез, не го је и из ре че на у фа бу ли: „Ма гич на фор му ла ка зу је при чу о ма гич-
ној фор му ли, пре о бра жа ва сва ку при чу о пре о бра жа ју у де мон стра ци ју ње не 
пре о бра жа ва лач ке мо ћи“ (rancière 2004: 153). Де ле ги ра ју ћи књи жев но сти 
моћ да не по сред но из ра зи не ди ре фе рен ци ра ни свет из ван све та ре пре зен та-
ци је, Де лез гра ди пер фор ма тив ну кон цеп ци ју књи жев но сти, ко ја без у спе шно 
на сто ји да окон ча ње ну кон сти ту тив ну про тив реч ност: ње го ва ана ли за фор-
му ле се ко нач но вра ћа да то сти при че и сим бо ли ке, „да то сти ко ја функ ци-
ни ше као сим бол мо ћи књи жев но сти“ (rancière 2004: 154).

3. ГраМатИкаотпора? Чи та ње Бар тлби ја као чо ве ка без по себ но сти и 
без фор ме, из ве шће Де ле за из он то ло шких пи та ња (а)гра ма тич но сти је зи ка 
и уве сти у по ље ети ке и по ли ти ке. У ње го вој пред ста ви Бар тлби је „чо вјек 
без ре фе рен ци, без по сје да, без свој ста ва, без осо би на, пре ви ше пло шан да би 
му се мо гла при ка чи ти би ло ка ква по је ди нач ност“, он је чак и без „суп стан-
ци је“. Чи та вом де вет на е стом ве ку Де лез при пи су је ту „по тра гу за чо вје ком 
без име на, кра љо у бо ји цом и оцо у бо ји цом, Улик сом мо дер ног доба (’ја сам 
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Ни тко’)“,5 по тра гу за „сло мље ним и ме ха ни зи ра ним чо вје ком ве ли ких ме-
тро по ла“, у ко јег се ипак ин ве сти ра и на да да би из ње га мо гао на кра ју 
про и за ћи „Чо вјек бу дућ но сти или но во га сви је та“ (deleUze 2014: 17). Од бег 
фор му лом од је зич ке фор ме за во љу књи жев не ком по зи ци је но вог је зи ка 
про из во ди та ко и не књи жев ну по сле ди цу: уки да ње пар ти ку лар но сти отва ра 
про стор за ства ра ње но вих мо ду са по сто ја ња, за „но вог чо ве ка“.

Мел вил, под се ћа Де лез, бри жљи во раз ли ку је „истин ске Ори ги на ле“ и 
„на про сто из ним не или је дин стве не, по себ не ли ко ве“. По себ ни ли ко ви, по-
пут адво ка та, има ју ка рак те ри сти ке ко је од ре ђу ју њи хо ву фор му и сли ку, 
под ути ца јем су сво јих ми љеа, а њи хо ви по ступ ци и ре ак ци је, као и њи хов 
је зик, ру ко во ђе ни су оп штим за ко ни ма. За Ори ги нал по пут Бар тлби ја, пак, 
„оста ви мо ли пр вот ног Бо га по стра ни, не зна мо чак по сто ји ли у ап со лут-
ном об ли ку“, јер је, у књи жев ном де лу увек син гу лар на, „моћ на са мот на 
Фи гу ра ко ја на ди ла зи сва ку об ја шњи ву фор му“ и „бли је шти из ра жај ним 
цр та ма ко је ка рак те ри зи ра ју не по ко ле бљи вост ми шље ња без сли ке, пи та ња 
без од го во ра, екс трем не ло ги ке без ра ци о нал но сти“. На не ки „не ек спла на тор-
ни, есте тич ки на чин“, они по га ђа ју свет „не из ре ци вим не ми ром“, „от кри ва ју 
ње го ву пра зни ну“, на са вр шен ство ње го вих за ко на, „осред њост по је ди нач них 
ство ро ва, сви јет као ма ска ра ду“: „Ори ги нал, ка же Mel vil le, не тр пи утје цај 
сво је сре ди не, не го на про тив на окру же ње ба ца бје ли ча сто свје тло, слич но 
оно му ко ји ’у Ге не зи пра ти по че так свих ства ри’“ (deleUze 2014: 31‒32).

Ва зда на гра ни ци књи жев но те о риј ске про бле ма ти за ци је ли ко ва и по-
ли тич ких ви зи ја, Де лез су ге ри ше по ми ре ње „ори ги на ла и бу ду ћег чо вје-
чан ства, не људ ског и људ ског“, дру ге при ро де у пр вој, с ону стра ну па тер-
на ли стич ке (па то)ло ги ке. Адво кат је по ка зао да „не по сто је до бри оче ви“, 
већ „са мо чу до ви шни и про жди ру ћи оче ви, те си но ви без ота ца, ска ме ње ни 
си но ви“. „Ако је мо гу ће спа си ти чо вје чан ство и по ми ри ти ори ги на ле, он да 
је то са мо у рас та ка њу, рас па ду очин ске функ ци је“, са мо ако пад не ма ска 
ми ло срд ног оца – „да би се уми ри ла пр ва При ро да“ и отво рио пут оног „брат-
ства“ ко је се, код Мел ви ла и/или Де ле за, ра ди кал но су прот ста вља „кр шћан-
ском ’ми ло ср ђу’ и очин ском ’чо вје ко љу бљу’“. Осло ба ђа ње од кон струк та 
„очин ства“ кр чи пут ра ђа њу „но вог чо вје ка или чо вје ка без по је ди нач но сти“, 
сје ди ње њу „ори ги на ла и чо вје чан ства ко је уте ме љу је дру штво бра ће као 
но ву уни вер зал ност“. У том дру штву „са вез за мје њу је на сље ђи ва ње, а пакт у 
кр ви крв но срод ство“. Оно је „за јед ни ца са ма ца, ко ја сво је чла но ве по вла чи 

5 Де лез, на и ме, по ве зу је Бар тлби је ву тврд њу да ни је по се бан са Оди се је вим ка зи ва њем 
да је ни ко (ou de is). Оди сеј, зна но је, то од го ва ра ки кло пу По ли фе му ко ји га пи та за име. 
Ка да По ли фем чу је да го во ри са Ou de is-ом , он ствар но ве ру је да (не) го во ри ни ком. Оди сеј 
по ста је ни ко, чо век без ре фе рен це (HorkHeiMer–adorno 1997: 62‒65). Бар тлби је ва фор му ла, 
као и Оди се је ва, рас ки да ве зу озна чи те ља и озна че ног на тај на чин да до пу шта озна чи те-
љи ма да по ста ну ау то ном не сна ге без ре фе рен це на спољ ни свет. Озна чи тељ без озна че ног 
по ста је чи сти по тен ци ја ли тет ко ји је ка дар да зна чи би ло шта и сто га ствар но не зна чи 
ни шта. Име је све де но на ou de is.
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у без гра нич ни по ста нак“: „Је дан брат, јед на се стра, уто ли ко исти ни ти ји 
уко ли ко ви ше ни су свој, сво ја, бу ду ћи је сва ка ’сво ји на’ не ста ла“ (deleUze 
2014: 33‒34).

Ран си јер, ме ђу тим, ве ру је да и Бар тлби јев не-по себ ни ка рак тер сле ди 
де ле зов ски „ка нон“ књи жев ног де ла ко је не из во ди моћ књи жев но сти, већ 
са мо по ка зу је из во ђе ње те мо ћи. Де лез се вра ћа оној ари сто те лов ској по е-
ти ци ко ју сил но же ли да на пу сти, усред сре ђу ју ћи се на „опе ра то ра“, лик 
ко ји функ ци о ни ше као по кре тач ка си ла иза фа бу ле. По це ну пре ко ра че ња 
Мел ви ло ве на ме ре, Де лез Бар тлби ја про гла ша ва Ори ги на лом ко ји пр ко си 
„ми ме тич кој ди ја ди мо де ла и ко пи је“, по и сто ве ћу ју ћи је при том са „ди ја дом 
отац/син“: Бар тлби би шта ви ше тре ба ло да пред ста вља ли це оне но ве вр сте 
ко ја из ра жа ва не ка кав ствар ни свет ко ји плу та ис под све та ре пре зен та ци је. 
Ран си је ру се чи ни да, са кон цеп том Ори ги на ла, Де лез за пра во су прот ста вља 
свет ре пре зен та ци је све ту мно штва, као што су прот ста вља де ло књи жев-
но сти као про тив реч но сти еман ци по ва них екс пре сив них де та ља и ње го вог 
ор ган ског то та ли те та тек сту као „па чвор ку“. Ран си јер од ба цу је упра во то 
су прот ста вља ње, као што од ба цу је и при вид но су прот ста вља ње из во ђе ња 
и ре пре зен та ци је: књи жев ни текст ни је сло бо дан про стор вир ту ел ног, као што 
Де лез же ли да ве ру је мо, а Де ле зо ва вла сти та сим бо лич ка прак са пред ста вља 
не текст као па чворк мно шта ва, већ „на ме ће но ву фи гу ру бор бе из ме ђу све-
то ва, ко ју во де егезмплар ни ли ко ви“ (rancière 2004: 157). Ори ги нал ност 
про на ла зи сво ју су прот ност у пар ти ку лар но сти, у оно ме што има фор му, 
сли ку и опе ри ше пре ма људ ским за ко ни ма. Та по себ ност не чег уни вер зал-
ног, пре ма Де ле зу, обе леж је је бо ле сти чо ве ка и дру штва: она ожи вља ва ону 
очин ску функ ци ју ко ју ре пре зен ту је адво кат. Бар тлби је оли че на симп то-
ма то ло ги ја те бо ле сти ко ја ука зу је на мо гућ ност из ле че ња: он не по сту па 
пре ма пра ви ли ма ко је му је очин ска фи гу ра по ста ви ла, од би ја да пре у зме 
фор му и чу ва обе ћа ње ал тер на тив не, нео чин ске по ли ти ке брат ства.

За и ста, Бар тлби је ва фор му ла је код Де ле за агра ма тич ки от пор – ко ји 
пре ра ста у осно ву но вог дру штва. Прет по ста вља се изо мор фи ја за ко на гра-
ма ти ке ко ји огра ни ча ва ју го вор и дру штве них за ко на ко ји оба ве зу ју на по-
себ не иден ти те те: онај твр до гла ви агра ма тич ки от пор „Ра ди је не бих“ пред-
ста вља се као „бла же ни за бо рав“ и по то њих за ко на и об ја ва мо гућ но сти син-
гу ла р но сти ко ја се не мо же под ве сти ни под је дан за кон и за јед ни це бра ће 
без оца ко ја оста вља сва ки за кон нео пе ра тив ним. Од би ја ње јед ног кан це-
ла риј ског чи нов ни ка да (у)ра ди свој по сао Де лез ту ма чи као ње гов пот пун 
из ла зак из ван за ко на и је зи ка и дру штва, у јед но „спо ља“ ко је из ми че сва кој 
за ко но дав ној до ми на ци ји. Тај скок са от по ра на об ја ву би се, ме ђу тим, мо гао 
учи ни ти про бле ма тич ним – ка да се исто вре ме но не би об ја ви ло и ка ко тај 
„нај ви ши про блем“, оства ре ње за јед ни це бра ће и се ста ра без оца, уоп ште 
ни је „лич ни“ про блем, већ „исто риј ски, ге о граф ски, по ли тич ки“, ка ко није 
„еди пов ска фан та зма“, већ „по ли тич ки про грам“ – и ка ко је сто га „већ раз-
ри је шен, сам по се би“: Бар тлби, Мел ви лов са мац, као и Каф кин, „мо ра наћи 
’мје сто сво јих шет њи’, Аме ри ку“ (deleUze 2014: 35).
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4. озакоњењеБезакоња? Раз вла стив ши оца, ли ше но пар ти ку лар но сти, 
дру штво Ори ги на ла пре та че се у јед ну по ли ти ку по ста ја ња, ко ју Де лез про-
на ла зи у Мел ви ло вој до мо ви ни Аме ри ци, у аме рич ком ре во лу ци о нар ном 
про јек ту осло ба ђа ња од па тер на ли стич ке Ен гле ске и про из вод њи јед не, ре кло 
би се, отво ре не за јед ни це. Уто ли ко су „Аме ри кан ци“, за Де ле за, „си но ви 
рас пр ше ног оца“, си но ви свих на ро да ко ји, већ и пре сти ца ња не за ви сно сти, 
о Др жа ви ми сле не же ле ћи да по на вља ју ње ну „ста ру ми сте ри ју“ – на ци ју, 
по ро ди цу, ба шти ну, оца – већ да уте ме ље „уни вер зум, дру штво бра ће, феде-
ра ци ју љу ди и до ба ра, за јед ни цу по је ди на ца анар хи ста“ (deleUze 2014: 35). 
Аме ри ка је пред ста вља ла „по тен ци јал ност чо вје ка без по је ди нач но сти, Ори-
ги нал ног чо вје ка“, чо ве ка без дру гих ка рак те ри сти ка до оног „де мо крат ског 
до сто јан ства“ ко је је сум њи ча во пре ма сва кој по је ди нач но сти, на про сто 
чо ве ка, „без вла сни штва, без оби те љи и без на ци је“, ба шти ни ка и пред став-
ни ка чи ва тог све та и „свих сто ље ћа свих вре ме на“. Тај ме си ја ни зам Ho mo 
tan tum-а, чо ве ка ко ји „не ма дру гог од ре ђе ња осим да је чо вјек“ (deleUze 2014: 
36), не скри ве но сме ра, пре ма Де ле зу, на пре о бра жај све та, на „ми шље ње 
но вог сви је та или но вог чо вје ка као оних ко ји се бе ства ра ју“, на „афир ма цију 
сви је та као про це са, као ар хи пе ла га“ –

Чак не као сла га ли це, чи ји ди је ло ви, при ла го ђа ва ју ћи се, ре кон стру и-
ра ју цје ли ну, не го при је као зи да од сло бод ног, не за це мен ти ра ног ка ме ња, 
у ко је му сва ки еле мент ва жи за са мог се бе а ипак је у од но су пре ма дру ги ма 
(deleUze 2014: 37).

Та ко у-зи да на за јед ни ца ла ба во по ста вље ног, не це мен ти ра ног ка ме ња, 
у ко јој сва ки еле мент за др жа ва са мо стал ност али се и од но си пре ма дру ги ма 
уста је, с јед не стра не, „про тив по је ди нач но сти ко је су про ста вља ју чо вје ка 
чо вје ку те хра не не из ље чи во не по вје ре ње“, а с дру ге, „про тив Уни вер зал-
но га или Цје ли не, ста па ња ду ша у име ве ли ке љу ба ви или ми ло ср ђа“. Опе-
ри сав ши се на оба фрон та, од по је ди нач ног и уни вер зал ног, пре о ста ју „ори-
ги нал ни“ љу ди у жи во ту брат ске за јед ни це чи ји су чла но ви спо соб ни за 
„по ве ре ње“, спо соб ни за „ве ру у се бе, у свет и у по ста ја ње“; „за јед ни ца про-
на ла за ча, точ ни је бра ће с ар хи пе ла га, ко ји спо зна ју за мје њу ју вје ро ва њем, 
или при је ’по вје ре њем’: не вје ро ва ње у не ки дру ги сви јет, не го по вје ре ње у 
овај сви јет ов дје, те у чо вје ка као Бо га“. Упра во она ко ка ко је Бар тлби од 
адво ка та тра жио са мо „ма ло по вје ре ња“ – уме сто „ми ло ср ђа, чо вје ко љу бља, 
свих крин ки очин ске функ ци је“ (deleUze 2014: 38‒40). Упр кос то ме што се 
отац вра тио у сво јој дру штве ној функ ци ји и утвр дио ла ба во це мен ти ран 
зид др жа во твор ним „но вим це мен том“ (deleUze 2014: 40‒41), Мел ви лов 
„Бар тлби“ на ста вља да „чу ва пра ва јед ног на ро да ко ји ће тек до ћи“, јед ног 
људ ског по ста ја ња ко је бра ни мо гућ но сти нео за ко ње ног жи во та. 

Схи зо фре но по зва ње: прем да ка та то ни чан и ано рек си чан, Bar tleby није 
бо ле сник, не го ли јеч ник бо ле сне Аме ри ке, Me di ci nema n, но ви Крист или 
брат сви ју нас (deleUze 2014: 42‒43). 

Али, не по ка зу је ли и Мел ви ло ва при ча да цар ство за ко на мо же, ма ње или 
ви ше ла ко, да ин кор по ри ра Бар тлби јев агра ма тич ки от пор, па и оне мо гу ћи 
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ону за јед ни цу бра ће као хо ри зон тал не мре же син гу лар но сти ко ју не ве зу је 
ни за ка кав за кон оца ко ји би струк ту ри рао це ли ну? Ни је ли упра во Бар тлби-
јев лик фи гу ра без из глед ног „ап со лут ног од би ја ња“? (cooke 2005: 97, 88; 
negri–Hardt 2000: 203‒204) От клон од за ко на, ма кар за ис хо ду скло не 
ми сли о це, сам со бом не про из во ди ни шта но во. Ако од би ја њем и по чи ње 
осло бо ди лач ка по ли ти ка, оно из ве сно још ни је и ре во лу ци ја, са сво је осма-
трач ни це за па зи ће Не гри (Ne gri) и Харт (Hardt):

По треб но је да ство ри мо но во дру штве но те ло, што је про јект ко ји иде 
да ле ко из над од би ја ња. [...] Тај про јект не во ди ка го лом жи во ту ho mo tan tum-а, 
већ ка ho mo ho mo, ка чо ве чан ству на ква драт, обо га ће ном ко лек тив ном ин-
те ли ген ци јом и љу ба вљу пре ма за јед ни ци (negri–Hardt 2000: 204).

Да би се по бу на пре тво ри ла у ре во лу ци ју по треб но је не што пре ко пу ког 
од би ја ња, по треб на је љу бав као фун да мен тал ни афект от по ра, као „по зи тив-
ни“ еле мент не га ци је за ко на, по тре бан је це мент ко ји ве зу је мно го стру кост 
син гу лар но сти у оно мно штво (mul ti tu de) ко је код Не гри ја и Хар та сто ји на 
ме сту Де ле зо ве за јед ни це бра ће без оца (negri–Hardt 2004: 413, 100).

Уса мље ни от пор до смр ти Бар тлби ја не мо же да пред ста вља пре двор-
је дру штва за ко је Не гри и Харт ве ру ју да се вре ди бо ри ти или у ко ме вре ди 
жи ве ти. Бар тлби је за њих пре по је ди нац у го ми ли, а не во ле ћа син гар ност 
у мно штву. Као ак ту ел ни чи нов ник, он ка зи ва њем адво ка ту I wo uld pre fer 
not to по-ка зу је да се не мо же при ко ва ти за дру штве ни иден ти тет чи нов ни-
ка, већ је син гу лар ност ко ја из ми че гра ни ца ма за ко на, али шта ће ак ту ел но 
по ста ти по што умак не за ко ну ре зул тат је сло бод не игре по тен ци јал но сти 
ко ја се не мо же од и гра ти без уко ре ње но сти у мно штву дру гих син гу лар но сти. 
Ра до сна љу бав Фра ње Аси шког за бив сто ва ње,6 а не Бар тлби је ва при ча, 
пре ма Не гри ју и Хар ту, па ра диг ма је за оно за јед нич ко у за јед ни ци бра ће. 
Не Де лез, ко ји по ми ње љу бав у свом есе ју су прот ста вља ју ћи се ми ло срд ној 
хри шћан ској љу ба ви, а брат ску за јед ни цу на зи ва „за јед ни цом са ма ца“, la 
com mu na uté des céli ba ta i res (deleUze 2014: 34): це ли бат не мо же би ти па ра-
диг ма љу ба ви. Али ка ко по сти ћи ре жим љу ба ви или ка квим љу бав ним пре-
вра том оства ри ти за јед ни цу бра ће, пи та ње је ко је су оста ви ли нео д го во ре-
ним Не гри и Харт, ма кар ко ли ко и Де лез. 

С дру ге стра не, да ли нам је та кав или ика кав пре врат уоп ште по тре-
бан? Да ли је по ни ште ње оца уоп ште по жељ но? Пси хо а на ли за зна још од 
Фрој да (Freud) да је ла ко уби ти оца и на тај на чин уста но ви ти за јед ни цу 
бра ће; про блем је, ве ру је се, што би та де те ри то ри ја ли зо ва на за јед ни ца 

6 За ко ну и до ми на ци ји Фра њо су прот ста вља ра дост за јед ни штва са свим ство ре њи ма 
у њи хо вом по сто ја њу – и због ње га – у ко ме пре би ва ју и све њи хо ве раз ли ке, у ко ме је ап-
со  лут на по тен ци јал ност мно штва син гу лар но сти из ко је сва бив ству ју ћа на ста ју (negri–
Hardt 2000: 356‒359, 413). Схва та ње ра до сти Не гри ја и Хар та из ве де но је и из ње ног Спи но-
зи ног (Spi no za) од ре ђе ња као стра сти, као, „ста ња тр пље ња ко јим дух пре ла зи ве ћем са вр-
шен ству“ (sPinoza 1983: 112). Осе ћа мо ра дост ка да смо ду бље по ве за ним са бив ство ва њем и, 
на про тив, ту гу, ка да смо од се че ни од све та. Ра до сна љу бав је след стве но осе ћа ње по ве за но-
сти са свим бив ству ју ћим уко ре њи ва њем се бе у чи ње ни ци пу ког по сто ја ња све га што је сте.
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уни ште ног за ко на за па ла у ха ос ра та свих про тив свих. Ако бра ћа мо гу да 
раз ре ше тај су коб је ди но из ми шља њем но вог оца, то те ма, ко ме опет мо гу 
да ти ау то ри тет за ко на (frojd 2014), не би ли он да Де ле зов ho mo tan tum мо гао 
да по сто ји са мо вир ту ел но, а за јед ни ца ко ју би бра ћа евен ту ал но и оства ри ла 
рас па ла би се из ну тра, те би је ра ди је ва ља ло из бе ћи?

Про бле ма ти зу ју ћи Де ле зо во пре во ђе ње – пу тем књи жев но сти – он то-
ло шке си ле жи во та у чи сте син гу лар но сти ко је ула зе у ега ли тар ни мо дус 
по ли тич ког по ста ја ња без пре фе рен ци је, без об ли ка, у стал ном по кре ту, без 
по себ но сти и без оца, Ран си јер не ве ру је да би та ква „по ли ти ка у по кре ту“ 
уоп ште би ла до бра. По твр ду на ла зи у оној Де ле зо вој ме та фо ри ко ја га на ро-
чи то по га ђа: дру штва бра ће као не це мен ти ра ног, ла ба во по ве за ног ка ме ња, 
где сва ки еле мент има вред ност по се би али и у од но су на дру ге. Та сли ка 
би очи то да се су прот ста ви уре ђе њу за јед ни це Оца са чвр стом хи је рар хи јом, 
али ипак пред ста вља „сло бод но дру штво“ као – зид: као за гра ђи ва ње пу та 
„љу ди ма ко ји ће до ћи“ (rancière 2004: 161‒162). Исто као што текст не може 
да по сто ји са мо на мо ле ку лар ном ни воу, ни на род за јед ни це бра ће без оца 
не мо же да по сто ји у сло бод ном (а) хе те ро ном ном ста њу. Исто као што екс-
пре сив ни де та љи књи жев но сти на је дан или дру ги на чин мо ра ју да се др же 
ску па у ау то ном ној фор ми тек ста, та ко Де ле зо ва за јед ни ца сло бод не и јед-
на ке бра ће мо ра да за до би је фор му у ко јој је хе те ро но ми ја ре пре зен то ва на 
а јед на кост за јам че на. Сли ком зи да, „јед ном од по след њих ве ли ких, сна жних 
сли ка с ко ји ма нас је Де лез оста вио“, пре ма Ран си је ро вом уви ду, Де лез упра-
во иг но ри ше тај на лог (rancière 2004: 161‒162). Он ко ри сти књи жев ност 
као сред ство про бо ја ње го ве он то ло ги је у по ље по ли ти ке, али ту про ход ност 
бло ки ра, твр ди Ран си јер (2004: 164), упра во ње го ва сли ка зи да.

5. свејеМоГУће. Мо гло би се за и ста ре ћи да Де лез Бар тлби ја ви ди као 
оте ло вље ње вла сти тог фи ло зоф ског про јек та, ко ји се осла ња на оне не су бјек-
тив не, нео гран ске, не гра ма тич ке мо ћи „жи во та“ ко је за сту па или у дело ста вља 
књи жев ност. Али ако ње го во чи та ње учи та ва или ис ку ша ва сво ју „онто ло ги-
ју“ (ре)ин те р пре ти ра ју ћи јед но де ло, у још ве ћој ме ри то ва жи за Агам бе но ву 
(Agam ben) ана ли зу „Бар тлби ја“. Она је не скри ве но из ве де на у кљу чу ње го ве 
те о риј ске кон сте ла ци је „по тен ци јал но сти“ – ко јој та ко ђе ве ру је да и Бар тлби 
при па да. На и ме, Агам бен уве ра ва да је за пад на етич ка ми сао пре ви ђа ла или 
из бе га ва ла про блем по тен ци јал но сти, сво де ћи га на про блем во ље и ну жно-
сти и усред сре ђу ју ћи се на то шта се же ли или шта мо ра да се чи ни – уме-
сто шта мо же да се чи ни. По тен ци јал ност је ва ља но пред ста вља на, још (к)од 
Ари сто те ла, тек као она пло ча на ко јој ни шта ни је ис пи са но: пре ак ту а ли зо-
ва ња, по сто ји мо гућ ност да се ми сли или не ми сли, пи ше или не пи ше – и 
упра во тај по тен ци јал ко ји тре ба или не тре ба ак ту а ли зо ва ти са чи ња ва 
чи сту по тен ци јал ност ми шље ња или пи са ња. „Исто као што ар хи тек та за-
др жа ва свој по тен ци јал да гра ди чак и ка да га не ак ту а ли зу је та ко ми сао 
по сто ји као по тен ци јал да се ми сли или да се не ми сли, као во шта на пло ча 
на ко јој ни шта ни је на пи са но“ (agaMben 1999: 245).
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Бар тлби је, пре ма Агам бе ну (1999: 254), фи гу ра те са вр ше не по тен ци-
јал но сти: он је „по стао пло ча за пи са ње; он ни је ни шта дру го до бео лист“. 
Бар тлби јев ис каз „Ра ди је не бих“ оспо ра ва иде ју да по тен ци јал ност не може 
да пре ђе у ак ту ел ност без во ље. Ни је реч о то ме да он не же ли да пре пи су-
је или да на пу сти кан це ла ри ју – он јед но став но ра ди је не би. Уни шта ва ју ћи 
на тај на чин мо гућ ност кон стру и са ња од но са из ме ђу спо соб но сти и во ље, 
Бар тлби је ва фор му ла по ста је са да „фор му ла по тен ци јал но сти“ (agaMben 1999: 
255). Агам бен усва ја Де ле зов ар гу мент да фор му ла отва ра зо ну не раз лу чи-
во сти из ме ђу „да“ и „не“, афир ма ци је и не га ци је, по жељ ног и не по жељ ног, али 
до да је да се та зо на про те же и на по тен ци јал да се бу де или чи ни и по тен-
ци јал да се не бу де или не чи ни. Фор му ла је чак не сво ди ва ни на по лар ност 
бив ство ва ња и ни шта и упра во сто га „еман ци пу је по тен ци јал ност и од ње не 
ве зе са ’ра зу мом’ (ra tio) и од ње не под ре ђе но сти бив ство ва њу“ (agaMben 1999: 
258). Она по сто ји ау то ном но, без раз ло га, у ин ди фе рен ци ји бив сто ва ња и 
ни шта и, од би ја ју ћи да их су прот ста вља, прет хо ди обо ма као „мо гућ ност 
ко ја пре ва зи ла зи оба“ (agaMben 1999: 259).

Осло ба ђа ју ћи по тен ци јал ност од раз ло га, до во де ћи у пи та ње са мо бив-
сто ва ње, пре (или из ван) оно га што је већ од ре ђе но као исти на или лаж, Бар-
тлби пред у зи ма је дан „екс пе ри мент по тен ци јал но сти“ за ко ји Агам бен ве-
ру је да би мо гао да се пре о бра зи и у „па ра диг му књи жев ног пи са ња“ (1999: 
260‒261). Фор му ла је не про вер љи ва: бу ду ћи да је без исти не и да прет хо ди 
ак ту а ли зо ва ном бив ство ва њу и не бив сто ва њу, она се не ба ви ак ту ал ном 
ег зи стен ци јом или не ег зи стен ци јом ства ри, већ њи хо вом по тен ци јал но шћу. 
Она пред ста ва ља је дан „екс пе ри мент ап со лут не кон тин ген ци је“, оног „би-
ва ња“ ко је мо же и да бу де и да не бу де (agaMben 1999: 261). И она нај зад 
при зи ва ону тек по тен ци јал ност про шло сти – уме сто да про шлост ви ди у 
не ка квој ну жној ли ни ји до га ђа ја (agaMben 1999: 262): исти на про шло сти 
ни је ну жно по ја вљи ва ње или не по ја вљи ва ње пар ти ку лар ног до га ђа ја, већ 
ње на исти на на сту па из ван или пре за у зи ма ња ме ста ма ко је од те две мо гућ-
но сти и са сто ји се у по ја вљи ва ња ње не по тен ци јал но сти, то га да до га ђа ја 
мо же и би ти и не би ти. „Агам бе нов Бар тлби“ нас под се ћа на ту исти ну: сва ка 
ак ту а ли за ци ја по тен ци јал но сти зна чи да не што дру го ни је ак ту а ли зо ва но. 
Бар тлби пре ста је да пре пи су је, твр ди Агам бен (1999: 268), за то што веч но 
ре пе ти ти ван чин пре пи си ва ња по ни шта ва по тен ци јал не пре пи си ва ња; не-
ис по ру че на пи сма из Бар тлби је вог прет ход ног упо сле ња „ши фре су до га-
ђа ја ко ји су се мо гли зби ти, али се ни ка да ни су од и гра ли“.

Све то усме ра ва па жњу не са мо на по тен ци јал да се бу де, већ и на по-
тен ци јал да се не бу де, ства ра ју ћи зо ну ин ди скре ци је из ме ђу оно га што је 
мо гло не би ти али је би ло и оно га што је мо гло би ти али ни је. Та ко и про-
шлост за др жа ва сво ју по тен ци јал ност. И та ко, на Де ле зо во за па жа ња да је 
Бар тлби но ви Христ ко ји је до шао да уки не ста ри за кон и да ина у гу ри ше 
но ви ман дат, Агам бен има до след ни ко рек тив ни до да так. Ако је Бар тлби 
но ви ме си ја, он ни је до шао, по пут Ису са, да ис ку пи оно што је би ло, већ да 
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са чу ва оно што ни је (agaMben 1999: 270). Бар тлби се ис по ста вља као лик 
по тен ци јал но сти ко ји об на вља из вор но је дин ство оно га што се зби ло и оно-
га што се ни је зби ло, а ње го ва нео д ре ђе на фор му ла ко ја леб ди из ме ђу бив-
сто ва ња и не бив ство ва ња уки да све фи ло зоф ске прин ци пе – во љу, раз лог 
и ну жност – ко ји су на сто ја ли да одво је по тен ци јал но од „им по тен ци јал ног“. 
Уме сто да „да ју на гра ду или веч ну ка зну оно ме што је би ло“, Бар тлби је ве 
ре чи но се обе ћа ње но вог ства ра ња ко је се же у сре ди ште свог „по ја вљи ва ња-
-ил и-не по ја вљи ва ња“ (agaMben 1999: 271) – за сту па ју ћи Агам бе но ву он то-
ло ги ју по тен ци јал но сти.

6. МањејевИше. Бар тлби је ва „фор му ла“, да кле, и код Де ле за и код 
Агам бе на ства ра зо ну нео д ре ђе но сти у ко јој су су спе н дoва ни и афир ма ци ја 
и не га ци ја, и бив сто ва ње и не бив сто ва ње. И у Де ле зо вој и у Агам бе но вој 
ана ли зи Бар тлби фун ки о ни ше као ре пре зент оно ло шког про јек та, јед ном 
„жи во та“, дру ги пут „по тен ци јал но сти“. И Де лез и Агам бен Бар тлби ја ве-
зу ју за не што но во, за мо гу ће, за лик но вог ме си је, јед ном пре по ру чу ју ћи 
дру штво брат ства по су то ну ота ца, дру ги пут об на вља ју ћи исто ри ју до ње ног 
пу ног по тен ци ја ла и под се ћа ју ћи на оно што се ни је до го ди ло. Бар тлби се, 
у том сми слу, и код Де ле за и код Агам бе на по ја вљу је као књи жев ни гла сник 
не ког све та ко ји прет хо ди ак ту ел ном уре ђе њу ово га све та. Раз ли ке по чи њу 
та мо где „Де ле зов Бар тлби“ ова пло ћу је јед ну он то ло шку моћ ко ја има је-
зич ке, етич ке и по ли тич ке по сле ди це. Агам бе но во чи та ње, пак, не из но си 
по сле ди це с об зи ром на прет хо де ћи или по сто је ћи свет, већ под се ћа на свет 
мо гућ но сти. Док Де ле зо ва ана ли за ис ти че је дин стве ни лик Бар тлби ја и ње-
го ве фор му ле и ин си сти ра на књи жев ним ефек ти ма, Агам бен га у ве ћој 
ме ри „ко ри сти“ као при мер свог фи ло зоф ског ста но ви шта, као је дин стве но 
ме сто у ге не а ло ги ји по тен ци јал но сти ко је по ка зу је да се по тен ци јал ност 
мо же из ра зи ти. Ран си јер са сво је стра не про бле ма ти зу је Де ле зо во чи та ње 
„Бар тлби ја“ као са у че сни ка он то ло шке мо ћи жи во та ко ја кроз ње го ву уз не-
ми ру ју ћу књи жев ну фор му лу ба шти ни и обе ћа ње свог етич ког и по ли тич-
ког ис пу ње ња у ви ду дру штва брат ства и мо рал ног жи во та по ве ре ња. Исто 
као што књи жев но де ло не мо же да се са сто ји са мо од еман ци по ва них екс-
пре сив них де та ља без ау то ном не фор ме, ни по ли тич ко дру штво бра ће не 
мо же да по сто ји у бес ко нач ном кре та њу, без фор ме ко ја ре пре зен ту је ње го-
ве прин ци пе. „Књи жев ност не отва ра про лаз де ле зов ској по ли ти ци. Не ма 
ди о ни зиј ске по ли ти ке“ (rancière 2004: 164).

Кон фу зи ју, из гле да, ства ра Де ле зо во (на)име но ва ње Бар тлби ја ме си јом. 
То ево ци ра за ми сао ап со лут ног спа се ња, пред ста ву не ко га ко ће ре ши ти све 
про бле ме све та и по кре ну ти но во до ба чо ве чан ства. Ме ђу тим, Де ле зо во 
„ме си јан ство“ не од но си се на обе ћа ње ко нач ног по ми ре ња у ко јем би сви 
кон флик ти би ли па ци фи ко ва ни. Оно се су прот ста вља два ма прин ци пи ма, 
на и ме спа се њу и ми ло ср ђу (deleUze 2014: 40). То су те о ло шки кон цеп ти, зави-
сни од тран сцен дент ног Бо га ко ји дик ти ра за кон. У слу ча ју спа се ња, ме си ја 
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је пред став ник тог за ко на: на суд њи дан Христ се вра ћа на зе мљу да су ди 
жи во ти ма љу ди пре ма бож јим ме ри ли ма. У слу ча ју ми ло ср ђа, он по ста је 
ре пре зент за ко на да се во ли бли жњи. И спа се ње и ми ло ср ђе па да ју у зам ку 
пре тва ра ња по је ди на ца у по себ но сти уну тар бо жан ског пла на. Бог је већ 
кон фи гу ри сао струк ту ру и за кон све та и чо ве чан ство му се по ви ну је или 
иш че ку ју ћи ме си ју или љу ба вљу пре ма бли жњи ма. Но во је у Де ле зо вом 
ме си јан ству да је оно де мо крат ско.7 То је пот пу но раз ли чи та сли ка од спа-
се ња или ми ло ср ђа, где се су бјект од ри че мо ћи да би је усту пио тран сцен-
дент ном Бо гу. Моћ у де мо кра ти ји не не ста је – оста је с „на ро дом“ – са мо је 
пре кон фи гу ри са на и ре ди стри бу и ра на.8 Раз ли ке се не раз ре ша ва ју, већ им 
се да је про стор да се из ве ду.

Де лез је, на рав но, спо ља гле да но, мо гао би ти од ре ђе ни ји у по гле ду тога 
ка ко ме си јан ска де мо кра ти ја тре ба да се струк ту ри ра и ма ње ма гло вит у 
по гле ду по ну де кон крет ног по ли тич ког по рет ка. Али и ње го во опи ра ње да 
од го во ри тре ба ви де ти као је дан од го вор – из о ста нак од го во ра су ге ри ше 
хо ти мич но уз др жа ва ње од по ну де на цр та но ве за јед ни це. Он ну ди са мо 
алат ку љу ди ма да са ми сми сле ка кви жи вот(и) и за кон(и) у де мо крат ском 
дру штву бра ће тре ба да бу ду, кло не ћи се ри зи ка да и сам по ста не „отац“. 
Нај ви ше што мо же се би да до зво ли је да ука же да, ка да је очин ска функ ци-
ја уки ну та, Бар тлби – лик от по ра оној за јед ни ци Оца у ко јој су жи во ти 
љу ди под ре ђе ни оп штим за ко ни ма ко ји ре гу ли шу ви ше стру кост жи во та 
уну тар из во дљи вих огра ни че ња и дик ти ра ју при ла го ђа ва ње де фи ни са ним 
ре пре зен та ци ја ма – по ка зу је пут ка оном пот пу но дру га чи јем: ка жи во ту 
не ин те гри са ном за ко ном, жи во ту из ван на си ља је зи ка и за ко на као ап со-
лут ном по тен ци ја ли те ту, жи во ту ко ји ни на ко ји на чин ви ше ни је под ре ђен 
за ко ну, већ по то њи по ста је објект сло бод не игре по тен ци јал но сти. Ре ћи 
ви ше би ло би пре ви ше.

7 Ова ви зи ја „де мо крат ског“ се чи ни на пр ви по глед бли ском Де ри ди ном (Der ri da) 
пој му „де мо ка ти је ко ја ће до ћи“. Али ме си ја је код Де ри де у од сут но сти при су тан лик ипак 
оног спа се ња ко је до ла зи од о зго и, као ап со лут на дру гост, тран сцен ди ра исто ри ју (derida 
2004). Ме си јан ска де мо кра ти ја је код Де ле за, у бит ном сми слу на про тив, има нент ни а не 
тран сцен дент ни лик ко ји ће до ћи. Она је већ ту као нео ства ре на по тен ци јал ност, као са ма 
ап со лут на по тен ци јал ност.

8 Де лез се осла ња на Фу ко о ву (Fo u ca ult) ана ли ти ку мо ћи (fUko 2010; deleUze 1989). 
Као и Агам бен, он не ми сли да за кон тре ба уки ну ти да би на сту пи ла анар хи ја. За кон мо же 
да оста не – уко ли ко је учи њен нео пе ра тив ним . Уме сто да бло ки ра ап со лут ну по тен ци јал-
ност жи во та за ко ном, за кон је под ре ђен по тен ци јал но сти: син гу лар но сти ме ња ју за кон 
она ко како се њи хо ви од но си мо ћи ме ња ју. „Јед но га да на чо ве чан ство ће се игра ти за ко ном 
као што се де ца игра ју ис тро ше ним играч ка ма, не да би об но ви ла њи хо ву ка нон ску упо тре-
бу већ да би је се осло бо ди ла за у век. По сле за ко на се не на ла зи ори ги нал ни ја и ис прав ни-
ја упо треб на вред ност ко ја прет хо ди за ко ну, већ но ва упо тре ба ко ја се ра ђа тек по сле ње га“ 
(agaMben 2005: 64).



955

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

agaMben, Gi or gio. Bar tleby, or On Con tin gency. Gi or gio Agam ben. Po ten ti a li ti es: Col
lec ted Es says in Phi lo sophy. Stan ford: Stan ford Uni ver sity Press, 1999, 243‒271.

agaMben, Gi or gio. Sta te of ex cep ti on, Chi ca go: Chi ca go Uni ver sity Press, 2005.
beket, Sa mjuel, Ne muš to. Ča čak: Dom kul tu re, 1986.
beket, Sa mjuel. Mo loa. Ča čak: Gra dac, 2015.
cooke, Ale xan der. Re si stan ce, Po ten ti a lity and the Law: De le u ze and Agam ben on Bar tleby. 

An ge la ki 10/3 (2005): 79–89.
deleUze, Gil les. Fu ko. Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, 1989.
deleUze, Gil les. The ex gaz sted. Gil les De le u ze. Es says Cri ti cal and Cli ni cal. Lon don: 

Ver so, 1998a, 152‒174.
deleUze, Gil les. The Gre a test Irish Film (Bec kett’s ‘film’). Gil les De le u ze. Es says Cri ti

cal and Cli ni cal, Lon don: Ver so, 1998b, 23‒26.
deleUze, Gil les. Pre fa ce to the Franch Edi tion. Gil les De le u ze. Es says Cri ti cal and Cli ni

cal, Lon don: Ver so, 1998c, iv-v.
deleUze, Gil les. Li te ra tu re and Li fe. Gil les De le u ze. Es says Cri ti cal and Cli ni cal. Lon don: 

Ver so, 1998d, 1‒6.
deleUze, Gil les. Bar tleby ili for mu la. Gil les De le u ze. Bar tleby ili for mu la – Her man Mel-

vil le, Pe ro vo đa Bar tleby, No vi Sad: Ku da. org; Za greb: Mul ti me di jal ni in sti tut, 2014, 
5‒43.

delez, Žil. Raz li ka i po na vlja nje. Be o grad: Fe don, 2009.
derida, Žak. Mark so ve sa bla sti: sta nje du ga, rad ža lo sti i no va in ter na ci o na la. Be o grad: 

Slu žbe ni list SCG; Nik šić: Ja sen, 2004.
frojd, Sig mund. To tem i Ta bu: ne ke po du dar no sti u du šev nom ži vo tu di vlja ka i ne u ro ti

ča ra. Be o grad: Ne ven, 2014.
fUko, Mi šel. Su bjekt i moć. Mi šel Fu ko. Spi si i raz go vo ri. Be o grad: Fe don, 2010, 140‒167.
HorkHeiMer, Max, The o dor W. Ador no. Di a lek tik der Aufklärung. The o dor W. Ador no: 

Ge sam mel te Schrif ten, tom 3, Frank furt am Main: Su hr kamp, 1997.
Melville, Her man. Pe ro vo đa Bar tleby. Gil les De le u ze. Bar tleby ili for mu la – Her man 

Mel vil le. Pe ro vo đa Bar tleby. No vi Sad: Ku da. org; Za greb: Mul ti me di jal ni in sti tut, 
2014, 45‒101.

negri, An to nio, Mic hael Hardt. Em pi re. Cam brid ge: Har vard Uni ver sity Press, 2000.
niče, Fri drih. Ge ne a lo gi ja mo ra la. Be o grad: Gra fos, 1986.
rancière, Jac qu es. De le u ze, Bar tleby, and the Li te rary For mu la. Jac qu es Ran ciè re, In The 

Flesh of Words: The Po li tics of Wri ting. Stan ford: Stan ford Uni ver sity Press, 2004, 
146‒164.

sPinoza, Ba ruh de. Eti ka. Ge o me trij skim re dom iz lo že na i u pet de lo va po de lje na. Be o grad: 
BIGZ,. 1983.

ŽUkaUskaitė, Audronė. Po ten ti a lity as a Li fe: De le u ze, Agam ben, Bec kett. De le u ze Stu di es 
6/4 (2012): 628‒637.



956

Predrag M. Krstić

LAW AND RE SI STAN CE: LI TE RARY-THE O RE TI CAL RE AC TI ONS  
TO THE ’BAR TLEBY’ CHAL LENG

S u m  m a r y

Mel vil le’s no vel la ’Bar tleby, the Scri ve ner. A Story of Wallstre et’, writ ten in the 
mid dle of the ni ne te enth cen tury, en co un te red unex pec ted pro ces sing in the se cond half 
of the twen ti eth cen tury. Pro mi nent phi lo sop hers and li te rary the o rists re vi ta li zed and 
re in ter pre ted it in the key of the ir con cep ti ons, re a ding the cha rac ter of Bar tleby or lo a ding 
in it so me pa ra dig ma tic pro perty that co uld be in struc ti ve for con tem po ra ne ity. The aut hor 
of this pa per be li e ves that this un con clu ded de ba te co uld be pre sen ted thro ugh two key 
con cepts: law and re si stan ce. Af ter pre sen ting the plot and so me sig ni fi cant mo ments of 
Mel vil le’s text, the first part of the pa per com ments on De le u ze’s and Ran ciè re’s in ter-
pre ta tion of Bar tleby’s ’agram ma ti cal’ for mu la, a sen ten ce that re sponds to all the of fers and 
de mands be fo re him: ’I wo uld pre fer not to.’ The cen tral parts of the pa per are de di ca ted 
to the analyses of (in)pos si bi lity or (in)de si ra bi lity of a tran si tion or ge ne ra li za tion that 
the se in ter pre ters at tri bu te to that sta te ment, the tran si tion from gram ma ti cal to et hi cal 
and po li ti cal re si stan ce. In that re spect op po sed, De le u ze’s and Ran ciè re’s vi ews are jo i ned 
by the ra di cally eman ci pa tory-ori en ted sug ge sti ons of Ne gri and Hardt. The fi nal parts 
of the pa per, in spi red by Agam ben’s vi sion of Bar tleby as a cha rac ter re pre sen ting the 
pro no un ce bi lity and ne ces sity of re ha bi li ta tion, in the hi story of We stern tho ught ne glec ted, 
’po ten ti a lity’, po in ting to a kind of con sci o us re duc tion pro ce du re of Mel vil le and/or 
De le u ze in ar ti cu la ting a fi gu re of ’ab so lu te po ten ti a lity’. It wo uld not esta blish a new law, 
but wo uld only ena ble the ga me of po wer and re si stan ce of be ne vo lent sin gu la ri ti es in 
the mul ti tu de which wo uld not be – which sho uld not be – re gu la ted in advan ce.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју
kr stic @in stifdt.bg .ac .rs 
pre krst66@gmail.com



ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

UDC 821.163.41.09 Ilić V.
821.163.41-93.09

https:

Др Зо ри ца П. Ха џић

НЕ ПО ЗНАТ ТЕКСТ ВО ЈИ СЛА ВА ИЛИ ЋА  
О КЊИ ЖЕВ НО СТИ ЗА ДЕ ЦУ*

У ра ду се об ја вљу ју фраг мен ти из не са чу ва ног тек ста Во ји сла-
ва Или ћа по све ће ног књи жев но сти за де цу. Или ћев текст об ја вљен 
је у два на став ка у Днев ном ли сту 25. и 26. ју ла 1892. го ди не, а са чу-
ван је са мо у фраг мен ти ма, у пре пи су Ми ла на Ше ви ћа. Или ће во 
ви ђе ње књи жев но сти за де цу у ве ли кој ме ри ко ре спон ди ра и са 
да на шњим вре ме ном. Та ко ђе, овај Или ћев текст до но си и јед ну од 
пр вих не га тив них оце на Зма је ве по е зи је. 

Кључ не ре чи: Во ји слав Илић, књи жев ност за де цу, Змај, кри-
ти ка.

При ре ђу ју ћи за штам пу Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа у че ти ри то ма 
1981. го ди не, Ми ло рад Па вић је, по пр ви пут, са ку пио на јед ном ме сту про зне 
тек сто ве ово га књи жев ни ка.1 По знат и ка но ни зо ван у срп ској књи жев но сти 
због пе снич ког опу са чи ји од је ци до се жу и до по е зи је на ших са вре ме ни ка, 
Во ји слав Илић ни је ши рој чи та лач кој пу бли ци пре по зна тљив по про зним 
тек сто ви ма. Ма ње не го у сти хо ви ма, Илић се, ме ђу тим, опро бао у пи са њу 
про зе, кри ти ци, пу бли ци сти ци, при год ним го во ри ма... За ла га њем Ми ло-
ра да Па ви ћа, са ку пље ни на јед ном ме сту, и до по ја вљи ва ња ових Са бра них 
де ла ма хом не по зна ти, Или ће ви про зни тек сто ви по ма жу да се све о бу хват ни је 

* Рад је на стао као део на уч ног про јек та 178005 чи ји је ру ко во ди лац проф. др Све тла на 
То мин, а ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.

По пр ви пут су два Или ће ва про зна ра да (Про ле ће и Про паст рим ског цар ства) штам-
па на у књи зи из 1922. го ди не ко ју је при ре дио Ран ко Мла де но вић. Ина че, Па вић је у два 
на вра та при ре ђи вао Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа – пр ви пут су иза шла у две књи ге 1961. 
го ди не по во дом сто го ди шњи це пе сни ко вог ро ђе ња. Дру ги пут су об ја вље на у че ти ри то ма 
1981. го ди не. Сва ко по ми ња ње Или ће вих Са бра них де ла у овом тек сту од но си се на по след ње 
из да ње. 
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раз у ме и ту ма чи ње го во вре ме и де ло. У њи ма про на ла зи мо Или ће ву ми сао 
о књи жев но сти, кри тич ке су до ве, вред но сне оце не, брит ку ми сао и оштро 
пе ро. Па вић и сам на по ми ње да при ку пља ње про зних тек сто ва Во ји сла ва 
Или ћа, као и рад на ње го вим Са бра ним де ли ма ни је био ни лак ни јед но-
ста ван. Ис тра жу ју ћи књи жев ну пе ри о ди ку Или ће вог вре ме на, су о чио се са 
про бле мом не пот пи са них тек сто ва, не раз ре ше них псе у до ни ма, не пот пу ним 
ком пле ти ма ча со пи са, не до ступ ним пу бли ка ци ја ма... (Те шко се код нас, по-
сле свих уда ра на би бли о те ке, али и на шег не ма ра, до ла зи до Са бра них де ла.) 
Та ко и Па вић, у на по ме ни уз че твр ту књи гу Или ће вих Са бра них де ла ста вља 
до зна ња чи та о ци ма да ни је ус пео да до ђе до свих пи шче вих про зних тек-
сто ва, пре пу стив ши то бу дућ но сти и ис тра жи ва чи ма ко ји до ла зе (павИћ 
1981: 275). У сво јој на по ме ни уз про зне са ста ве Во ји сла ва Или ћа при ре ђи вач, 
из ме ђу оста лог, ка же и ово: „Је дан чла нак Во ји сла ва Или ћа о де чи јој књи-
жев но сти об ја вљен је у бе о град ском Днев ном ли сту 1892, бр. 159. и ве ро-
ват но да ље“ (павИћ 1981: 274). Па ви ћу је, да кле, би ло по зна то да је Илић 
пи сао о књи жев но сти за де цу, али му ни је по шло за ру ком да тај текст и 
про на ђе. Раз лог се мо же на ћи у то ме да је и да нас не мо гућ но до ћи до са чу-
ва ног ком пле та Днев ног ли ста, а са мим тим и до овог Или ће вог тек ста.1

У сту ди ји Деч ја књи жев ност срп ска Ми ла на Ше ви ћа из 1911. го ди не, 
пи о нир ском по ду хва ту код нас ка да је реч о пи са њу исто ри је књи жев но сти 
за де цу, по ми ње се, уз гред но, овај Или ћев текст. Ше вић, озби љан ис тра жи-
вач и зна лац, не са мо да је по је ди не сти хо ве Во ји сла ва Или ћа из дво јио као 
зна ча јан и до бар при мер књи жев ног ства ра ња за де цу (шевИћ 1911: 9), не го 
је и овај не по зна ти Или ћев текст на вео као пот по ру соп стве ног ста ва о циљу 
ове вр сте књи жев ног ства ра ња и о то ме ка ква би за пра во тре ба ло да бу де 
лек ти ра на ме ње на де ци: „У јед ној кри ти ци (у Днев ном ли сту. Бе о град 1892. 
бр. 159.) он је [Војислав Илић] устао про тив оних, ко ји су деч ју књи жев ност 
е̍кс пло а ти са ли за сво ју лич ну ко рист, пи шу ћи сти хо ве без то пле фан та зи-
је, са на ка зним сти хом и пе дант но-уси ље ним мо ра ломˈ“ (шевИћ 1911: 32–33).

Вред ног и скрај ну тог Ми ла на Ше ви ћа не по ми њем слу чај но. Ме ђу 
ње го вим ру ко пи си ма по хра ње ним у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, 
под сиг на ту ром М. 10. 828 на ла зе се тра го ви јед ног ве ли ког и, на жа лост, 
не за вр ше ног по сла.2 На ко ри ца ма ово га ру ко пи са сто ји: „Др Ми лан Ше вић, 
Исто ри ја деч је књи жев но сти“. За бе ле же на је и на по ме на, та ко ђе на ко ри ца-
ма, да ру ко пис са др жи 502 ли ста. Ја сно је, да је на кон по ме ну те сту ди је 
Деч ја књи жев ност срп ска, Ше вић сво ја про у ча ва ња исто ри је књи жев но сти 
за де цу на ста вио, на сто је ћи да ство ри де ло ве ћег за ма ха, сво је вр сну син те зу, 

1 У тра га њу за са чу ва ним бро је ви ма Днев ног ли ста по мо гла ми је Да ни е ла Кер ме ци 
из Би бли о те ке Ма ти це срп ске, на че му јој се и ово га пу та за хва љу јем. За кљу чак на шег 
тра га ња је да бро је ви Днев ног ли ста у ко ји ма је Илић об ја вио текст о књи жев но сти за де цу, 
на жа лост, ни су са чу ва ни. 

2 У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске чу ва се нај ве ћи део Ше ви ће ве оста ви не, док 
је ма њи део оста ви не по хра њен у Пе да го шком му зе ју у Бе о гра ду.
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о че му све до чи и овај ру ко пис. У ње му на и ла зи мо на Ше ви ће ве ли сти ће са 
ис пи са ним ми сли ма и ту ма че њи ма, кон цеп ти ма, по да ци ма о пи сци ма за 
де цу и на шим и стра ним, пи сми ма... Ме ђу не по ве за ним хар ти ја ма ру ко пи са 
на ла зе се и пи сма по је ди них пи са ца за де цу ко ји Ше ви ћу ша љу, на ње го во 
тра же ње, по дат ке о свом ра ду и де лу. Стра ни це ру ко пи са пре те жно су испи-
са не по по лу та ба ци ма и са др же ли сти ће са би о гра фи ја ма пи са ца, би бли о гра-
фи ја ма, Ше ви ће ва за па жа ња... Чим се овај ру ко пис отво ри, већ на пр вој стра-
ни је лист ко ји је Ше вић јед но став но на сло вио: Во ји слав. На и шав ши на ове 
Ше ви ће ве ис пи се из члан ка Во ји сла ва Или ћа, од мах ми је би ло ја сно да пред 
со бом имам на го ве штај не по зна тог тек ста. Ка жем на го ве штај, јер Ше вић, 
на жа лост, ни је пре пи сао це ло вит Или ћев текст не го се за др жао на ње му 
ин те ре сант ним из во ди ма. Ме ђу тим, и из ових пре пи са Или ће вог тек ста, 
ко ји ни су на јед ном ме сту у овом ру ко пи су не го рас по ре ђе ни по Ше ви ће вој 
ло ги ци и по тре би, мо же се на слу ти ти ми сао ве ли ког пе сни ка о књи жев но сти 
за де цу. По Ше ви ће вим пре пи си ма, овај Или ћев текст је об ја вљен у Днев ном 
ли сту, у бро је ви ма 159 и 160, штам па ним 25. и 26. ју ла 1892. го ди не. 

Ако се освр не мо на жи во то пис Во ји сла ва Или ћа, он да мо же мо да за кљу-
чи мо да је текст пи сан док је пе сник жи вео у Турн-Се ве ри ну где је ра дио као 
учи тељ и „са мо по ти ту ли“ ди рек тор срп ске ма њин ске шко ле. У Турн-Се ве-
рин оти шао је кра јем 1891. го ди не, да би се већ на ред не го ди не, на кон па да 
Ни ко ле Па ши ћа, вра тио у Ср би ју. Бо ра вак Во ји сла ва Или ћа у Турн-Се ве ри ну 
био је обе ле жен не за до вољ ством ка ко при ли ка ма у шко ли та ко и у ра ду са 
де цом. „Де ца су стра шно на пу ште на и за ба та ље на па ћу му ке има ти са њи ма“, 
пи сао је из Турн-Се ве ри на су пру зи (ИлИћ 1981: 56). Сва ко днев ни кон такт 
са уче ни ци ма под ста као је Или ћа да уо чи све мањ ка во сти у си сте му обра-
зо ва ња де це, али и књи жев ним де ли ма ко ја им се ну де у шко ла ма, а ко ја би 
тре ба ло да пред ста вља ју те мељ у фор ми ра њу ђач ких ин те ре со ва ња, као и 
уче њу и по зна ва њу срп ског је зи ка.

У сва ком слу ча ју, зна чај ових па би ра ка из раз ми шља ња Во ји сла ва Или ћа 
о књи жев но сти за де цу је, не сум њи во, ви ше струк. Ин те ре сант но је да је, у 
мно гим тврд ња ма, у са гла сно сти и са про ми шља њем да на шњих про у ча ва-
ла ца књи жев но сти за де цу. 

По гле дај мо, нај пре, ка ко је Во ји слав Илић раз ми шљао и пи сао.3

3 Ра дост от кри ћа не по зна тих ре до ва Во ји сла ва Или ћа о књи жев но сти за де цу по ве ри ла 
сам про фе со ру Јо ва ну Љу шта но ви ћу. Спре ма ли смо се да за јед но на пи ше мо рад о то ме. 
Мно го број ни по сло ви су нас, ме ђу тим, го ди на ма но си ли на раз ли чи те стра не. Ка да смо, 
ко нач но, при о ну ли на рад, би ло је пре ка сно. Ни ка да не ћу пре жа ли ти то што ни сам дик та-
фо ном сни ма ла ка ко, већ те шко бо ле стан про фе сор, бри љант но ана ли зи ра овај Или ћев 
текст. (Про фе сор и ја смо, увек, чак и при ли ком на шег по след њег ви ђе ња, раз го ва ра ли о 
књи жев но сти. Би ле су то, за ме не, увек под сти цај не раз ме не ми шље ња.)

Про фе сор Јо ван Љу шта но вић не са мо да ће оста ти упам ћен по ве ли ком и зна чај ном 
ра ду по све ће ном књи жев но сти за де цу – био је нај бо љи по зна ва лац књи жев но сти за де цу 
код нас – не го ће у се ћа њи ма свих нас ко ји смо га по зна ва ли и са њим са ра ђи ва ли оста ти 
упам ћен по то ме што је био до бар чо век. На жа лост, за јед нич ку ра дост от кри ћа Или ће вог 
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ВО ЈИ СЛАВ4

Ако у пе сма ма или при ча ма (у оп ште у пе сма ма пи са ним за де цу ва ља 
да су еп ски еле мен ти нај ви ше за сту пље ни) де чи јим не ма то пле фан та зи је, 
жи вих и ја сних бо ја – он да се де те не мо же за ин те ре со ва ти за ону мо рал ну 
тен ден ци ју ко јој је пе сма или при ча на ме ње на. Та ква пе сма или при ча ни је 
у ста њу да осво ји ум ње гов и да у за гре ја ној ду ши ње го вој ре флек ту је оне 
прин ци пе до бра ко је по е зи јом као вас пит ним сред ством ва ља утвр ђи ва ти. 
Ова кве пе сме и при че пи шу љу ди ма хом не по зва ни за тај по сао на до хват; 
из чи сто шпе ку ла тив них об зи ра, ова квим нас ра до ви ма усре ћа ва ју од не ког 
до ба ве ћи на на ших пи са ца, ску пља ча и из да ва ча о Бо жи ћу, Но вој го ди ни, 
Оци ма, Ма те ри ца ма итд. Али од та квих ра до ва не мо гу да се еман ци пу ју ни 
на ши на став нич ки ме ро дав ни кру го ви те се че сто де ша ва да они про ла зе и 
кроз Про свет ни са вет у основ не шко ле на ше.

Во ји слав
Днев ни лист, 1892 бр. 159.

*

Што се ти че кван ти те та овај део на ше књи жев но сти (лек ти ра за уче-
ни ке) при лич но им по ни ра, али ка кво ћом ње го вом не би се баш мо гли по-
хва ли ти; шта ви ше не ће мо пре те ра ти ако ка же мо да је она по ста ла пред мет 
та кве шпе ку ла ци је да је у нај ве ћој ме ри из гу би ла свој со ли дан ка рак тер. 
Има из ве сан број на став ни ка пи са ца, ску пља ча и ре дак то ра, ко ји су и са-
др жи ном и сти лом сво јих спи са до ве ли овај део књи жев но сти на ни во обич-
ног на гва жда ња. – – Ме ђу тим, ако игде, у де ли ма школ ске ли те ра ту ре стил 
ва ља да је умет нич ки – чист, пре ци зан и осло бо ђен од се о ско-ло кал ног 
то на и три ви јал но сти. Што се ти че са ме са др жи не спи са они ве ћи ном сто је 
у при лич ној хар мо ни ји са спољ ном из ра дом а че сто је пу та и пре ма шу ју.

Во ји слав
Днев ни лист, бр. 159 од 1892. (25. ју ла) 

*

За те ме љи то из у ча ва ње је зи ка на пр во ме ме сту, пе сма, стих је, у основ-
ним шко ла ма јед но од нај по год ни јих сред ста ва; на дру гом пак ме сту је од 
ви со ког вас пит ног зна ча ја. У пр вом слу ча ју стих де ти њи уо штра ва се да 

тек ста по му тио је про фе со ров од ла зак. Об ја вљу јем не по знат Или ћев текст за спо мен про-
фе со ру Јо ва ну Љу шта но ви ћу. 

4 При ли ком при ре ђи ва ња Ше ви ће вог пре пи са за штам пу из вр ше но је ујед на ча ва ње 
са са вре ме ним пра во пи сним нор ма ма (по је зи ја – по е зи ја; по јет ски – по ет ски...). Скра ће ни це 
у тек сту су да те као це ла реч. На слов „Во ји слав“ је Ше ви ћев, као и бе ле же ња из ког бро ја 
Днев ног ли ста су Или ће ви на во ди пре у зе ти. 
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еле ган ци ју је зи ка по сте пе но схва ти, но за то стих мо ра да је стро го-умет-
нич ки из ра ђен, а о гре шка ма у ри ми не сме би ти ни го во ра. Та кве гре шке 
чи не да де те не са мо што не на ви ка ва да при ме ћу је нај не жни је ни јан се у 
ак цен ти ра њу по је ди них гла со ва, не го под ути ском рђа ве ри ме чи ни нај ка-
пи тал ни је гру бо сти у из го во ру. О оста лим вр ли на ма фор ме умет нич ке у 
пе сми, од но сно сти ху, ни је по треб но ни да го во рим. Што се ти че дру ге 
ко ри сти ко ја се пе смом до би ја, она је од та ко ве ли ке вред но сти по вас пи та-
ње, да јој нај ве ћу па жњу ва ља с то га по кла ња ти. Њо ме се по сте пе но за па ја 
ду ша де ти ња не жном ху ма но шћу, вр ли на ма, ко је од ње га ва ља да ство ре 
тре зве на, не жна и ју нач ка гра ђа ни на. Ру ко вод ство на став ни ка у овом по слу 
је сте уз ви ше ни за да так у ко ме се и са сто ји нај ве ћи део ње го вог по зи ва.

Во ји слав
Днев ни лист 1892. бр. 159.

*

На жа лост по тре бу ову мно ги су, као што на пред ре ко смо у оп ште о дечјој 
школ ској ли те ра ту ри, екс пло а ти са ли за сво ју лич ну ко рист, пи шу ћи сти хо ве 
без то пле фан та зи је, са на ка зним сти хом и пе дант но-уси ље ним мо ра лом.

Во ји слав Јв.

Змај

Али на ше је скром но ми шље ње да и ве ћи на ње го вих пе са ма не од го-
ва ра оној це ли ко јој их на ши ме ро дав ни кру го ви упу ћу ју. То су ве ћим де лом 
ве о ма не жне и вер не сли ке из жи во та де чи јег, пи са не за ста ри је љу де. Ле-
по та, ко ју му, ста ри ји бу ду ћи, на ла зи мо у ан ђел ској чи сто ти де чи јој, ко ја је у 
пе сма ма овим та ко по ет ски-жи во при ка за на, за де цу не са мо да ни је од ко ри-
сти, не го де ца је ни су у ста њу ни да схва те. За ста ри је пак ко ји ма је пр љав-
шти на у жи во ту по му ти ла чи сто ту ду ше, ко ји су се бо ри ли и ко ји се бо ре 
са мрач ним по ро ком што их са сви ју стра на окру жи ва, Зма је ве су пе сме од 
не ис ка за не вред но сти. Ми се чи та ју ћи те пе сме сме је мо деч јим бри га ма и 
не во ља ма и оним сме шним си ту а ци ја ма у ко је их те бри ге до во де... Али шта 
ту мо же би ти ин те ре сант но за јед ног ма ли шу? Оно што чи ни да те пе сме 
при ја ња ју за ду шу на ма, де те и не при ме ћу је и не раз у ме. Оно не ма по треб-
ног кри те ри ју ма, ко ји се ис ку ством у жи во ту те че те да у ко мич но сти и ле-
по ти си ту а ци је ужи ва.

Во ји слав
Днев ни лист 1892. бр. 159.

*

По ет ска де ла, на ме ње на на ро чи то вас пит ним де ли ма тре ба да су скроз 
про же та вас пит ном па три от ском тен ден ци јом...
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... Али то су ма хом звуч ни сти хо ви, фра зе, од ко јих зво не уши а гла ва 
бо ле.

... Пуц ња ва, про клет ство, дим, а рет ко пра вих по ет ских из ве де них до-
га ђа ја, ко ји нас у ви шој ме ри мо гу за ин те ре со ва ти, ко ји би учи ни ли про сто-
том сво јом си лан ути сак на нас, ко ји би се уре за ли у ду шу на шу. Ту су, на 
крат ко, фра зе ко је не са мо да ни су би ле у ста њу со лид но вр ши ти свој вас-
пит ни за да так не го су оста ви ле за со бом опа сан ре зул тат: не ки глу мач ки, 
те а трал ни из ве шта че ни па тос кад је реч о на ро ду и ње го вој бу дућ но сти... 
Па три о ти зам у ши рем сми слу стро го узев, ни је осе ћај. Па три о ти зам је прин-
цип ко ји ва ља са ве ли ким тру дом и ве ли ким так том уса ђи ва ти у ду шу, те 
да се он по ја ви као осе ћај у љу ба ви на шој пре ма отаџ би ни. По сао око то га 
та ко је огро ман да се нај муч ни је са вла ђу је, на ро чи то он да кад су при ли ке 
еко ном ске у до тич ној др жа ви та кве, да пи та ње о на су шно ме хле бу сто ји 
увек не ре ше но. Ста ви те са мо се би ово пи та ње: Ко мо же во ле ти др жа ву, 
отаџ би ну, у ко јој уми ре од гла ди са по ро ди цом сво јом? па ће се пред ва шим 
ду хов ним очи ма по ја ви ти сви ве ли чан стве но и све те шко ће, на ко је се на-
и ла зи у по слу вас пи та ња на род ног. И ово уз гред на по ми ње мо, да би ва жност 
овог пи та ња што ја че озна чи ли.

Во ји слав
Днев ни лист бр. 160 за 1892 од 26. ју ла. 

*

Јо вић

Ње го ве пе сме, то су ве штач ка по дра жа ва ња пе сма ма на род ним, али не 
хлад не ком пи ла ци је. Сли ке су жи ве, до га ђа ји про сто и ле по из ве де ни, та ко 
да де те мо же схва ти ти и за ин те ре со ва ти се за оне вр ли не, ко ји ма су ју на ци 
у овим пе сма ма укра ше ни, као и у пе сма ма на род ним. На ро чи то се ле по том 
за ми сли и спољ ном из ра дом ис ти че пе сма „Ђак Ми ло ван“. Све је пак пре-
ву че но не ком ве дром бе за зле но шћу, ко ја при ја ња за ду шу, чи ме се и сам 
пе сник као ве о ма сим па тич на лич ност ис ти че.

Ко, да кле, же ли да по е зи јом вас пи та ва омла ди ну и ма су, он ва ља та ко 
да пе ва, ако га је тј. Бог уоп ште од ре дио за тај по сао...

Во ји слав
Днев ни лист 1892, бр. 160 (26 јул)

*

Да кле, из не ве де них фраг ме на та мо же мо да за кљу чи мо да је учи тељ 
срп ске де це у Турн-Се ве ри ну озбиљ но и пре ци зно мар ки рао мањ ка во сти 
књи жев но сти за де цу ње го вог вре ме на. Ла мент да је кван ти тет по ра зио ква-
ли тет, а пи са ње књи жев них де ла за де цу до спе ло у ру ке не до вољ но та лен-
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то ва них и не вич них учи те ља, ни је са мо ла мент Во ји сла ва Или ћа већ се 
про те же и кроз цео ХХ век. (Се ти мо се са мо од лич них кри тич ких тек сто ва 
Ду ша на Ра до ви ћа о књи жев но сти за де цу и о то ме ко све пи ше и са ста вља 
књи ге и бу ква ре на ме ње не де ци!) Књи жев ност за де цу Или ће вог вре ме на 
би ла је про стор ба шка ре ња осред њих пе сни ка и њи хо вих на тег ну тих ри ма. 
Зма је ва по е зи ја и ње гов Не вен бит но су од ска ка ли од про се ка и би ли оми-
ље ни код нај мла ђе чи та лач ке пу бли ке. Ме ђу тим, већ кра јем XIX и у пр вим 
го ди на ма XX ве ка Зма јев култ је по чео да се кру ни под пр вим уда ри ма 
кри ти ке. Ми шље ње оно вре ме не уни вер зи тет ске кри ти ке у по гле ду Зма је ве 
по е зи је би ло је не у јед на че но и, че сто, нео прав да но и не у те ме ље но што су 
по ка за ли са вре ме ни про у ча ва о ци деч је књи жев но сти (љУштановИћ2011: 
253‒262). У нај кра ћем, ка да је реч о Зма је вом ра ду за де цу, кри ти ча ри су 
ишли од из два ја ња по вред но сти Зма је вих сти хо ва на ме ње них де ци (Љу бо-
мир Не дић), па све до њи хо вог не ги ра ња (Бог дан По по вић). На рав но да је 
бит ну уло гу у Зма је вој по зи ци ји у књи жев ном жи во ту има ла и Књи га о 
Зма ју Ла зе Ко сти ћа об ја вље на 1902. го ди не у Сом бо ру. Текст Во ји сла ва 
Или ћа ука зу је се као ка ри ка ко ја је не до ста ја ла у пра ће њу вред но сних оце-
на Зма је ве по е зи је. Но, пре не го што се окре не мо Или ће вој оце ни Зма је вих 
пе са ма за де цу и ме ђу соб ног од но са дво ји це пе сни ка, на пра ви ће мо син те зу 
Или ће вих ста во ва о књи жев но сти за де цу. 

Ите ка ко има исти не у Или ће вој тврд њи да су књи жев ност за де цу де-
гра ди ра ли учи те љи ко ји су, ли ше ни та лен та, ни за ли не ве ште сти хо ве ми сти-
фи ку ју ћи и зло у по тре бља ва ју ћи свој по ло жај.5 Он је имао ја сну ви зи ју ка ко 
би тре ба ло пи са ти за де цу. Био је љу ти про тив ник ло ше лек ти ре, фра зер ског 
па три о ти зма, ло ше фор ме... У тек сту да је мо дер но ви ђе ње књи жев но сти за 
де цу и, бу ду ћи и сам пе сник, пре но си стро ге стан дар де соп стве не по е зи је као 
ме ри ло. Култ фор ме и сти ха, пре по зна тљи ва осо бе ност Или ће ве по е ти ке, 
нео п хо дан је у по е зи ји за де цу. Због то га Во ји слав Илић ис ти че ба на ли зова-
ње ри ма као ве ли ку ма ну пе снич ког ства ра ња, јер та ква књи жев на де ла не 
раз ви ја ју код де це ис тан ча на осе ћа ња за је зик. Нај мла ђи ће усво ји ти пра ви лан 
и чист је зик са мо ако је пе сма на пи са на у до број фор ми и чи стој ри ми. Ин-
те ре сант на је и сме ла ње го ва ми сао да је пе сма и стих ме ђу нај по год ни јим 
сред стви ма за из у ча ва ње је зи ка.

Он уо ча ва и ис ти че зна чај на ра ти ва у књи жев но сти за де цу ко ји мо ра 
би ти до бро об ли ко ван ка ко би се де ца за ин те ре со ва ла и, за јед но са ле пом 
ли те ра ту ром, усво ји ла и мо рал ну по у ку. По е зи ја би мо гла да бу де моћ но 
вас пит но сред ство са мо уко ли ко је до бра. У су прот ном, она мо же по губ но 
да де лу је на обра зо ва ње. 

5 Уре зао ми се у пам ће ње је дан опис Во ји сла ва Или ћа Мла ђег из пе ра Сте ва на Ра ич-
ко ви ћа. Не ка да ме ђу де цом по пу ла ран и че сто де кла мо ван на школ ским при ред ба ма, Во-
ји слав Илић Мла ђи је пре ода вао ути сак до брог и ве штог тр гов ца не го пе сни ка, ну де ћи 
сви ма, чак и на пад но, да ку пе ње го ву књи гу. 
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Из ових фраг ме на та ја сно је да се Во ји слав Илић за ла же за рав но прав-
ност вас пит ног аспек та и ху мо ра и ма ште у књи жев но сти за де цу. За па жа 
да де те не мо же до жи вља ва ти књи жев ни текст као што то чи не од ра сли и 
да ни је до вољ но да пи сац са мо вер но пре но си сли ке де тињ ства и де чи јег 
све та, већ да је нео п ход но да их оне о би ча ва, од но сно да их за чи ни ма штом 
и ху мо ром. Освр ћу ћи се на Зма је ву по е зи ју, Во ји слав Илић тач но уо ча ва 
деј ство књи жев но сти за де цу на од ра сле. Не за до вољ ни са да шњим вре ме ном, 
љу ди се не рет ко окре ћу као уто чи шту и спа су од про бле ма са да шњо сти. 
Оту да, по не кад, зна ју да иде а ли зу ју де тињ ство, а све то Во ји слав Илић види 
као раз лог због ко јег Зма је ва по е зи ја за де цу бо ље ко му ни ци ра са од ра сли ма 
не го са де цом за ко ју је пи са на. У Зма је вој по е зи ји ви ди не до ста так фан та-
зи је и нео бич ног еле мен та ко ји де цу на ро чи то при вла че и ко ји од го ва ра ју 
њи хо вој пер цеп ци ји књи жев ног де ла. Ње го ва по е зи ја ни је ин те ре сант на за 
де цу, тврд ња је Во ји сла ва Или ћа ко ја ни је стра на ни са вре ме ним про у ча ва-
о ци ма Зма је ве по е зи је за де цу. Илић, да кле, нео бич но ја сно уо ча ва раз ли ку 
у пи са њу по е зи је за де цу ко ја гле да очи ма де те та и по е зи је за де цу гле да ну 
очи ма од ра слих, по ри чу ћи функ ци о нал ност ове дру ге. По гле ди из не се ни 
у овом тек сту до би ли су, ка сни је, сво је след бе ни ке.

Ин те ре сант но је и то што Илић Зма ју су прот ста вља са свим за бо ра вље-
ног пи сца за де цу, уред ни ка ча со пи са и учи те ља Ми ха и ла Јо ви ћа. (Да нас, 
уко ли ко се Јо ви ће во име уоп ште спо ми ње, то се чи ни овла шно и он се, у 
нај бо љем слу ча ју, свр ста ва у ред Зма је вих епи го на.) Ме ђу тим, Илић је у 
Јо ви ће вом де лу ви део до бар пу то каз ка ко је по треб но пи са ти за де цу – срећ но 
спо је ну вас пит ну функ ци ју и ли те рар ни дар ко ји је по го дан за вас пи та ње 
де це. Илић на гла ша ва да књи жев ност за де цу сва ка ко тре ба да по се ду је 
вас пит ни ка рак тер, али на при ме ру па три о ти зма у по е зи ји за де цу и ње го-
вом ба на ли зо ва њу, по ка зу је ка ко тај вас пит ни ка рак тер мо же да се пре тво ри 
у сво ју су прот ност.

Не мо же се, да кле, ни да нас мно го до да ти и од у зе ти овом тек сту Во ји-
сла ва Или ћа и ње го вим по гле ди ма на деч ју књи жев ност. 

Али, шта мо же да збу ни чи та о це у овом Или ће вом тек сту? Вра ћа мо се 
са да на Или ће ве спо ме не Зма је ве по е зи је. Ко ли ко је по зна то, ово је јед на од 
пр вих об ја вље них за мер ки Зма је вим сти хо ви ма за де цу, а то је био те рен на 
ко јем је, у то вре ме, уред ник Не ве на био не при ко сно ве ни ау то ри тет. Иа ко 
Или ћев став у ве зи са Зма јем пред ста вља на чел ни по глед на по е зи ју за де цу 
ко јем се не мо же мно го при го во ри ти, чи ни се да је он имао сво је по сле ди це 
оли че не у лич ном од но су из ме ђу дво ји це књи жев ни ца. Има овај Или ћев на-
пад сво ју ван ли те рар ну пред и сто ри ју као што, исто та ко, ова исто ри ја има 
свој епи лог. Лич на не тр пе љи вост из ме ђу Во ји сла ва Или ћа и Зма ја до са да 
је би ла са чу ва на у не ко ли ко чи ње ни ца. Јер, уко ли ко би се по сма тра ле чи сто 
ли те рар не ве зе не би мо гло мно го то га да се ис так не. Мо гло би се ре ћи да је 
Илић био са рад ник Зма је вог Не ве на 1884. го ди не, а да је на кон Или ће ве смр ти 
Змај био пред сед ник Од бо ра за по ди за ње спо ме ни ка Во ји сла ву Или ћу. Спо-
ме ник је тре ба ло да се по диг не од при хо да ко ји би се са ку пио од из да ва ња 
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Во ји сла вље ве Спо ме ни це.6 И ту би се, углав ном по зна та при ча ис цр пла. 
Ла ко би се скре ну ло на при чу о Зма је вом од би ја њу пе сме Пре ра но Ла зе Ко-
сти ћа за об ја вљи ва ње у овој Спо ме ни ци. Змај је Ко сти ће ву пе сму до жи вља-
вао као „лич ну увре ду“ (ераковИћ 2007: 10). Би ло ка ко би ло, пе сма Пре ра но 
об ја вље на је у Де лу 1895. го ди не уз по зна то пи смо об ја шње ња Ла зе Ко сти ћа.7 
Са да ка да пред на ма има мо и фраг мен те не по зна тог Или ће вог тек ста, мо гле 
би још не ке пра зни не да се ис пу не. Под се ти мо да је пр ва не тр пе љи вост из-
ме ђу Во ји сла ва Или ћа и Зма ја бук ну ла 1884. го ди не. На и ме, по сле смр ти 
Ђу ре Јак ши ћа фор ми ран је Од бор за из да ва ње ње го вих де ла ко ји је имао за да-
так и да из др жа ва по ро ди цу пре ми ну лог књи жев ни ка. Јак ши ћев зет, Во ји-
слав Илић, од нов ца ко ји се на ла зио у ру ка ма Од бо ра на ме ра вао је да оде у 
Па риз на шко ло ва ње. Осу је ћен у то ме, Илић је по чет ком на ред не го ди не у 
Бе о град ском днев ни ку на пао Од бор, а исто то је по ње го вом на го во ру учи ни-
ла и Јак ши ће ва удо ви ца. Слу чај је за вр шио пред су дом (павИћ 2005: 64-66). 
Је дан од чла но ва тог Од бо ра био је Змај. Но, ово ипак ни је био ди рек тан су коб 
дво ји це књи жев ни ка и Или ћев гнев ни је био са мо про тив Зма ја упе рен.

Мо гућ но је, ме ђу тим, ка да се пра те тра го ви са чу ва ни у ар хи ва ма, да 
је ипак до шло до за о штра ва ња у од но си ма из ме ђу Или ћа и Зма ја. На то на-
во ди по да так ко ји сам про на шла у ру ко пи сној оста ви ни Па вла По по ви ћа. 
Пи са ла сам већ о то ме да је По по вић не ко ли ко пу та об ја вљи вао тек сто ве о 
Зма ју, и ка ко је у њи ма ви ше био по вр шан не го по у здан.8 При ку пља ју ћи 
гра ђу о Зма ју, По по вић је во дио раз го во ре и са пи шче вим при ја те љи ма. Тра-
го ви тих раз го во ра са чу ва ни су ме ђу ње го вим хар ти ја ма у Ар хи ву СА НУ, 
а ово га пу та по ме ну ћу је дан део из бе ле жа ка Па вла По по ви ћа на ста лих 
по сле раз го во ра са Љу бо ми ром Жив ко ви ћем. Из два јам из на ве де ног раз го-
во ра сле де ће: „Пам флет про тив Зма ја. Док је Змај био у Бе о гра ду (ра ни је), 
изи ђе је дан стра шан пам флет, га дан и же сток, про тив Зма ја; Љуб. Жив ко вић 
чи тао тај пам флет. Пам флет је био ано ни ман али се ве ро ва ло да га је пи сао 
Во ји слав Илић. Ка жу да је због то га Змај оти шао из Бе о гра да.“9 

Ниг де у ли те ра ту ри ни сам на и шла на по мен ово га пам фле та. Не зна се 
да ли је Жив ко вић ми слио на овај Или ћев текст по све ћен књи жев но сти за 
де цу – ве ро ват но ни је – јер пам флет ко ји по ми ње био је ано ни ман. Сва ка ко 
сто ји отво ре на мо гућ ност да сва дљи ви Илић ни је са мо у Днев ном ли сту већ 
и на дру гим ме сти ма, из ко зна ко јих раз ло га, на па дао Зма ја. 

6 У окви ру Зма је ве пре пи ске са чу ван је кон цепт по зи ва за са рад њу у Во ји сла вље вој 
Спо ме ни ци (РОМС, инв. бр. 27. 273). 

7 Ко сти ћу је би ло ја ко ста ло до пи сма ко је је штам пао уз ову „од би је ни цу“. Из пре-
пи ске са Ми ла ном Са ви ћем ви ди се да је же лео да га, уз пе сму Пре ра но, об ја ви и у сво јој 
по след њој пе снич кој збир ци из 1909. го ди не (костИћ 2017: 288‒289).

8 Чак је и Дра го љуб Па вло вић са ко јим је Па вле По по вић са ра ђи вао на из да њу Зма-
је вих Ђу ли ћа и Ђу ли ћа уве о ка у из да њу Срп ске књи жев не за дру ге, при знао на јед ном ме сту 
да По по ви ћев текст пи сан за по тре бе ове књи ге ни је за пре штам па ва ње, јер се По по ви ћу 
ти ме ни ка ко не чи ни услу га. 

9 Ар хив СА НУ, инв. бр. 14492/123‒2.
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Из свих на ве де них сло је ва још увек не по зна те и не це ло ви те при че, не 
мо гу а да се не вра тим на Ла зу Ко сти ћа, јер у све му на ве де ном оста је не ја сна 
и сле де ћа чи ње ни ца. У Књи зи о Зма ју Ко стић ана ли зи ра Зма је ву по е зи ју за 
де цу оце нив ши је као „стар ма лу“ (костИћ 1902: 119) што је екви ва лент но 
вред но сном су ду Во ји сла ва Или ћа из Днев ног ли ста. Слич но је и са Или-
ће вим пи са њем о па три о ти зму у књи жев но сти за де цу ко је се мо же, та ко ђе, 
упо ре ди ти са Ко сти ће вом ана ли зом „ у ве о ма угод ном об ли ку вас пит не“ 
пе сме „Дед и унук“ (костИћ 1902: 114‒117). По ста вља се пи та ње због че га, 
увек до бро оба ве ште ни, Ко стић ни јед ном реч ју не спо ми ње овај Или ћев 
текст о књи жев но сти за де цу. Те шко је по ве ро ва ти да за ње га ни је знао или 
да до ње га ни је мо гао да до ђе.10 Да ли је пре ћут ки ва ње Или ће вог тек ста у 
Ко сти ће вој књи зи би ло тен ден ци о зно? Мо жда је за и ста по сто јао тај Или ћев 
пам флет про тив Зма ја ко ји је, у су шти ни, ви ше го во рио о Или ћу не го о 
Зма ју? Да ли би спо ми ња ње ово га тек ста о деч јој књи жев но сти по ву кло са 
со бом и спо ми ња ње да нас не по зна тог пам фле та и, мо жда, оста ви ло не по-
вољ ну сли ку о ра но пре ми ну лом Или ћу? И да ли би се, он да, Змај мо рао 
од бра ни ти од оштрих и не пра вед них на па да? То све, ве ро ват но, ни је ишло 
у при лог основ ној за ми сли Ко сти ће ве књи ге.

Док не уђе мо у траг од го во ри ма на по ста вље на пи та ња, оста је чи ње-
ни ца да је Илић у Днев ном ли сту уда рио на су је ту та да шњег не при ко сно ве-
ног пе сни ка за де цу. Ви ше је не го ја сно да Змај ни мр твом Или ћу ни је мо гао 
да за бо ра ви ова кво вред но ва ње ње го ве по е зи је. Још ка да би се на то до дао 
и онај пам флет ко ји је По по ви ћу спо ми њао Љу бо мир Жив ко вић, он да и не 
чу ди због че га је Змај био при лич но не за ин те ре со ван пред сед ник Од бо ра 
за по ди за ње спо ме ни ка Во ји сла ву Или ћу. Под се ти мо да Од бор ни је из вр шио 
свој за да так и ис пу нио свр ху сво га по сто ја ња – да ни је би ло Срп ки ња спо-
ме ник Или ћу не би ни био по диг нут на Ка ле мег да ну (хаџИћ 2013: 14). 

Да кле, и фраг мен ти из не са чу ва ног Или ће вог тек ста отва ра ју број на 
пи та ња. Не са мо да у ви до круг чи та ла ца уно се не по зна те Или ће ве ре до ве 
о књи жев но сти за де цу, већ скре ћу па жњу и на Зма јев и Или ћев од нос, као 
и на ре цеп ци ју Зма је ве по е зи је де ци на ме ње не. Та ко ђе, уве ден је у ви до круг 
исто ри ча ра деч је књи жев но сти и је дан за бо ра вљен пи сац за де цу – Ми ха-
и ло Јо вић – чи је би де ло ва ља ло по но во про чи та ти. Као и не ка да Па вић док 
је са ку пљао про зне тек сто ве за Са бра на де ла Во ји сла ва Или ћа, у тра же њу 
од го во ра осла ња мо се на бу дућ ност и оне ко ји до ла зе. 

10 Текст Или ћев, у вре ме ка да је Ко стић пи сао Књи гу о Зма ју, спо ме нуо је Ја ша Про-
да но вић у Про свет ном гла сни ку 1901. го ди не тек сту где је при ка зао књи ге ко је је уре дио 
да нас за бо ра вље ни Ми ха и ло Јо вић: „О Јо ви ће вим пе сма ма дао је по хва лан суд још пре 
де се так го ди на Во ји слав Илић“ (продановИћ 1901: 1250). 
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UNK NOWN TEXT BY VO JI SLAV ILIĆ ON  
CHIL DREN’S LI TE RA TU RE

S u m  m a r y

The pa per pu blis hes frag ments from an un sa ved text by Vo ji slav Ilić de di ca ted to 
chil dren’s li te ra tu re. Ilić’s text was pu blis hed in two se qu els in Dnev ni list on July 25 
and 26, 1892, and is pre ser ved only in frag ments, in a tran script by Mi lan Še vić. Ilić’s 
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vi ew on chil dren’s li te ra tu re lar gely cor re sponds to to day’s ti mes. Al so, this text by Ilić 
brings one of the first ne ga ti ve eva lu a ti ons of Zmaj’s po e try.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ску фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад
zo ri ca_had zic@ff.uns .ac.rs



ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ

UDC 808.5(38)(049.32)

ЗА ШТО ЈЕ РЕ ТО РИ КА УВЕК СА ВРЕ МЕ НА?

(Џорџ А. Ке не ди. Историјаантичкереторике. Урош Рај че вић  
(пре вод са ен гле ског). Не над Ри сто вић (струч на ре дак ту ра пре во да).  

Ло зни ца: Кар пос, 2019; Јенс Кел сен. Шта је ре то ри ка. Је ле на Ста ни шић  
(пре вод са нор ве шког). Ло зни ца: Кар пос, 2019) 

Из да вач ка ку ћа Кар пос из Ло зни це обо га ти ла је на шу кул ту ру зна чај ним књи-
га ма у обла сти ре то ри ке ко ја се круп ним ко ра ци ма вра ти ла на сце ну ко јом је го-
спо да ри ла још од ан тич ких вре ме на. Ре то ри ка за пра во ни ка да и ни је иш че за ва ла 
са хо ри зон та на ко ме се и по ја ви ла за јед но са чо ве ком као ње ним пр вим и пра вим 
ко ри сни ком. Ка да је из го во рио пр ву реч чо век је имао на ме ру дру го га да убе ди у 
не што или да га одо бро во љи на за јед нич ки по ду хват би ло ко је вр сте. Чо век је, да кле, 
од у век био и остао на те ре ну ре то ри ке ма кар да је са мо и јед ну реч упо тре био у 
ње ном по ме ре ном, од но сно пре не се ном зна че њу. 

Исто ри ја ан тич ке ре то ри ке из пе ра Џ. Ке не ди ја нај о бу хват ни је пред ста вља 
све еле мен те ко ји су ва жни за раз у ме ва ње исто ри је и те о ри је ан тич ке ре то ри ке. 
Раз у ме се, то је исто вре ме но и те мељ на ко ме по чи ва ју све но ви је те о ри је ре то ри ке 
и ње не уло ге ко ја се ме ња ла у скла ду са кул ту ро ло шким обра сци ма и круп ним про-
ме на ма ко је су усле ди ле на вер ти ка ли ко ја бе ле жи ду бо ки усек ко ји де ли усме ну 
и пи са ну реч. Ке не ди се раз ли ку је од дру гих ау то ра упра во по то ме што ан тич ку 
ре то ри ку пред ста вља у све тлу ње ног раз во ја у це ли ни. Дру га чи је ре че но, ни је мо-
гу ће про у ча ва ти и раз у ме ти ан тич ку ре то ри ку са мо по гле дом усме ре ним на при-
руч ни ке ко ји се ба ве исто ри јом ове ве шти не или тек уз гред не ким пи та њи ма сти-
ла, тро па и фи гу ра, жан ро ва. Ке не ди се ис црп но освр ће на све ти по ве при прем них 
ве жба ња, про гим на зма та, ко ја пред ста вља ју чвр сту спо ну из ме ђу књи ге и шко ле. 
Про гим на зма та су, као што је са да по зна то, озна ке за књи жев не жан ро ве. Да по-
ме не мо са мо не ке: ба сна, при по ве да ње, хри ја, по хва ла, по ку да, опис (ек фра са). Ове 
ве жбе су пред ста вља ле по че так ре тор ског обра зо ва ња. Увек је ко ри сно на по ме ну ти 
још и то да је ре то рич ко обра зо ва ње у ан ти ци под ра зу ме ва ло трој но је дин ство ко је 
чи не гра ма ти ка, ло ги ка и ре то ри ка. И да су ове ди сци пли не за пра во пред ста вља ле 
tri vi um у окви ру ан тич ког обра зов ног си сте ма по зна тог под име ном Sep tem ar tes 
li be rals. Ке не ди је сва кој при прем ној ве жби по све тио ду жну па жњу ка ко би чи та-
лац у пот пу но сти мо гао да раз у ме за што су те ве жбе би ле ва жне за обра зо ва ње 
бе сед ни ка. Од но сно, чи та лац раз у ме за што је и не кад и са да ва жно да бе сед ни ци 
ко ри сте ода бра на књи жев на де ла у ко ји ма, на при мер, на ла зе из ра ђе не при ме ре за 
по је ди не ве жбе – ба сне, ек фра се, по хва ле, по ку де, хри је, од но сно есе је. Оту да је 
ја сно за што Квин ти ли јан у сво ме об у хват ном при руч ни ку за ре то ри ку јед ну књигу 
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по све ћу је ка но ну књи жев них де ла ко ји сва ки бе сед ник тре ба да про чи та. И да нас 
је та кав ка нон нео п хо дан, мо жда је и по треб ни ји са вре ме ном чи та о цу, од но сно 
бе сед ни ку ко ји же ли да се по све ти овој ве шти ни ко ја га пра ти кроз цео жи вот. 
Ка да је реч о исто ри ја ту ан тич ке ре то ри ке Ке не ди је и ту мај стор сво га за на та. Он 
не при сту па за дат ку та ко да чи та о ца оба ве сти са мо о на сло ви ма де ла ан тич ких 
ре то ри ча ра, већ сва ко де ло по на о соб пред ста вља го то во до по је ди но сти. Ни је ре-
дак слу чај да се из ре ком по зи ва и на во ди ори ги нал не па су се ко ји ма пот кре пљу је 
сво је ста во ве. Та ко смо до би ли, као на дла ну, не са мо су мар ни пре глед ау то ра и 
њи хо вих де ла, већ и увид у про бле ма ти ку ко јом се ба ве. 

Пре вод ко ле ге Рај че ви ћа у пот пу но сти је са о бра зан ле по ти и ја сно ћи сти ла 
ко јим се ори ги нал но де ло од ли ку је. Ко ле га Н. Ри сто вић је сво јим те мељ ним зна-
њи ма у обла сти ре то ри ке, већ и ра ни је до ка за ним и по ка за ним, учи нио да по сао 
ре дак то ра оста ви вид но га тра га о озбиљ ном по ду хва ту ко ји је пред чи та о це до нео 
јед но зна ме ни то и ва жно де ло ко је са да чи ни и на шу кул ту ру и на у ку бо га ти јом у 
обла сти умет нич ке ре чи уоп ште. 

Не ка ко исто вре ме но Кар пос је об ја вио и за ни мљи ву књи гу под на сло вом: 
Штајереторика. Ау тор је Јенс Е. Кел сен. Већ на пр вим стра ни ца ма ау тор про-
бле ма ти зу је сам по јам ре то ри ка и то у ње ном об у хват ном зна че њу од нај ста ри јих 
вре ме на па све до да нас. У пр вом по гла вљу под на сло вом Ка ко да на го во ри те дру ге 
и до би је те оно што же ли те, ни је те шко пре по зна ти тра го ве нај ста ри је де фи ни-
ци је ко ја ре то ри ку од ре ђу је са мо као ве шти ну убе ђи ва ња. Већ су ан тич ки ау то ри 
уо чи ли ње ну мањ ка вост и за ло жи ли се да је ре то ри ка, пре све га, ве шти на мо рал но 
ис прав ног ка зи ва ња (sci en tia be ne di cen di), а у скла ду са тим да је бе сед ник мо рал но 
ис пра ван чо век вешт бе се ђе њу (vir bo nus di cen di pe ri tus). Ре то ри ка је у не ким сво-
јим по љи ма де ло ва ња и на да ље пре по зна тљи ва као ве шти на убе ђи ва ња. Ре то ри ка 
је нај ста ри ји пред мет о ко му ни ка ци ји на све ту. Оту да Кел сен с пра вом ис ти че: 
Ре то ри ка је рас пра ва и де ба та, спа ја ње и раз два ја ње, бор ба и ис тра жи ва ње, то је 
ме сто су сре та умо ва и наш за јед нич ки пут у бо љу бу дућ ност, јер упра во тим пу тем 
го во ра, раз го во ра и ре то рич ке раз ме не, са зна је мо ко смо и шта же ли мо. Уни вер-
зал ни зна чај ре то ри ке огле да се и у чи ње ни ци да је она и да нас, ка ко за кљу чу је 
Кел сен, у нај ма њу ру ку под јед на ко ре ле вант на као у ан ти ци, и она се ти че свих, 
јер је она су штин ско обе леж је чо ве ка. 

Већ у овој де фи ни ци ји за па жа мо у ко јој ме ри је по и ма ње ре то ри ке у ис тој 
рав ни од ан тич ких до мо дер них вре ме на. Ње но тра ја ње не ма усе ка, већ се она само 
при ла го ђа ва но вим по јав ним об ли ци ма де ло ва ња чо ве ка у дру штву. Ау тор се не-
пре ста но по зи ва на три основ на ре то рич ка прин ци па ко ја ва же у свим вре ме ни ма: 
do ce re, de lec ta re, mo ve re. За да так бе сед ни ка је да под у ча ва, тј. да ра ци о нал но и 
ар гу мен то ва но пре до чи оно за шта се за ла же, за тим да одо бро во љи са го вор ни ка да 
то при хва ти и на по кон да га по кре не на кон крет ну ак тив ност да то и оства ри. Са-
вре ме ни бе сед ник де лу је реч ју, ге стом, сли ком, а ко ри сти и све те ко ви не мо дер не 
тех но ло ги је ко је су му на рас по ла га њу. Али што ви ше за да та ка тех но ло ги ја пре у-
зи ма, до да је Кел сен, то је ве ћи ри зик да ће сам го вор ник па сти у сен ку. Про ме не у 
кул ту ри и тех но ло ги ји ути ца ле су и на дру га чи је по и ма ње и при ме ну ре то ри ке у 
жи во ту по је дин ца и дру штва у це ли ни.

Ко ли ка је моћ бе сед нич ке ре чи по ка зу је је дан при мер из са вре ме ног до ба. 
Вин стон Чер чил за вре ме Дру гог свет ског ра та за хва лио се Кра љев ском рат ном 
ва зду хо плов ству за њи хов ве ли ки труд и по бе ду над Нем ци ма овим ре чи ма и ова ко: 
Ни кад у исто ри ји људ ског ра то ва ња ни је се до гов ди ло да ве ли ки број по је ди на ца 
ду гу је то ли ко мно го та ко ма лом бро ју љу ди. Ни ко се не би се ћао ових ре чи да их је 
из го во рио, на при мер, ова ко: Мно го је нас ко ји ду гу је мо ве ли ко хва ла Кра љев ском 
рат ном ва зду хо плов ству за њи хов ве ли ки труд. Тре ба на ово ме ме сту под се ти ти 
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чи та о ца на Сер ге ја Сер ге је ви ча Аве рин це ва ко ји у сво јој књи зи По е ти ка ра но ви
зан тиј ске књи жев но сти, ра све тља ва ова сло же на ре то рич ка и по е зич ка на че ла, 
по себ но у одељ ци ма: Склад у не скла ду и Ра ђа ње ри ме из ду ха грч ке ди ја лек ти ке. На 
мно гим ме сти ма, исти на спо ра дич но, ау тор пру жа чи та о цу увид у спек тар пи та ња 
ко ји ма се ре то ри ка ба ви или ко ја су ва жна за на ше по и ма ње уло ге и зна ча ја ко ји 
ре то ри ка има у људ ском жи во ту. Је зик и ре то ри ка су наш нај ва жни ји кључ за раз-
у ме ва ње све та. Оту да је ра зу мљи во, ка ко ка зу је Еду ард Са пи ро, да се вра та сва ке 
кул ту ре отва ра ју кљу чем ње но га је зи ка. До са да зна мо за ци ви ли за ци је усме не и 
пи са не ре чи и о то ме ка кав је њи хов ме ђу од нос, а од са да мо ра мо да узме мо у об зир 
и чи ње ни цу да је већ на сту пи ла ци вли за ци ја сли ке. Сли ке су моћ не, а по сма тра чи 
не моћ ни. Да ли из то га сле ди за кљу чак да бе сед ник мо же да бу де мо ћан, али нај-
че шће је не мо ћан. На кра ју ау тор нас вра ћа на нео д ло жну ве зу и са вез ре то ри ке и 
ети ке. Не тре ба да се уз не ми ра ва мо због то га што дру ги же ле да нас убе де. Та кав је 
жи вот. И то је до бро. Али тре ба да се уз не ми ра ва мо ако ми са мо не ма мо спо соб-
ност да убе ди мо и не до ста је нам спо соб ност да от кри је мо ка да дру ги по ку ша ва ју 
да нас уве ре на не ча стан на чин, ка да из ра жа ва ју пра зне фра зе, по лу и сти не или про-
сто са мо има ју ло ше ар гу мен те. Бе сед ник, да кле, тре ба да убе ђу је, али он мо ра 
би ти чо век мо рал но ис пра ван. Јер не ма те ства ри на све ту, ка зу је наш Сте ри ја, 
ко ја се у ру ка ма не ва ља лог чо ве ка не би мо гла на зло обра ти ти.

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

vo ji slav.p.je lic @gmail.co m 

UDC 811.163.1”9/10”(049.32)
821.163.1.09:811”9/13”(049.32)

ДРАГОЦЕНА СТУДИЈА О ПОЧЕЦИМА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ РЕЧИ

(Вик тор Са вић. Срп ска књи жев на реч у сво јим пр вим сто ле ћи ма.  
Под го ри ца – Ниш: Ма ти ца срп ска – дру штво чла но ва у Цр ној Го ри,  

Ме ђу на род ни цен тар за пра во слав не сту ди је, 2019, стр. 324)

Срп ска ме ди је ви сти ка до би ла је јед ну из у зет но до бру мо но гра фи ју ко ја на 
ве о ма убе дљив и на уч но уте ме љен на чин при ка зу је срп ску пи са ну реч по чев ши 
од ње них пр вих по твр да.

Ау тор, др Вик тор Са вић, са чи нио је књи гу ко ја се са сто ји из се дам по гла вља 
и пред ста вља из бор ње го вих ра до ва с по себ но пи са ним тек сто ви ма за ову при ли ку 
ко ји се ба ве пра по че ци ма срп ске пи сме но сти из но се ћи и све про бле ме ко ји се од-
но се на те дав не, за там ње не ве ко ве, у ко ји ма је ни кло и раз ви ло се ћи ри ло ме то ди-
јев ско опи сме ња ва ње и хри сти ја ни за ци ја сло вен ског жи вља, па, на рав но, и Ср ба.

Већ у Пр вом по гла вљу (Пр ва сто ле ћа срп ске пи сме но сти, стр. 9–27) Ау тор ће 
ука за ти на то да „До пре два де се так го ди на у срп ској на у ци као да ни је би ло сме ло сти 
да се гла сни је из рек не ми сао да је Ма ри ји но че тво ро је ван ђе ље спо ме ник са срп ског 
под руч ја, а ти ме би се од луч ни је за ко ра чи ло у про шлост ста ри ју од XII сто ле ћа. 
Оста ја ло се на твр ђе њу да је то ̓ ста ро сло вен ски спо ме ник’, мо жда ̓ срп ске про ве нијен-
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ци је’...“ (стр. 9). Не сум њи во је тач но Ау то ро во за па жа ње да се увек тра жи ла ко ре ла-
ци ја са дру гим спо ме ни ци ма ко ји су при па да ли не ком од на ро да бив ше Ју го сла ви је, 
као што је Кло чев збо р ник ко ји би тре ба ло при бро ји ти хр ват ској пи сме но сти, од но-
сно увек се тра жи ла не ка кул ту ро ло шка рав но те жа, без об зи ра на то да ли је то 
оправ да но или ни је. У су шти ни, то ни је би ла „на уч на“, не го „по ли тич ка“ ко рект ност.

Ве ко ви ко ји су прет хо ди ли XII ве ку не по ма жу нам баш мно го да се од луч-
ни је опре де ли мо за ову или ону на уч ну хи по те зу ко ја би ба ци ла ви ше све тла на 
сло вен ску, а у то ме и срп ску, пи сме ност, чи ји су ро до на чал ни ци Сло вен ски апо-
сто ли Св. Ћи ри ло и Ме то ди је. На осно ву тра ди ци је, али и не ких пи са них до ка за, 
при хва та се да су Бра ћа за јед но пре ве ла Псал тир, Је ван ђе ље са Апо сто лом и ода
бра не цр кве не слу жбе итд. (стр. 11), а сам Ме то ди је је био ини ци ја тор и по свој 
при ли ци и са рад ник на пре во ђе њу Но мо ка но на, Па те ри ка или Хо ми ли ја ра и Ста-
ро га за ве та без Књи га ма ка веј ских (стр. 11). Са мо ме Ме то ди ју при пи су је се рад на 
пре во ђе њу бо го слу жбе них књи га за пад ног об ре да.

Вик тор Са вић ис ти че и зна чај дру гих по сле ни ка ко ји су сво јим ра дом за ду-
жи ли сло вен ску (и срп ску) пи сме ност, као што је, на при мер, Све ти Кли мент Ве лич-
ки (од но сно Охрид ски). В. Са вић с пра вом ис ти че и на не ки на чин по ре ди рад ове 
ва жне цр кве не лич но сти са лич но шћу Све тог Са ве Срп ског и ње го вог „кор пу са“, 
ко ји је об ли ко ван кра јем XII ве ка, и Ау тор га ве ма до бро фор му ли ше као осо бе ну 
кул ту ро ло шку це ли ну ко ја тек че ка на сво ју об ра ду (стр. 13).

И та ко ђе зна ча јан Са ви ћев за кљу чак – да они спо ме ни ци ко је по тра ди ци ји 
сла ви стич ка на у ка на зи ва кла сич ним ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма тре ба ло би 
да пред ста вља ју из во ри ште у ко ме би се тра жи ли спо ме ни ци са срп ским је зич ким 
ка рак те ри сти ка ма, као што је, на при мер, Ма ри ји но че тво ро је ван ђе ље.

У Дру гом по гла вљу (Ра ни ста ро сло вен ски је зик и срп ска ре дак циј ска пи сме
ност, стр. 31–56) на по чет ку на чел но се рас пра вља о то ме ко ја је под ло га сло вен ског 
го во ра на ко ме су Со лун ска бра ћа из гра ди ла сло вен ски књи жев ни је зик пре од ла-
ска у Ве ли ку Мо рав ску, ка кав је био фо нет ско-фо но ло шки са став то га го во ра (стр. 
31). Ау тор ци ти ра ре ле вант ну ли те ра ту ру ко ја се ба ви овим пи та њем (Н. Н. Дур но-
во, А. Бе лић, П. Ивић, Р. Бо шко вић, П. Ђор ђић, М. Пе ши кан, И. Гриц кат итд.).1

Го во ре ћи o ha bi tus-у ста ро сло вен ског је зи ка као гла сов ног си сте ма, В. Са вић 
ис ти че, с пра вом, сле де ће: „Ста ро сло вен ски је зик др жи оп шту кон зер ва тив ност у 
фо но ло шком си сте му. Кључ но је чу ва ње ети мо ло шких по зи ци ја оба на за ла и оба 
„је ра“; „је ри“ и „јат“ већ се са ми по се би за ра ни пе ри од под ра зу ме ва ју“ (стр. 45). 
Без об зи ра на мо ди фи ка ци је ка нон ског је зич ког си сте ма ста ро сло вен ског је зи ка у 
окви ру ка сни је на ста лих сло вен ских ре дак ци ја, ути сак је ипак да по сто ји до ста 
из ра зи то је дин ство и то за хва љу ју ћи чи ње ни ци да „је јед на, ис точ но ју жно сло вен ска 
ре дак ци ја ле гла у осно ву ве ћи не пре жи ве лих и спо ме нич ки по све до че них ре дак ци ја.“2

У да љем сле ду В. Са вић пре ци зни је го во ри о на стан ку срп ске ре дак ци је ста-
ро сло вен ског је зи ка и уво ђе њу ћи ри ли це што се, по свој при ли ци, до га ђа у вре ме 
кне за Ча сла ва Кло ни ми ро ви ћа, што би вре мен ски би ло у пр вој пло ви ни X ве ка. У 
то вре ме ћи ри ли ца про ди ре у сфе ру др жав не ад ми ни стра ци је, што исто вре ме но не 
зна чи да је гла го љи ца би ла по ти сну та – она се др жа ла и одр жа ва ла у цр кве но-ли-
тур гиј ској сфе ри – и тај је зик др жав не ад ми ни стра ци је је у сво јој осно ви на род ни. 

1 По сле сва ког по гла вља В. Са вић да је оп се жну ли те ра ту ру, па упу ћу јем чи та о це да по сле 
сва ког по гла вља по гле да ју на ве де не би бли о граф ске по дат ке. Овом при ли ком на ве ла сам углав-
ном са мо срп ске на уч ни ке, осим Н. Н. Дур но воа ко ји је, у не ку ру ку, за чет ник ово га по сла.

2 Ве о ма је до бро што Ау тор упо тре бља ва тер мин ис точ но ју жно сло вен ска ре дак ци ја 
и овом ге о граф ском од ред ни цом, у ства ри, без бед ни је и не у трал ни је за ме њу је уста ље ну 
де фи ни ци ју да је у осно ви ста ро сло вен ског је зи ка сло вен ски со лун ски ди ја ле кат.
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На во де ћи ми шље ње Ире не Гриц кат да је срп ска ре дак ци ја на ста ла се вер но 
„од ли ни је Те то во –Ско пље –Кра то во,“ В. Са вић из но си и сво је ми шље ње. То би 
био „про стор на кнад не пре ра де, а по том и ста би ли за ци је, оме ђен прав ци ма де ло-
ва ња грч ко-сло вен ске Охрид ске ар хи е пи ско пи је у чи јим се окви ри ма на шла и 
Ра шка ар хи е пи ско пи ја 1020. го ди не, а пре ње и дру ге епи ско пи је са срп ског ет нич-
ког те ре на“ (стр. 49). Ау тор ис ти че ва жну чи ње ни цу да се та но ва срп ска ре дак ци ја 
од лич но укло пи ла у ста ри је на сле ђе, под усло вом да је то ста ри је на сле ђе, од но сно 
ста ри ја ре дак ци ја по сто ја ла (стр. 50).

Ис ти че се та ко ђе да је гла го љи ца мо ра ла би ти пр во пи смо код Ср ба и мо же 
се прет по ста ви ти да се у ис точ ним срп ским кра је ви ма, од дру ге че твр ти не X ве ка, 
по че ла по сте пе но по вла чи ти пред ћи ри ли цом, пре све га у све тов ној упо тре би. 
Под вла че се на ро чи то ре чи углед ног срп ског сла ви сте, Пе тра Ђор ђи ћа, да „исто-
ри ја срп ске ћи ри ли це по чи ње са по ја вом сло ва „ђерв“, као њој осо бе ног слов ног 
зна ка“ (стр. 51). По сле ово га сле ди Ау то ро ва да ља ела бо ра ци ја ко ја се ти че ове 
осо бе не срп ске фо не ме.

У Тре ћем по гла вљу (Ре дак циј ске од ли ке пр ве стра ни це Ки јев ских ли сти ћа, 
стр. 59–87), го во ри се о се дам гла го љи цом пи са них пер га мент ских ли сто ва ко ји ма 
се при пи су је ве ли ка ста ри на у од но су на дру ге ста ро сло вен ске спо ме ни ке. У овим 
са чу ва ним ли сто ви ма на ла зе се де ло ви ла тин ске ми се Гре го ри јан ског са кра мен-
та ра а Ау то ро ву па жњу при ву кла је пр ва стра на на ко јој се на ла зи пе ри ко па из 
Па вло ве по сла ни це Ри мља ни ма, ко ја је у ве зи са Ве ли ким по стом (на Ис то ку се 
чи та у Си ро пу сну не де љу, а на За па ду по чет ком по ста), као и ора ци ја све тој Ма-
ри ји ко ја је по по ре клу от пу сна мо ли тва, „с ре до сле дом ко ји ни је уо би ча јен ни у 
ис точ ној ни у за пад ној слу жби. Очи то је реч о оса мо ста ље ној древ ној ора ци ји, 
ко ја је пре шла из слу жбе не у при ват ну мо ли тве ну упо тре бу“ (стр. 59). По свој 
при ли ци, ар хи ман дрит Ан то нин, на сто ја тељ Ру ске ду хов не ми си је у Је ру са ли му, 
про на шао ју је у ма на сти ру Све те Ка та ри не на Си на ју.

Нај ве ћи део ми сал ног од лом ка (1б–7б = Киј1) ве ру је се да је на стао у X ве ку, 
од но сно кра јем ово га ве ка и био би нај ста ри ји спо ме ник из гру пе тзв. ка нон ских 
ста ро сло вен ских спо ме ни ка. Кад је реч о пр вој стра ни (1а = Киј2) сма тра се да је 
она на ста ла на пре ла зу из XI у XII век. Пи та ње је за што је пр ва стра на оста ла 
пра зна и ка сни је би ла по пу ње на кад из ме ђу Киј1 и Киј2 по сто ји то ли ка хро но ло шка 
пра зни на. В. Са вић сма тра да је пр ва стра на би ла пред ви ђе на „за ли ков но укра ша-
ва ње, што се из не ког раз ло га ни је оства ри ло“ (стр. 61). Та ко ђе је ва жна Ау то ро ва 
кон ста та ци ја да су „Па ле о граф ски, гра фиј ски, ор то граф ски и је зич ко-ре дак циј ски 
раз ло зи, по ред тек сту ал не по себ но сти, ути ца ли ... да се пр ва стра на Ки јев ских 
ли сти ћа из дво је но по сма тра у од но су на оста так спо ме ни ка.“ Ва жно је ис та ћи, што 
Ау тор и чи ни, да је пр ва стра на пи са на ка сни јом, упро шће ни јом гла го љи цом у 
ко јој по сто ји са мо јед но „јер“, док су у глав ни ни спо ме ни ка у упо тре би оба „је ра“ 
(осим два из у зет ка) (стр. 62), што све до чи о ве ли кој ста ри ни у од но су на оста ле 
ста ро сло вен ске, „ка нон ске спо ме ни ке“.

И нај зад, што је из у зет но ва жно а ве за но је за на шу пи сме ност, је сте то да је 
још у XIX ве ку за па же но да по сто је мно ги раз ло зи ко ји го во ре у при лог то ме да 
на ста нак овог фраг мен та тре ба ве за ти за ју жно сло вен ско под руч је и на не ки на чин 
и за пи са ра Ди ми три ја ко ји има што кав ску го вор ну под ло гу (иден ти фи ка ци ја пи-
са ра па да у XX век), а по ти цао би из на ших ју го за пад них кра је ва. Овај пи сар Ди-
ми три је гре шни но си и на зив Ол тар ник.

Че твр то по гла вље (Ди ми три је ви за пи си: крат ка бе ле шка и из да ње тек ста, 
стр. 91–109). У овом по гла вљу ко је са др жи крат ку бе ле шку и из да ње тек ста В. Са вић 
нас ин фор ми ше да је у „скрив ни ци цр кве Све то га Ђор ђа у ма на сти ру Све те Ка та-
ри не на Си нај ском по лу о стр ву про на ђе на ... 1975. го ди не ве ли ка гру па сло вен ских 
ру ко пи са и њи хо вих фраг ме на та. То су псал ти ри, слу жаб ни ци и треб ни ци, ми не ји, 
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збор ни ци раз ли чи тог са др жа ја итд., ме ђу ко ји ма бро јем пре те жу ру ко пи си срп ског 
по ре кла (24/41)“ (стр. 91). Углед ни со лун ски сла ви ста, ви зан то лог Ја нис Тар на ни дис 
ура дио је ка та лог по одо бре њу Све тог са бо ра ово га ма на сти ра, а па жњу срп ског 
на уч ни ка В. Са ви ћа при ву као је Псал тир пи сан гла го љи цом, не где у дру гој по ло-
ви ни XI ве ка. Ко декс је са чу ван и има 145 пер га мент ских ли сто ва; ње гов пр ви 
про у ча ва лац био је проф. Тар на ни дис и ло ци рао је овај спо ме ник у ју жно сло вен ски 
кул тур ни про стор. (стр. 92), а је дан од пи са ра је већ по ме ну ти Ди ми три је гре шни, 
или Ди ми три је ол тар ник. В. Са вић об ја вио је за пи се „гла го љи цом и ћи ри ли цом, 
уз тран скрип ци ју и од го ва ра ју ћи пре вод“.

Пе то по гла вље (Срп ски је зик у Ди о кли ји у до ба кне за Јо ва на Вла ди ми ра, стр. 
113–137). Оно се са сто ји из два де ла: I. На род ни је зик (стр. 113–127) и II. Књи жев-
ни је зик (стр. 127–137).3

У пр вом де лу на во ди се ва жан по да так да „Ни су са чу ва ни до ма ћи спо ме ни ци 
из нај ста ри јег пе ри о да у исто ри ји срп ског је зи ка, иа ко се с раз ло гом ве ру је да их је 
би ло“. Ипак се мо же, бар у из ве сном сми слу, ре ћи да је и пре XII ве ка би ло не ких на-
зна ка у ви ду лек сич ких, уса мље них по твр да у ла тин ским и грч ким спо ме ни ци ма. 
Два спо ме ни ка су сва ка ко нај зна чај ни ја, а то је Пор фи ро ге ни тов спис De ad mi ni-
stran do im pe rio ко ји је на стао из ме ђу 948. и 952. го ди не а нај ста ри ји му је пре пис 
с кра ја XI ве ка. Дру ги спо ме ник је Бар ски ро до слов, или Бар ски ље то пис (Ље то пис 
по па Ду кља ни на), а не дав но је пред ло жен на зив Ge sta re gum Scla vo rum. Ово де ло 
је мо ра ло на ста ти по сле 1199. го ди не (стр. 113).

Кон стан ти нов спис цр пе по дат ке из из во ра, усме них и пи са них (око 950. го-
ди не), али и ста ри јих. Ко ри шће на је, на при мер, Те о фа но ва хро ни ка с по чет ка IX 
ве ка. У Ге ста ма се ви де не ка зби ва ња ко ја су се до го ди ла у цен трал ној Евро пи IX 
ве ка. По ја вљу је се и ве ли ко мо рав ски кнез Сва то плук ко ји се сме шта у вре ме „не ког 
фи ло зо фа по име ну Кон стан тин из гра да Со лу на“ (стр. 114). То ће би ти по то њи 
Ћи ри ло, сло вен ски учи тељ и ми си о нар. За ње га ће овај из вор ре ћи да је „за ре дио 
све ште ни ке и са ста вив ши сло вен ско пи смо, пре вео је с грч ког на сло вен ски је зик 
... све те књи ге, уре див ши бо го слу же ње по грч ком об ре ду“. До кра ја ово га одељ ка 
В. Са вић се ба ви ва жним пи та њи ма (на рав но, на во де ћи ли те ра ту ру) фо нет ско-фо-
но ло шке при ро де, ан тро по ни ми јом итд.

У дру гом де лу реч је о књи жев ном је зи ку и из но си се по да так да не ма „са чу ва них 
спо ме ни ка ко ји би све до чи ли о сло вен ском књи жев ном је зи ку у Ди о кли ји у вре ме 
фор ми ра ња срп ско га на род но га је зи ка“. Ау тор на ста вља са об ја шње њи ма за што је то 
та ко. Као при мер – још „ма ње се зна ка кве су при ли ке вла да ле на пре ла зу IX–X ве ка, 
ка да је сло вен ски цр кве ни је зик по сте пе но узи мао ма ха у сло вен ским по кра ји на ма“. 
Пред у слов за раз у ме ва ње ово га пи та ња је сте при хва та ње чи ње ни це да ће „Срп ска 
ва ри јан та цр кве но сло вен ског је зи ка, по гла ви то пи са на на ћи ри ли ци, [бити] ли тур гијски 
и прак тич ни је зик Срп ске цр кве“. Кад је о Ди о кли ји реч и о по то њој Зе ти, и та мо ће 
„срп ско сло вен ски је зик“, као и у це лој не ма њић кој др жа ви, „упр кос фор ми ра ној ије-
кав ској на род ној под ло зи (XIV–XV век), ов де до би ти екав ски из го вор ... у све му то ме 
кључ на је уло га све то га Са ве и са мо стал не Срп ске ар хи е пи ско пи је (1219–1220).“

Ше сто по гла вље (Срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка: од све то га Кли
мен та, епи ско па сло вен ско га до све то га Са ве, ар хи е пи ско па срп ско га стр. 141–263) 
са сто ји се из два де ла. Пр ви део (стр. 141–160) са др жи ко мен та ре ко ји се од но се на 
„Де ло све то га Кли мен та и ње го вих на след ни ка у срп ској тра ди ци ји“, при че му се 
по ла зи од књи жев ног кор пу са све то га Са ве Срп ског и го во ри се о про фе со ру Бе о-

3 Тре ба на ро чи то ис та ћи да В. Са вић од мах на по чет ку, би ло по гла вља или не ког де-
ла у окви ру по гла вља, у не ко ли ко ре че ни ца од мах упу ћу је чи та о ца шта тре ба да оче ку је у 
да љем то ку из ла га ња. Ово је ве о ма до бар ме то до ло шки по сту пак ко ји тре ба по хва ли ти.
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град ског уни вер зи те та Сте па ну Ми хај ло ви чу Куљ ба ки ну (1873–1941) и ње го вом 
до при но су из у ча ва њу ово га пи та ња. Проф. Куљ ба кин узео је у об зир са бра на де ла 
све то га Са ве ко ја је 1928. го ди не из дао исто ри чар Вла ди мир Ћо ро вић. У том из да њу 
на ла зе се: Хи лан дар ски ти пик, Жи ти је све то га Си ме о на, Слу жба све то ме Си ме о ну, 
Хи лан дар ска по ве ља, Ка реј ски ти пик, Устав за др жа ње Псал ти ра и још по не ки са-
став. Кад је реч о из у ча ва њу лек си ке и ње них ва ри је те та ти па: go di na (по ред ;asq), 
ve lii (по ред ve likq), is krq (по ред blizq), sqnqmi {e (по ред sqbo ri {e) итд., пре ма Са ви ће вој 
кон ста та ци ји сва је ова лек си ка ис пре пле та на баш као што је и у дру гим спо ме ни-
ци ма и из во ди та чан за кљу чак да „Тек пред сто ји оби ман по сао на утвр ђи ва њу оно га 
што при па да ста ри јем књи жев ном на сле ђу, шта је при то ме, Са ви но, а шта ње го вих 
са рад ни ка, од но сно по то њих пре пи си ва ча и ре дак то ра“. У окви ру ово га по гла вља 
на ла зе се из дво је не це ли не као, на при мер, Ра на срп ска пи сме ност као чу вар ста
ри јег ју жо сло вен ског на сле ђа (стр. 145–148), Култ све то га Кли мен та код Ср ба (стр. 
48–154), Исто риј ски оквир за усва ја ње кли мен тов ско га кор пу са (стр. 154–159).

Дру ги део чи ји је на слов Срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка (стр. 160–260), 
чи ни ми се да је нај ком плек сни ји по пи та њи ма ко ји ма се Са вић ба ви; да би се ова ко 
успе шно по сти гао на ме ра ва ни циљ а то је: фо но ло ги ја ко ја слу жи да се из вр ши ди-
фе рен ци ја ци ја сва ке сло вен ске ре дак ци је по на о соб, у то ме, на рав но, и срп ске, да 
се ре ша ва ју мно га фо нет ско-фо но ло шка пи та ња ко ја тра же и од ре ђе на гра фиј ско-
-ор то граф ска, па ле о граф ска, ко ди ко ло шка раз ма тра ња; све то зах те ва кон сул то ва ње 
оп шир не ли те ра ту ре, што др Са вић чи ни на нај бо љи на чин (пре све га И. Гриц кат, 
Ј. Гр ко вић-Меј џор). За то су и ње го ви за кључ ци убе дљи ви и, да па ра фра зи рам на шег 
ис так ну тог лин гви сту А. Бе ли ћа, све што се од но си на је зич ку при ро ду и је зич ки 
раз ви так ко ји тра је ви ше сто ле ћа, у окви ру ко јих се уоб ли ча ва ју цр те срп ског на род-
ног је зи ка (и срп ских ди ја ле ка та) с јед не стра не, а са дру ге – ја сно се фор ми ра ју 
срп ски мар ке ри ко ји у окви ру оште сло вен ског (цр кве но сло вен ског, ста ро сло вен ског) 
је зи ка ја сно обе ле жа ва ју шта је то срп ска ре дак ци ја, од но сно, шта је то срп ско сло-
вен ски је зик. Глав не ди стинк тив не цр те у од но су и на ста ро сло вен ски и на ре дак-
циј ске сло вен ске иди о ме је су фо но ло шке ка рак те ри сти ке. Сто га је Ау тор фо но ло-
ги ји по све тио до ста ме ста у ово ме одељ ку. Та ко ђе тре ба ис та ћи Са ви ћев кон ци зан 
за кљу чак да је при ла го ђа ва ње срп ском из го во ру из вр ше но у окви ру чи та ве ар ти-
ку ла ци о не ба зе. У окви ру во кал ског си сте ма из ра зи то је сма њен број фо но ло шких 
је ди ни ца (на де вет). С дру ге стра не је кон сто нант ски си стем „остао го то во не так нут“ 
(стр. 166) и остао је „под ре ђен срп ским из го вор ним мо гућ но сти ма, уз за др жа ва ње 
нај ка рак те ри стич ни јих књи шких гру па шт и жд... [које] све до че о „ис точ но ју жно-
сло вен ском, у ши рем сми слу и кли мен тов ском по ла зи шту ова ква си сте ма.“

У да љем сле ду из ла жу се ко мен та ри о спо ме ни ци ма срп ске ре дак ци је, као 
што су: Ма ри ји но че тво ро је ван ђе ње (у овом је ван ђе љу из XI ве ка раз ли ку ју се два 
је зич ка сло ја: ак тив ни и па сив ни – онај ко ји је ак ту е лан „у вре ме пре пи си ва ња 
књи ге и на сле ђе ни – ко ји при па да пред ло шку“. (стр. 168; уп. Ј. Гр ко вић-Меј џор, В. 
Ја гић). Го во ри се да ље о спо ме ни ци ма ко ји се да ти ра ју на XII век и пр ве де це ни је 
XI II ве ка (стр. 174 и да ље).

У одељ ку под на сло вом: Спо ме ни ци XII и пр вих де це ни ја XI II ве ка (стр. 174–234) 
Ау тор за по чи ње де таљ ном и све о бу хват ном ана ли зом не сум њи во нај зна чај ни јег 
и нај ста ри јег спо ме ни ка срп ске пи сме но сти ко ји је по ти пу пу ни апра кос и спа да 
у ред ру ко пи са ко ји су пред став ни ци древ не тек сто ло шке ре дак ци је (Ма ри ји но, 
Асе ма ни је во и дру га је ван ђе ља) а то је Ми ро сла вље во је ван ђе ље. Из но се ћи де таљ но 
сва до са да шња на уч на за па жа ња4 Ау тор из но си и свој суд ко ји се ти че ме ста на-

4 Упу ћу јем чи та о ца да па жњу усме ри не са мо на оно што је о Ми ро сла вље вом је ван-
ђе љу ре че но у са мом тек сту, не го и на на по ме не ко је су ве о ма ва жне и де таљ ни је се ба ве 
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стан ка овог ру ко пи са. Он сма тра да је „књи га на ста ла у Ра шкој – у ши рем (др жав-
ном, а не об ла сном) сми слу ре чи – или су је пи са ли ра шки пи са ри“, а до во ди се у 
ве зу са Ми ро сла вље вом кти тор ском цр квом Све тог Пе тра на Ли му и нат пи сом на 
њој (стр. 176). По ве зу ју ћи Ми ро сла вље во је ван ђе ље са кти тор ским нат пи сом жу-
па на Ми ро сла ва В. Са вић сма тра да су и нат пис и је ван ђе ље на ста ли на истом 
те ре ну – у ра шкој др жа ви (стр. 178) и што је ве о ма ва жно – В. Са вић по ме ра вре ме 
на стан ка је ван ђе ља. На и ме, он сма тра, по мо ме ми шље њу ве о ма убе дљи во, да је 
спо ме ник на стао „бли же го ди ни из град ње цр кве (1161/1162), за по тре бе мо на шке 
за јед ни це ко ја је та да фор ми ра на, у сед мој де це ни ји XII ве ка: от при ли ке 1161–1170. 
го ди не (нај ве ро ват ни је у сре ди ни ове де це ни је, на кон по ди за ња за ду жби не)“ (стр. 
179). У да љем сле ду Ау тор се по за ба вио и дру гим спо ме ни ци ма из тог нај ста ри јег 
пе ри о да, као што су: Ми ха но ви ћев од ло мак апо сто ла, Гр шко ви ћев од ло мак апо-
сто ла, Брат ков ми неј, Је ру са лим ски па лимп сест, Бе о град ски па ри меј ник, Срп ски 
па ри меј ник, Ми ха но ви ћев од ло мак апо сто ла. Нео п ход но је ре ћи и ва жну чи ње ни-
цу да „за Ра шку не ке од по бро ја них спо ме ни ка ве зу је ека ви зам – ако не у пу ном 
ви ду (као фо но ло шки нео по зив), он да ње го ва ан ти ци па ци ја, мо гу ћа у да том вре-
ме ну (XI I –XI II век) са мо на [тадашњем или будућем] екав ском те ре ну, на ко јем је 
ѣ из го вор но би ло нај бли ски је по ви си ни сред њем во ка лу пред њег ре да (е)“ (стр. 224). 
Овај ве о ма ва жан оде љак за вр ша ва се сег мен том: За кључ на раз ма тра ња (стр. 
235–260). Овај оде љак ве о ма је ва жан за на уч ни ке-ме ди је ви сте, јер са др жи при ме ре 
пи сме но сти и књи жев но сти од нај ра ни јих по че та ка па до по зни јих вре ме на.

И нај зад, ова из у зет на мо но гра фи ја за вр ша ва се сед мим по гла вљем (чи ји је 
на слов О је дин ству срп ске ре дак ци је ста ро сло вен ског је зи ка у вре ме ну Сте фа на 
Не ма ње (стр. 263–326).

Из нај ста ри јег пред не ма њић ког пе ри о да не ма мо са чу ва них спо ме ни ка, ма да 
је не сум њи во мо рао по сто ја ти ду жи пе ри од „срп ско га кул тур но га и је зич ког раз-
вит ка“ (стр. 263). О ње му са зна је мо, ма кар де ли мич но, из стра них из во ра и по свој 
при ли ци „ни су са чу ва ни је зич ки спо ме ни ци срп ско га на ро да ста ри ји од XI ве ка“ 
(стр. 263). Од из у зет не је ва жно сти Ау то ров за кљу чак да, иа ко ни су са чу ва ни спо-
ме ни ци на на род ном је зи ку (они су на ста ли тек у вре ме Не ма њи не зре ло сти), зна-
мо да је тај је зик кон зи стент не гра ђе, не са др жи мно го ди ја ле кат ских раз ли ка, а 
оне су у сво јој по чет ној фа зи и та ко мо гле би ти са мо у за чет ку. Од ве ли ког зна ча ја 
је Ау то ров за кљу чак да из у зе тан зна чај има фо но ло шко је дин ство на род но га је зи-
ка и „оно је пре суд но ути ца ло на из два ја ње срп ске ре дак ци је ста ро(цр кве но)сло-
вен ско га је зи ка (од но сно срп ске ва ри јан те цр кве но сло вен ско га) (стр. 263).

Сле ди ре зи ме на ен гле ском је зи ку (стр. 327–330), за тим не ко ли ке ре че ни це 
ко је се ти чу ово га из да ња (стр. 333–334); на са мом кра ју је Име ник спо ме ни ка (стр. 
335–340) и Са др жај.

*
И као ге не рал ни за кљу чак о овој мо но гра фи ји ко ја за слу жу је све по хва ле: за 

све оне ко ји про у ча ва ју раз вој ста рог срп ског књи жев ног и на род ног је зи ка и ста-
ре срп ске књи жев но сти од нај ста ри јих вре ме на па све до по зног сред њег ве ка ово 
ће би ти не за о би ла зна и ве о ма ва жна би бли о граф ска по зи ци ја.

Др Гор да на Јо ва но вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет 
go ca re sav ka@yahoo.com

по је ди ним пи та њи ма ва жним за све о бу хват ни по глед на нај ста ри ји пе ри од срп ске књи жевно-
сти и пи сме но сти, а ре пер је за све нај ста ри је са чу ва не спо ме ни ке Ми ро сла вље во је ван ђе ље.
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O СРП СКОМ КУЛ ТУР НОМ ОБРА СЦУ У  
СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОЈ БО СНИ И ХУ МУ

(Зо ри ца Ни ки то вић (ур.). Срп ско пи са но на сље ђе и исто ри ја сред њо вје ков не  
Бо сне и Ху ма. Ба ња Лу ка – Ис точ но Са ра је во, 2018, 417 стр.)*

Овај Збо р ник чи не пи са не вер зи је ре фе ра та из ло же них на на уч ној кон фе рен-
ци ји Срп ско пи са но на сље ђе и исто ри ја сред њо вје ков не Бо сне и Ху ма одр жа ној 19. 
и 20. jуна 2017. го ди не у Ан дри ће вом ин сти ту ту у Ан дрић гра ду у Ви ше гра ду у 
Ре пу бли ци Срп ској, о ко јој је под нет из ве штај у окви ру ру бри ке Хро ни ка у Збор
ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку 60/2, за 2017. го ди ну.

Ње го ва је спе ци фич ност у то ме што су у ње му са ку пље ни ра до ви ко ји, осве-
тља ва ју ћи пи са но на сле ђе са тла сред њо ве ков не Бо сне и Ху ма из угла три раз ли-
чи те али ком пле мен тар не на уч не ди сци пли не – је зи ка, исто ри је и књи жев но сти, 
пру жа ју це ло ви ти ју и ја сни ју сли ку о кул тур но и сто риј ском кон тек сту на тим про-
сто ри ма у окви ру ко јег су они на ста ли. При то ме, ва жно је на по ме ну ти да се по јам 
сред њо ве ко вља у срп ској пи сме но сти и кул ту ри мо же про те за ти ду го на кон сме-
њи ва ња те па ра диг ме у дру гим де ло ви ма Евро пе ко ји ни су пот па ли под тур ску 
власт, су де ћи по не ким спо ме ни ци ма чак и до XIX ве ка.

С об зи ром на то да се ра ди о пи са ном на сле ђу, нај број ни ју ску пи ну чи не ра-
до ви по све ће ни те ма ма из исто ри је је зи ка (Је зик 9–238). Као кор пус овим ис тра жи-
ва њи ма по слу жи ли су жан ров ски ра зно ли ки тек сто ви на ста ли на тлу сред њо ве ков-
не Бо сне и(ли) Ху ма од ко јих ори ги нал ним оства ре њи ма при па да ју сред њо ве ков не 
по ве ље и по слов на пи сма, нат пи си и је дан нео би чан реч ник, а пре пи си вач кој ли-
те ра ту ри је ван ђе ља, за ко ник, сред њо ве ков ни ро ман и ме ди цин ски спи си.

По слов но прав на пре пи ска би ла је пред мет ис тра жи ва ња дво је вр сних лин-
гви ста и исто ри ча ра је зи ка, ко ји су овом кор пу су при сту пи ли са раз ли чи тих аспе-
ка та. Ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор је у ра ду Ар ха ич ни фор му ла ич ни ис ка зи 
у по ве ља ма сред њо ве ков не Бо сне и Ху ма (9–23) па жњу скре ну ла на из ра зе по пут 
датИвѣрУ,правИтИпрѣстол,ИсправљатИправИла,ИсправИтИправИноМ,клетИсе
БоГоМжИвИМ итд. ко ји су као део ста рог прет хри шћан ског оби чај ног пра ва на сле-
ђе ни још из пра сло вен ске епо хе, те ко ји се као уста ље не и фре квент не фор му ле 
ду же чу ва ју у до ку мен ти ма са тла Бо сне и Ху ма не го на ис то ку срп ске је зич ке те ри-
то ри је, где се већ од кра ја XII ве ка осе ћа ути цај ви зан тиј ских фор му ла ра. Ау тор ка, 
раз от кри ва ју ћи њи хо ву ети мо ло ги ју, ко ја у не ким слу ча је ви ма до се же и до пра ин-
до е вроп ске епо хе, и кон тек сту ал но зна че ње, за кљу чу је да бо сан ска пи сме ност у 
до ме ну је зи ка ста рог сло вен ског пра ва, бу ду ћи да чу ва ду бо ко уко ре ње ну на род ну 
тра ди ци ју, пред ста вља нај ар ха ич ни ји део срп ског пи са ног на сле ђа. Рад Сло бо да на 
Па вло ви ћа под на зи вом Фо но ло шке од ли ке срп ских по ве ља сред њо ве ков не вла сте
ле Па вло ви ћа (25–47) по све ћен је фо но ло шкој ана ли зи 14 до ку ме на та ко ји су на-
ста ли у пе ри о ду 1397–1454. го ди не у окви ру кан це ла ри је по ро ди це Па вло вић. Ова 
по ро ди ца је упра вља ла об ла шћу из ме ђу ре ке Дри ња че на се ве ру, ре ке Пра че на 
ју гу, ре ке Дри не на ис то ку и во до дел ни це ре ка Бо сне и Дри не на за па ду. Ана ли за 

* Овај при каз је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског 
је зи ка (178001) 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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је има ла циљ да се до при не се на ла зи ма исто риј ске ди ја лек то ло ги је те да се од го нет-
не ко јим ди ја лек том се го во ри ло у зе мљи Па вло ви ћа. Ана ли зи ра не су фо но ло шке 
про ме не ко је има ју исто риј ско је зич ки зна чај (ре флек си ја та, по лу гла сни ка, во кал-
ног /л̥ /, кон ти ну ан ти пра сло вен ских пло зи ва *t̀ , *d ,̀ ре зул та ти ста рог јо то ва ња 
гру па /ск/ и /ст/, /зд/ и /зг/, те про ме на /л/ на кра ју сло га или ре чи у /о/, /јд/ > /ђ/, /јт/ 
> /ћ/), при че му се во ди ло ра чу на и о пи са ру. За кљу че но је да су ана ли зи ра на по-
слов но прав на до ку мен та пи са ли пи са ри ко ји су по ти ца ли са раз ли чи тих про сто ра. 
Ме ђу њи ма су се раз ли ко ва ли они ко ји су би ли икав ци и ко ји су до ла зи ли са про-
сто ра за пад но од Бо сне и(ли) Не ре тве, по том пред став ни ци ије кав ско-икав ских 
пре ла зних го во ра чи ји се тра го ви да нас чу ва ју на про сто ру Жеп че и Ја бла ни це, те 
да су пред став ни ци ау тох то ног го во ра би ли ије кав ци ко ји се да нас го во ри на под-
руч ју из ме ђу Врх бо сне и До бру на. 

Сле де ћа три ра да ба ви ла су се ћи рил ским нат пи си ма са тла Бо сне и ста ре 
Хер це го ви не. Је ли ца Сто ја но вић у ра ду Је зич костил ске и је зич кокул ту ро ло шке 
осо бе но сти ћи ри лич ких нат пи са ста ре Хер це го ви не (49–60) са гле да ва упе ча тљи ве 
је зич ке, стил ске и кул ту ро ло шке од ли ке нат пи са ста ре ис точ не Хер це го ви не на-
ста лих у пе ри о ду од кра ја XII до сре ди не XIX ве ка: упо тре бу ве зни ка/пар ти ку ле а̓̓ 
ко ји ма по чи ње ве ћи на ана ли зи ра них нат пи са, стил ске фи гу ре обра ћа ња: апо стро фу 
и ин во ка ци ју ко ји ма се за зи ва бо жан ство, као и упо тре бу при де ва до бар, пле ме нит, 
по штен и ве ран и од њих из ве де них при ло га ко ји ма се ква ли фи ку је иде ал средњо-
вe ков ног чо ве ка. На та ша Дра гин у ра ду под на зи вом Узу си срп ске сред њо ве ков не 
пи сме но сти у ћи рил ским нат пи си ма Бо сне и Ху ма (61–82) на сто ји да пред ста ви пра-
во пи сне као и је зич ко-стил ске узу се срп ске сред њо ве ков не пи сме но сти на кор пу су 
од пре ко 300 нат пи са са овог про сто ра и из ши ро ког вре ме ног ра спо на (XI I–X VI II 
век), узи ма ју ћи у об зир не ко ли ко ван лин гви стич ких фак то ра: 1) њи хов са др жај, 
од но сно на ме ну, 2) те ри то ри јал ну при пад ност (кле сар ски цен тар), 3) дру штве ни 
ста тус на ру чи о ца нат пи са, као и 4) дру штве ни ста тус оста лих ли ца ко ји се по ми њу 
у нат пи су. На кра ју свог ис тра жи ва ња ау тор ка за кљу чу је да се и у овој спе ци фич-
ној вр сти тек ста огле да ју на че ла ди гло си је. У тек сто ви ма ве за ним за сва ко днев ни 
жи вот чо ве ка (a та квих је нај ви ше) до ми ни ра срп ски вер на ку лар. У тек сто ве ад-
ми ни стра тив но-по слов ног ти па по ред ста ро срп ског стан дар да про ди ру и књи шке 
цр те, док је књи жев ни је зик до ми ни рао у ма лом бро ју спо ме ни ка. Раз ли чи ти ви-
до ви је зич ке ре а ли за ци је за ви си ли су и од дру штве ног ста ту са на ру чи о ца нат пи са 
или кле са ра, као и од сте пе на њи хо ве обра зо ва но сти. Го ран Ко мар у свом при ло гу 
Три сред њо вје ков на ћи ри лич ка нат пи са из Бо сне и Хер це го ви не ‒ епи граф ски при
ло зи (83–92) при ка зу је три над гроб на нат пи са из XV ве ка: јед ног из се ла Па за ље 
код Ру дог, дру гог из Мо ста ра и тре ћег из Хла ди о ских Бр да код Ус ти пра че. Пр ва 
два су од ра ни је по зна та, али су са да из но ва раш чи та на, док је тре ћи но во от кри-
ве ни. Нат пи си су ана ли зи ра ни са па ле о граф ског аспек та, на осно ву по ре ђе ња ори-
ги на ла, фо то гра фи ја и од ли ва ка, као и на осно ву по да та ка по зна тих из ли те ра ту ре. 
Уз њи хо ве фо то гра фи је, у ра ду се да је се и раш чи тан текст, док је њи хов са др жај 
са гле дан у кул тур но и сто риј ском кон тeкс ту. 

Од ло мак је ван ђељ ског тек ста по ис точ ном об ре ду пред мет је ис тра жи ва ња 
Вик то ра Са ви ћа у ра ду под на зи вом Ру ко пис Па три јар шиј ске би бли о те ке број 313 
и ру ко пи си из истог кру га (93–132). Овим при ло гом се на уч ној јав но сти скре ће па-
жња на је дан ру ко пи сни фраг мент из Па три јар шиј ске би бли о те ке у Бе о гра ду, број 
313, ко ји је на уч ној јав но сти у Ин вен та ру Па три јар шиј ске би би о те ке пред ста вљен 
као спо ме ник из XI II ве ка, без по да та ка о ње го вој про ве ни јен ци ји. Па ле о граф ска стра-
на ру ко пи са упу ћу је на за кљу чак да је овај фраг мент при па дао па жљи во пи са ној 
и укра ше ној књи зи (четворојевaнђељу), ко ји се овом при ли ком на но во да ти ра (као 
спо ме ник са кра ја XIV или по чет ка XV ве ка) и на осно ву тек сто ло шке и је зич ке 
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ана ли зе до во ди у ве зу са оста лим цр кве но сло вен ским ру ко пи си ма на ста лим на 
про сто ри ма средњовековнe Бо сне и Ху ма. Про ши ри ва њем спи ска цр кве но сло вен-
ских ру ко пи сних књи га, па и фраг ме на та, на ста лих на про сто ри ма средњовековнe 
Бо сне и Ху ма, ко ји при па да ју за пад но срп ској ру ко пи сној тра ди ци ји, ши ри се свест 
о ин тен зи те ту пи сме но сти на тим про сто ри ма у сред њем ве ку. Исто вре ме но њи хо-
вом па ле о граф ском, је зич ком и тек сто ло шком ана ли зом мо ди фи ку је се до са да шња 
пред ста ва о сла бом књи жев ном уме ћу бо сан ских пи са ра. Ау тор је у ана ли зи овог 
фраг мен та дао ње гов пот пун опис: од ко ди ко ло ги је, пре ко па ле о гра фи је, је зич ке 
ана ли зе, до тек сто ло ги је. У ра ду се до но си и из да ње тек ста с кри тич ким апа ра том.

Рад Рај не Дра ги ће вић О реч ни ку Му ха ме да Х. Ус ку фи ја из 1631. го ди не (133–143) 
по све ћен је ве о ма ин те ре сант ном ру ко пи сном реч ни ку пи са ном ара би цом, на тур-
ском и сло вен ском је зи ку. Ка ко та кво, ово де ло при па па да ал ха ми ја до књи жев но-
сти. Овај реч ник, иа ко је на стао у XVII, ши рој на уч ној јав но сти по стао је по знат 
тек у XIX ве ку ка да га је Не мац Ото Блау, бо сан ски гу вер нер, обе ло да нио као део 
сво јих ре зул та та у про мо ци ји бо сан ске кул тур не ба шти не. То је де ло по зна то у 
пре ко 20 пре пи са, а 2011. у Ту зли об ја вље но је ње го во из да ње пре ма пре пи су из 
Уп са ле (Швед ска) пи са ном пто кав ском ика ви цом. Ње го ва струк ту ра ни је кла сич-
на, већ вр ло ори ги нал на. То је књи жев но де ло пи са но у сти ху, та ко што је је дан 
по лу стих пи сан тур ским, а дру ги сло вен ским је зи ком. Пре ма ре чи ма ау тор ке овог 
ра да, од срп ских лин гви ста па жњу овом реч ни ку по све тио је је ди но Сто јан Но ва-
ко вић, не сма тра ју ћи га зна чај ним спо ме ни ком, као ни дру ге спо ме ни ке ове књи-
жев но сти, за исто ри ју срп ског је зи ка. Са дру ге стра не, бо шњач ки лин гви сти му 
при да ју ве ли ки зна чај, на зи ва ју ћи га пр вим бо сан ским реч ни ком чи ме до ка зу ју 
по сто ја ње по себ ног бо сан ског је зи ка и у XVII ве ку. Сам Ус ку фи је свој је зик на-
зи вао срп ским, а са мо не кад бо сан ским (што је би ло те ри то ри јал но од ре ђе ње). Р. 
Дра ги ће вић се у свом ра ду ба ви лек сич ком струк ту ром овог реч ни ка са ци љем да 
од го нет не ком је зи ку при па да ју ре чи основ ног лек сич ког фон да ко ји при па да ин-
ва ри јант ном сло ју лек си ке не ког је зи ка и ко ји се, по зна то је, кроз вре ме спо ро 
ме ња. Ис по ста ви ло се да од 643 за бе ле же не лек се ме, је ди но њих 18 ни је по твр ђе но 
у реч ни ци ма срп ског са вре ме ног је зи ка (Реч ни ку СА НУ и у Реч ни ку Ма ти це срп-
ске), али су и оне у нај ве ћој ме ри сло вен ског по ре кла и го то во све су ре ги стро ва не 
у Ву ко вом Рјеч ни ку. Мно го ма њи број ре чи је тур ског по ре кла, од ко јих је ди но 
де вет ре чи ни је по твр ђе но и у са вре ме ном тур ском је зи ку. Да је удео тур ци за ма 
ма лен све до чи и чи ње ни ца да у реч ни ку ни су за бе ле же не лек се ме ко је се ти чу 
исла ма, тур ске др жав не и дру штве не ор га ни за ци је и кул ту ре, а је су ре чи по пут 
цар (а не сул тан), Бог (а не Алах), ан ђел, рај, рај ник, со то на. Узи ма ју ћи све то у 
об зир, Р. Дра ги ће вић за кљу чу је да се у Ус ку фи је вом реч ни ку не бе ле жи лек си ка 
не ка квог по себ ног је зи ка ко ји се раз ви ја јо на те ри то ри ји Бо сне, те ко ји је раз ли чит 
од срп ског, већ да се овај реч ник без сум ње мо же свр ста ти у сред њо ве ков не спо-
ме ни ке срп ског је зи ка.

Рад Алек сан дра Ми ла но ви ћа По ве ља Ку ли на ба на у Су бо ти ће вој гра ма ти ци 
(1847) (149–159) по све ћен је де лу Јо ва на Су бо ти ћа под на зи вом Срб ска Грам ма ти ка, 
ко је је 1847. го ди не по бе ди ло на кон кур су Ма ти це срп ске али је до да нас оста ло у 
ру ко пи су, и ме сту ко је у ње му за у зи ма По ве ља Ку ли на ба на. По ред то га што нас 
упо зна је са ме то до ло ги јом и ста во ви ма Јо ва на Су бо ти ћа пре ма срп ском је зич ком 
на сле ђу, А. Ми ла но вић нас упо зна је и са исто ри јом ре цеп ци је По ве ље Ку ли на ба на 
и ње ног је зи ка у на уч ној јав но сти. Под се ћа нас да је она пр ви пут об ја вље на 1839. 
у ча со пи су Гр ли ца, а по том и 1840. го ди не у Срб ским спо ме ни ци ма Па вла Ка ра-
но тврт ко ви ћа, збор ни ку срп ских до ку ме на та из Ду бро вач ког ар хи ва об ја вље ном 
у Тр сту. Јед ној од пр вих јав них ре цен зи ја овог спо ме ни ка при па да ло би и ње но 
по ми ња ње у Су бо ти ће вој гра ма ти ци, да је об ја вље на. Су бо тић се че шће у сво јим 
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илу стра тив ним при ме ри ма по зи ва на ста ње за бе ле же но у овом спо ме ни ку ка да су 
у пи та њу те ме из гра фи је и ор то гра фи је, ко је су по ве за не и са фо нет ско-фо но ло-
шким пла ном, не го у де лу по све ће ном мо р фо ло ги ји. По ред то га што је сре ди ном 
XIX ве ка по пут Сре зњев ског, Ша фа ри ка и Ми кло ши ча, нај ве ћих сла ви ста сво га 
вре ме на, Су бо тић овај спо ме ник од ре дио као део срп ског кул тур ног и је зич ког 
на сле ђа и ти ме ука зао на кон ти ну и тет срп ског на род ног је зи ка од XII до XIX ве ка, 
ње му при па да и за слу га за име но ва ње до ку мен та она ко ка ко га ми да нас у на у ци 
на зи ва мо.

Ру ко пи су Бер лин ске Алек сан дри де, је ди ном са чу ва ном по зна том пре пи су сред-
њо ве ков ног ро ма на са тла не ка да шње Бо сне и Ху ма, на ста лом кра јем 15. ве ка (пре-
ма во де ним зна ци ма), по све ћен је рад Ма ри не Ку ре ше вић Ак тив ни пар ти ци пи у 
Бер лин ској Алек сан дри ди (161–174). Овај ру ко пис пред ста вља пре пис ко ји се мо же 
ве за ти за основ ну срп ско сло вен ску ма ти цу Алек сан дри де, тј. за ону гру пу ру ко-
пи са у ко ји ма је је зик у ве ли кој ме ри по на род њен. Пре ма узу си ма срп ске сред њо-
ве ков не пи сме но сти спо ме ни ци ова квог ка рак те ра пи са ни су срп ско сло вен ским 
је зи ком ни жег сти ла, од но сно књи жев ним је зи ком чи ја је нор ма отво ре ни ја за ино-
ва ци је по ре клом из ста ро срп ског вер на ку ла ра на свим је зич ким ни во и ма, док се на 
стил ском пла ну при бли жа ва је зич ким обра сци ма свој стве ним усме ној ко му ни ка-
ци ји. Ана ли за ак тив них пар ти ци па, јед не од од ли ка књи жев ног је зи ка, по твр ди ла 
је да се и у том до ме ну син так сич ког си сте ма осе ћао ве ли ки ути цај вер на ку ла ра. 
У од но су на кр тич ко из да ње Срп ске Алек сан дри де, као и у од но су на дру ге тек сто-
ве пи са не срп ско сло вен ским је зи ком, у овом пре пи су Алек сан дри де за бе ле жен је, 
с јед не стра не, сма њен број ак тив них пар ти ци па у књи шким ка те го ри ја ма (у свој-
ству имен ских ре чи као и у скло пу кон струк ци је ап со лут ног да ти ва), а са дру ге, 
по раст њи хо ве при ло шке функ ци је, што је исто вре ме но и вер на ку лар на од ли ка. 
То се на фор мал ном пла ну од ра жа ва ло гу бље њем њи хо ве кон гру ен ци је, а за бе ле же-
ни су ве о ма че сто и у фо нет ском об ли ку ка рак те ри стич ним за вер на ку лар. Слич но 
ста ње за бе ле же но је и у дру гим тек сто ви ма про фа ног ка рак те ра са за па да што кав ске 
те ри то ри је у осно ви пи са ним срп ско сло вен ским је зи ком. Узро ке за ова кву је зич-
ко стил ску ре а ли за ци ју је зи ка ау тор ка ви ди не са мо у сте пе ну обра зо ва ња пре пи-
си ва ча и у ње го вом сло бод ни јем од но су пре ма тек сту про фа ног ка рак те ра, већ и 
у ње го вој при пад но сти кул тур ном кру гу ко ји ни је био не по сред но из ло жен ути-
ца ји ма срп ске пра во слав не цр кве.

Жан ру ме ди цин ских спи са по све ћен је рад Иси до ре Бје ла ко вић. У ра ду под на-
зи вом Ме ди цин ска терминoлогија у три ма ле ка ру ша ма из Бо сне (XVI II и XIX век) 
(175–193) у фо ку су па жње И. Бје ла ко вић су три ру ко пи са (ме ди цин ска спи са ко ја 
са др жин ски при па да ју на род ној ме ди ци ни), два ори ги на ла и је дан пре пис, ко ји се 
чу ва ју у Ар хи ву СА НУ, а на ста ли су на тлу Бо сне у XVI II и XIX ве ку. Упо ре до са раз-
во јем ме ди ци не код Ср ба, ко ја се кон сти ту и са ла на два ма осно ва ма, ви зан тиј ској 
и за пад но е вроп ској, раз ви ја ла се и срп ска ме ди цин ска тер ми но ло ги ја. Са до ла ском 
Ту ра ка до ла зи до пре ки да кон ти ну и те та раз во ја ме ди цин ске ми сли код Ср ба, али 
те ра пиј ски збор ни ци (тзв. ле ка ру ше) ко ји при па да ју све тов ној ме ди ци ни и да ље 
жи ве у на ро ду у ви ду мно го број них пре пи са. Иа ко се на те ри то ри ји Ју жне Угар ске 
већ у XVI II ве ку осни ва ју бол ни це по европ ском мо де лу, а у XIX ве ку по ја вљу ју 
и пр ви обра зо ва ни ле ка ри, при мар ни из во ри за ле че ње на тлу Бо сне и да ље су ле-
ка ру ше. Ана ли зом су об у хва ће ни на зи ви за обо ље ња (симп то ми и зна ци) ко ји су 
по ре ђе ни са сред њо ве ков ном ме ди цин ском тер ми но ло ги јом и на род ним збир ка ма 
„истог про фи ла“. Ана ли зи ра на гра ђа је по твр ди ла да је сред њо ве ков на ме ди цин ска 
тер ми но ло ги ја у ве ћој или ма њој ме ри на ста ви ла да по сто ји и у ве ко ви ма на кон 
тур ског осва ја ња, те да је ви ше ве ков на тра ди ци ја ле че ња ужи ва ла и да ље ве ли ко 
по ве ре ње у на ро ду. Нај ве ћа раз ли ка у од но су на сред њо ве ков ну те р ми но ло ги ју 
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од но си се на од су ство број них гре ци за ма и ла ти ни за ма ти пич них за срп ску ме ди-
ци ну сред њег ве ка.

На де жда Јо вић је у ра ду под на зи вом Срп ско сло вен ске од ли ке је зи ка са ра јев
ских пи са ма из XVII и XVI II ве ка (195–213) пред ста ви ла ре зул та те фо нет ско-фо но-
ло шке и мор фо ло шке ана ли зе 18 пи са ма ко ја су у пе ри о ду од 1672. до 1717. го ди не 
пра во слав не Са рај ли је (мир ја ни) упу ти ле цр кве ним ве ли ко до стој ни ци ма (све ште-
ним ли ци ма). Је зик ових пи са ма до бар је при мер ди гло си је у ста рој срп ској пи сме-
но сти. Срп ско сло вен ске осо би не до ми ни ра ју у увод ним и за вр шним де ло ви ма 
пи са ма, у ко ји ма се ко ри сте сте ре о тип не епи сто лар не фор му ле, док су сре ди шњи 
де ло ви пи са ма са ста вље ни на род ним је зи ком ис точ но хер це го вач ке про ве ни јен ци је 
са ве ћим или ма њим уде лом срп ско сло вен ских од ли ка, што је за ви си ло од адре са та 
и од са др жи не са мог пи сма. Уо че не срп ско сло вен ске осо би не од го ва ра ју они ма 
по твр ђе ним и у дру гим тек сто ви ма с кра ја XVII и по чет ка XVI II ве ка на ста лим на 
се ве ро и сто ку, ис то ку и ју гу на ше је зич ке те ри то ри је, што го во ри о ујед на че но сти 
срп ско сло вен ског као књи жев ног је зи ка код Ср ба то га до ба. 

По след њи рад из ове ску пи не Се ман тич ко по ље на зи ва за вје ру у За ко но пра ви лу 
Све то га Са ве (215–238) Зо ри це Ни ки то вић по све ћен је За ко но пра ви лу, мо ну мен тал-
ном сред њо ве ков ном прав ном ко дек су ко јим су по чет ком XI II ве ка ме ђу Ср би ма 
уда ре ни те ме љи за ко но дав ства, Цр кве и др жа ве. Као кор пус јој је по слу жио Са ра-
јев ски пре пис овог де ла с кра ја XIV ве ка, дру ги по ста ри ни са чу ва ни пре пис овог 
де ла, на кон Ило вич ког (из 1262. го ди не). У ра ду се пра те тер ми ни ко ји ма се име ну је 
хри шћан ство. Ка ко би раз у ме ла кон ку рен ци ју је зич ких сред ста ва за ис ка зи ва ње 
овог цен трал ног пој ма, ау тор ка спро во ди ана ли зу свих тер ми на оку пље них у две 
се ман тич ки су че ље не лек сич ко-се ман тич ке гру пе – пра вовѣриѥ и зьловѣриѥ, узи ма ју-
ћи у об зир и исто риј ски кон текст Цр кве. За кљу чи ла је да су тер ми ни пра вовѣриѥ и 
пра во сла виѥ у сред њем ве ку би ли си но ни ми, али да је вре ме ном тер мин пра во сла виѥ 
по бе дио, по ти снув ши дру ги тер мин на мар ги не лек сич ког си сте ма. Са дру ге стра не, 
ње го ви си но ни ми бла говѣриѥ и бла го ча стиѥ, па ра ле ле но су ег зи сти ра ли кроз цео сред њи 
век, а жи ви су и да нас као део са крал ног функ ци о нал ног сти ла. Са дру ге стра не, 
ње му се ман тич ки су прот ста вље ни тер ми ни из ве де ни од осно ве зьл- оста ли су ка-
рак те ри стич ни са мо за лек сич ки си стем цр кве но сло вен ског је зи ка. 

Дру гу це ли ну чи ни ли су ра до ви исто ри ча ра (Исто ри ја 241–349). Глав ни из-
во ри њи хо вих ис тра жи ва ња би ли су, по ред ре ле вант не ли те ра ту ре, пи са ни до ку-
мен ти од XII до по ло ви не XV ве ка – по слов но прав на пре пи ска бо сан ских кра ље ва 
и вел мо жа са Ду бров ни ком, раз ли чи та ар хив ска гра ђа, те ле то пи си и ро до сло ви. 
Иа ко има ју исти из вор као и фи ло ло зи, исто ри ча ре су за ни ма ле чи ње ни це дру га-
чи је при ро де: др жав ни од но си бо сан ских вла да ра са су се ди ма, пи та ње по сто ја ња 
тра ди ци је о срп ској др жав но сти у сред њо ве ков ној Бо сни, пи та ња ве за на за је зик 
и ста нов ни штво, ста тус Бо сне у срп ским пи са ним из во ри ма, као и при ва тан и ду-
хов ни жи вот ње них ста нов ни ка, чи ме су ука за ли на дру штве но и сто риј ски кон текст 
за пот пу ни је раз у ме ва ње на стан ка по је ди них пи са них спо ме ни ка и њи хо вог ка-
рак те ра у по је ди ним епо ха ма.

Ср ђан Ру дић је у ра ду Бо сна и Ко тор у сред њем ве ку (241–260) про у ча вао од нос 
сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве, ње них ве ло мо жа и Ко то ра. Пе ри од нај ин тен зив-
ни јих кон та ка та из ме ђу ове две ад ми ни стра тив не је ди ни це био је у пе ри о ду из ме-
ђу 1385. и 1420. го ди не, ка да се Ко тор на ла зио под не по сред ном вла шћу бо сан ских 
кра ље ва и вел мо жа из по ро ди це Ко са ча. У прет ход ном раз до бљу Ко тор се на ла зио 
у са ста ву др жа ве Не ма њи ћа или под за шти том угра ских кра ље ва, а у по то њем пе-
ри о ду, од 1420. го ди не па до про па сти сред њо ве ков не бо сан ске др жа ве под вла шћу 
Ве не ци је. О крат ко трај ној вла да ви ни бо сан ских вла да ра у Ко то ру оста ло је ма ло тра-
го ва: са чу ва но је ви ше ва ри јан ти ба кар них нов чи ћа кра ља Тврт ка I и кра ља Осто је, 
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ко ји су се ко ва ли у Ко то ру, по том зна ме ње ко тор ске пле ми ће по ро ди це При мо-Па-
сква ли на цр кви Св. Ан ту на Па до ван ског из 1373. ко је је би ло укра ше но бо сан ском 
кра љев ском кру ном, а но кон Тврт ко ве смр ти, по ми њу се Сан даљ Хра нић и ње гов 
на след ник Сте фан Вук чић као ко ри сни ци де ла при хо да од про да је со ли у Ко то ру, 
чак и на кон 1420. го ди не.

Рад Не ве на Иса и ло ви ћа По ме ни срп ског име на у сред њо ве ков ним бо сан ским 
ис пра ва ма (261–282) до но си ве о ма мно го дра го це них чи ње ни ца у ве зи са по ми ња њем 
срп ског име на, са ку пље них из по слов не пре пи ске бо сан ских вла да ра и Ду бров ни-
ка од XI II до XV ве ка. Ка ко сам ау тор на по ми ње, „циљ овог ра да је да раз мо три и 
кон тек сту а ли зу је по ме не срп ског име на (др жа ве, на ро да, со ци јал не гру пе, је зи ка) 
у сред њо ве ков ним бо сан ским по ве ља ма и пи сми ма у раз до бљу од XI II до XV ве-
ка.“ (262) За кљу чу је да је, иа ко се срп ско име у овим ак ти ма ја вља тек ме сти мич но 
(у од ред ба ма оби чај ног пра ва, у по ме ни ма ста нов ни ка, у фор му ла ма ве за ним за 
вла дар ску иде о ло ги ју Ко тро ма ни ћа, и у рет ким по ме ни ма је зи ка), у Бо сни ме ђу 
вла да ри ма по сто ја ла свест о не ка да шњем је дин ству са ста ром срп ском др жа вом, 
те да се она нај ду же одр жа ла у Ху му и де лу Бо сне ко ји је био у са ста ву Ср би је до 
XIV ве ка. Ин те ре сан тан је по да так да је „срп ски је зик је ди ни је зик ко ји се по ми ње 
у бо сан ским по ве ља ма пи са ним на до ма ћем је зи ку, али са мо у пет од око 430 ис-
пра ва.“ (273) Пр ва је из Стон ске по ве ље ба на Стје па на II из 1333. у ко јој на ме сту 
по вел ле срьпсцие у ла тин ској вер зи ји сто ји in scla vo ni co. Оста ли по ме ни по ти чу из 
че ти ри до ку мен та на ста ла у пе ри о ду 1406–1411. ко је је сво је руч но са ста вио При-
би слав По хвал нић, по сла ник Сан да ља Хра ни ћа, ко ји је био ика вац и ка то лик, у 
ко ји ма је он ви ше пу та на вео да је на пи сао листь срьпски. Ау тор сма тра да се тер мин 
ко јим се у ла тин ским из во ри ма име ну је је зик ко ји се ко ри сти у Бо сни lin gua sclаvica, 
lin gua sla vo ni ca, scla vo ne sco од но си на срп ски је зик, бу ду ћи да је то би ла прак са и 
у Ду бров ни ку. У по ве ља ма на ла тин ском је зи ку упу ће ним кра љу Тврт ку из 1390. 
са Бра ча, из Ши бе ни ка и Тро ги ра спо ми ње се, та ко ђе, сло вен ски је зик. На зив бо-
сан ски у то вре ме упо тре бља ва ју са мо стран ци. 

У ра ду Брач не ве зе За ху мља на и Тре би ња ца у Ду бров ни ку (XIV–XV ви јек) (283– 
299) Рад ми ло Пе кић на осно ву нео бја вље не и об ја вље не ар хив ске гра ђе из Ду бро-
вач ког ар хи ва (са чу ва них брач них уго во ра, књи га о ми ра зу и сл.) раз от кри ва про-
цес по сте пе ног на се ља ва ња Ду бров ни ка ста нов ни штвом из под руч ја Хум ске зе мље 
и Тре бињ ске обла сти. Мла да по пу ла ци ја из по ме ну тих обла сти је до ла зи ла у Ду-
бров ник углав ном у по тра зи за по слом. До се ље ни ци су нај че шће оба вља ли по сло-
ве слу шки ња и слу гу или не ких за на тли ја. Да би по ста ли пу но прав ни гра ђа ни у 
гра ду у ко јем су на сна зи би ла стро га огра ни че ња ка да је у пи та њу на се ља ва ње, 
мо ра ли су ис пу ни ти од ре ђе не усло ве – по ред по се до ва ња имо ви не, би ли су у оба-
ве зи да осну ју и по ро ди цу у Гра ду. Ар хив ска гра ђа све до чи о то ме да су се ови 
мла ди љу ди сна ла зи ли на раз не на чи не ка ко би сте кли ду бро вач ко гра ђан ство: 
при ста ја ли су на про ме ну име на и ве ре, му шкар ци ко ји су до ла зи ли у ку ћу сво је 
же не при ста ја ли су да бу ду пот чи ње ни до ма ћи ну ку ће (та сту), а уко ли ко су же не 
би ва ле ис про ше не, њи хов по сло да вац им је да вао ми раз и дру гу опре му за уда ју 
по ду бро вач ком оби ча ју и сл. 

Бо рис Ба бић у ра ду По ме ни име на Бо сна у ста рим срп ским ро до сло ви ма и 
ле то пи си ма (301–318) пра ти чи ње ни це о Бо сни и на ла зи да се она че шће по ми ње 
у ле то пи си ма не го у ро до сло ви ма. Ука за но је и кон тек сту а ли зо ва но сва ко по ми-
ња ње Бо сне и за кљу че но да ови из во ри, иа ко не до но се но ве ве сти, пред ста вља ју 
ва жне исто риј ске на ра ти ве за про у ча ва ње сред њо ве ков не про шло сти Бо сне. 

У свом ра ду Пра во сла вље у Бо сни у Ху му у сред њем ве ку (319–349) Са ша Шо-
ље вић нас упо зна је са про це сом хри сти ја ни за ци је Сло ве на на Бал ка ну по чев од 
VII ве ка. Ис ти че да су про вин ци је на Бал ка ну, укљу чу ју ћи Или рик, а ту спа да и 
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Дал ма ци ја, све до по чет ка X ве ка би ле под ју рис дик ци јом Ви зан ти је, ка да се пре-
да ју Ри му. Ка ко Рим ска па три јар ши ја ни је има ла ја чу кон тро лу над сло вен ским 
за ле ђем, у Бо сни се ду го чу ва ју кул тур ни ути ца ји Ви зан ти је. О то ме све до чи и 
Ху мач ка пло ча, нај ста ри ји ћи ри лич ки спо ме ник с кра ја XI и по чет ка XII ве ка. 
Пра во слав на цр ква је на те ри то ри ји Бо сне и Ху ма ко егзсти ра ла са Ри мокат о лич ком 
и Цр квом бо сан ском. Сло вен ско пра во слав но пре да ње у Ху му и Бо сни је учвр шће-
но 1219. го ди не, ка да је ство ре на са мо стал на Срп ска ар хи е пи ско пи ја, у чи јем сaста-
ву су би ле и Хум ска и Да бар ска епи ско пи ја, да би јој се од XV ве ка при дру жи ла и 
Сре бре нич ка ми тро по ли ја. 

По след ње по гла вље Збор ни ка (Књи жев ност 353–417) оку пља ра до ве исто-
ри ча ра књи жев но сти. Пр ва два ме ђу њи ма по све ће на су по је ди ним спо ме ни ци ма 
бо сан ске сред њо ве ков не пи сме но сти и пре пи си вач ким цен три ма, док по след њи 
нудi син те зу до са да ш њих раз ми шља ња о кул тур ном ко нек сту у ко јем је на ста ла 
и раз ви ја ла се пи сме ност у сред њо ве ков ној Бо сни и Ху му. 

Вла дан Бар ту ла свој рад По сла ни ца Ту ту апо сто ла Па вла у Об ред ни ку Кр стја
ни на Ра до са ва (353–370) по све ћу је Ра до са вље вом збор ни ку, ру ко пи сној књи зи из 
XV ве ка. На кон те ме ље не са др жин ске ана ли зе це лог ру ко пи са, а на ро чи то ње го вог 
по след њег де ла пи са ног гла го љи цом ко ји пред ста вља од ло мак Па вло ве по сла ни це 
Ти ту, ау тор рас крин ка ва те зу да је Ра до са вљев збор ник спо ме ник је ре тич ког ка рак-
те ра, ко ји му се у на у ци при пи са вао. В. Бар ту ла нас нај пре упо зна је са не у те ме ље ним 
ста во ви ма ра ни јих ис тра жи ва ча за сно ва них у ве ћој ме ри на не кр тич ком по на вља-
њу ста во ва сво јих прет ход ни ка, пре ма ко ји ма се текст овог спо ме ни ка по ду да ра 
са тек стом фран цу ских ка та ра и пред ста вља об ред ни текст ко ји има спе ци фич ну 
функ ци ју у кру гу тек сто ва Цр кве бо сан ске. По том нас упо зна је са са др жи ном са мог 
тек ста, за кљу чу ју ћи на кра ју да он при па да гру пи па стир ских по сла ни ца ес ха то-
ло шког ка рак те ра ко је су се из го ва ра ле при ли ком об ре да мо на ше ња у окви ру вас-
кр шње ли ту р ги је. Он се је зич ки и струк ту рал но мо же ве за ти за ста ро сло вен ске 
тек сто ве ко ји су кра јем XI ве ка на ста ли у Охрид ској ар хи е пи ско пи ји.

У ра ду под на зи вом О спи си ма из ма на сти ра Па пра ће, ра ду Да ни ла Крп ца, 
Јо ва на Зло кру хо ви ћа и стар ца Да ни ла (371–403) Мир ја на Бо шков из но си сво ја за-
па жа ња до ко јих је до шла ис тра жу ју ћи срп ску ре цеп ци ју ру ских хро но гра фа. Пре-
гле да на гра ђа осве тља ва ве зе из ме ђу ма на сти ра Па пра ће и Мо скве, ко је да ти ра ју 
још од XVI ве ка, те упу ћу је на ма на стир Па пра ћу као на раз ви је ни кул тур ни цен тар 
се ве ро и сточ не Бо сне ода кле, мо гу ће је, по ти че Чу дов ски хро но граф (дар бив шег 
ду хов ни ка ру ског ца ра, стар ца Чу до ва из ма на сти ра у Кре мљу), ко ји се на ла зи у 
осно ви Ре мет ског тро ја ди ка.

Рад Бран ка Ле ти ћа Пи са но на сле ђе и срп ски кул тур ни обра зац у сред њо ве
ков ној Бо сни и Ху му (405–417) на сим бо ли чан на чин за тва ра овај збор ник су бли ми-
ра ју ћи све нај ва жни је за кључ ке по ме ну те у прет ход ним ра до ви ма у јед ну це ли ну. 
Ау тор из два ја три пе ри о да ко је сим бо лич ки на зи ва се ме, из да нак и плод кроз ко ја 
је про шао ду го трај ни раз вој кул тур не за јед ни це у сред њо ве ков ној Бо сни и Ху му. 
Пр ви или агра фич ки пе ри од об у хва та вре ме од до се ље ња Сло ве на на бал кан ске 
про сто ре за пад но од Дри не до пр вих сло вен ских књи га. О том до бу све до че са мо 
по сред ни из во ри: ви зан тиј ски и фра нач ки исто ри о граф ски спи си, као и усме на 
књи жев ност об ред ног ка рак те ра. Дру ги или оп ште сло вен ски пе ри од обу ха та вре ме 
од на стан ка сло вен ске пи сме но сти до по ло ви не XII ве ка. Од та да Сло ве ни на се-
ље ни на тлу да на шње Бо сне и Хер це го ви не ба шти не хри шћан ску ве ру и об ре де у 
цр кви пре ма ви зан тиј ским обра сци ма. И тре ћи или срп ски пе ри од тра је од кра ја 
XII ве ка до па да срп ских те ри то ри ја под тур ску власт. То се до ба хро но ло шки по-
кла па са вла да ви ном ди на сти је Не ма њи ћа, де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и Ђу ра ђа 
Бран ко ви ћа. То ком овог пе ри о да на те ре ну за пад но од Дри не до ла зи до по сте пе ног 
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пре о бра же ња на сле ђе ног Ме то ди је вог бо го слу же ња ко је до би ја по себ но обе леж је. 
Та за јед ни ца се у на у ци на зи ва Цр ква бо сан ска. Да она ни је има ла је ре тич ки ка-
рак тер, већ да је при па да ла за јед нич ком ју жно сло вен ском на сле ђу све до че пи са ни 
спо ме ни ци, ко ји се са мо по те ре ну на ко јем су на ста ли мо гу на зва ти бо сан ским. 
Ди на мич ност кул тур ног обра сца се од сли ка ва ла и на пла ну је зи ка и пи сма. Раз-
ли ку ју се тек сто ви (књи жев ност са крал ног ка рак те ра) пи са ни устав ном ћи ри ли цом 
и срп ско сло вен ским је зи ком ви со ког сти ла, по том де ла про фа ног ка рак те ра пи са на 
ру сти кал ним пи смом, ка ко га на зи ва Б. Ле тић, и срп ско сло вен ским ни жег сти ла 
(чи ја је отво ре ност за ино ва ци ја ма из вер на ку ла ра у по је ди ним де ли ма до во ди ла 
и до на стан ка ме ша ног је зи ка), као и кан це ла риј ски спи си ко ји су део сва ко днев ног 
жи во та пи са ни срп ским на род ним је зи ком и кур зи вом (од но сно бр зо пи сом, што 
је уо би ча је ни ји на зив за овај тип пи сма). У осно ви је то је дан је зик, од нај ста ри јих 
по твр да на зи ван срп ским или сло вин ским и јед но пи смо у ко јем је пре ма ре чи ма 
овог ау то ра са др жан „ис точ ни на чин жи во та“(414). Да кле, основ не од ли ке кул тур-
ног обра сца у Бо сни и Ху му све до кра ја XV ве ка су хри шћан ска ве ра, срп ски је зик 
и ћи ри лич ко пи смо, док се но ви кул тур ни обра зац ислам ске ци ви ли за ци је ра ђа од 
XVI ве ка нај пре при хва та њем ту ђе, осва ја че ве, ве ре и вер ског об ре да, а он да по-
сте пе но и ту ђег је зи ка и пи сма.

За кљу чу ју ћи при ка зи ва ње овог Збор ни ка, истаклa бих да ње го ва вред ност 
ни је са мо у пред ста вља њу но вих на уч них са зна ња о пи са ном и кул тур ном на сле ђу 
у сред њо ве ков ној Бо сни и Ху му, већ у то ме што се у ње му, у кон тек сту ак ту ел них 
пре кра ја ња про шло сти са ци љем да се из ко лек тив ног се ћа ња на ро да ко ји жи ве у 
да на шњој Бо сни и Хер це го ви ни из бри шу истин ски ко ре ни, из но се но ве чи ње ни це 
ко ји ма се по твр ђу ју ста ре исти не.

Др Ма ри на Ф. Ку ре ше вић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
ma ri na.ku re se vic @gmail.co m

UDC 811.163.41’373.46:528”17/18”(049.32)

ДРА ГО ЦЕН ДО ПРИ НОС ИСТО РИЈ СКОЈ ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈИ  
И ТЕР МИ НО ГРА ФИ ЈИ

(Иси до ра Бје ла ко вић. Тер ми но ло ги ја код Ср ба у 18. и 19. ве ку  
(ма те ма тич ка ге о гра фи ја и кар то гра фи ја). Но ви Сад: Два пе ра, 2017, 542 стр.)

1. У до са да шњој ср би стич кој ли те ра ту ри по све ће но је ре ла тив но ма ло па жње 
си сте мат ском ис пи ти ва њу фор ми ра ња и раз во ја тер ми но ло шког си сте ма срп ског 
је зи ка, од вре ме на ка да се по ста вља ју осно ве на уч них ди сци пли на у мо дер ном сми-
слу ре чи (18. и 19. век) до са вре ме ног ста ња. Углав ном је реч о ана ли за ма спро ве-
де ним на огра ни че ном кор пу су, што је, са свим је ја сно, не до вољ но за са гле да ва ње 
оп штег раз вој ног то ка тер ми но ло ги је. Упра во из тог раз ло га, а у же љи да се уо че 
основ ни ме ха ни зми у раз во ју пред стан дард ног тер ми но ло шког лек си ко на срп ског 
књи жев ног је зи ка из обла сти ма те ма тич ке ге о гра фи је и кар то гра фи је, на ста ла је 
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мо но гра фи ја Тер ми но ло ги ја код Ср ба у 18. и 19. ве ку (ма те ма тич ка ге о гра фи ја и 
кар то гра фи ја) др Иси до ре Бје ла ко вић. Сту ди ја је об ја вље на 2017. го ди не и пред-
ста вља у ве ли кој ме ри из ме ње ну вер зи ју ау тор ки не док тор ске ди сер та ци је Ге о
граф ска тер ми но ло ги ја код Ср ба у 18. и 19. ве ку, ко ја је 2012. го ди не од бра ње на на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

1.1. Са др жај мо но гра фи је ор га ни зо ван је у ви ше по гла вља. Осим Те о риј ско
ме то до ло шког окви ра ис тра жи ва ња, за тим За кључ ка, Ли те ра ту ре, При ло га и 
Ре зи меа на ен гле ском је зи ку, глав ни де ло ви мо но гра фи је пред ста вље ни су у два 
обим на по гла вља: Ана ли за и Реч ник. Сва ко од на ве де них по гла вља са др жи ви ше 
те мат ских це ли на.

2. У увод ном по гла вљу, на сло вље ном Те о риј скоме то до ло шки оквир ис тра
жи ва ња, од ре ђен је те мат ски оквир, кор пус и ци ље ви ис тра жи ва ња, и у ње му је 
пред ста вљен исто ри јат те ме. 

2.1. Ау тор ка нај пре де фи ни ше по јам ге о гра фи ја и си стем ски и са же то при ка-
зу је на уч ни раз вој ове ди сци пли не (стр. 11–13). 

2.2. У одељ ку Пред мет, кор пус и за да ци ис тра жи ва ња (стр. 14–17) опи сан је 
на чин на ко ји је фор ми ран кор пус од око 4000 стра на, ко ји укљу чу је ка ко уџ бе ни ке 
и мо но гра фи је из обла сти ма те ма тич ке ге о гра фи је и кар то гра фи је, та ко и од ре ђе не 
пу бли ка ци је из ре ги стра књи га Би бли о те ке ра ри те та Ма ти це срп ске, а као глав ни 
циљ ис тра жи ва ња на ве де но је ства ра ње тер ми но ло шког реч ни ка, ко ји би пру жио 
„бо љи увид у раз вој тер ми но ло шког си сте ма у ра ним фа за ма раз во ја срп ског књи-
жев ног је зи ка” (стр. 16).

2.3. Тре ћу це ли ну овог по гла вља чи ни оде љак о тер ми но ло ги ји, у ко јем су 
нај пре де фи ни са ни пој мо ви тер ми но ло ги ја и тер мин (стр. 18–22), за тим је са же то 
али ин фор ма тив но пред ста вљен раз вој тер ми но ло ги је код Ср ба, с по себ ним освр-
том на уло гу Дру штва срп ске сло ве сно сти у из ра ди тер ми но ло ги је (стр. 22–31). 
Оде љак је за о кру жен пре гле дом ис тра жи ва ња тер ми но ло ги је срп ског је зи ка у 20. 
ве ку (стр. 31–35).

3. У цен трал ном по гла вљу ко је се ба ви ана ли зом за бе ле же не тер ми но ло шке 
гра ђе, ау тор ка фо кус ис тра жи ва ња усме ра ва на струк ту ру тер ми но ло шког ре ги стра, 
од нос пре ма са вре ме ној тер ми но ло ги ји, си но ни ми ју, од нос ана ли зи ра ног тер ми-
но ло шког апа ра та пре ма тер ми но ло ги ји код Ср ба од 13. до 18. ве ка, про це се у 
фор ми ра њу тер ми но ло ги је и се ман тич ке тран сфор ма ци је у екс цер пи ра ном тер ми-
но ло шком ре ги стру.

3.1. У окви ру одељ ка Струк ту ра тер ми но ло шког ре ги стра (стр. 36–65), Иси-
до ра Бје ла ко вић нај пре кла си фи ку је тер ми не пре ма па ра ме тру по ре кла на: ре чи 
стра ног по ре кла (ин тер на ци о на ли зме – нпр. еква тор, хе мис фе ра; гер ма ни зме – нпр. 
клаф тер, риф; та ли ја ни зме – ле га, терц; тур ци зме – сат, та не зем но; и га ли ци зме 
– ру та, то аз) (стр. 39–48), сла ве ни зме (нпр. зе мље о пи са ни је, по лу де ник) (стр. 48– 52), 
сла ве но ср би зме и(ли) књи шке ре чи (нпр. зе мљо и спи та тељ, под не би је) (стр. 52–53) 
и тер ми не до ма ћег по ре кла (у пи та њу су тер ми ни на ста ли тер ми но ло ги за ци јом 
лек се ма оп штег лек сич ког фон да – нпр. зи ма, ме сец; тер ми ни на ста ли твор бом – 
нпр. мо ре пис, по вр шај; или кал ки ра њем – нпр. ви до круг, ко ле сна ста за) (стр. 54–
64). На кра ју ис црп не ети мо ло шке ана ли зе, ау тор ка за кљу чу је да ве ћи на по зајм ље-
них тер ми на при па да ин тер на ци о на ли зми ма и сла ве ни зми ма, док ме ђу тер ми ни ма 
до ма ћег по ре кла нај ве ћу ску пи ну чи не де ри ва ти и кал ко ви.
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Екс цер пи ра ни тер ми но ло шки ре ги стар за тим је кла си фи ко ван и пре ма па ра
ме тру струк ту ре (стр. 65–84). Ау тор ка из два ја јед но чла не тер ми но ло шке је ди ни це 
(нпр. ју жност, хо ри зонт) (стр. 65–66). По том су на ве де не ви шеч ла не тер ми но ло-
шке је ди ни це, у сле де ћим мо де ли ма: при дев + име ни ца (нпр. ју жни пол, при влач на 
си ла), име ни ца + име ни ца (ге ни тив) (нпр. по лу жи је Зе мље, по ло ви на Зе мље), име-
ни ца (ге ни тив) + име ни ца (нпр. Зе мље обрат, Зе мље по јас), име ни ца + при дев (нпр. 
за ход сун чев, зре ник оп шти), при дев + при дев + име ни ца (нпр. уме ре ни зем ни по јас, 
фран цу ска зе мље пи сна ми ља), при дев + дво чла ни (при дев + име ни ца) тер мин (нпр. 
ју жни обрт ни круг, то пли зем ни по јас), при дев + дво чла ни тер мин са пост по зи-
ци јом при де ва (нпр. ју жна ши ри на зе мље о пи са тел на, ју жни по јас уме ре ни), ((име-
ни ца) + при дев) + име ни ца (ге ни тив) (нпр. ко ло во зврат но Ко зо ро га, ко ло во зврат но 
Ра ка), име ни ца + при дев + при дев (нпр. по јас ле де ни ју жни, круг ру ко дел ни зем ни), 
име ни ца + име ни ца (ге ни тив) + при дев (обрат Зе мље се вер ни), име ни ца + име ни ца 
(ге ни тив) + при дев + при дев (по јас Зе мље хлад ни се вер ни), (при дев + при дев + име-
ни ца) + име ни ца (ге ни тив) (лет но сун це по врат но ко ло Ра ка) (стр. 66–67). На ред ни 
оде љак по све ћен је ели ди ра ним ви шеч ла ним тер ми ни ма, на ста лим као по сле ди ца 
је зич ке еко но ми је (нпр. ге о граф ска ши ри на : ши ри на, зе мље о пи сна ду жи на : ду жи
на) (стр. 68–69).

Ау тор ка за тим па жњу по све ћу је име ни ца ма, при де ви ма и при ло зи ма као тер-
ми ни ма и сте пе ну њи хо ве ван кон тек сту ал не тран спа рент но сти (стр. 69–73). Она 
за па жа да су тер ми ни, са свим оче ки ва но, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва пред ста вље-
ни име ни цом и да је ве ћи на екс цер пи ра не тер ми но ло шке гра ђе кон тек сту ал но 
усло вље на, од но сно да је за тер ми но ло шку иден ти фи ка ци ју ве ли ког лек се ма би ла 
нео п ход на се ман тич ка по зи ци ја. У ве зи с при де ви ма за кљу че но је да „са мо од но-
сни и при свој ни при де ви из ве де ни од име нич ких тер ми на мо гу има ти ста тус тер-
ми на и из ван ви шеч ла не тер ми но ло шке је ди ни це” (стр. 72), а у ве зи с при ло зи ма 
ко ји има ју ста тус тер ми на да су на ста ли кон вер зи јом од од го ва ра ју ћих при де ва 
или су фик са ци јом име нич ких твор бе них осно ва.

Ка да су у пи та њу мор фо син так сич ких обе леж ја по је ди них тер ми на ко ја не 
од го ва ра ју ста њу у са вре ме ном срп ском је зи ку (стр. 73–84), ау тор ка из два ја 17 
гру па: про ши ре ње осно ве на -ес- име ни ца ср. р. (нпр. ко ло → ко ле са), про ши ре ње 
осно ве на -ов- /-ев- у мн. име ни ца м. р. (нпр. круг → ку го ви ма/кру зи ма), ген. мн. (нпр. 
70 сте пе на), ин стр. мн. (нпр. с ста за ми), ком па ра тив и су пер ла тив (нпр. ју жњеј ши), 
екс пли ка тив ни и пар ти тив ни ген. (нпр. на ју жном вр ху од Афри ке) итд.

3.2. У одељ ку о од но су ана ли зи ра ног тер ми но ло шког ре ги стра пре ма са вре-
ме ној тер ми но ло ги ји (стр. 85–131) др Иси до ра Бје ла ко вић ис ти че ка ко је тек не што 
ви ше од сед ми не це ло куп не гра ђе (13,9%) оста ло пот пу но не из ме ње но, од но сно да 
тај про це нат од го ва ра ста њу у тер ми но ло шком си сте му са вре ме ног срп ског је зи ка. 
Ов де су од по себ ног зна ча ја и пред ста вље не та бе ле, сор ти ра не пре ма по је ди ним 
до ме ни ма ана ли зи ра них на уч них ди сци пли на (нпр. ма те ма тич ка ге о гра фи ја и 
кар то гра фи ја – на зи ви за на уч не ди сци пли не и на уч ни ке, стра не све та итд.), ко је 
вр ло пре глед но пру жа ју увид у раз вој тер ми но ло шког си сте ма. С ле ве стра не та-
бе ла на ла зе се тер ми ни за бе ле же ни у ана ли зи ра ној гра ђи ко ји од го ва ра ју ста њу у 
са вре ме ном тер ми но си сте му срп ског је зи ка, а пра те их го ди не ре ги стро ва ња у 
кор пу су, док се с де сне стра не на ла зе оста ли екви ва лент ни тер ми ни ре ги стро ва ну 
у гра ђи, та ко ђе пот кре пље ни го ди на ма у ко ји ма су по све до че ни.

3.3. По ја ви тер ми но ло шке си но ни ми је по све ћен је тре ћи оде љак у овом по-
гла вљу (стр. 132–139). Ау тор ка ре ги стру је по ја ву си но ни ми је ка ко у раз ли чи тим 
вре мен ским пе ри о ди ма и у тек сто ви ма раз ли чи тих ау то ра, та ко и у окви ру де ла 
исто га ау то ра, и из два ја раз ли чи те ти по ве: (а) с об зи ром на по ре кло, нпр. тер мин 
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стра ног по ре кла и до ма ћи тер мин (ме ри ди јан/по дне ви ца), тер мин стра ног по ре кла 
и сла ве ни зам/сла ве но ср би зам (ге о гра фи ја/зе мље о пи са ни је), до ма ћи тер мин и сла-
ве ни зам (сре ди на/сре до то чи је) ... ; (б) с об зи ром на струк ту ру (јед но чла ни и ви-
шеч ла ни тер мин – по јас / зем ни по јас, два ви шеч ла на тер ми на – са сред на си ла / 
цен трал на си ла). По се бан сег мент у овом одељ ку по све ћен је по ја ви кон такт не 
си но ни ми је (нпр. зре ник или хо ри зонт).

3.4. Ка ко би што све о бу хват ни је при ка за ла раз вој тер ми но ло шког си сте ма 
ана ли зи ра них на уч них ди сци пли на, др Иси до ра Бје ла ко вић је екс цер пи ра ни тер-
ми но ло шки ре ги стар упо ре ди ла са ста њем у тер ми но ло ги ји код Ср ба од 13. до 18. 
ве ка (стр. 140–148). Ком па ра тив ном ана ли зом ових два ју тер ми но си сте ма ау тор ка 
за кљу чу је ка ко су они у ве ли кој ме ри раз ли чи ти, те да је број лек се ма по све до че-
них у оба ре ги стра ре ла тив но ма ли. Лак шу пре глед ност и ове ску пи не омо гу ћа-
ва ју та бе лар ни при ка зи, кон ци пи ра ни та ко да се на ле вој стра ни на ла зе тер ми ни 
по све до че ни у сред њо ве ков ним ру ко пи си ма (са ве ком ре ги стро ва ња у за гра ди), а 
на де сној гра ђа по све до че на у овој мо но гра фи ји.

3.5. Пе ти, нај о бим ни ји оде љак у овом по гла вљу на сло вљен је Про це си у фор
ми ра њу тер ми но ло ги је (стр. 149–189). Ау тор ка екс цер пи ра ну гра ђу де ли у две ве-
ли ке ску пи не, у од но су на то у ко јој ме ри и ко ли ком за сту пље но шћу она од го ва ра 
са вре ме ном тер ми но ло шком си сте му у срп ском је зи ку. 

3.5.1. Пр ву ску пи ну чи не тер ми ни ко ји од го ва ра ју са вре ме ном тер ми но си сте-
му срп ског је зи ка, и они су по де ље ни на три под гру пе.

(1) Тер ми ни за бе ле же ни у стан дард но је зич кој фор ми чи не пр ву под гру пу 
(нпр. март, елип са).

(2) Тер ми ни ко ји од го ва ра ју са вре ме ним, пре ма ко ји ма су за бе ле же не и раз ли-
чи те фо нет ске или мор фо ло шке ва ри јан те, не ти пич не за са вре ме ни тер ми но си стем 
срп ског је зи ка при па да ју дру гој под ску пи ни (нпр. април/апри лиј, ноћ/ношч).

(3) Тре ћа пот ка те го ри ја је нај број ни ја и у њу спа да ју тер ми ни ко ји од го ва ра ју 
са вре ме ном тер ми но ло шком си сте му, али пре ма ко ји ма је фун ги рао из ве стан број 
екви ва ле на та ко ји се ни су за др жа ли у стан дард ном је зи ку. Ка ко би што ја сни је и 
пре ци зни је пред ста ви ла раз вој и ста би ли за ци ју срп ског тер ми но си сте ма ана ли-
зи ра них на уч них ди сци пли на, ау тор ка је из дво ји ла че ти ри (че сто ком би но ва на и 
уза јам но за ви сна) кри те ри ју ма ко ји су ути ца ли на то да се ме ђу кон ку рент ним 
и(ли) ко ег зи стент ним тер ми ни ма јед ни фа во ри зу ју, а дру ги по ти сну. У пи та њу су: 
(а) кри те ри јум по ре кла тер ми на (нпр. атлас:атлаз, зе мље пи сник, зе мље вид ник: 
зе мљо вид ник), (б) струк тур ни кри те ри јум (нпр. за пад : за ход сун ца), (в) се ман тич-
ко-твор бе но-функ ци о нал ни кри те ри јум (нпр. осо ви на : оса) и (г) ком би но ва ни 
кри те ри јум (нпр. хлад ни по јас : ле де ни по јас : по јас Зе мље ле де ни : по јас Зе мље 
хлад ни...).

3.5.2. Тер ми ни ко ји се ни су ин кор по ри ра ли у тер ми но ло шки си стем стан дард-
ног срп ског је зи ка чи не дру гу гру пу, и они су та ко ђе по де ље ни на три под гру пе.

(1) Тер ми ни ко ји ви ше не пред ста вља ју пој мо ве са вре ме не ге о граф ске на у ке 
код нас од но се се на мер не је ди ни це, пре у зе те из стра них је зи ка, а ко је су с вре-
ме ном у на шем је зи ку до би ле ста тус исто ри за ма (нпр. ан глиј ска ми ља).

(2) Дру гу под гру пу чи не фор мал но јед на ки, а се ман тич ки раз ли чи ти тер ми-
ни (нпр. тер мин ат мос фе ра, ко ји се упо тре бља вао и у се ман тич кој ре а ли за ци ји 
’тро пос фе ра’).

(3) Тер ми ни ко ји се ни су за др жа ли у је зи ку, а пре ма ко ји ма су се с вре ме ном 
ста би ли зо ва ле фор ме ко је ни су ре ги стро ва не у ана ли зи ра ној гра ђи пред ста вља ју 
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тре ћу, нај о бим ни ју под гру пу, и да ље су раз де ље ни на две ску пи не: (а) тер ми ни ко ји 
не од го ва ра ју ста њу у са вре ме ном срп ском је зи ку, а по све до че ни су са мо у јед ном 
ана ли зи ра ном де лу (нпр. пе ри хе ли ум : пе ри хел) и (б) не стан да р ди зо ва ни тер ми но-
ло шки си но но ми (нпр. ге не ралма па : ге не рал ни зе мљо вид : оп шта ма па).

3.6. Се ман тич ке тран сфор ма ци је у тер ми но ло шком ре ги стру чи не по след њу 
це ли ну у овом по гла вљу (стр. 190–192). Ау тор ка за па жа да је сте пен се ман тич ког 
ва ри ра ња у ана ли зи ра ном тер ми но си сте му ве о ма ни зак, а да се се ман тич ке ва ри-
ја ци је нај че шће за сни ва ју на си нег до хи, пла ти се ми ји, ре ђе на ме то ни ми ји (нпр. 
гло бус као ’кар то граф ски при каз зе маљ ске ку гле’ и ’кар то граф ски при каз не бе ских 
те ла и сфе ра пред ста вљен на по вр ши ни ку гле’.

4. Тре ће, и нај о бим ни је по гла вље у овој мо но гра фи ји пред ста вља Реч ник (стр. 
193–476). Ау тор ка се нај пре ба ви те о риј ско-ме то до ло шким окви ром из ра де ди ја хро-
ниј ског тер ми но ло шког реч ни ка, ко ји об у хва та три одељ ка: Исто риј ски тер ми но
ло шки реч ник (стр. 193–197), Лек си ко граф ска об ра да (стр. 198–201) и О тран скрип
ци ји (стр. 216–257), а за тим сле ди и сâм реч ник (стр. 259–476).

4.1. У пр вом одељ ку др Иси до ра Бје ла ко вић ба ви се тер ми ном исто риј ски 
реч ник. Она за тим по ста вља шест вр ло ва жних пи та ња: 

„(1) Где је гра ни ца из ме ђу син хро ниј ског и ди ја хро ниј ског (исто риј-
ског) реч ни ка? 

(2) Да ли је исто риј ски реч ник јед но је зич ни или дво је зич ни реч ник? 
(3) Ко ме је на ме њен исто риј ски тер ми но ло шки реч ник? 
(4) Ко је лек сич ке је ди ни це има ју ста тус тер ми на? 
(5) Да ли ау тор ова кав реч ник тре ба да по сма тра очи ма лек си ко гра фа 

или тер ми но гра фа од но сно да ли тер ми но гра фи ја тре ба до след но да при-
ме њу је ме то де и пра ви ла тра ди ци о нал не лек си ко гра фи је или не? 

(6) Ка ко утвр ди ти гра ни цу из ме ђу тер ми но ло шког и не тер ми но ло шког 
де ла лек си ко на у исто риј ском кор пу су?” (стр. 194).

На ве де на смо пи та ња из дво ји ли јер сма тра мо да сáмо про бле ма ти зо ва ње ових 
шест та ча ка, а пре све га од го во ри ко је ау тор ка ја сно и си сте ма тич но из но си, пред-
ста вља ју нео п хо дан те мељ на ко ме сва ки бу ду ћи тер ми но лог и(ли) тер ми но граф 
мо же кон ци пи ра ти и гра ди ти је дан ди ја хро ниј ски тер ми но ло шки реч ник.

4.2. У одељ ку о лек си ко граф ској об ра ди нај пре је де таљ но пред ста вље на ма-
кро струк ту ра реч ни ка. Ау тор ка пр во ар гу мен то ва но обра зла же због че га је од лу чи ла 
да од ред ни це у реч ни ку тран скри бу је, а за тим свој реч ник од ре ђу је као „исто риј ски 
реч ник са ен ци кло пе диј ским еле мен ти ма” (стр. 199). Од ред ни це чи не име ни це, при-
де ви и при ло зи, али су ста тус од ред ни ца до би ле и ви шеч ла не тер ми но ло шке је ди-
ни це. На кра ју ове це ли не из не ти су про бле ми с ко ји ма се ау тор ка су о ча ва ла при-
ли ком раз гра ни ча ва ња тер ми но ло шког и не тер ми но ло шког де ла пред стан дард ног 
лек си ко на. Ка да је реч о ми кро струк ту ри реч ни ка, де таљ но је пред ста вље но ка ко 
је кон сти ту и сан и уре ђен реч нич ки чла нак, а за тим су из не те по те шко ће ко је су 
се у ја вља ле при ли ком лек си ко граф ске об ра де пред стан дард ног тер ми но ло шког 
ре ги стра (нпр. ста тус ви шеч ла них тер ми но ло шких је ди ни ца, из бор кон тек ста итд).

4.3. На кра ју овог ис црп ног те о риј ско-ме то до ло шког окви ра на ла зе се де таљ-
не на по ме не о тран скрип ци ји сва ког ана ли зи ра ног де ла. У овом одељ ку та ко ђе се 
на ла зе и ви ше не го дра го це не та бе ле јер бу ду ћем ко ри сни ку реч ни ка олак ша ва ју 
ње го во ко ри шће ње, али и сви ма они ма ко ји бу ду про у ча ва ли тек сто ве ко је је аутор-
ка екс цер пи ра ла омо гу ћа ва ју лак ше раш чи та ва ње.
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4.4. Ко нач но, са мом реч ни ку прет хо ди спи сак скра ће ни ца и зна ко ва (стр. 259), 
а по том је на 217 стра на лек си ко граф ски об ра ђе но 1114 тер ми но ло шких је ди ни ца 
по све до че них у 18. и 19. ве ку из обла сти ма те ма тич ке ге о гра фи је и кар то гра фи је.

5. За вр шни део ове мо но гра фи је чи ни ис цр пан за кљу чак (стр. 477–490), спи-
сак ли те ра ту ре (стр. 491–510), при ло зи у ви ду спи ска кор пу са (стр. 511–514) и та белâ 
(стр. 515–540) и ре зи ме на ен гле ском је зи ку (стр. 541–542).

6. Мо но гра фи ја др Иси до ре Бје ла ко вић Тер ми но ло ги ја код Ср ба у 18. и 19. ве ку 
(ма те ма тич ка ге о гра фи ја и кар то гра фи ја) ви ше стру ко је зна чај на не са мо за срби-
сти ку, од но сно за ње не ди ја хро ни ча ре, лек си ко ло ге, лек си ко гра фе, тер ми но ло ге и 
тер ми но гра фе, већ и за све оне ко ји про у ча ва ју ге о граф ску на у ку. Пр ви, те о риј-
ско-ис тра жи вач ки део ове књи ге пру жа дра го це ни до при нос пред стан дард ним 
тер ми но ло шким про у ча ва њи ма, а сâм реч ник тер ми на у 18. и 19. ве ку из обла сти 
ма те ма тич ке ге о гра фи је и кар то гра фи је пред ста вља од ли чан узор за сва ки бу ду ћи 
ди ја хро ниј ски тер ми но ло шки реч ник.

Др Ана З. Ма ца но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
ran dje lo vi ca na@yahoo.com

UDC 811.163.41(497.6 Romanija)’282.4(049.32)
811.163.41(497.6 Romanija)’367(049.32)

ПА ДЕ ЖНО СИН ТАК СИЧ КЕ ОСО БИ НЕ РО МА НИЈ СКИХ ГО ВО РА  
СТА РОГ ВЛА ХА У СВЕ ТЛУ КОГ НИ ТИВ НЕ МЕ ТА ФО РЕ

(Зо ран Си мић. Син так са па де жа у го во ру ро ма ниј ског пла тоа: ме та фо ри за ци ја  
про сто ра. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2018, стр. 373)

У из да њу Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ 2018. го ди не об ја вље на је 25. 
књи га у окви ру Би бли о те ке Ју жно сло вен ског фи ло ло га: Но ва се ри ја, мо но гра фи ја 
Зо ра на Си ми ћа, на уч ног са рад ни ка на Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ, под на сло-
вом Син так са па де жа у го во ру ро ма ниј ског пла тоа: ме та фо ри за ци ја про сто ра 
пред ста вља зна ча јан до при нос кла сич ној срп ској ди ја лек то ло ги ји, и то у син так-
сич ко-се ман тич ки ори јен ти са ном до ме ну ис тра жи ва ња. Ис пи ту ју ћи си сте ме де тер-
ми на тив них (од ред бе них) па де жних фор ми за бе ле же них у ро ма ниј ским го во ри ма 
Ста рог Вла ха, а огра ни ча ва ју ћи та ко сво је ис тра жи ва ње и фор мал но син так сич ки 
и ге о граф ски, ау тор по ла зи из пер спек ти ве се ман тич ких ка те го ри ја и де таљ но 
тра га за њи хо вим па де жним фор ма ли за то ри ма, при че му, у скла ду са те о ри јом 
ког ни тив не ме та фо ре, спа ци јал ност (про стор ност) из би ја у пр ви план као ког ни тив-
ни про то до мен (се ман тич ка про то ка те го ри ја) и пред ста вља те мељ за раз у ме ва ње и 
је зич ку фор ма ли за ци ју ап стракт ни јих (циљ них) ког ни тив них до ме на (се ман тич ких 
ка те го ри ја), у овом слу ча ју: тем по рал но сти, ква ли фи ка тив но сти у ши рем сми слу, 
ин тен ци о нал но сти, ка у зал но сти, кон ди ци о нал но сти и кон це сив но сти. Ова је мо но-
гра фи ја, да кле, на ста ла као ре зул тат укр шта ња три ју ши рих или ужих лин гви стич-
ких ди сци пли на: кла сич не ди ја лек то ло ги је, син так се и ког ни тив не се ман ти ке, те 
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у пот пу но сти од го ва ра на зах те ве са вре ме не срп ске ди ја лек то ло ги је у кла сич ном 
сми слу по пу ња ва ју ћи пра зни ну на по љу ис тра жи ва ња па де жне син так се и син-
так се уоп ште на срп ском је зич ком про сто ру и исто вре ме но се осла ња ју ћи на те-
ко ви не мо дер не лин гви сти ке као што је син так сич ко-се ман тич ки при ступ па де жној 
про бле ма ти ци у окви ру син так се и ме та фо ри за ци ја про стор них ре ла ци ја у окви ру 
ког ни тив не се ман ти ке. 

Текст мо но гра фи је ор га ни зо ван је у 9 по гла вља: Увод, Пред ло шкопа де жни 
фор ма ли за то ри про стор но сти (раш чла ње но: I. Про стор на ло ка тив ност; II. Про
стор на тран сло ка тив ност: пер ла тив ност; III.1. Про стор на тран сло ка тив ност: 
адла тив ност; III.2. Про стор на тран сло ка тив ност: ди рек тив ност; IV. Про стор на 
тран сло ка тив ност: абла тив ност), Тем по рал ност (раш чла ње но: I. Тем по рал на 
иден ти фи ка ци ја – вре мен ска ло ка ли за ци ја; II. Тем по рал на кван ти фи ка ци ја), Ква
ли фи ка тив ност, Ин тен ци о нал ност, Ка у зал ност, Кон ди ци о нал ност, Кон це сив ност 
и За кљу чак. На ве де ним по гла вљи ма сле де: Ли те ра ту ра, Скра ће ни це и сим бо ли, 
Sum mary, Ре ги стар пред ло га и па де жних кон струк ци ја и При ло зи: та бе лар ни и 
схе мат ски при ка зи, кар те.

Ис тра жи ва ње де тер ми на тив них па де жних си сте ма Зо ра на Си ми ћа под ра зу-
ме ва, да кле, ди ја ле кат ску гра ђу изо ло ва ну из за пи са кон ти ну ал ног го во ра ин фор-
ма торâ са те ре на од ре ђе ног као „се ве ро за пад ста ро вла шког про сто ра у Бо сниˮ (стр. 
11), тј. под ра зу ме ва го во ре ро ма ниј ског пла тоа, под руч ја на ју го за па ду ја сно огра-
ни че ног пла ни ном Ро ма ни јом, на за па ду ре ком Ка љи ном, а на се ве ру и се ве ро и сто-
ку пла ни ном Ја вор. Ис тра жи ва њем је, за пра во, об у хва ће на мре жа од 69 пунк то ва 
(азбуч ним ре дом на ве де них у Уво ду [стр. 12], а кар то граф ски при ка за них на Кар
ти 2 у При ло зи ма). Реч је, на и ме, о го вор ном под руч ју ко је се, као пре ла зна зо на, 
на ла зи из ме ђу ју го и сточ ног и се ве ро за пад ног под ди ја лек та хер це го вач ко-кра ји шког 
ди ја лек та, и то у по љу до ми ни ра ју ћих ју го и сточ них изо гло са; дру гим ре чи ма, реч 
је о струк ту рал но кон зер ва тив ним го во ри ма са но вом ак цен ту а ци јом, те о го во-
ри ма ко ји су струк ту рал но бли ски стан дард ном срп ском је зи ку (са ко јим се, сто га, 
мо гу ди рект но упо ре ди ти) и ко ји се од ли ку ју кон зер ва тив ном струк ту ром па де жног 
си сте ма, због че га ће се по ка за ти као вр ло по год ни за ис пи ти ва ње ме та фо ри за ци-
је про стор них од но са на ма те ри ја лу па де жних фор ми. С дру ге стра не, ови го во ри 
ни су до са да под ле гли ис пи ти ва њу на син так сич ко-се ман тич ком ни воу је зич ке 
струк ту ре – да кле, ни ка да је реч о па де жи ма, што до дат но оправ да ва ау то ров 
ода бир кор пу сног окви ра. 

Ге не рал на на по ме на је сте да су про бле ми па де жне син так се, као и син так се 
уоп ште, ду го би ли за не ма ре ни у кла сич ној срп ској ди ја лек то ло ги ји; фо ку сом срп-
ских ди ја лек то ло шких ис тра жи ва ња у кла сич ном сми слу по ста ју тек од по след њих 
де це ни ја 20. ве ка. Мо но гра фи ја Сло бо да на Па вло ви ћа из 2000. го ди не под на сло вом 
Де тер ми на тив ни па де жи у го во ру се ве ро за пад не Бо ке (Па вло вић 2000) из два ја се 
као пр ва сту ди ја из до ме на срп ске ди ја лек то ло ги је по све ће на па де жној син так си 
у ко јој се при ме њу је мо дер на син так сич ко-се ман тич ка ме то до ло ги ја у про у ча ва њу 
да тог син так сич ког фе но ме на: па де жне фор ме се, по ста вља њем се ман тич ког аспек-
та у пр ви план, „по ве зу ју по оп штем зна че њу, а ме ђу соб но су прот ста вља ју по 
суб ор ди ни ра ним се ман тич ким спе ци фи ка ци ја маˮ (павловИћ 2000: 11).1 Упра во 
та ко, син так сич ко-се ман тич ки ори јен ти са на у те о риј ско-ме то до ло шком сми слу 
(„од се ман ти ке ка ње ном фор мал ном из ра зуˮ [стр. 17]), а што омо гу ћа ва лак шу 
ком па ра ци ју го ворâ срп ског је зич ког под руч ја на па де жном ни воу је зич ке ана ли зе, 

1 павловИћ,Сло бо дан. Де тер ми на тив ни па де жи у го во ру се ве ро за пад не Бо ке. Бе о град: 
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2000.
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мо но гра фи ја ко ја се овом при ли ком при ка зу је на ста вља раз вој ни пут са вре ме них 
ис тра жи ва ња срп ске ди ја ле кат ске (па де жне) син так се за по чет на ве де ном мо но гра-
фи јом Сло бо да на Па вло ви ћа.

Опре де лив ши се за се ман тич ку ка те го ри ју спа ци јал но сти и ње не па де жне 
фор ма ли за то ре као по ла зну тач ку у свом ис пи ти ва њу ор га ни за ци је (на ро чи то не-
про стор них) де тер ми на тив них се ман тич ких по ља и њи ма од го ва ра ју ћих па де жних 
си сте ма, ау тор се те о риј ско-ме то до ло шки осла ња и на кључ не по сту ла те те о ри је 
ког ни тив не ме та фо ре у окви ру ког ни тив не се ман ти ке: о ап стракт ним пој мо ви ма 
љу ди, на и ме, раз ми шља ју и го во ре на осно ву кон крет них (фи зич ких) ен ти те та свог 
ис ку ства и сво је ин тер ак ци је са њи ма, а та кво ме та фо рич ко ми шље ње свој од раз 
на ла зи у при род ном људ ском је зи ку. У овом слу ча ју, про стор ност, у струк тур ном 
сми слу де таљ но са гле да на и, фор мал но пот кре пље но аде кват ним па де жним фор-
ма ма, по де ље на на суб по ља у дру гом по гла вљу мо но гра фи је, пред ста вља кон кре-
тан ис ку стве ни и из вор ни ког ни тив ни до мен на чи јој ће осно ви, ус по ста вља њем 
од го ва ра ју ћих ма пи ра ју ћих ре ла ци ја са њим, би ти ор га ни зо ва ни ап стракт ни ји 
ис ку стве ни и циљ ни ког ни тив ни до ме ни, и то: тем по рал ност, ква ли фи ка тив ност 
у ши рем сми слу (ко ја под ра зу ме ва: ин стру мен тал ност, ква ли фи ка тив ност у ужем 
сми слу, про прат ну окол ност, кри те ри јум/основ ква ли фи ка тив ног ти па, ком па ра-
тив ност и кван ти фи ка тив ност), ин тен ци о нал ност, ка у зал ност, кон ди ци о нал ност 
и кон це сив ност. Про то ло ка ци о ни па ра ме три ин хе рент ни од го ва ра ју ћим па де жним 
фор ма ма, ко је су као „нај ра зви је ни је сред ство из ра жа ва ња зна че ња про стор но стиˮ 
(стр. 24) иза бра не за од го ва ра ју ћи син так сич ки из раз у овом ис тра жи ва њу, би ва ју, 
пре ма то ме, ме та фо рич ки тран спо но ва ни у ап стракт ни је се ман тич ке окви ре (што 
се под ра зу ме ва под тер ми ном ме та фо ри за ци ја про сто ра), при че му, ре ђе, мо гу 
под ле ћи мо ди фи ка ци ја ма или не у тра ли са њу.

Ка ко је, опет, реч о па де жним фор ма ма екс цер пи ра ним из струк ту рал но кон-
зер ва тив них го во ра ко ји при па да ју хер це го вач ко-кра ји шком ди ја лек ту, се ман тич ка 
опо зи ци ја ло ка тив ност : адла тив ност у окви ру се ман тич ке про то ка те го ри је про-
стор но сти очу ва на је на пла ну па де жних об ли ка, што ће сво је по сле ди це оста ви ти 
и у па де жној фор ма ли за ци ји од го ва ра ју ћих ап стракт ни јих се ман тич ких ка те го-
ри ја ор га ни зо ва них ма пи ра њем про стор них ре ла ци ја. Та ко се нпр. суб по ље тем-
по рал не кван ти фи ка ци је у окви ру се ман тич ког по ља тем по рал но сти, об ра ђе ног у 
тре ћем по гла вљу књи ге, кон цеп ту а ли зу је као ди на мич ки обе ле же на се ман тич ка 
ка те го ри ја фор ма ли зо ва на из вор но тран сло ка тив ним па де жним фор ма ма: на спрам 
при мар не про стор не абла тив но сти сто ји тем по рал на абла тив ност (ин гре сив ност), 
при мар ној про стор ној адла тив но сти од го ва ра тем по рал на адла тив ност (тер ми на-
тив ност) итд.; с дру ге стра не, тем по рал на ло ка ли за ци ја кон цеп ту а ли зу је се као 
ди на мич ки не мар ки ра на се ман тич ка ка те го ри ја, па ког ни тив ни из вор за не по сред-
ну тем по рал ну ло ка ли за ци ју (си мул та ност) пред ста вља не по сред на про стор на 
ло ка ли за ци ја (кон такт на про стор на ло ка тив ност), а из вор на по сред на про стор на 
ло ка ли за ци ја (дис тант на про стор на ло ка тив ност) пре сли ка ва се као по сред на тем-
по рал на ло ка ли за ци ја (сук це сив ност), тј. као ан те ри ор ност или по сте ри ор ност. 
Ме то до ло шки исто вет но спро ве де ном ана ли зом па де жних фор ми као из разâ се-
ман тич ких ка те го ри ја ква ли фи ка тив но сти у ши рем сми слу, ин тен ци о нал но сти, 
ка у зал но сти, кон ди ци о нал но сти и кон це сив но сти, Зо ран Си мић у на ред ним по-
гла вљи ма цен трал ног де ла сво је мо но гра фи је по ка зу је и да на чел но ва жи сле де ће: 
ква ли фи ка тив ност се, ме то ни миј ски озна че на и као „ка те го ри ја сред стваˮ (стр. 
231), ме та фо рич ки кон цеп ту а ли зу је као пер ла тив ност, бу ду ћи да се на чин схва та као 
пут кроз ко ји се не ка ак ци ја ре а ли зу је; ка ко се на ме ра и узрок схва та ју као крај ња и 
по чет на тач ка не ког про це са, ин тен ци о нал ност и ка у зал ност ме та фо рич ки се кон-
цеп ту а ли зу ју као адла тив ност и абла тив ност; ко нач но, ка да је реч о кон ди ци о нал но сти 
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и кон це сив но сти, па де жна фор ма пред ста вља мар ги на ли зо ван из раз ових се ман-
тич ких ка те го ри ја, те су и ма пи ра ју ће ме та фо рич ке ре ла ци је са из вор ним ког ни-
тив ним до ме ном про стор но сти ма ње из ра же не (нпр. кон це сив ност се мо же до ве сти 
у ве зу са бли ском ло ка ли за ци јом [јук сталокативношћу]).

Син те тич ким по гле ди ма на де таљ ну ана ли зу ор га ни за ци је де тер ми на тив них 
па де жних си сте ма у ро ма ниј ским го во ри ма Ста рог Вла ха ау тор за кљу чу је сво је 
ис тра жи ва ње у овој мо но гра фи ји. Сук це сив но, он ну ди и прак тич не та бе лар не и 
схе мат ске при ка зе па де жне фор ма ли за ци је ода бра них се ман тич ких ка те го ри ја, 
ко ји ре зул та те ње го вог ис тра жи вач ког ра да чи не знат но пре глед ни јим. У скло пу 
При ло га на ла зе се још и две кар те: јед на ко ја при ка зу је по ло жај ис пи ти ва ног го вор-
ног под руч ја у од но су на ди ја ле кат ско окру же ње, а дру га са мре жом ис пи ти ва них 
пунк то ва. 

Оби мом ода бра не те рен ске гра ђе, на тај на чин до са да не ис тра же не и за та кве 
по тре бе вр ло по де сне, до след но спро ве де ним син так сич ко-се ман тич ким при сту пом 
у ана ли зи да тог ма те ри ја ла и по тен ци ра њем ког ни тив но ме та фо рич ких мо ме на та 
у ис пи ти ва њу ор га ни за ци је де тер ми на тив них па де жних си сте ма, са о бра зно са вре-
ме ној син так сич кој ли те ра ту ри, мо но гра фи ја Син так са па де жа у го во ру ро ма ниј ског 
пла тоа: ме та фо ри за ци ја про сто ра Зо ра на Си ми ћа знат но до при но си упот пу ња-
ва њу сли ке де тер ми на тив них па де жних си сте ма на срп ском го вор ном под руч ју, 
те и сли ке срп ске ди ја ле кат ске (па де жне) син так се уоп ште. Исто вре ме но, она и 
од ра жа ва и на ста вља раз вој ни пут са вре ме не срп ске ди ја лек то ло ги је у кла сич ном 
смси лу, усме рен ка син так сич ко-се ман тич ком ни воу је зич ке струк ту ре, али и пру-
жа уз о ран при мер за мо гу ћа да ља ис тра жи ва ња у истом или ма ње-ви ше слич ном 
прав цу, а по тен ци јал но ну ди и осно ву за њих.

Лу ка З. Ни ко лић
Сту дент ОАС

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

pu re ex pres si on les sness@gma il.co m

UDC 811.163.41’367.625(049.32)

КОН ЦЕПТ ЉУД СКОГ КРЕ ТА ЊА ИЗ ВИ ЗУ РЕ ЗНА ЧЕ ЊА И ТВОР БЕ

(Du šan ka Vu jo vić. Gla go li ljud skog kre ta nja u sa vre me nom srp skom je zi ku.  
Se man ti ka i de ri va ci ja. No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, 2019, 134 str.)2

1. Сту ди ја Ду шан ке Ву јо вић Гла го ли људ ског кре та ња у срп ском је зи ку. Се
ман ти ка и де ри ва ци ја на ста ла је де лом као ре зул тат ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња 
у ци љу из ра де док тор ске ди сер та ци је под на зи вом Се ман тич ка и де ри ва ци о на 
ана ли за гла го ла кре та ња у срп ском је зи ку, од бра ње не 2010. го ди не на Фи ло зоф ском 

2 Овај при каз пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Са вре ме ни срп ски 
је зик: син так сич ка, се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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фа кул те ту у Но вом Са ду (са став ко ми си је: проф. др Ве ра Ва сић, мен тор, проф. др 
Вла ди сла ва Ру жић, проф. др Рај на Дра ги ће вић), а де лом и ка сни јим ра дом у окви ру 
на уч но и стра жи вач ког про јек та Са вре ме ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман тич
ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Сту ди јом је пред ста вље на 
лек сич ко-се ман тич ка и твор бе на ана ли за гла го ла ко ји ма се обе ле жа ва људ ско 
вољ но кре та ње. Ти ме је осве тљен је дан ва жан сег мент лек си ко на срп ског је зи ка, 
бу ду ћи да је кре та ње при мар на људ ска ак тив ност, ко ја се пре вас ход но но ми ну је 
упра во гла го ли ма кре та ња. 

Рад је по де љен на че ти ри по гла вља: 1. Увод, 2. Гла го ли кре та ња, 3. Пре фик са
ци ја гла го ла кре та ња, 4. За кључ не на по ме не, ко ји ма прет хо ди Пред го вор, а сле ди им 
Ли те ра ту ра. Текст пра ти и де се так схе мат ских и гра фич ких при ка за, ко ји ма се 
илу стру ју струк тур ни еле мен ти кре та ња, од ре ђе ни на чи ни кре та ња, пре кла па ња 
се ман тич ких по ља и сл., а ко ји чи та о ци ма умно го ме по јед но ста вљу ју раз у ме ва ње 
опи си ва них пој мо ва.

2. У увод ном по гла вљу пред ста вљен је пој мов ни и те о риј ски оквир ис тра жива-
ња, од ре ђе ни су циљ, пред мет као и основ ни ме то до ло шки по ступ ци ис тра жи ва ња; 
при ка зан је кор пус на ко јем је вр ше на ана ли за, и учи њен је осврт на прет ход на 
ис тра жи ва ња гла го ла кре та ња у до ма ћој и стра ној ли те ра ту ри.

2.1. На са мом по чет ку (По јам кре та ња) ау тор ка да је кра так пре глед раз у ме-
ва ња пој ма кре та ња још од ан тич ких фи ло зо фа и на уч ни ка, па све до схва та ња са-
вре ме не на у ке (упу ћу ју ћи на ис црп ну сту ди ју М. Жиц Фукс). Бу ду ћи да је ка рак-
те ри сти ка ме ха нич ког кре та ња пре ме шта ње те ла у про сто ру, од но сно да су про стор 
и од нос чо ве ка пре ма про сто ру прет по став ка кре та ња, по све ће на је па жња и пој му 
про сто ра. Као ме ди јум кроз ко ји се чо век кре ће, про стор је не рет ко спе ци фи ко ван 
већ у са мом гла го лу (нпр. гла гол хо да ти под ра зу ме ва да се кре та ње од ви ја по зе мљи, 
гла гол пли ва ти у во ди, а гла гол ле те ти у ва зду ху). Као по ла зи ште за од ре ђи ва ње 
пој ма кре та ња, па ти ме и по ла зи ште за од ре ђи ва ње гла го ла кре та ња, ау тор ка се 
опре де љу је за Фил мо ро ву де фи ни ци ју, пре ма ко јој је не што би ло у по кре ту ако се 
на ла зи ло на јед ној ло ка ци ји у јед ном тре нут ку, а на дру гој ло ка ци ји у сле де ћем 
тре нут ку. 

2.2. У увод ном де лу ра да об ја шње на је и те о ри ја лек сич ког (се ман тич ког) по ља, 
ко ја је по слу жи ла као те о риј ска осно ва за фор ми ра ње лек сич ко-се ман тич ке гру пе 
гла го ла у овом ис тра жи ва њу, као и од нос лек сич ког по ља са те о ри јом про то ти па, 
од но сно са ком по нент ном ана ли зом. 

У одељ ку Те о ри ја се ман тич ког (лек сич ког) по ља ау тор ка да је пр ве де фи ни ци је 
и ту ма че ња лек сич ког по ља као лин гви стич ког пој ма (Трир), као и раз вој и до пу ну 
ове те о ри је (Вај сгер бер, али и по то њи лин гви сти), из но се ћи и ста во ве до ма ћих ауто-
ра, пре све га Т. Пр ћи ћа и Р. Дра ги ће вић. Уз оп се жан при каз ове те о ри је, на во ди се 
да је се ман тич ко по ље сло жен лек сич ки ми кро си стем ко ји об је ди њу је ре чи пре ма 
се ман тич ком прин ци пу, а ка рак те ри ше се спе ци фич ном струк ту ром. У јед ном 
лек сич ко-се ман тич ком по љу по сто ји је дан над ре ђен по јам за све чла но ве тог по ља, 
а лек се ме тог по ља (ко је се про на ла зе пу тем асо ци ја ци је) де ле из ме ђу се бе осо би не 
над ре ђе ног пој ма. У овом, а та ко и у оста лим те о риј ским де ло ви ма ра да, ау тор ка 
те о ри ју пот кре пљу је при ме ри ма ис пи ти ва них гла го ла – ако је над ре ђе ни по јам 
лек сич ко-се ман тич ког по ља гла го ла људ ског кре та ња о̓те жа но кре та ње ,̓ асо ци-
ја тив ним пу тем про на ла зе се лек се ме хра ма ти, ше па ти, ге га ти се и др. 

У сле де ћем одељ ку (Лек сич ко по ље и ком по нент на ана ли за) пред ста вље на је 
те о ри ја ком по нент не ана ли зе (Хјелм слев, Ја коб сон, Лич, Ла јонс, Пал мер и др.), као 



994

и ва жни пој мо ви у ве зи с њом (се ма, се ме ма, ар хи се ма, ин те гри шу ћа ди фе рен ци
јал на се ма, пра те ћа се ма и др.), са илу стра тив ним при ме ри ма из се ман тич ке гру-
пе гла го ла кре та ња. Да ље (Лек сич ко по ље и те о ри ја про то ти па), при ка за на је 
те о ри ја про то ти па, на осно ву ко је се је дан од чла но ва лек сич ко-се ман тич ке гру пе 
ре чи из два ја и по ста вља у цен тар као про то ти пи чан, нај бо љи при ме рак, а оста ли 
чла но ви оку пље ни су око ње га (нпр., у гру пи гла го ла кре та ња без ци ља из два ја се 
гла гол лу та ти као про то ти пи чан, док је гла гол гла ви ња ти сме штен на пе ри фе ри ји). 
Бу ду ћи да, ка ко ау тор ка на во ди, ни је дан од ова два при сту па не мо же под јед на ко 
до бро сам да ре ши све про бле ме и на од го ва ра ју ћи на чин да опи ше све фе но ме не, 
при ме ње на је ин те гра ци ја оба при сту па.

2.3. По ста вље ни су основ ни ци ље ви ис тра жи ва ња (Циљ и пред мет ис тра жи
ва ња и основ ни ме то до ло шки по ступ ци): 1) опис се ман ти ке гла го ла кре та ња с 
об зи ром на њи хо ва основ на зна че ња и 2) опис пре фик сал не твор бе гла го ла кре та ња. 
Рад је упра во на осно ву то га по де љен у две глав не це ли не. У ана ли зу су ушли гла-
го ли ко ји ма се у стан дард ном срп ском је зи ку при мар но де но ти ра чо ве ко во ак тив но, 
при род но са мо кре та ње, од но сно вољ но пре ме шта ње це лог те ла, и то са мо иза бра-
ни гла го ли. Да кле, ка ко ау тор ка пре ци зи ра, из ана ли зе су из о ста ли исто ри ци зми, 
ар ха и зми, ока зи о на ли зми, по е ти зми и сл., за тим гла го ли ко ји ма се озна ча ва крета-
ње де ло ва те ла (нпр. ма ха ти, кли ма ти и сл.), као и гла го ли ко ји ма се озна ча ва ју 
по кре ти у ме сту (нпр. се сти, са гну ти се и сл.). Се ман тич ка ана ли за ба зи ра на је на 
основ ним зна че њи ма гла го ла, док су се кун дар на зна че ња у об зир узи ма на по из у-
зет ку. Ме то до ло шки по сту пак је де скрип тив но-екс пла на тор ни, а ко ри сте се те о рија 
ком по нент не ана ли зе и те о ри ја про то ти па.

2.4. Гра ђа за рад (Кор пус) екс цер пи ра на је из Реч ни ка срп ско хр ват ског књи
жев ног је зи ка у из да њу Ма ти це срп ске, а про ве ре на у Реч ни ку срп ско хр ват ског 
књи жев ног и на род ног је зи ка у из да њу Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и у 
Реч ни ку срп ско га је зи ка у из да њу Ма ти це срп ске. За про ве ру упо тре бе гла го ла 
ау тор ка је ко ри сти ла и елек трон ски Кор пус са вре ме ног срп ског је зи ка (Ви тас), као 
и ин тер нет пре тра жи вач Гугл.

2.5. У по гла вљу Прет ход на ис тра жи ва ња Д. Ву јо вић да је пре глед сту ди ја 
по све ће них гла го ли ма кре та ња, ка ко оних ко је раз ма тра ју гла го ле у јед ном је зи ку, 
та ко и кон тра стив них и ком па ра тив них. Из ме ђу оста лог, при ка зу ју се ра до ви о 
гла го ли ма кре та ња у ен гле ском је зи ку (Нај да, Иге ка ми), у не мач ком је зи ку (Дирш, 
Ди Ме о ла, Ор тен), у ру ском је зи ку (Ферм). Ау тор ка на ла зи да се у до ма ћој ли те-
ра ту ри гла го ли кре та ња че сто спо ми њу (Ше во, Фи ли по вић, М. Ивић, Пи пер), али 
не по сто ји ни јед на обим ни ја сту ди ја на ме ње на њи ма.

3. У пр вој ве ћој це ли ни ра да (Гла го ли кре та ња) ана ли зи ра ни су струк тур ни 
еле мен ти кре та ња, ка те го ри ја гла гол ског ви да, ар хи сем ски гла гол кре та ти се, а 
на кон то га пред ло же на је се ман тич ка кла си фи ка ци ја гла го ла кре та ња на осно ву 
ко је је фор ми ра но се дам гру па, и сва кој гру пи по све ће но је по себ но по гла вље.

3.1. У пот по гла вљу Струк тур ни еле мен ти кре та ња из дво је на су три основ-
на еле мен та кре та ња: а. по чет на тач ка, б. крај ња тач ка и ц. пу та ња кре та ња. Иа ко 
се људ ско кре та ње од ви ја та ко што но си лац кре та ња од лу чу је где ће за по че ти 
кре та ње, у ком прав цу ће се кре та ти, и где ће се кре та ње за вр ши ти, Д. Ву јо вић 
уо ча ва да ве ћи на основ них гла го ла не са др жи се му усме ре но сти. Фо кус је нај че шће 
на са мом кре та њу ко је се од ви ја на спе ци фи чан на чин (нпр. ћо па ти), ве ћом бр зи-
ном (нпр. тр ча ти) и сл., док основ ни гла го ли кре та ња се му усме ре но сти до би ја ју 
у про це су пре фик са ци је (нпр. до ћи, оти ћи, до лу та ти, од лу та ти и сл.), ма да по сто-
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је и из у зе ци (нпр. гла гол вра ти ти се, иа ко основ ни, са др жи се му усме ре но сти). 
За тим, бли же су об ја шње ни пој мо ви ло ка ли за тор, обје кат ло ка ли за ци је и ори јен тир 
(Пи пер), а по том и адла тив ност, абла тив ност и пер ла тив ност. Адла тив ни гла-
го ли кре та ња озна ча ва ју до ла зак до не ке тач ке у про сто ру (нпр. до ћи, сти ћи), абла-
тив ни гла го ли озна ча ва ју уда ља ва ње од по чет не тач ке кре та ња (нпр. оти ћи, по ћи), 
а пер ла тив ни пре се ца ње про сто ра (нпр. пре ћи).

3.2. У кра ћем по гла вљу Вид гла го ла кре та ња уо ча ва се да кре та ње, пре ме шта ње 
су бјек та у про сто ру, под ра зу ме ва и пре ме шта ње су бјек та у вре ме ну, а ти ме и тра-
ја ње рад ње (им пер фек тив ност), док гла го ли кре та ња по ста ју пер фек тив ни про це-
сом пре фик са ци је (нпр. доге га ти се, од-лу та ти), а ди фе рен ци јал на се ма нај че шће 
је јед на од фа за кре та ња, по че так или за вр ше так рад ње.

3.3. Све основ не гла го ле кре та ња Д. Ву јо вић де ли на оне за чи је је зна че ње 
ва жан на чин кре та ња (гла го ли хо да ња, гла го ли оте жа ног кре та ња, гла го ли убр за-
ног кре та ња), за тим упра вље ност кре та ња (гла го ли кре та ња без ци ља, абла тив ни 
гла го ли, адла тив ни гла го ли), и на кра ју пу та ња кре та ња (гла го ли кре та ња пре ма 
го ре) (Се ман тич ка кла си фи ка ци ја гла го ла кре та ња). Гла гол кре та ти се, бу ду ћи 
за јед нич ки име ни тељ свих гла го ла кре та ња, из дво јен је као ар хи лек сем ски гла гол 
ко ји се ја вља у функ ци ји (ап со лут ног) хи пе ро ни ма за све гла го ле кре та ња.

3.4. При опи су пр ве гру пе гла го ла, у по гла вљу Гла го ли хо да ња, а то ће би ти 
при ме ње но и у при ка зу оста лих лек сич ко-се ман тич ких гла гол ских гру па, нај пре 
се на во де сви гла го ли да те гру пе, а по том сле де: лек си ко граф ске де фи ни ци је, по-
де ла у под гру пе (ми кро по ља), на во ђе ње по твр да из бо га те је зич ке гра ђе, из два ја ње 
до ми нант них и до дат них, по тен ци јал них се ман тич ких обе леж ја гла го ла, као и од-
ре ђи ва ње про то тип ских, од но сно пе ри фер них гла го ла; при ка за ни су и си но ним ски 
од но си, да ти су по да ци о фре квент но сти упо тре бе по је ди них гла го ла, као и ре ле-
вант ни по да ци о по ре клу ре чи (нпр. ве за из ме ђу гла го ла га зи ти и га ца ти) итд. 
Ов де ће се, илу стра ци је ра ди, украт ко пред ста ви ти из дво је не лек сич ко-се ман тич ке 
гру пе са по ко јим при ме ром, и са при ка зом не ких до ми нант них и до дат них се ман-
тич ких обе леж ја ана ли зи ра них гла го ла.

Гла го ле хо да ња (ићи, хо да ти, ше та ти се, тап ка ти, мар ши ра ти и др.) од ли-
ку је до ми нант но се ман тич ко обе леж је ʼрит мич ност кре та ња по мо ћу но гу .̓ Цен-
трал ни гла го ли гру пе озна ча ва ју уо би ча је но, ти пич но кре та ње (нпр. ићи, хо да ти, 
ко ра ча ти), док оста ле под гру пе (ми кро по ља) има ју не ка до дат на ди фе рен ци јал на 
се ман тич ка обе леж ја: ʼду же вре меʼ (нпр. ше та ти се, пе ша чи ти); ʼпро из во ђе ње 
зву каʼ (нпр. та ба на ти, тап ка ти); ̓ уси ље ност кре та њаʼ (нпр. де фи ло ва ти, мар ши
ра ти, па ра ди ра ти). Као про то тип ски гла го ли за це лу гру пу из дво је ни су гла го ли 
ићи и хо да ти, ко ји су пар ци јал ни си но ни ми, бу ду ћи да је пр ви гла гол ши рег и 
оп шти јег зна че ња.

3.5. Сле де ће по гла вље опи су је гла го ле са ин те гри шу ћом ди фе рен ци јал ном 
се мом ʻоте жа но кре та ње ,̓ а у за ви сно сти од узро ка оте жа ног кре та ња, ау тор ка их 
кла си фи ку је у ми кро по ља. Код гла го ла ше па ти, шан та ти, хра ма ти и сл. узрок 
је фи зич ки не до ста так у ве зи с но га ма, док код гла го ла ву ћи се, ге га ти се, те ту
ра ти се, га ца ти и сл. то не мо ра би ти слу чај (узрок мо же би ти пре ко мер на те ле сна 
те жи на, те жак те рет, бла то, снег, пи јан ство итд.). Тре ћој под гру пи при па да ју гла-
го ли пу за ти и ба у ља ти, чи је је ди фе рен ци јал но обе леж је кон такт ру ку и но гу или 
чи та вог те ла са под ло гом.

3.6. Гла го ли убр за ног кре та ња (бр за ти, хи та ти, хр ли ти, ју ри ти, тр ча ти, 
жу ри ти се) озна ча ва ју кре та ње бр же од обич ног, а ау тор ка уо ча ва да су цен трални 
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гла го ли овог ми кро по ља гла го ли тр ча ти и ју ри ти, бу ду ћи да се њи ма на гла ша ва 
фи зич ки аспект кре та ња ви ше не го оста лим гла го ли ма из гру пе. 

3.7. У сле де ћу гру пу сме ште ни су гла го ли ко је од ли ку је нео д ре ђе но усме ре но 
кре та ње, са ин те гри шу ћом ди фе рен ци јал ном се мом ̓ - циљ ,̓ што је ви дљи во и у њи-
хо вим лек си ко граф ским де фи ни ци ја ма – ̓ ићи без ци љаʼ (ба за ти, лу ња ти, лу та ти, 
швр ља ти, ту ма ра ти итд.). Уо ча ва се ви со ка си но ни мич ност гла го ла на ве де не 
гру пе, а кре та ње обе ле же но овим гла го ли ма обич но се од ви ја на ве ћим, отво ре ним, 
ши рим про сто ри ма, те по не кад до ми ни ра се ман тич ки еле мент ʼпу то ва тиʼ (нпр. 
Ту ма рао сам сву да по све ту). Д. Ву јо вић за па жа да је стал на осо би на ових гла го ла 
ду ра тив ност, док је јед на од пра те ћих се ма с̓ма ње на бр зи на .̓

3.8. У на ред не две сек ци је при ка за ни су абла тив ни (бе жа ти, кид ну ти, кли сну
ти, кре та ти, шмуг ну ти) и адла тив ни гла го ли (бли жи ти се, до спе ти, при спе ти, 
вра ти ти се). Ка ко ау тор ка уо ча ва, ма ло је гла го ла ко ји сво јим основ ним об ли ком 
озна ча ва ју упра вље ност кре та ња, бу ду ћи да је нај че шће пре фикс тај ко ји основ ном 
гла го лу до да је се ман ти ку абла тив но сти, од но сно адла тив но сти. У се ман ти ци поје-
ди них гла го ла из два ја се и се ма ̓ бр зо кре та њеʼ (нпр. бе жа ти, кид ну ти, шмуг ну ти), 
док је код по след њег на ве де ног при сут на и се ма ʼнео па же но кре та ње .̓

3.9. У по след њем по гла вљу пр ве це ли не ра да при ка за ни су гла го ли кре та ња 
пре ма го ре, тј. гла го ли пе ња ња (пе ти се, пе ња ти се, пен тра ти се, ве ра ти се), а Д. 
Ву јо вић за па жа да се ова гру па на ла зи на пе ри фе ри ји, да ле ко од се ман тич ког про-
то ти па гла го ла људ ског кре та ња озна че ног гла го ли ма ићи и хо да ти. 

4. У дру гој ве ћој це ли ни ра да (Пре фик са ци ја гла го ла кре та ња) дат је, на по-
чет ку, оп шти пре глед пре фик са ци је у си сте му твор бе ре чи срп ског је зи ка, а за тим 
пре фик са ци ја гла го ла кре та ња, са де таљ ним опи сом свих пре фик са и њи хо вом 
уло гом у зна че њу гла го ла.

4.1. У по гла вљу Пре фик са ци ја у си сте му твор бе ре чи да је се при каз два ста ва 
у до ма ћој ли те ра ту ри: тра ди ци о нал но схва та ње пре фик са ци је као сла га ња ре чи 
(Ма ре тић, Бе лић, Сте ва но вић), од но сно схва та ње пре фик са ци је као по себ ног, ауто-
ном ног ви да твор бе ре чи (Клајн, Дра ги ће вић). За по тре бе овог ис тра жи ва ња Д. 
Ву јо вић се опре де љу је за дру ги на ве де ни при ступ. 

У по гла вљу Пре фик са ци ја гла го ла кре та ња ис ти че се да су ана ли зи ра ни гла-
го ли кре та ња ве о ма плод ни у гра ђе њу пер фек тив них пре фик сал них де ри ва та, ко је 
гра де по мо ћу 17 пре фик са, што зна чи да ко ри сте ве ћи ну пре фик са по сто је ћег пре фик-
сал ног ин вен та ра. Ана ли зи ра ни су пре фик си ко ји пер фек ти зу ју и/или мо ди фи ку ју 
зна че ње гла го ла кре та ња та ко да они и да ље оста ју гла го ли ко ји ма се оба ве шта ва о 
кре та њу, иа ко се код не ких ме ња до ми нант но се ман тич ко обе леж је. Зна че ње основ-
ног гла го ла че сто ути че на пре фик се, па у ком би на ци ји са раз ли чи тим гла го ли ма 
исти пре фик си мо гу да мо ди фи ку ју зна че ње на раз ли чи те на чи не (нпр. пре фикс 
про- у гла го ли ма про ћи и про хо да ти мо ти ви ше раз ли чи та зна че ња но во тво ре них 
гла го ла). По том сле ди при каз свих пре фик са, по ре ђа них пре ма фре квент но сти 
упо тре бе.

4.2. Нај фре квент ни ји су пре фик си до- и од- (от-). Они не слу же са мо чи стој, 
гра ма тич кој пер фек ти за ци ји гла го ла, не го сво јом се ман ти ком исто вре ме но мо ди-
фи ку ју зна че ње гла го ла – но си о ци су адла тив не, од но сно абла тив не се ман ти ке. 
Глав но се ман тич ко обе леж је ових гла го ла мо же се ис ка за ти кроз про то тип ске гла-
го ле до ћи, од но сно оти ћи, док ди фе рен ци јал на се ма твор бе ног гла го ла озна ча ва 
на чин на ко ји се од ви ја кре та ње (нпр. до ба у ља ти = до ћи ба у ља ју ћи = до ћи и при том 



997

ба у ља ти). Сле ди по пис свих гла го ла са на ве де ним пре фик си ма, рас по ре ђе них 
пре ма ми кро по љи ма (нпр. хо да ње: до ћи, до мар ши ра ти...; оте жа но кре та ње: до ше
па ти, до те ту ра ти се...; бр зо кре та ње: до ју ри ти, до тр ча ти... итд.). 

Ка ко у ова два по гла вља, та ко и у по гла вљи ма у ко ји ма ана ли зи ра оста лих 
15 пре фик са, Д. Ву јо вић на во ди мно го број не при ме ре из бо га те је зич ке гра ђе; 
опи су је но ва се ман тич ка обе леж ја ко ја пре фикс уно си у зна че ње гла го ла; ком би-
на бил ност пре фик са са гла го ли ма од ре ђе них се ман тич ких по ља, као и раз ло ге спо-
ји во сти од ре ђе них пре фик са са са мо од ре ђе ним лек сич ко-се ман тич ким гру па ма 
гла го ла, при том се освр ћу ћи и на уло гу се кун дар них се ман тич ких обе леж ја основ-
них гла го ла; ау тор ка уо ча ва фре квент ност упо тре бе јед них пре фик са ла, од но сно 
рет ку и ар ха ич ну упо тре бу дру гих (нпр. гла гол до бе жа ти, по хо да ти); нај че шће 
рек циј ске до пу не уз од ре ђе не пре фик са ле (нпр. гла го ли са пре фик сом у- до би ја ју 
нај че шће до пу не са пред ло гом у-, а са пре фик сом об- до пу не с пред ло гом око); про-
ме ну гла гол ског ви да (и ро да) итд., при том се по зи ва ју ћи и на по дат ке из ре ле вант-
них сту ди ја (Гриц кат, Клајн, Кли ко вац, Бе лај, Прањ ко вић, Те шић, Ша рић, Ма то вац, 
М. Ивић, Га лант и др.). Ов де ће се на ве сти сви пре фик си са скра ће ним по пи сом 
гла гол ских де ри ва та, оним ре дом ко јим су об ра ђе ни у књи зи.

4.3. Пре фикс на- је по ли се ми чан, а Д. Ву јо вић из два ја нај че шће се ман тич ке 
мо ди фи ка ци је мо тив них гла го ла: из не над ни, слу чај ни, нео ба ве зни до ла зак ра ди 
крат ког за др жа ва ња (нпр. на и ћи, на вра ти ти); слу чај на, не пла ни ра на по ја ва ло ка-
ли за то ра (нпр. на ба са ти, на тр ча ти); зна че ње са тив но сти, при че му ин тра зи тив ни 
гла го ли по ста ју ме ди јал ни (нпр. на пе ша чи ти се, на лу та ти се). По ли се ми чан је и 
пре фикс про-, и да је гла го ли ма пер ла тив но (нпр. про ћи, про мар ши ра ти), кон ти-
ну а тив но (нпр. про швр ља ти, про лу та ти) и ин гре сив но зна че ње (нпр. про хо да ти, 
про пу за ти). По том сле ди опис гла го ла са пре фик сом из- (ис-, и-), са екс тра ло ку-
тив ним зна че њем и па ра фра зом „иза ћи на на чин ис ка зан мо тив ним гла го лом” (нпр. 
ише та ти, из ге га ти се, из ју ри ти), али и са са тив ним зна че њем, по но во са про ме ном 
гла гол ског ро да (нпр. ис тр ча ти се). Пре фикс по- та ко ђе мо же има ти ин гре сив но 
зна че ње (нпр. по ћи, по хр ли ти), али и ди стри бу тив но (нпр. по пен тра ти се) и кон-
ти ну а тив но зна че ње (нпр. по ше та ти). У не ким слу ча је ви ма пре фикс не уно си 
раз ли ку у зна че њу из ме ђу мо тив ног и пре фик си ра ног гла го ла, не го са мо ме ња 
гла гол ски вид (нпр. пе ти се и по пе ти се). Основ но зна че ње пре фик са за- је сте ин-
гре сив но (нпр. за ко ра чи ти), а ја вља се и зна че ње кре та ња усме ре ног ка зад њој 
спо ља шњој стра ни ло ка ли за то ра (нпр. за ћи), као и зна че ње гу бље ња пу та (нпр. 
за ба са ти). Уо чен је и дво пре фик сал ни гла гол за о би ћи, што је, ка ко ау тор ка на во ди, 
ве о ма рет ко ме ђу гла го ли ма кре та ња. По том сле ди опис пре фик са уз- (уза-, ус-) 
(нпр. уз и ћи, ус пу за ти се, ус ко ра ча ти се), у- (нпр. утр ча ти), пре- (нпр. пре пе ша чи ти), 
раз- (рас-, ра-) (нпр. раз ју ри ти се, раз и ћи се), с- (са-) (нпр. си ћи, стр ча ти), об- (оп-) 
(нпр. оп тр ча ти, оби ћи), при- (нпр. при ћи, при тр ча ти), а по след ња три опи са на 
пре фик са ком би ну ју се са мо са гла го лом ићи: под- (по ди ћи), ми мо- (ми мо и ћи (се)) 
и над- (на ди ћи).

5. У по след њем по гла вљу књи ге (За кључ не на по ме не) ау тор ка из но си ре зул-
та те спро ве де ног ис тра жи ва ња, а ов де су из дво је ни са мо не ки од њих. Гла го ли 
кре та ња нај че шће се мо гу опи са ти по мо ћу јед не или две ди фе рен ци јал не се ме, и, 
ге не рал но, не ма ју раз ви је ну по ли се ми ју. Не ве лик број ди фе рен ци јал них се ма као 
ре зул тат има и ви сок сте пен си но ни мич но сти гла го ла уну тар гру па (нпр. бан га ти, 
ћо па ти, ше па ти). Гла го ли кре та ња плод ни су у гра ђе њу пре фик са ла, а, иа ко су по-
ли се мич ни, пре фик си мо ди фи ку ју зна че ња гла го ла људ ског кре та ња ско ро увек на 
исти на чин и рет ко се је дан пре фикс ја ви у два зна че ња уну тар јед не гру пе гла го ла. 
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Ка ко Д. Ву јо вић ис ти че, ва жан за кљу чак ти че се и ста ту са гла го ла ићи, ко ји се 
из два ја као ти пи чан гла гол чо ве ко вог кре та ња, а та ко и ње го ви пре фик сал ни де-
ри ва ти до ћи, оти ћи, пре ћи, сти ћи и др., ко ји се по ја вљу ју као до ми нан те у ни зо-
ви ма пре фик си ра них ди рек тив них гла го ла кре та ња истог твор бе ног зна че ња. 

Ова за ни мљи ва књи га о јед ној од при мар них кон цеп ту ал них ка те го ри ја чо-
ве ка као људ ског би ћа бо га та је про ниц љи вим за па жа њи ма, пот кре пље ним, пре 
све га, ве ли ким бро јем при ме ра. Кла си фи ка ци ја ис пи ти ва не гру пе гла го ла ме то-
до ло шки је до след но, ја сно и пре ци зно спро ве де на, да ју ћи овој сту ди ји из у зет но 
си сте ма тич но устрој ство. Ана ли за кон цеп та кре та ња лек си ка ли зо ва ног гла го ли ма 
ко ји ре фе ри шу на чо ве ко во са вла да ва ње про сто ра кре та њем пред ста вља до при нос 
у от кри ва њу и бо љем раз у ме ва њу струк ту ре и ор га ни за ци је де ла лек си ко на срп-
ског је зи ка, обо га ћу ју ћи та ко је зич ку на у ку – у пр вом ре ду лек си ко ло ги ју, се ман-
ти ку и де ри ва то ло ги ју, док ла ко ћа и ја сно ћа из ла га ња чи не ову књи гу до ступ ну 
не са мо је зич ким струч ња ци ма не го и ши рој чи та лач кој пу бли ци.

Мср Ма ри на Ј. Ша фер
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
sa fer.ma ri na@g mail.co m

UDC 821.163.41.09 Drainac R.(082)(049.32)

НО ВО ЧИ ТА ЊЕ РА ДА ДРА ИН ЦА

(Књи жев но де ло Ра да Дра ин ца – но во чи та ње.  
Збор ник ра до ва са на уч ног ску па. Ниш – Про ку пље, 2020)

Два ју би ле ја – пе де сет го ди на књи жев не ма ни фе ста ци је „Дра ин че ви да ни” 
и сто два де сет го ди на од пје сни ко вог ро ђе ња – би ла су по вод за ор га ни зо ва ње на-
уч ног ску па под на сло вом Књи жев но де ло Ра да Дра ин ца – но во чи та ње, ко ји је 
одр жан у Ни шу и Про ку пљу. Био је то дру ги на уч ни скуп о Ра ду Дра ин цу, али пр ви 
са ко је га је као ре зул тат ра да до би ја мо ли јеп и ко ри стан збор ник ра до ва. 

Ор га ни за то ри ово га на уч ног ску па су: Огра нак СА НУ у Ни шу, Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу и На род на би бли о те ка „Ра де Дра и нац” из Про ку пља. 
Ове три ин сти ту ци је су и су и зда ва чи – Збор ни ка ра до ва о Дра ин че вом ства ра ла штву. 

Чи тав овај по сао од ви јао се у окви ру про јек та Књи жев на про шлост и са да
шњост на про сто ру ју го и сточ не Ср би је Огран ка СА НУ у Ни шу, број 0-19-18 и 
ре зул тат је ис тра жи ва ња на том про јек ту. 

Чи ње ни ца да је про шло сто два де сет го ди на од пје сни ко вог ро ђе ња и пре ко 
сто го ди на од по чет ка ње го вог књи жев ног ра да до по ја ве пр во га збор ни ка ра до ва 
о пје сни ку и ње го вом ства ра ла штву већ до вољ но го во ри о то ме ко ли ко је ова ква 
пу бли ка ци ја ду го че ка на и ко ли ки је њен зна чај. За жа ље ње је што не ко ли ко уче-
сни ка на уч ног ску па – углед них ау то ра – ни је по сла ло сво је ра до ве, јер би Збо р ник 
био не у по ре ди во бо га ти ји и об у хват ни ји. Ор га ни за то ри су учи ни ли што је до њих. 
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Ме ни оста је да кон ста ту јем да Збо р ник са др жи че тр на ест огле да и сту ди ја о 
раз ли чи тим аспек ти ма бо га тог Дра ин че вог ства ра ла штва: они до но се но ве уви де 
у пје снич ко, про зно, драм ско и пу бли ци стич ко ства ра ла штво Ра да Дра ин ца, пје сни-
ка, про зног пи сца, пу то пи сца, драм ског, по зо ри шног кри ти ча ра, осни ва ча и уред-
ни ка ча со пи са, књи жев ног ми сли о ца, но ви на ра, од но сно пу бли ци сте у ши ро ком 
зна че њу ове ри је чи, ау тен тич ног чо вје ка и бо е ма о чи јем жи во ту, и књи жев ном 
ра ду и ра зним зго да ма и да нас жи ве при че, ле ген де и анег до те. 

проБлеМскотеМатскаУсМјеренострадова. Нај ви ше ау то ра се, при род но, ба ви 
Дра ин че вом по е зи јом; нај ди рект ни је и нај не по сред ни је – њих шест: Јо ван Де лић, 
Ду шан Жив ко вић, Ча слав Ни ко лић, Све тла на Ра ји чић-Пе рић, Вла ди мир Пе рић и 
Ђор ђе Ђур ђе вић. Тој гру пи ра до ва при па да ју још два: од ли чан рад Сне жа не Ми-
ло са вље вић Ми лић, ко ја по сма тра Дра ин че ву по е зи ју у огле да лу Ра ич ко ви ће ве 
есе ји сти ке, као и пре дра го цјен рад пје сни ка Бо ри са Ла зи ћа, пре во ди о ца Дра ин ца 
на фран цу ски је зик, ко ји пи ше о сво ме из бо ру за пре во ђе ње и о сво јем пре во ду. 

По е тич ким и про грам ским пи та њи ма до ми нант но се ба ве три ра да: Ани це 
Ра до са вље вић, Је ле не Мла де но вић, а по ши ри ни и усмје ре њу на сим бо ли ку, ту 
при па да и рад Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић.

Про зи су по све ће на два ве о ма до бра ра да: Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић пи ше 
о до сад кри тич ки нео свје тље ној крат кој про зи Ра да Дра ин ца, а Го ран Мак си мо вић 
те мељ но при ка зу је пје сни ко ву пу то пи сну про зу. 

Нај зад, је дан рад је го то во екс клу зи ван: Ми ле на Ку лић пи ше о Дра ин че вој 
по зо ри шној кри ти ци. 

поједИнаЧнИпрИказрадова. Су о чен са за дат ком увод ног из ла га ња на оку пу, 
Јо ван Де лић је по ну дио оп шти по глед на пје сни штво Ра да Дра ин ца у кон тек сту 
срп ске и ју го сло вен ске књи жев но сти из ме ђу два ра та, во де ћи ра чу на и о мо гућ ним 
ком па ра тив ним ре ла ци ја ма Дра ин че вих пје са ма са европ ским пје сни штвом и уса-
гла сио је свој рад са оп штом те мом ску па: Пје сник Ра де Дра и нац – но во чи та ње, 
отво рив ши низ мо гућ них ис тра жи вач ких ру ка ва ца. Та ко ђе је по ну дио и не ко ли ке 
ин тер пре та ци је Дра ин че вих пје са ма, по ка зу ју ћи на њи ма пје сни ко ву из у зет ност, 
ори ги нал ност и до ме те. 

Ду шан Жив ко вић је на пи сао дра го цјен ком па ра ти ван и иза зо ван рад: Зна чај 
Дра ин че ве по е зи је у кон тек сту свет ске књи жев но сти. У ра ду го во ри о Ви јо но вом 
ути ца ју на Дра ин ца у пје сни ко вом об је ди ња ва њу кул та еру ди те, бан ди та и пје сни ка; 
о ути ца ју фран цу ског сим бо ли зма; о Дра ин че вој бли ско сти са по е зи јом Сер ге ја 
Је се њи на; о од но су пре ма аван гард ном у по е зи ји Вла ди ми ра Ма ја ков ског; за тим о 
Дра ин че вом хип ни зму, од но сно они рич ном и подсвје сном. Дра и нац је ус по ста вљао 
ре ла ци је са ве о ма раз ли чи тим пје сни ци ма и по е тич ким усмје ре њи ма, па је за ни-
мљи во Жив ко ви ће во ту ма че ње то га „је дин ства раз ли чи то сти”. 

Ча слав Ни ко лић по себ но ис тра жу је ге не зу и ре цеп ци ју пој мо ва би ће и ври је ме 
у Дра ин че вој по е зи ји го во ре ћи и о пје сни ко вом са мо ра зу ми је ва њу, и о вре мен ској 
дис тан ци са ко је се кри тич ки ра зу ми је ва Дра ин че ва по е зи ја. 

Ве о ма је до бро уо чен зна чај ерот ског, а по себ но жен ског ти је ла у Дра ин че вој 
по е зи ји, пре вас ход но за не се ност дој ка ма, па се то ерот ско са жен ског ти је ла про јек-
ту је на ва се ље ну, у ра ду Све тла не Ра ји чић-Пе рић. Ау тор ка има ли је по за па жа ње 
о то ме шта при па да ду ху вре ме на и аван гард ној по е зи ји гра да, а шта је из ра зи то 
ори ги нал но Дра ин че во. 

Вла ди мир Пе рић се, у ра ду Ме ђу да дом и мед’ сном ба ви од но сом хип ни зма 
и да да и зма, од но сно ре ла ци ја ма ме ђу пје сни ци ма Ра дом Дра ин цем и Дра га ном 
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Алек си ћем; пи та њи ма аван гар де и ње не по е зи је и по е ти ке. Ова два пје сни ка се 
сре ћу око сли ка и мо ти ва сна, дје те та, еро са и гра да. 

Ба ве ћи се ана ли зом кон крет не пје сме Љу бав, Ма ри ја! Ђор ђе Ђур ђе вић пи ше 
про блем ски оглед о ма ри о ло шком дис кур су у хип ни стич ко-аван гард ној по е ти ци, 
ту ма че ћи ка ко се тај дис курс кон сти ту и ше. 

У ве о ма ли је пом ра ду Ли ни ја ма гле и вол шеб ни са го вор ник – Ра де Дра и нац у 
есе ји ма Сте ва на Ра ич ко ви ћа Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић се ба ви Ра ич ко ви ће-
вим до жи вља јем и чи та њем по е зи је Ра да Дра ин ца. Она ис ти че зна чај Ра ич ко ви ћа 
за са вре ме ну ре цеп ци ју Дра ин че ве по е зи је и ре ва ло ри за ци ју ово га пје сни ка. Њу 
за ни ма и при ро да Ра ич ко ви ће вог есе ја, ње го ве жан ров ске осо бе но сти, и Ра ич ко-
ви ћев ди ја лог и са Дра ин цем и са по е зи јом уоп ште у тим есе ји ма. 

Пје сник, пре во ди лац и књи жев ни исто ри чар др Бо рис Ла зић, пр ви пре во ди-
лац по е зи је Ра да Дра ин ца на фран цу ски је зик, пи ше упра во о свом пре во ди лач ком 
ис ку ству са по е зи јом Ра да Дра ин ца, али и о зна ча ју Дра ин че вог ди рект ног су сре-
та са фран цу ском кул ту ром у кон тек сту Ве ли ког ра та. Јед но га да на ће се сма тра ти 
из у зет ном чи ње ни ца да је у пр вом збор ни ку ра до ва о Ра ду Дра ин цу свој при лог 
имао Дра ин чев пре во ди лац на фран цу ски је зик. 

Рад Ани це Ра до са вље вић Пе снич ка ми сао Ра да Дра ин ца – бунт про тив огра
ни че ња јед ног пе сни ка да је пре глед исто ри је ре цеп ци је Дра ин че ве по е зи је и ми сли 
о по е зи ји, по сма тра ју ћи Дра ин ца у кон тек сту европ ске књи жев но сти и ста вља ју ћи 
ак це нат на сло бод ну и осло ба ђа ју ћу Дра ин че ву пје снич ку ми сао. 

Је ле на Мла де но вић се у сво ме ра ду кон цен три ше на про грам хип ни зма у 
кон тек сту аван гар де, на ча со пис Хип нос и на Дра ин че ву уло гу у ње му. 

Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић у ра ду То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца да је Дра ин-
че вом за ви чај ном то по ни му сим бо лич ки зна чај и из вла чи га из уо би ча је ног ре гио-
нал ног чи та ња. То пли ца је при ли ка за ау тор ку да се по за ба ви сим бо ли ком бо ја у 
Дра ин че вој по е зи ји. За то је и овај рад, по на шем осје ћа њу, из ра зи то по е то ло шки. 

Два ве о ма ква ли тет на и ин фор ма тив на и ино ва тив на ра да ба ве се про зом Ра да 
Дра ин ца и си гур но ће би ти не за о би ла зни у бу ду ћим про у ча ва њи ма ово га то ка Дра-
ин че во га ства ра ла штва. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић вр ло по дроб но, ана ли тич но 
и ме то до ло шки ино ва тив но при сту па до сад за не ма ри ва ној крат кој Дра ин че вој 
про зи. Ау тор ка уо ча ва и из два ја ни јан се зна че ња аван гард них, на ро чи то екс пре-
си о но стич ких мо ти ва у овом кор пу су Дра ин че вих дје ла и ис ти че функ ци ју и ври-
јед ност на ра тив них стил ских од ли ка ове про зе. Ма да на слов Дра ин че ва крат ка 
про за у кон тек сту срп ског еск пре си о ни зма дру ге и тре ће де це ни је 20. ве ка упу ћу је 
на крат ке при че, Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, осим крат ких при ча из збир ке Срце 
на па за ру (1928), ана ли зи ра и крат ке ро ма не, а на осно ву свих тих ана ли за уо ча ва 
ино ва ци је ко је та про за до но си и ко је је по ве зу ју са про зом оста лих аван гард них 
пи са ца. 

Из ра зи то је ино ва ти ван рад и Го ра на Мак си мо ви ћа Пу то пи сна про за Ра да 
Дра ин ца у ко јем се по пр ви пут опи су је по е ти ка Дра ин че ве пу то пи сне про зе и из-
но ва по ка зу је зна чај пу то пи са у срп ској књи жев но сти. Ис ти чу се глав не по е тич ке 
осо би не Дра ин че вих пу то пи са, да је се кла си фи ка ци ја и ука зу је се на мје сто Дра-
ин че вих пу то пи са у ве о ма бо га тој срп ској пу то пи сној про зи. Дра ин че ви пу то пи си 
се до во де у ве зу са срод ним дје ли ма Љу бо ми ра Не на до ви ћа, Бра ни сла ва Ну ши ћа, 
Си ма Ма та ву ља, Раст ка Пе тро ви ћа и Ми ло ша Цр њан ског. Пу то пи си при по ви је да-
ју о за ни мљи вим до жи вља ји ма са пу то ва ња, упе ча тљи во сли ка ју нео бич не ли ко ве 
ко је пу то пи сац сре ће и ну де ау тен тич не и дра го цје не оп сер ва ци је о про сто ри ма 
кроз ко је пу то пи сац про ла зи. 

Нај зад, Ми ле на Ку лић да је та ко ре ћи екс клу зи ван при лог о Ра ду Дра ин цу као 
по зо ри шном кри ти ча ру. У ра ду су об у хва ће не вје ро ват но све по зо ри шне ак тив но сти 



Ра да Дра ин ца, ана ли зи ра не су ње го ве по зо ри шне кри ти ке, а на ро чи та па жња је по-
кло ње на ра до ви ма ко ји су ве за ни за по зо ри ште у Ско пљу. 

Из пре гле да те мат ско-про блем ске усмје ре но сти ра до ва у Збор ни ку и по је ди-
нач ног уви да у сва ки од њих, из во ди мо за кључ но ми шље ње о при спје лим ра до ви ма 
и Збор ни ку у цје ли ни: 

По ка за ло се ве о ма и ви ше стру ко оправ да ним ор га ни зо ва ње ова квог на уч ног 
ску па. До би ли смо до и ста но ва чи та ња и ин тер пре та ци је пје снич ких, про зних и 
кри тич ких дје ла Ра да Дра ин ца и сте кли но ве уви де у ње го во ства ра ла штво. Мо жда 
би вре де ло раз мо три ти шта све од Дра ин че вих дје ла овај Збор ник ра до ва ни је 
„по крио”, па за пет го ди на на пра ви ти ци ља ни скуп по по зи ву са уна пред до го во ре-
ним, „за да тим” те ма ма. Та квим јед ним „ди ри го ва ним” збор ни ком ра до ва, с ослон цем 
на љу де ко ји ће са ре фе ра ти ма до ћи на скуп, мо гло би се у пот пу но сти „по кри ти” 
књи жев но дје ло Ра да Дра ин ца и раз ри је ши ти зна чај на по е то ло шка пи та ња. Док 
се то не збу де, овај збор ник ва ља по здра ви ти и ко ри сти ти.

Др Јо ван М. Де лић
до пи сни члан СА НУ

UDC 821.163.41.09 Andrić I.(049.32)

КРИ ТИЧ КИ ПРИ КАЗ КЊИ ГЕ АН ДРИ ЋЕ ВА СЛИ КА БО СНЕ НА  
РАЗ МЕ ЂУ ПО Е ТИ КЕ И ИДЕ О ЛО ГИ ЈЕ СТА НИ ШЕ ТУТ ЊЕ ВИ ЋА

(Ста ни ша Тут ње вић. Ан дри ће ва сли ка Бо сне на раз ме ђу по е ти ке и иде о ло ги је.  
Ис точ но Но во Са ра је во: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2019, стр. 533)

У из да ва штву За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Ис точ но Но во Са ра-
је во, го ди не 2019. об ја вље на је на уч на мо но гра фи ја Ан дри ће ва сли ка Бо сне на раз
ме ђу по е ти ке и иде о ло ги је ау то ра Ста ни ше Тут ње ви ћа. Са др жин ски и ком по зи ци-
о но, на уч на мо но гра фи ја пред ста вља син те зу на уч них до стиг ну ћа у под руч ју 
ис тра жи ва ња по е ти ке и иде о ло ги је у опу су Иве Ан дри ћа из ло же ну кроз 16 на уч них 
сту ди ја ау то ра Тут ње вић, с тим да је ве ћи број ра до ва већ пу бли ко ван у ча со пи си ма, 
из ла ган на на уч ним ску по ви ма док је ма њи број ра до ва пр ву об ја ву до био уну тар 
ове на уч не мо но гра фи је3.

У увод ној сту ди ји, на сло вље ној По е ти ка и иде о ло ги ја (5‒16), ау тор на сто ји 
да пру жи увид у (не)спо ји вост две „са свим раз ли чи те и не срод не ства ри” (6), по-
е ти ке и иде о ло ги је, те же ћи пр вен стве но да пој мо ве об ја сни и раз ло жи. Основ ни 
циљ сту ди је је сте при ка зи ва ње ка ко пој мо ви по е ти ка и иде о ло ги ја функ ци о ни шу 
уну тар књи жев ног де ла, од но сно, ка кав им је ста тус уну тар кон сти ту и са ња сли ке 
све та у јед ном књи жев ном де лу. У сту ди ји по том, ау тор се ба ви Ан дри ће вом при-
чом Ле то ва ње на ју гу и при чом Ор мар То ма са Ма на са крај њим ин тен ци ја ма пре-
и спи ти ва ња схва та ња ствар но сти. По гла вље дру го по ре ду на сло вље но је Схва
та ње ствар но сти као кључ но на че ло ми ме тич ког ка рак те ра умјет но сти (17‒39) 

3 Реч је о тек сто ви ма: За тво ре ни круг не га ти ви стич ке му сли ман ске/бо шњач ке ре цеп
ци је Ан дри ћа (357‒416); Ан дри ћев ска сли ка Бо сне као око сни ца ро ма на Ваз не се ње В. Лу бар де 
(417‒481).
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и оно за по чи ње уви дом у Ари сто те ло ву По е ти ку и прин ци пе ми ме зе. На и ме, ау тор 
на сто ји да кроз ста тич но схва та ње пој ма ми ме зе као ви да по дра жа ва ња ствар но сти 
(„ка кве су би ле или ка кве је су”, „ка кве су пре ма ка зи ва њу и вје ро ва њу љу ди” или 
„ка кве тре ба да бу ду”), по ста ви пи та ње шта је он да ствар ност ко ја је по дра жа ва на. 
Тут ње вић на сто ји да ус по ста вља њем од но са из ме ђу ми ме зе и ст вар но сти по ка же 
про блем: да ли је ствар ност као та ква за и ста ствар на, ре ал на, исти ни та и ко ли ко је 
ми ме за у то ме ве ро до стој на. Ау тор на во ди при мед бу Ђор ђа Јо ва но ви ћа о Ан дри-
ће вом при по ве да њу: ка ко Ан дри ће ва сли ка Бо сне ни је ре ал на, да при по ве да ње 
је сте ре а ли стич но, а ипак је да ле ко од ре а ли зма јер ње гов до жи вљај Бо сне је сте 
са мо ње гов и не ма ве зе са ре а ли змом. Тра гом ових на во да, Тут ње вић за кљу чу је: 
у окви ру ари сто те лов ског на че ла и ста тич ног схва та ња ми ме зе, пре суд ну уло гу 
има на чин схва та ња ствар но сти, а не на че ло ми ме зе као та кво што и пот кре пљу је 
при ме ри ма из Ан дри ће ве и Ма но ве при че. Сту ди ја Со ци јал на ло ка ци ја Ан дри ће вог 
дје ла у свје тлу књи жев не кри ти ке (41‒61) је за пра во де таљ ни пре глед кри тич ке 
ли те ра ту ре о до са да шњим ми шље њи ма о од но су ствар но сти и Ан дри ће вог де ла. 
Ау тор ис ти че ка ко со ци јал на мо ти ва ци ја и ам би јен та ци ја уну тар кри тич ког ис тра-
жи ва ња о Ан дри ћу за вре ђу ју ви ше па жње. Осврт на кри тич ку ми сао о Ан дри ћу 
за по чи ње пер цеп ци јом ста во ва М. Бог да но ви ћа, С. То ма ши ћа док о Ан дри ће вим 
лир ским спи си ма Цр ве ни ли сто ви да је увид кроз М. И. Бан ди ћа, Р. Вуч ко ви ћа, П. 
Џа џи ћа. Тут ње вић скре ће па жњу на кри ти ку о со ци јал ној ло ка ци ји Ан дри ће вог 
по ет ског ства ра ла штва ко ја је за пра во про из вод, ре че но ре чи ма П. Џа џи ћа, гор ког 
не ми ре ња са дру штве ним устрој ством (44). Пу те ви ма до са да шње кри ти ке, пу те ви-
ма И. Се ку лић, М. Ша ми ћа, Н. Ми ло ше ви ћа, К. Осто ји ћа, М. Пер ви ћа пре по зна те 
су на зна че не ин те н ци је кри ти ке со ци јал не ло ка ци је Ан дри ће вог де ла ко је ће у бу-
дућ но сти, са свим си гур но, би ти пло до но сно под руч је на до ла зе ћим кри ти ча ри ма.

Сту ди ја че твр та по ре ду на сло вље на је Ан дри ће ва „сви је тла” сли ка Бо сне 
(63‒102). Осим уви да у при по ве дач ки по тен ци јал Ан дри ћа, ау тор го во ри и о ства ра-
ла штву бо сан ских при по ве да ча, у пр вом ре ду о Пе тру Ко чи ћу, Све то за ру Ћо ро ви ћу, 
али и о Мар ку Мар ко ви ћу, Еми лу С. Пе тро ви ћу. Ау тор по ка зу је на чи не кон сти ту-
и са ње „сви је тле” сли ке Бо сне, с тим да се у Ан дри ћа и она там на сли ка Бо сне са свим 
не не у тра ли зу је. Ба ве ћи се по је ди нач ним књи жев ним оства ре њи ма по ме ну тих 
ау то ра, Тут ње вић пре по зна је тен ден ци о зност као ре зул тат за јед нич ке све сти о уло-
зи умет но сти и ства ра ла штва у жи во ту чо ве ка и раз во ју дру штва, но Ан дри ће ва 
пре да ност умет но сти и по тре ба да се умет ност схва ти као чи сто су бјек тив на по тре-
ба чо ве ка ‒ без ути ли тар них на ме ра – раз лог је што се код ње га гра ни ца из ме ђу 
ства ра ла штва у умет но сти и ства ра ла штва у жи во ту го то во и не ви ди. 

Не што обим ни ја сту ди ја на сло вље на Пред ста ва о Бо сни као там ном ви ла је ту 
као осно ва „по е ти ке” са ра јев ских књи жев ни ка и „кри ви ца” му сли ман ског на ро да 
за по сље ди це тур ске вла сти у Бо сни (103‒191) за по че та је ана ли зом тро том ног 
де ла М. Ри зви ћа и по ре клом ин спи ра ци је ви ђе ња ли те рар них зби ва ња у БиХ из ме-
ђу два ра та ис пи ти ва њем прет по став ки Гру пе са ра јев ских књи жев ни ка и по ло жа ја 
И. Ан дри ћа. Ау тор си сте мат ски и по и мен це из ла же све еле мен те по е ти ке Гру пе 
са ра јев ских књи жев ни ка кроз је да на ест та ча ка. За тим, осно ви ци по е ти ке Гру пе 
ко ја се са сто ји у пред ста ви Бо сне као там ног ви ла је та, Тут ње вић су прот ста вља 
ро ман ти чар ске осо бе но сти са те жњом да при ка же ме ђу соб не слич но сти. Тут ње вић 
са оп шта ва о кон сти ту и са њу књи жев но сти као књи жев но сти БиХ ко ја се от кри ва у 
но вом ли те рар ном ква ли те ту за сно ва ном на све оп штем су бли ми ра њу ге о граф ских, 
исто риј ских, пси хо ло шких и мен тал них ком по не на та. У окол но сти ма кон сти ту и-
са ња књи жев но сти, Тут ње вић ис ти че тек сто ве И. Се ку лић и М. Бог да но ви ћа о 
Ан дри ћу као под ло гу за ства ра ње по себ ног књи жев ног зна ка Бо сне чи не ћи осврт и 
на књи жев ну гра ђу и на ње ну умет нич ку тран спо зи ци ју ко ја је до при не ла вас по-
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ста вља њу сли ке о Бо сни као там ном ви ла је ту. Не што ви ше о Гру пи са ра јев ских књи
жев ни ка ау тор са оп шта ва у сту ди ји Иво Ан дрић и Гру па са ра јев ских књи жев ни ка 
(193‒215) у ко јој се ба ви ге не зом и ства ра ла штвом Гру пе ко ја је у то вре ме пред ста-
вља ла са вре ме но и мо дер но уре ђе но дру штво пи са ца. На по ре до са тим, Тут ње вић 
да је увид у Ан дри ће ву ак тив ност уну тар ра да Гру пе ба ве ћи се ње го вим пу бли ка-
ци ја ма и при ло зи ма у њи хо вим збор ни ци ма. Ау тор ис ти че ва жност и зна чај Ан дри-
ће ве са рад ње са Гру пом са ра јев ских књи жев ни ка као и ути цај ко ји је та са рад ња 
има ла на де лат ност Гру пе ис ти чу ћи да Ан дрић ни је био ме ђу ње ним осни ва чи ма 
ни ти је у Гру пу са ра јев ских књи жев ни ка ика да зва нич но био при мљен.

Сту ди ја По ли тич ки ста тус И. Ан дри ћа у свје тлу јед ног но вог из во ра (217‒236) 
пред ста вља Тут ње ви ће во ис пи ти ва ње и кри тич ки при каз књи ге Иво Ан дрић у днев
ни ку Ро до љу ба Чо ла ко ви ћа ко ју је при ре дио др Здрав ко Ан то нић. На сло вље на као 
На ци о нал ни аспект ре цеп ци је дје ла Иве Ан дри ћа (237‒288) јед на је од нај ре ле вант-
ни јих сту ди ја у мо но гра фи ји. Тут ње вић се ис црп но ба ви ре цеп ци јом Ан дри ће вог 
де ла: и оном по зи тив ном и оном не га тив ном при да ју ћи обе ма рав но мер ног про сто-
ра да не што о се би ка жу. Про ла зе ћи кроз исто риј ске тре нут ке це ло куп не Ан дри ће ве 
кри ти ке, ау тор ука зу је на по чет ке и то ко ве сво је вр сне кам па ње про тив Ан дри ћа 
у име „кри ви це” пре ма Му сли ма ни ма, од но сно, у име не до стој ног при ка зи ва ња 
Му сли ма на чи ме је под ста као ши ре ње не тр пе љи во сти и мр жње пре ма њи ма. Пре ма 
Тут ње ви ћу, ка те го ри ја мр жње при пи са на Ан дри ћу пре не та је на ње го во де ло и 
умет нич ку вред ност те је са мим тим њо ме ство ре но пло до но сно под руч је за да ље 
кон струк ци је и ми сти фи ка ци је Ан дри ће ве вред но сти и као умет ни ка и као чо ве ка. 
По ред број них, ме ђу не га тив ним кри тич ким гла сом, Тут ње вић из два ја ре чи М. А. 
Му ла ли ћа као и ре чи Мух си на Ри зви ћа. По ред још број ни јих, уну тар по зи тив не 
кри тич ке ре цеп ци је о Ан дри ћу, ау тор из два ја од брам бе ни и по хвал ни тон ре чи Во-
ји сла ва Мак си мо ви ћа. Из но ва пра ве ћи осврт на по ло жај Му сли ма на у Ан дри ће вом 
ства ра ла штву, у сту ди ји Ан дри ћев ска сли ка сви је та и му сли ман ска/бо шњач ка књи
жев но сти (289‒299), Ста ни ша Тут ње вић пре и спи ту је на ко ји на чин уни вер зал на 
сли ка све та, у ко јој Му сли ма ни за у зи ма ју цен трал но ме сто, мо же да се до ве де у 
ве зу са кон сти ту и са њем по себ не му сли ман ске/бо шњач ке на ци о нал не књи жев но-
сти за кљу чу ју ћи да је та књи жев ност на ста ла у окри љу и под ути ца ји ма срп ске и 
хр ват ске књи жев но сти (299). На ста нак те књи жев но сти ко ре спон ди ра са про це сом 
иден ти фи ка ци је људ ске за јед ни це на атри бу ти ма на ци о нал ног ка рак те ра. Уо ста лом, 
она се и да нас ис по ма же ан дри ћев ском сли ком све та иа ко ту исту сли ку де ли мич-
но од ба цу је. 

При мет но је да у на уч ној мо но гра фи ји Тут ње ви ћа ва жно ме сто за у зи ма ју ис тра-
жи ва ња по во дом Ан дри ће вог од но са и ста ва пре ма Му сли ма ни ма. Још је дан, знат-
но де таљ ни ји осврт на ра зно вр сну и сло же ну (не га тив ну) ре цеп ци ју Ан дри ће вог 
ства ра ла штва дат је у сту ди ји Ан дрић и Му сли ма ни – о јед ном ви ду ре цеп ци је дје ла 
Иве Ан дри ћа (301‒318). Сту ди је на о чи глед истим ау то ро вим ци љем по ве за не, кон-
цизнa су и пе дант но из ло же на син те за Тут ње ви ће вих де таљ них ис тра жи ва ња. 
Сту ди ју „При по вјед но обеш чо вје чи ва ње бо сан ских му сли ма на” (319‒334) Тут ње вић 
за по чи ње на во ђе њем још јед не књи ге ко ја за сту па до ка зи ва ње Ан дри ће ве „кри-
ви це” по во дом не га тив не сли ке исла ма и Му сли ма на. Реч је о књи зи Ру сми ра Мах-
мут ће ха ји ћа Ан дри ћев ство. Про тив ети ке сје ћа ња. Мах мут ће ха јић по ла зи од сли-
ке ко ју по сма тра као је ди но Ан дри ће ву/ан дри ћев ску, а то је књи жев на сли ка Бо сне 
у ко јој Му сли ма ни има ју цен трал но ме сто. Упра во ту, Тут ње вић скре ће па жњу: тај 
књи жев ни фе но мен осли кан у спе ци фич ној сли ци Бо сне ни је Ан дри ће вог по ре кла 
већ су у ства ра њу те сли ке уче ство ва ли и свој до при нос да ли ка ко бо сан ски, та ко 
и дру ги при по ве да чи (321). Отва ра ју ћи исто ри јат на стан ка та кве књи жев не сли ке 
Бо сне, ау тор по ла зи од пр ве збир ке из му сли ман ског жи во та у Бо сни (Ха џи Ни ко 
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Бе са ро вић, 1888), за тим, ука зу је на ро ма не и при по вет ке у ства ра ла штву Ћо ро ви ћа, 
Шан ти ћа, Ко чи ћа као и на је дан по се бан, но во на ста ли жан ров ски по јам „бо сан ска 
при по ви јет ка”, али, ка ко Тут ње вић за кљу чу је, основ ни мо тив за на ста нак та кве 
сли ке и до ми на ци ју му сли ман ских еле ме на та у њој је, пре све га, књи жев ног, а не 
иде о ло шког, мо рал ног, по ли тич ког, исто риј ског, те о ло шког по ре кла. Про блем и 
ре ше ње не га тив не ре цеп ци је Ан дри ће вог де ла је то што ау то ри ту сли ку, ко ја би 
тре ба ло да се раз ма тра на естет ском пла ну и да се вред ну је у скла ду са естет ским 
ме ри ли ма и за ко ни ма, упор но по ку ша ва ју да из ме сте на исто риј ски, иде о ло шки, 
мо рал ни и по ли тич ки план. Из ла га њем ста во ва и по сту па ка Мах мут ће ха ји ћа ко ји 
се ти чу Ан дри ће ва де ла, Тут ње вић спрет но раз ла же и про бле ма ти зу је кон ста та ци-
је Мах мут ће ха ји ћа по ка зу ју ћи да по ме ну ти ау тор пр вен стве но не до вољ но по зна је 
де ло ве, сло је ве и аспек те књи жев не сли ке о Бо сни и да ње гов циљ ни је све стра но 
и ду бље ис тра жи ва ње Ан дри ћа већ је циљ тран сфор ми са ње књи жев ног тек ста у 
иде о ло шко и по ли тич ко ору ђе мр жње. 

Си сте ма ти зо ван и це ло вит пре глед по ну ђен је у сту ди ји Ге не за јед ног аспек та 
ре цеп ци је дје ла Иве Ан дри ћа (335‒356) у ком ана ли тич ки при сту па Му ста фи Му-
ла ли ћу (текст Но бе ло вац Иво Ан дрић и ње го во на гра ђе но дје ло На Дри ни ћу при ја) 
и Ру сми ру Мах мут ће ха ји ћу (књи га Ан дри ћев ство. Про тив ети ке сје ћа ња.). За че-
так не га тив ног од но са пре ма Ан дри ћу, ау тор пре по зна је још уну тар еми гран ских 
кру го ва, за тим, кроз рад М. Му ла ли ћа на кон ког сле ди спе ци ја лан број ли ста Vox 
по све ћен Ан дри ћу до Н. Кру ше вља ко ви ћа ко ји је пи сао за еми грант ски лист Бо сан
ски по гле ди (а ко ји је за јед но са Vox-ом под по кро ви тељ ством уред ни штва Ади ла 
Зул фи кар па ши ћа). Као цен трал ни и нај ве ћи рад, Тут ње вић ис ти че рад Шу кри је 
Кур то ви ћа На Дри ни ћу при ја и Трав нич ка хро ни ка од Иве Ан дри ћа у свје тлу брат
ства и је дин ства: „То је ини ци јал ни, кључ ни текст ко јим се за чи ње по ме ну ти вид 
не га тив не ре цеп ци је Иве Ан дри ћа у од но су на Му сли ма не” (339). 

У сту ди ји За тво ре ни круг не га ти ви стич ке му сли ман ске/бо шњач ке ре цеп ци
је Ан дри ћа (357‒416), ау тор си сте мат ски из ла же узро ке, ко ре не и по сле ди це та кве 
вр сте пер цеп ци је пре и спи ту ју ћи ле ги ти ми тет дис кур са о му сли ман ској „кри ви ци”. 
Оно шта се на ме ће као нај ре ле вант ни је је сте све при сут на те жња ка ин вер зи ји исто-
риј ске и умет нич ке исти не ко ју Тут ње вић пре до ча ва про ши ри ва њем ли сте за го вор-
ни ка не га тив ног од но са пре ма Ан дри ћу. У овој сту ди ји, ау тор се освр ће и ка са-
вре ме ним ис тра жи ва чи ма Ан дри ће вог ства ра ла штва и у пр ви ред из два ја Бо ри са 
Бу ла то ви ћа (књи га Окле ве та на књи жев ност, 2017) као и Зо ра на Ми лу ти но ви ћа 
(Бит ка за про шлост, Иво Ан дрић и бо шњач ки на ци о на ли зам, 2018) при до да ју ћи 
ана ли зи и де ло исла мо ло га Ми ро љу ба Јев ти ћа Ислам ска ви зи ја све та код Иве Ан дрића. 
Ана ли тич ки при ступ ро ма ну Ваз не се ње В. Лу бар де и ро ма ну Нож В. Дра шко ви ћа 
пред мет је сту ди је Ан дри ћев ска сли ка Бо сне као око сни ца ро ма на Ваз не се ње Воји
сла ва Лу бар де (417‒481). Тут ње вић нај пре из ла же де таљ ну ге не зу жи во та и ствара-
ла штва В. Лу бар де скре ћу ћи па жњу на из ве сно по зајм љи ва ње ан дри ћев ске сли ке 
Бо сне у ви ду пред ста ве Бо сне као „там ног ка ра ка за на” ко ја је, ка ко ау тор сма тра 
„при лич но од бој на ли те ра ри за ци ја ау тен тич не Ан дри ће ве сли ке Бо сне” (427). Ба-
ве ћи се тех но ло ги јом ин вер зи је по е ти ке и иде о ло ги је при сут ном у до са да шњим 
ви до ви ма ту ма че ња Ан дри ће ве сли ке Бо сне, Ста ни ша Тут ње вић у сту ди ји на сло-
вље ној Ан дри ћев ска сли ка Бо сне – сви јест о дру гом на раз ме ђу по е ти ке и иде о ло
ги је, или по е ти ка тур ског сви је та (483‒503) по ла зи од ана ли зе јед ног од нај ра ни јих 
Ан дри ће вих ра до ва: реч је о при по ве ци За ло го ро ва ња (1922). Тут ње вић ис тра жује 
по е ти ку тур ског све та уну тар већ на ве де не и уну тар при по ве да ка Мост на Же пи, 
Ани ки на вре ме на, Ма ра ми ло сни ца, Мрак над Са ра је вом по ка зу ју ћи ка ко Ан дри ће ва 
по ет ска и естет ска до стиг ну ћа над вла ђу ју сва исто риј ска, иде о ло шка и мо рал на 
зна че ња. На по слет ку, сту ди јом на сло вље ном Ку ћа на оса ми Иве Ан дри ћа, што је 
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ина че и пост хум но об ја вље на Ан дри ће ва збир ка при по ве да ка, Тут ње вић ана ли зом 
мо ти ва, ли ко ва, рад њи на сто ји да ус по ста ви исто вр сну ау тен тич ност и ква ли тет 
по сто ја ну и у прет ход ним Ан дри ће вим де ли ма.

На кра ју књи ге, на ла зи се по гла вље ин фор ма тив ног ка рак те ра По да ци о тек
сто ви ма (513‒515) у ком ау тор да је по пис сво јих пу бли ко ва них сту ди ја. На кон Ин
дек са име на (515‒520), на ла зи се реч ау то ра у ви ду за себ ног по гла вља Уз ову књи гу 
(521‒529) у ко ме чи ни фи нал ни осврт на основ не прет по став ке сво је књи ге као и 
на глав не пре о ку па ци је сва ке сту ди је по на о соб.

Мо ти ви са на ра зно смер ним аспек ти ма Ан дри ће вог де ла, а пре све га од но сом 
кри ти ке пре ма но бе лов цу, књи га Ан дри ће ва сли ка Бо сне на раз ме ђу по е ти ке и 
иде о ло ги је Ста ни ше Тут ње ви ћа је сте ци ште по све дру га чи јег при сту па књи жев ном 
ства ра ла штву као та квом. Ба ве ћи се ан дри ћев ском сли ком Бо сне као сли ком там-
ног ви ла је та, ау то ро ва крај ња ин тен ци ја је сте по ку шај до ка зи ва ња те пред ста ве 
као са мо јед не иде о ло шке ми сти фи ка ци је. Иста те жња по сто ји и у опо вр га ва њу и 
де ми сти фи ко ва њу уста ље них ми шље ња о по е тич ким прет по став ка ма Ан дри ће вог 
ства ра ла штва. Де таљ ним ана ли за ма у ко ји ма син те ти ше и об у хва та обе стра не 
ре цеп ци је, и по зи тив ну и не га тив ну, Тут ње вић на сто ји да (ре)де фи ни ше и про бле-
ма ти зу је (не га тив ни) при ступ Ан дри ће вом ства ра ла штву те же ћи да по ка же шта 
се до го ди ка да се по ет ско, а са мим тим и естет ско за не ма ри у име дру гих, ванк-
њи жев них аспе ка та. Књи га пред ста вља зна чај но на уч но до стиг ну ће јер по ка зу је 
ка ко ре цеп ци ја и кри ти ка ути чу на афир ми са ње и кон сти ту и са ње пи сца по ка зу ју-
ћи из сту ди је у сту ди ју ка ко је, што се Иве Ан дри ћа ти че, та кав аспект не га тив не 
пер цеп ци је са мо јед на сте ре о тип на и ма р ги нал на по ја ва.

Мср Алек сан дра В. Че ба шек
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
Цен тар за про у ча ва ње је зи ка и књи жев но сти

ce ba se ka lek san dra@g mail.co m

UDC 821.111(73)-31.09 DeLillo D.(049.32)

АЛЕК САН ДРА ВУ КО ТИЋ И ДЕ ЛИ ЛО ВА ПО И ГРА ВА ЊА  
СА ИСТО РИ ЈОМ

(Алек сан дра Ву ко тић. Дон Де Ли ло и по е ти ка исто ри је.  
Но ви Сад: Ака дем ска књи га, 2018)

Kњижевна кри ти ка ви со ко је оци је ни ла сту ди ју Дон Де Ли ло и по е ти ка исто
ри је Алек сан дре Ву ко тић, бу ду ћи да ау тор ка ње го вом дје лу и по е ти ци при сту па 
„оба зри во и зна лач ки, кре а тив но и на уч но-си сте ма тич но, тран сди сци пли нар но и 
има ги на тив но, су че ља ва ју ћи исто ри ју као на сле ђе зна ња и ис ку ства са исто ри јом 
као на уч ном си сте ма ти за ци јом по да та ка“. За кљу чу је се да ће ова сту ди ја о дје лу 
До на Де Ли ла по ве сти „чи та о ца су ве ре ним ко ра ком не са мо кроз ва ри ја ци је жа нро-
ва, умет нич ких по сту па ка и фор ми зна ња, не го и кроз стра те ги је ап сур да и ци ни-
зма пре ма људ ском на сто ја њу да стек не по у зда на са зна ња о про шло сти на осно ву 
син те зе до ку мен то ва них по да та ка“ (Вла ди сла ва Гор дић-Пет ко вић). 
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Дон Де Ли ло и по е ти ка исто ри је по ка зу је спрем ност ау тор ке не са мо да ис пи-
та пре го ва ра ња и по и гра ва ња До на Де Ли ла са исто ри јом већ и да „ис пи та, фор му-
ли ше и оци је ни раз не те о ри је и пи та ња ко ја се од но се на из у ча ва ње књи жев но сти: 
од кул ту ро ло шке пре ко ар хе тип ске кри ти ке и де кон струк ци је, до на у ке, фил ма и 
тех ни ке“. Kако је већ при мје ће но, у по е ти ци ње не кри ти ке „пре по зна је се оно што 
Џе ралд Граф опи су је као исто риј ску нео дво ји вост (пост мо дер не) књи жев но сти и 
књи жев не кри ти ке, при че му чи та ње јед ног с дру гим озна ча ва од ре ђе ни исто риј-
ски тре ну так. Ру ко пис књи ге Дон Де Ли ло и по е ти ка исто ри је Алек сан дре Ву ко тић 
пред ста вља упра во је дан та кав исто риј ски тре ну так“ (Ра дој ка Вук че вић).

Сту ди ја Дон Де Ли ло и по е ти ка исто ри је Алек сан дре Ву ко тић ор га ни зо ва на 
је као ло гич ни скла дан ис тра жи вач ки текст на те му ства ра ла штва До на Де Ли ла са 
ак цен том на ње го вом од но су пре ма аме рич кој исто ри ји дру ге по ло ви не два де се тог 
ви је ка и до га ђа ји ма на по чет ку но вог ми ле ни ју ма. Из бор До на Де Ли ла, јед ног од 
нај и стак ну ти јих са вре ме них аме рич ких пи са ца, ви ше је не го оправ дан бу ду ћи да 
ње го ва дје ла пред ста вља ју из у зет но за хвал но по ље за ис тра жи ва ње мно гих са вре-
ме них те ма и по го то во оних ко је по ку ша ва ју да да ју не ке од од го во ра на кре та ња 
у са вре ме ном аме рич ком дру штву. На ша чи та лач ка јав ност већ је упо зна та са се дам 
ње го вих пре ве де них ро ма на (Kосмополис, Бо ди ар тист, Под зе мље, Па дач, Тач ка 
Оме га, Ну ла K) и збир ком при по вје да ка Ан ђео Есме рал да. Дон Де Ли ло и по е ти ка 
исто ри је Алек сан дре Ву ко тић ис пи ту је ге не зу од но са До на Де Ли ла пре ма исто ри-
ји на при мје ру ро ма на: Рат не ро ва зве зда (1976), Бе ли шум (1985), Ва га (1988), Мао II 
(1991), Под зе мље (1997), Па дач (2007) и Тач ка Оме га (2010) пре пли ћу ћи књи жев не, 
кул ту ро ло шке, исто риј ске, по ли тич ке и фи ло зоф ске пер спек ти ве са ци љем да се 
при сту пи ње го вом дје лу из са вре ме них кри тич ких пер спек ти ва. Свје жи на у ту ма-
че њу Алек сан дре Ву ко тић мо же се пре по зна ти већ од пр вих по гла вља пре ко ко јих 
уво ди чи та о це у по е ти ку До на Де Ли ла и пред ста вља ње гов од нос пре ма исто ри ји 
и фик ци ји, ко ји кон зи стент но пра ти и у на ред ним по гла вљи ма би ло да ис пи ту је 
ње го ве при по вје дач ке по ступ ке, те ме, ли ко ве или са гле да ва ње гов од нос пре ма 
исто ри ји и фик ци ји у свје тлу тех но-кул ту ре и дис кур са мо дер них и но вих ме ди ја. 

Све би ово мо гло из гле да ти ве о ма јед но став но да у овом из у зет ном ис тра жи-
ва њу Алек сан дра Ву ко тић ни је до се гла до, ка ко ка же, „не у хва тљи ве ʼтај не’ исто-
ри је, ко ја у Де Ли ло вим ро ма ни ма оста је из ван до ма ша ја људ ског раз у ме ва ња, као 
не пре су шни из вор ин спи ра ци је ко ја по кре ће ма шту на уч ни ка и умет ни ка”. До се-
гла је до ње по ка зав ши чи та о ци ма и бу ду ћим ис тра жи ва чи ма ње го вог дје ла у сво јој 
сту ди ји Дон Де Ли ло и по е ти ка исто ри је да Де Ли ло ве исто ри ја и фик ци ја ну де своја 
зна че ња, но се од ре ђе ну од го вор ност и да ју од го вор на пи та ње по тра ге за сми слом 
ко ји се на ла зи у цар ству умјет но сти. 

Алек сан дра Ву ко тић то ја сно и ка же у увод ном ди је лу ове сту ди је, По е ти ка 
шу ма и ти ши не, по ста вив ши за хтјев за тран сди сци пли нар ним чи та њем Де Ли ло ве 
по е ти ке и ком би но ва њем књи жев них, кул тур них, исто риј ских, по ли тич ких и фи-
ло зоф ских по став ки. Во ђе на овим за хтје вом, Алек сан дра Ву ко тић ис пи ту је мје сто 
и уло гу исто ри је у Де Ли ло вим дје ли ма та ко што нај при је да је пре глед те о ри ја 
ко је се мо гу иден ти фи ко ва ти у ње го вим ро ма ни ма (од по зи ти ви стич ких по гле да 
на исто ри ју, те о ри ја о „исто риј ској има ги на ци ји“ и иде је исто ри је као „има ги нар-
ног из ла га ња“, те о ри је о по ет ској и исто риј ској илу зи ји, исто ри је као књи жев ног 
жан ра и ро ма на „исто ри о граф ске ме та фик ци је“, до „ме та фи зи ке уну тра шњег ис-
ку ства“ и те о ри ја ко ја пре ва зи ла зе окви ре тек ста и дис кур са).

На кон нео п ход ног те о риј ског уво да Алек сан дра Ву ко тић ула зи у сви јет Де Ли-
ло ве по е ти ке ис пи ту ју ћи пре плет исто ри је и фик ци је у дру гом по гла вљу Ра зо кви
ри ва ње: Де Ли ло и моћ исто ри је. Ау тор ка по ста вља исто ри ју као те мет ски и при по-
вјед ни оквир ко ји об у хва та Де ли лов „осје ћај“ исто ри је и уло ге по је дин ца у њој, све 
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„до на ра тив них тех ни ка ко је по дра жа ва ју ћи до ми нант не са вре ме не дис кур се, раз-
от кри ва ју ме ха ни зме ства ра ња исто ри је“. Ра зо кви ри ва ње исто ри је под ра зу мје ва 
раз от кри ва ње ар хе о ло шких сло је ва Де Ли ло ве по е ти ке у окви ру ино ва тив них под-
на сло ва Алек сан дре Ву ко тић (Те ло и дух исто ри је, Чо век у исто ри ји, Исто ри ја и 
по е ти ка за ве ре, Исто ри ја и про блем ау тор ства; Со ба уса мље них чи ње ни ца, У ру
ше ви на ма при че).

На ра ци ју и на ра тив не тех ни ке Алек сан дра Ву ко тић по дроб но ис пи ту је у тре-
ћем по гла вљу Зу ми ра ње исто ри је: Де Ли ло и ло ги ка ме ди ја пра те ћи их у огле да ли-
ма тех но-кул ту ре и дис кур са мо дер них и но вих ме ди ја, што јој омо гу ћа ва да, ка ко 
ка же, уо чи све ве ћу „на пе тост из ме ђу исто ри је и фик ци је са тех но ло шким на прет-
ком“. У овом по гла вљу ар хе о ло шки сло је ви Де Ли ло ве по е ти ке от кри ва ју се у окви ру 
исто та ко ино ва тив них под на сло ва (Исто риј ска ам не зи ја, Ви зи је бу дућ но сти, Сага 
о ство ре ној ре ал но сти, У по тра зи за из гу бље ним сми слом, Хи тац ко ји је од јек нуо 
ши ром све та, Исто ри ја и ло ги ка тех но ло ги је, Мон ти ра ње исто ри је, У круп ном 
пла ну, Цр нобе ла се ћа ња). 

Ино ва тив ност при де фи ни са њу по гла вља, као и ор га ни за ци ја и ана ли тич ност 
гра ђе у окви ру њих са мо су не ке од из вр сних од ли ка сту ди је Дон Де Ли ло и по е ти
ка исто ри је, пр ве зна чај не сту ди је о по е ти ци До на Де Ли ла на срп ском го вор ном 
под руч ју. Њен је зик кри ти ке гра ни чи се са је зи ком књи жев но сти па че сто ни смо 
си гур ни да ли пи ше кри ти чар или књи жев ник, или је ипак у пи та њу је дан суп тил ни 
пре плет. То се ви ди и у на сло ву и под на сло ви ма по след њег по гла вља За ча ра ва ње 
исто ри је: Де Ли ло и ми сте ри ја (Од Ве ли ког пра ска до зве зда ног пра ха, Ве ли чан стве
на тран сцен ден ци ја, Са крал на тај но ви тост про шло сти, Је дан до га ђај, јед на свест, 
Те о ло ги ја? Ло ги ка? Ма те ма ти ка? Умет ност?), ко је по ку ша ва да ука же на не у хва-
тљи вост тај но ви то сти исто ри је, а ко ја по на ла зи ма Алек сан дре Ву ко тић уви јек оста-
је из ван до ма ша ја чи та о че вог ра зу ми је ва ња: стал ни из вор ин спи ра ци је.

Дон Де Ли ло и по е ти ка исто ри је из во ди за кључ ке су ми ра њем гла со ва про шло-
сти и гла са бу дућ но сти, ка ко Алек сан дра Ву ко тић и на сло вља ва про ми шља ња прет-
ход них на ла за о по е ти ци јед ног од нај и стак ну ти јих са вре ме них аме рич ких пи са ца. 
Ау тор ка от кљу ча ва тај на вра та исто ри је Де Ли ло ве фик ци је пре по зна ју ћи па ро ди ју 
као јед но од ре ше ња. Оно дру го ре ше ње ти че се Де Ли ло вог от по ра сва кој шко ли 
ту ма че ња, сва ком сво ђе њу на је дан кључ, не че га што се мо же иден ти фи ко ва ти као 
иде ал „не за ви сне кри ти ке“ Иха ба Ха са на, а ко ји „ка рак те ри ше ве шти на ба лан си-
ра ња из ме ђу мно штва су че ље них пер спек ти ва“. У пи та њу је не у хва тљив стил, стил 
у ко ме пре о вла да ва ју кон тра сти, су прот ста вља ња и оспо ра ва ње ар гу ме на та и не-
у хва тљи вих те о ри ја у чи јем под тек сту вла да иро ни ја. При сут ни су и ау то и ро ни ја 
и ау то фик ци ја ко ји спре ча ва ју ста вља ње тач ке на од нос исто ри је и фик ци је у Де-
Ли ло вој по е ти ци. Не мо гу ће је да ти ко на чан за кљу чак јер сва ки по ку шај ра зу ми-
је ва ња овог од но са, ис прав но за кљу чу је ау тор ка, у су шти ни се од но си на по тра гу 
„за сми слом у све ту ко ји из гле да ха о тич но и ап сурд но из ван на уч них и умет нич-
ких окви ра, као и окви ра ве ре“. Не ки ње го ви ли ко ви тра же га у про шло сти ко ја их 
оп сје да (Ник Шеј), док га не ки дру ги тра же у на уч ним те о ри ја ма (Глед ни, Бранч...) 
ко је им не пру жа ју же ље не од го во ре већ са мо про ду бљу ју сум њу. При сут на је још 
јед на гру па ли ко ва (Шеј, Ел стер) ко ја успи је ва да про на ђе сми сао и из ве сно олак-
ша ње у уче њи ма сред ње вје ков них и мо дер них ми сти ка. Од го во ри се, твр ди Алек-
сан дра Ву ко тић, не на ла зе у исто риј ским ар хи ви ма, (псе у до)на уч ним ис тра жи ва-
њи ма и те о ри ја ма већ у умјет но сти „у ко јој не ра зу мљи ва, бол на и тра у ма тич на 
исто риј ска де ша ва ња до би ја ју зна че ња и сми сао“.

Сту ди ја Дон Де Ли ло и по е ти ка исто ри је по ка зу је и да је ро ма но пи сац у пред-
но сти у од но су на исто ри ча ра јер „при ка зу је исто ри ју скри ве ну од зва нич них 



из ве шта ја раз ма тра ју ћи на слу ће не и има ги нар не ми сли љу ди у исто ри ји, по пут 
Ли ја Хар ви ја Освал да и Џо на Ед га ра Ху ве ра, ко ји ма се ‘под вла чи под ко жу’, те кроз 
њи хо ве не ис при ча не при че до ла зи до оп шти јих исти на и за ко ни то сти, из гу бље них 
у под зе мљи ма за јед нич ког на сле ђа’“. То му омо гу ћа ва да уне се свје жи ну у при ка-
зи ва ње чак и нај би зар ни јих исто риј ских до га ђа ја и да им удах не сми сао. Алек сан-
дра Ву ко тић за кљу чу је да Де Ли ло да је за да так чи та о ци ма да и они са ми про на ђу 
сми сао у ха о су са вре ме не ци ви ли за ци је у ко ме са ма при ча, бу ду ћи је дан од на чи-
на про ми шља ња про шло сти и пре но ше ња ис ку ства, пред ста вља пред у слов јед не 
та кве по тра ге. 

При ча се не сми је за вр ши ти упр кос утак ми ци са тех но ло шким раз во јем и исто-
риј ским де ша ва њи ма ко је је те шко пре то чи ти у ри је чи. Де Ли ло ви ли ко ви че сто не 
мо гу да при хва те мул ти пер спек тив ност као мо гућ ност про ми шља ња исти не и 
исто ри је, као ни пре ла зак са тех но ло ги је мо дер них ме ди ја на тех но ло ги ју ра чу нар-
ских ме ди ја, ко ји ка ко ау тор ка за кљу чу је, „на ме ћу про ме ну (исто риј ске) све сти“. У 
игру исто ри је и фик ци је ула зи још је дан еле мент: дис курс ме ди ја, по ка зу је Де Ли ло, 
а Алек сан дра Ву ко тић уста но вљу је њи хов сна жан ути цај „на људ ску свест и пред-
ста ве о дру штве но-исто риј ским де ша ва њи ма, та ко да у ро ма ни ма раз ма тра но ве 
мо де ле ис ку ства ко ји се убр за но ме ња ју са раз во јем тех но ло ги је, оста вља ју ћи ју-
на ке за пи та не над од но сом ствар но сти и илу зи је“. Она исто та ко ис пра вља гре шку 
у до са да шњим ту ма че њи ма Де Ли ло ве по е ти ке твр де ћи да он не да је вла сти ти ко-
мен тар о уло зи ме ди ја у аме рич ком дру штву, већ да они за ње га пред ста вља ју са мо 
ин спи ра ци ју и, „у из ве сном сми слу, узор за при по ве да ње, и да он ко ри сти но ве 
мо гућ но сти ко је ме ди ји и ме диј ска кул ту ра пру жа ју ка ко на пла ну са др жа ја, у по-
и гра ва њу иде јом исто ри је и фик ци је, та ко и на пла ну на ра ци је, у при по ве дач ким 
по ступ ци ма“.

Пре го ва ра ња Алек сан дре Ву ко тић са број ним ан тро по ло шким сло је ви ма 
Де Ли ло ве по е ти ке од исто ри је до ме ди ја и умјет но сти до ве ла су до из во ђе ња ње ног 
ко нач ног за кључ ка ко ји по чи ва на утвр ђи ва њу вје ре у „ин ту и ци ју, ма шту и умет-
нич ку ви зи ју“, бу ду ћи да твр ди да се „упра во по сред ством има ги на ци је мо гу про-
ду би ти уста ље ни на чи ни гле да ња и сти ца ти но ви уви ди о про шло сти, ко јој умет-
ност да је но во зна че ње и сми сао“. Ова ква му гућ ност пра вље ња јед не про ду бље не 
син те зе да је и на ма за пра во да вје ру је мо да ће се за љу бље ни ци у књи жев ност, 
књи жев ну те о ри ју, кри ти ку, и ана ли зу сло жи ти да Дон Де Ли ло и по е ти ка исто
ри је Алек сан дре Ву ко тић пред ста вља сту ди о зно, за ни мљи во и ври јед но дје ло које 
да је из у зе тан до при нос књи жев ној кри ти ци. Оно пред ста вља и зна ча јан до при нос 
срп ској ан гли сти ци, и си гур но ће по слу жи ти бу ду ћим ис тра жи ва чи ма по е ти ке 
До на Де Ли ла као ве о ма по у здан из вор за да ља ту ма че ња.

Др Ра дој ка М. Вук че вић
Уни вер зи тет у Бе о гра фу

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за ен гле ски је зик и књи жев ност

vuk ce vic ra doj ka@g mail.com 
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ПЛА ВО НЕ БО ИЗ НАД КНИ НА СЕР ГЕ ЈА МА ЦУ РЕ И  
УМЈЕТ НОСТ ПРИ ПО ВИ ЈЕ ДА ЊА ТО МА СА ПИН ЧО НА

(Сер геј Ма цу ра. На ра ци ја у про зи То ма са Пин чо на.  
Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2018)

От куд пла во не бо у на сло ву овог при ка за и ка ко ли са мо мо же би ти по ве за но 
са те мељ ним и пи о нир ским ис тра жи ва њи ма при по вјед них по сту па ка То ма са Пин-
чо на из пе ра ве о ма да ро ви тог, при ље жног и ми са о ног ау то ра Сер ге ја Ма цу ре! Од-
го вор ле жи у то ме што се пут кроз ла ви рин те Пин чо но ве ком плек сне по е ти ке у 
Ма цу ри ној из у зет но струч но кон ци пи ра ној сту ди ји На ра ци ја у про зи То ма са Пин
чо на кре ће ис под пла вог не ба Кни на, ко ме је ова сту ди ја по све ће на. Ау тор се већ 
сво јом по све том од ре ђу је, јер је по све ћу је и „ци ви ли за ци ји ви шег ре да ко ја је ис под 
ње га по сто ја ла“. Не бо и не гда шња ци ви ли за ци ја ви шег ре да у пост мо дер ној књи-
жев но сти по ста ће пред мет ду го го ди шњег ис тра жи ва ња Сер ге ја Ма цу ре у ко јој ће 
до ћи до из ра жа ја сви ње го ви да ро ви: стро га ана ли тич ност, пре ци зност, скло ност 
ка ло гич ким и ма те ма тич ким за кључ ци ма, ен ци кло пе диј ско по зна ва ње мно гих 
сло је ва те исте ци ви ли за ци је удру же не са по е ти ком То ма са Пин чо на, има ги на тив-
ност, сми сао за ху мор, осје тљи вост, ем па ти ја и мно го то га још! 

То је онај не ви дљи ви има ги нар ни про стор на ко ме су се сре ли То мас Пин чон, 
је дан од нај сна жни јих са вре ме них аме рич ких пи са ца, у чи јој се по е ти ци мо же 
пре по зна ти мно го то га већ по ме ну тог, и Сер геј Ма цу ра, ис тра жи вач. Пин чо но во 
не бо је вје ро ват но не бо из над не ког ми сте ри о зног пар че та зе мље ко је је за јед но са 
„ци ви ли за ци јом ко ја је ис под ње га не ка да по сто ја ла“ пред мет кон стант не за пи та-
но сти обо ји це ау то ра: пи сца и ис тра жи ва ча. Пин чон јој при сту па та јан стве но у 
бо га том кор пу су сво је ве о ма ин три гант не про зе, док Ма цу ра успи је ва да от кљу ча 
мно ге ње го ве тај не пу те ве при по ви је да ња у сво јој сту ди ји На ра ци ја у про зи То ма са 
Пин чо на. 

На шав ши се на ста но ви шту те мељ ног, до ско ра шњег од но са пре ма на у ци о 
књи жев но сти, Сер геј Ма цу ра ана ли зи ра цје ло ку пан кор пус про зних дје ла То ма са 
Пин чо на на ста лих од кра ја пе де се тих па до 2013. го ди не: на ра тив ну струк ту ру 
Пин чо но вих осам ро ма на и јед не збир ке при по ви је да ка. Про на ла зи кљу че ве ана-
ли зе у обра сци ма из кла сич не на ра то ло ги је (по е ти ка тач ке гле ди шта Бо ри са Ус пен-
ског, вре мен ски аспек ти при по ви је да ња Же ра ра Же не та, ре то ри ка Веј на Бу та, по гле ди 
До рит Кон на сви јест), уз ен ци кло пе ди стич ки при ступ Пин чо но вом нај зна чај ни јем 
дје лу, Ду ги гра ви та ци је. 

У Уво ду се сри је ћу То мас Пин чон, екс трем но по ву че ни пи сац, са по ку ша јем 
ис тра жи ва ча, Сер ге ја Ма цу ре, да от кри је ма кар и не ки ма ли де таљ из пи шче вог 
жи во та за ко ји ка же да је „ана ло ган скла па њу не ке цје ли не та јан стве не фик ци је да 
би се за до во љи ла ра до зна лост ама тер ских би о гра фа“. С дру ге стра не, да би за до во-
љио ра до зна лост мла дог на уч ни ка, Ма цу ра ис пи ту је Пин чо но ве пу те ве при по ви-
је да ња на кон што од ре ди ти по ло ги ју тач ке гле ди шта и пет ни воа ана ли зе. Тач ка 
гле ди шта у ода бра ном кор пу су То ма са Пин чо на ја вља се на не ко ли ко пла но ва: 
иде о ло шком, фра зе о ло шком, про стор но-вре мен ском и пси хо ло шком, као и на 
ком би но ва ном – ста во ви ли ка и на ра то ра не ка да се не по ду да ра ју, због че га Пин-
чо нов текст пру жа ве ће бо гат ство у про це су чи та ња, за кљу чу је Сер геј Ма цу ра. У ову 
ми кро сти ли стич ку ана ли зу он укљу чу је де се ти не при мје ра из Пин чо но ве збир ке 
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при по вје да ка Смрт и ми лост у Бе чу (По на вљач у ма ње пот пу ном аме рич ком из-
да њу), док ме то до ло шки обра зац про на ла зи у те о ри ји Бо ри са Ус пен ског, ње го вој 
По е ти ци ком по зи ци је. По том, Ма цу ра пре ла зи на цен трал ни дио ис тра жи ва ња са 
ци љем да де фи ни ше „Пин чо но во мо де ло ва ње на ра тив ног вре ме на“ (Увод, На по-
ме не о ин тер ак ци ји вре мен ских оса код Пин чо на, Ана ли за вре ме на по Же не ту, 
По ре дак, [Аналепсе, Про леп се, Ахроније], Тра ја ње, Уче ста лост). У овом слу ча ју 
Ма цу ра се осла ња на Же не та и ње го ву цен трал ну сту ди ју Рас пра ва о при по ви је да њу. 
Ана ли зу по Же не ту усред сре ђу је на ка те го ри ју вре ме на у три Пин чо но ва ро ма на 
(Меј сон и Дик сон, Вајн ленд, Об ја ва бро ја 49) ко ја код фран цу ског те о ре ти ча ра са-
др жи три под вр сте: ре до сли јед, тра ја ње и уче ста лост.

У че твр том по гла вљу (Мо да ли те ти ко мен та ра, од сто ја ња и зна ња им пли
цит ног ау то ра) Ма цу ра ис тра жу је при мје ну још јед ног те о риј ског осно ва (Вејн 
Бут) на ода бра ни Пин чо нов кор пус (Меј сон и Дик сон, Вајн ленд, В., Скри ве на ма на) 
да би ис пи тао ону, ка ко сам ка же, нај не у хва тљи ви ју ка рак те ри сти ку у Пин чо но вом 
при по ви је да њу. Бу тов им пли цит ни ау тор на ла зи се ис под ни воа ем пи риј ског ауто-
ра, а из над при по вје да ча, на ра те ра и ли ко ва у тек сту, по ка зу је у свом ис тра жи ва њу 
Сер геј Ма цу ра и об ја шња ва да се ра ди о оној ин стан ци ко ја сво јим не ви дљи вим 
дје ло ва њем омо гу ћа ва при по вје да чу да се по на ша је дин стве но у од но су пре ма 
сва ком дје лу, да бу де ин фор ми са ни ји или нео ба вје ште ни ји, да да је ши ри или ужи 
ди ја па зон оп штег, иро нич ног, фа ми ли јар ног или ци нич ног ко мен та ра, да сто ји на 
бли жем или да љем од сто ја њу. 

При ступ из угла на ра то ло шке мул ти пер спек тив но сти Сер ге ја Ма цу ре ов дје 
се не за у ста вља и он га до сљед но при мје њу је до кра ја ис тра жи ва ња. У на ред ном 
по гла вљу (На чи ни пред ста вља ња сви је сти ли ко ва) из угла те о ри је До рит Кон о 
три ни воа при ка за сви је сти по ду би ни ула ска у ум ли ко ва (пси хо на ра ци ја, при по-
ви је да ни мо но лог и на ве де ни мо но лог), Ма цу ра ис пи ту је пу те ве Пин чо но вог при-
по ви је да ња на при мје ри ма ње го вог нај ра ни јег (В.) и нај но ви јег ро ма на (Кр ва ва 
оштри ца) да би утвр дио ве ћу при сут ност пси хо на ра ци је не го дру ге дви је тех ни ке, 
док се у дру гом ро ма ну по за сту пље но сти с њом при по ви је да ни мо но лог ско ро 
из јед на чу је.

У ше стом по гла вљу, ко је се осла ња на те о ри ју Ме и ра Стер нбер га, Сер геј Ма-
цу ра ис пи ту је ми ме тич ке и ди је ге тич ке осо би не дис кур са и још јед ном по твр ђу је 
чвр сто по ла зи ште о не ис црп но сти ис тра жи вач ких по сту па ка. Под сје ћа нас да на ра-
то ло ги ју у пр вом ре ду за ни ма ко ли ко вје што пи сац ру ку је тех ни ка ма ко је по сре дују 
до га ђај ност, и ка ко се ин стан ца при по вје да ча по ста вља пре ма ли ко ви ма, про стор-
вре ме ну, си жеу и под си же и ма, на ко ји на чин се вре мен ски кон ти ну ум раз гра ђу је 
и по је ди ни од сјеч ци пре мје шта ју у про шлост или у бу дућ ност. Нео п ход но је испи-
та ти ра зно вр сност Пин чо но вих дје ла по ви ше осно ва, та ко да се до би је од го вор на 
не ка основ на пи та ња: ко ли ко је зна ње при по вје да ча у дје ли ма, ка ква је су штин ска 
при по вјед на си ту а ци ја и ка ко се ва ри ра ула зак у сви јест ли ко ва.

У по сљед њем по гла вљу (Ен ци кло пе диј ски окви ри, глав не те ме и по ступ ци 
у Ду ги гра ви та ци је) Сер геј Ма цу ра рас пра вља о ен ци кло пе диј ским осо би на ма 
Пин чо но вог нај зна чај ни јег дје ла и не ким еле мен ти ма филм ске на ра ци је при че му 
се и фо кус про у ча ва ња до не кле ми је ња, јер ау тор „пре ла зи са ми кро а на ли зе на из-
у ча ва ње те мељ них при н ци па овог сло же ног ро ма на: па ра док сал не су прот но сти као 
што су ви ше стру ки при по вјед ни обра сци на су прот ти по ло ги ји, па ра но ја на спрам 
вје ре, да љин ска кон тро ла на спрам ми ло сти, гра ви та ци ја на спрам Бож је во ље и 
то ме слич но“. Не мо гу ће је из ве сти би ло ка кав за кљу чак, ни ти је мо гу ће спо зна ти 
тај ну, али је мо гу ће иден ти фи ко ва ти не ке еле мен те филм ске на ра ци је и мо гућ но-
сти ње го вог по ста вља ња на филм ско плат но, за кљу чу је ау тор. Та ко, он ка же да се 
„цен трал ни до га ђај у ро ма ну, ис па љи ва ње ра ке те 00000, опи су је као ви ше стру ка 
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фо ка ли за ци ја, јер га глав ни ју нак Сло троп скла па са мо пре ко свје до чан ста ва, а 
чи та лац му при су ству је на кра ју за хва љу ју ћи све зна ва ју ћем при по вје да чу, већ до-
не кле при пре мљен кроз при чу фо кал них ли ко ва“.

Ко на чан за кљу чак Сер ге ја Ма цу ре са мо по твр ђу је оправ да ност јед ног ова ко 
ком плек сног ис тра жи ва ња и при мје не ода бра ног ме то до ло шког по ступ ка на чи-
та ву ри зни цу при по вјед них по сту па ка То ма са Пин чо на, због че га ће ње го ва На
ра ци ја у про зи То ма са Пин чо на си гур но пред ста вља ти зна ча јан из вор бу ду ћим 
ис тра жи ва чи ма. То је већ при мје ти ла књи жев на кри ти ка, као Адри ја на Мар че тић 
на при мјер, ко ја ка же: „Због из у зет но са ве сног, па жљи вог и об у хват ног ис тра жива ња 
ко је је Сер геј Ма цу ра пред у зео при сту па ју ћи код нас до сад го то во не ис тра же ном 
опу су То ма са Пин чо на, ње го ва мо но гра фи ја На ра ци ја у про зи То ма са Пин чо на 
пред ста вља зна ча јан до при нос срп ској ан гли сти ци, а у ме ри у ко јој ра све тља ва 
те о риј ска пи та ња у ве зи са мо гућ но сти ма при по вед них тех ни ка у пост мо де р ни-
стич кој про зи, и срп ској на у ци о књи жев но сти уоп ште“. При дру жу је јој се Та тја на 
Би је лић, ко ја уо ча ва да су „не ке ко пре не нео сно ва ног стра хо по што ва ња пре ма ʼне-
до ку чи во стиʼ То ма са Пин чо на овим умно го ме укло ње не“. Она до да је да зна чај ове 
сту ди је „ле жи у ње ној ви ше слој но сти, ко ја ни ка да не гу би из ви да при мје њи вост 
про у ча ва ња То ма са Пин чо на и не уда ља ва се у до мен спе ку ла ци је, тј. те о ри је ко ја 
слу жи са мој се би... Сер геј Ма цу ра до ка зу је да је струк ту ра ли стич ка на ра то ло шка 
ана ли за још уви јек не ис црп но ис тра жи вач ко по ље, и да се мо же ко ри сти ти као 
моћ но хе у ри стич ко ору ђе и за про у ча ва ње јед ног од пред вод ни ка пост мо дер не 
књи жев но сти, ко ји је се би за жи во та из гра дио ау ру од чи стих про из во да свог 
умјет нич ког ра да, и да ле ко над ра стао ем пи риј ски иден ти тет“.

Кри тич ким су до ви ма ко ји пре по ру чу ју На ра ци ју у про зи То ма са Пин чо на 
Сер ге ја Ма цу ре до да ће мо и свој. На ве шће мо још је дан до каз (крај Пред го во ра) оног 
има ги нар ног су сре та из ме ђу два ау то ра (пи сца и ис тра жи ва ча), ко ји смо пре по зна ли 
на са мом по чет ку овог тек ста, су сре та не ба и ци ви ли за ци је. Ти ме ће мо за о кру жи ти 
овај са жет при каз Ма цу ри не сту ди је На ра ци ја у про зи То ма са Пин чо на, и пре по ру-
чи ти ову пи о нир ску сту ди ју не са мо из у ча ва о ци ма књи жев но сти већ и љу би те љи-
ма књи жев но сти, јер је утка ла у се бе мул ти пер спек тив ност, због че га се по не кад 
те шко мо же раз дво ји ти је зик књи жев но сти од је зи ка кри ти ке, што јој да је по себ ну 
ври јед ност.

И на кра ју, за хва лан сам цврч ци ма ис под мо га про зо ра, чи ји ме је успо-
ре ни ве чер њи зов не ко ли ко ље та за ре дом ускла ђи вао са бес кра јем при род-
не ва се ље не, па сам днев ни рад окон ча вао уз бо га ту на гра ду – ми ри са ба ште, 
зву ке ноћ не фа у не и при зор там но мо дрог не ба осу тог зви је зда ма. Они ма 
ко ји же ле да ту сли ку до дат но уљеп ша ју пре по ру чу јем да се на па ја ју слика-
ма За го ро вог Дар кву да, или Еко вог Ти хог оке а на – не ка са ми осје те да ли 
ће ма шта ожи вје ти њих или ће оне ожи вје ти ма шту (стр. 11). 

Др Ра дој ка М. Вук че вић
Уни вер зи тет у Бе о гра фу

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за ен гле ски је зик и књи жев ност

vuk ce vic ra doj ka@g mail.com 
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UDC 597.6+598.1(038))049.32)

БА ТРА ХО ЛО ШКО-ХЕР ПЕ ТО ЛО ШКИ РЕЧ НИК СРП СКО ГА ЈЕ ЗИ КА:  
ВА ЖАН ЛЕК СИ КО ГРАФ СКИ ПО ДУ ХВАТ

(Де јан Ми ло ра дов, Ива на Ће лић, Ка та ри на Су нај ко, Раст ко Ај тић,  
Имре Кри зма нић. Ба тра хо ло шкохер пе то ло шки реч ник срп ско га је зи ка,  

Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2019, 184 стр.)

У окви ру про јек та Тер ми но ло шки реч ни ци Ма ти це срп ске про шле го ди не 
свје тлост да на угле дао је Ба тра хо ло шкохер пе то ло шки реч ник срп ско га је зи ка, 
плод тро го ди шњег тим ског ра да тро је лин гви ста, струч них са рад ни ка Оде ље ња 
за књи жев ност и је зик Ма ти це срп ске: мр Де ја на Ми ло ра до ва, мр Ива не Ће лић и 
Ка та ри не Су нај ко, и дво ји це би о ло га: мр Раст ка Ај ти ћа, хер пе то ло га, и др Имре та 
Кри зма ни ћа, ба тра хо ло га. Рјеч ник је ре зул тат те жње да, на кон Ор ни то ло шког 
реч ни ка (Д. Ми ло ра дов, В. Пав ко вић, С. Пу зо вић и Ј. Ра шај ски, Оде ље ње за књи-
жев ност и је зик Ма ти це срп ске, Но ви Сад 2016), на ша зо о ло ги ја до би је још је дан 
нор ма тив ни рјеч ник срп ских на зи ва жи во ти ња. Овог пу та ау то ри су се по за ба ви ли 
срп ским име ни ма во до зе ма ца и гми за ва ца, на сто је ћи да об у хва те све њи хо ве на род-
не и на уч не на зи ве из свих об ја вље них и, ко ли ко је то би ло мо гу ће, нео бја вље них 
из во ра. Иа ко је ри јеч о дви је кла се жи во ти ња, у сви је ту и код нас до не дав но су 
за јед нич ки из у ча ва не па је и ова књи га ре зул тат по што ва ња те тра ди ци је.

Са став ни дио рјеч ни ка, ко ји је струк ту рал но ве о ма сли чан свом прет ход ни ку, 
је су: Увод (7–15), Из во ри (17–34), Реч ник (35–65), Имен ски ре ги стар срп ских на зи
ва во до зе ма ца и гми за ва ца (67–87), До ку мен та ци о ни ре ги стар (89–121), Ре ги стар 
ла тин ских си но ни ма (123–126), До да так (127–136) и При ло зи (137–180). 

У увод ном ди је лу на во ди се да гра ђу за рјеч ник чи не 284 нај ра зли чи ти ја из-
во ра у вре мен ском ра спо ну од Ву ка до са вре ме ног до ба (нај ста ри ји из вор је из 1809, 
а нај но ви ји из 2016. го ди не): уџ бе ни ци би о ло ги је и зо о ло ги је об ја вљи ва ни у 19. и 
20. ви је ку, ва жни је ба тра хо ло шко-хер пе то ло шке мо но гра фи је и сту ди је, рјеч ни ци 
књи жев ног је зи ка, опи си ло кал них го во ра, ди ја ле кат ски рјеч ни ци, рас пра ве и при-
ло зи из на род не зо о ни ми је итд. Те рен ски лек сич ки ма те ри јал при ку пљен је са 46 
пунк то ва у Ср би ји, Цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни, Хр ват ској, Ру му ни ји и Сло-
ве ни ји. Спи сак свих пунк то ва и ин фор ма то ра дат је на кра ју дру гог ди је ла књи ге, 
по сли је по пи са из во ра. По ода би ру пунк то ва ја сно је да су ау то ри сво јим ис тра-
жи ва њем на сто ја ли об у хва ти ти ци је ли срп ски ет но је зич ки и исто риј ски што кав
ски про стор (тј. све што кав ске ди ја лек те и срп ски је зич ки стан дард), она ко ка ко 
га де фи ни ше Па вле Ивић и ка ко је пред ста вље но на кар ти што кав ског нар јеч ја 
да тој на са мом кра ју књи ге. 

Нај за ни мљи ви ји дио књи ге сва ка ко је Реч ник. Ње гов кор пус чи не 73 вр сте 
во до зе ма ца и гми за ва ца, и то та ко да уз абе цед ним ре дом да те ла тин ске на зи ве 
ро до ва и вр ста, ускла ђе не са са вре ме ном но мен кла ту ром и кла си фи ка ци јом из ове 
обла сти, сто ји озна ка ко ја упу ћу је на то да ли је ри јеч о ро ду из кла се во до зе ма ца 
(Amp hi bia) или из кла се гми за ва ца (Rep ti lia). Иза ла тин ског на зи ва сва ке вр сте у 
за гра ди су да ти њи хо ви нај че шћи си но ни ми, а сли је де уа збу че ни срп ски ба тра хо-
ни ми и хер пе то ни ми. Срп ских на зи ва има 2.200 и они ко ји има ју нај ви ше по твр да 
за сва ку вр сту да ти су ма сним сло ви ма, не што ма ње фре квент ни на зи ви ис пи са ни 
су кур зи вом, а оста ла име на на во де се обич ним сло гом. При то ме је иза сва ког 
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ба тра хо ни ма и хер пе то ни ма у за гра ди на ве де на скра ће ни ца нај ста ри јег из во ра у 
ко јем је, пре ма са зна њи ма ау то ра, тај на зив пр ви пут по ме нут.

Ин вен тар рјеч ни ка чи не зо о ни ми из ра зних лек сич ких сло је ва: ди ја лек ти зми 
са раз ли чи тим фо нет ским и твор бе ним ли ко ви ма (нпр. сле пић, сла пић, сле пак, 
сле паћ, сли је пац, сли пац, сље пак, сље пић, сље по уш, сље по вуж итд.), струч ни на зи ви 
(нпр. цр но пје га ва пло чу ра, ва тре на ква ку ша, ве ли ка кра ста ва жа ба, жу то тр ба 
уњ ка ви ца, ме ди те ран ски гу штер, цр ве но тр ба кре ке ту ша, џи нов ска кoжна кор ња ча 
итд.), ри је чи стра ног по ри је кла (нпр. аспид/ аспи да/ ашпид/ ашпит, ге кач/ ге ко/ ге кон, 
ма ца клин, ра ка њел, ра њот, ро шпо, са ла ман дар/ са ла ман дра, та ран та/ та ран те ла/ 
та ран то ла/ та ран ту ла/ та рен то ла итд.), ар ха и зми (нпр. дажд, за пу ха ча, ма ђа рон, 
мо чо рад, са мар ња ча, џе вер дан итд.).

Ве о ма je занимљивa мо ти ва ци ја сло же них на зи ва, да тих у об ли ку при дјев + 
име ни ца (нпр. зе ле ни про ро чић, зид ни ма ца клин, ли је по љу тра ми ша ри ца, љу ти 
љу тац, пје га ва цр вен ка пи ца, по пи ша ни мар тин итд.), при дјев + при дјев + име ни ца 
(нпр. го ле ми ти зе ле ни ти гу штер, ја буч ка кра ска гу ште ри ца, ка ри ра на во де на зми ја 
итд.), при дјев + при дјев + при дјев + име ни ца (нпр. ве ли ки па нон ски по ду нав ски 
мр мо љак, ис точ ни гла ва ти ве ли ки мр мо љак итд.), име ни ца + име ни ца (нпр. бла вор 
ку сац/ бла ор ку сац, бла тар ка пло сни ца, го ли јат кор ња ча, гуж др во лаз, гу ште ри ца 
зи да ри ца, жел ва гла ву ша, за пу ха ча ба ква ча, зми ја пла ву ша, мра вор ши бац, му кач 
ку чић, пр жац цр но стрил, смр де чи ца бу ча ли ца итд.), име ни ца + при је длог + име-
ни ца (нпр. зми ја на пап ће/ зми ја на пип ће, ша ран из ка ме на, шар ка са ту бом итд.), 
при дјев + име ни ца + име ни ца (нпр. бар ска жа ба кре ке ту ша, во де на жа ба кор ња
ча, цр на гу ја љу ти ца итд.), име ни ца + при дјев (нпр. бла тар ка обла, кор ња ча грч ка, 
кра што ша ци је по пр ста итд.). 

По сли је рјеч ни ка до ла зе три ре ги стра, ко ји уве ли ко олак ша ва ју сна ла же ње 
у рјеч ни ку: уа збу чен Имен ски ре ги стар срп ских на зи ва во до зе ма ца и гми за ва ца, 
са упу ћи ва њем на ла тин ске на зи ве вр ста, До ку мен та ци о ни ре ги стар, са скра ће ни-
ца ма из во ра у ко ји ма се по ми њу на ве де ни ба тра хо ни ми и хер пе то ни ми, те Ре ги стар 
ла тин ских си но ни ма, с упу ћи ва њем на са вре ме ни на уч ни на зив вр сте – но ви на у 
од но су на Ор ни то ло шки реч ник.

На кон ре ги ста ра дат је До да так, са оп штим на зи ви ма во до зе ма ца и гми за ва-
ца (оп шти на зи ви за гу ште ра, жа бу, зми ју, кор ња чу, жа бљу лар ву с ре пом, муж ја ка 
жа бе, нео тров ну зми ју те на зи ви гу ште ра, жа ба, зми ја и кор ња ча не по зна тих вр ста). 
Лек си ко гра фи ће и ов дје на ћи дра го цје не по дат ке. Та ко, нпр., за зми ју ко ја је ује ла 
чо вје ка и ко ју зе мља не при ма у је сен те се смр зне на ла зи мо на зи ве про вид не мо ти-
ва ци је: за точ ни ца, из гна ни ца, мр сни ца, не прим ни ца/ не спри јем ни ца/ не сприм ни ца, 
не чи ста зми ја и су лу да. Ме ђу оп штим на зи ви ма за зми ју на ла зе се и пла за ли ца (Скок) 
и плазар[и]ца (ЛВБ). Ови на зи ви, као и пла за и пла за ра, ина че не за би ље же ни у 
рјеч ни ку, нај че шће се ко ри сте у ве зи са про љећ ним оп ход ним оби ча јем ла за ри це, 
ка да дје вој ке ују тро на Ла за ре ву су бо ту, оби ла зе ћи све ку ће у се лу, пје ва ју при год-
не пје сме о Че тво ро днев ном Ла за ру, у ко ји ма се из ра жа ва же ља за до бро бит до ма-
ћин ства. По је ди ним пје сма ма ла за ри це су рас тје ри ва ле зми је, ко је, по вје ро ва њу, 
у то до ба го ди не из ла зе из зе мље: „Бје жи от ку ће, пла за ри це, уби ће те ла за ри це”; 
„Бе жи, зми ја пла за ра, ето Све тог Ла за ра, и он но си та ви ну, оби ће ти гла ви ну”. У 
Бо сни су па сти ри уо чи Ла за ре ве су бо те лу па ли у ме тал ни пред мет, при том го во-
ре ћи: „Бје жи те, гу је пла за ри це, ето Све тог Ла за ри це”; „Ку ца, ку ца ла за ри ца, бјеж 
од ку ће пла за ри ца, бје жи пла зо од ку ће јер је Ла зо код ку ће” итд.

На кра ју књи ге, а при је кар те што кав ског нар јеч ја, до ла зе При ло зи, у ко ји ма 
су да ти вр ло упе ча тљи ви цр те жи свих об ра ђе них вр ста во до зе ма ца и гми за ва ца. 

Да за кљу чи мо: ис ку сни ау тор ски тим лек си ко ло га и би о ло га при сту пио је 
из ра ди Ба тра хо ло шкохер пе то ло шког реч ни ка срп ско га је зи ка са не сва ки да шњом 
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сту ди о зно шћу и ен ту зи ја змом, а ре зул тат та квог њи хо вог тру да је сте књи га ко јом 
се мо гу ди чи ти и срп ска зо о ло ги ја и срп ска лек си ко гра фи ја. Вје ру је мо да ће овај 
рјеч ник би ти под сти цај за слич не ко ра ке у на шој лек си ко гра фи ји и с не стр пље њем 
оче ку је мо на ред не тер ми но ло шке рјеч ни ке у из да њу Ма ти це срп ске.

Др Ди ја на М. Цр њак
Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ски је зик и књи жев ност

Бул. вој во де Пе тра Бо јо ви ћа 1а, 78000 Ба ња лу ка, Ре пу бли ка Срп ска
di ja na.cr njak@flf.unibl.org

UDC 811.1(048.3)(049.32)
821.09(048.3)(049.32)

О ЈЕ ЗИ КУ И КУЛ ТУ РИ КРОЗ ПРО СТОР И ВРЕ МЕ 

(Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру VI II/ 1: те мат ски збор ник.  
Сне жа на Гу ду рић, Би ља на Ра дић-Бо ја нић (ур.). Но ви Сад: Фи ло зоф ски  

фа кул тет – Пе да го шко дру штво Вој во ди не, 2019, 629 стр.

Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру VI II/ 2: те мат ски збор ник.  
Сне жа на Гу ду рић, Би ља на Ра дић-Бо ја нић (ур.). Но ви Сад: Фи ло зоф ски  

фа кул тет – Пе да го шко дру штво Вој во ди не, 2019, 518 стр.)

1. Пред на ма су два то ма те мат ског збор ни ка Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и 
про сто ру, у ко ји ма су об ја вље ни иза бра ни ра до ви из ло же ни на VI II ме ђу на род ној 
на уч ној кон фе рен ци ји Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру, одр жа ној 17. но вем-
бра 2018. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, као и дру ги ра до ви 
ко ји су се сво јом те ма ти ком и ква ли те том укло пи ли у про фил Збор ни ка.

У оба то ма ра до ви су гру пи са ни у ви ше те мат ских по гла вља, а у на став ку ће 
се ви де ти и ко јих.

2. Пр ви том те мат ског збор ни ка Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру – VI II/ 
1 бро ји укуп но 48 ра до ва свр ста них у сле де ћа те мат ска по гла вља: I. Је зик, кул ту ра, 
тра ди ци ја (11–194), II. Кон тра стив на ана ли за (195–256), III. Кон такт на лин гви сти ка 
(257–295), IV. Лек си ко граф ске те ме (297–355), V. Ис тра жи ва ња дис кур са (357–432), 
VI. Тра дук то ло шке те ме (433–485) и VII. Јед но је зич ка ис тра жи ва ња (487–629).

У пр во те мат ско по гла вље Је зик, кул ту ра, тра ди ци ја свр ста но је 14 ра до ва: 
Iva na Ge or gi jev, Et no lin gvi stič ki pri stup te mi smr ti u srp skim i špan skim pa re mi ja ma 
(13–23); Kse ni ja Šu lo vić – Dra ga na Drob njak – Sne ža na Gu du rić, So ma ti smo corazón en 
fra se o lo gia española, fran ce sa y ser bia (25–35); Ri ta Br dar-Szabó, (Ir)egularitäten der 
Nu me ru smar ki e rung bei so ma tischen Idi o men im Sprac hver gle ich (37–48); Ana Sa mar-
džić, Ex pre sii fra ze o lo gi ce româneşti alcătuite din cu vin te ob sce ne (49–57); Пре драг 
Му тав џић – Вој кан Сто ји чић, О уче ним из ра зи ма у са вре ме ном грч ком је зи ку (59– 
76); Edi ta An drić, De lo vi ru ku u fra ze o loš kim je di ni ca ma ma đar skog i srp skog je zi ka 
(77–92); Ja sna Uhláriková, Prehl᾽ad výsku mov slo ven skej a rusínskoj frazeológie vo Voj
vo di ne (93–105); An na Makišová – Da ni e la Marčoková, Ni ek toré po me no va nia pre odev 
a obuv v slo ven či ne vo Voj vo di ne (107–115); Ми хайло  Фейса, Ру ски иди о ми з на зва ми 
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жи во тиньох  и їх ан глийск и екви ва лен ти (117–124); Žolt Pa piš ta, Dic ho to mo us struc
tu res: the met hap hors knowlEdGEisliGHtand iGnorancEisdarknEss in En glish and Ser bian 
(125–141); Сне жа на Вуч ко вић, Из сло вен ске ен то мо ло шке лек си ке: леп тир (143–151); 
Sa nja Kri mer Ga bo ro vić, Ver bal ne aso ci ja ci je u ve zi sa lek se ma ma ko ji ma se ime nu ju 
pri mar noosnov ne bo je u srp skom je zi ku (153–169); Бран ки ца Мар ко вић, Из ви но гра
дар ске лек си ке Црм ни це (171–181) и Со ња Ма ној ло вић, О по ре клу из ра за мет на ја 
нал че (183–194). Ива на Ге ор ги јев у свом ра ду, осла ња ју ћи се на те о риј ске по став ке 
ет но лин гви сти ке, ука зу је на слич но сти и раз ли ке у по и ма њу са мог фе но ме на смр ти 
у срп ским и шпан ским па ре ми ја ма. О фра зе ми ма са со ма ти змом ср це у шпан ском, 
фран цу ском и срп ском је зи ку го во ри рад Ксе ни је Шу ло вић, Дра га не Дроб њак и 
Сне жа не Гу ду рић. Ри та Бр дар-Са бо у свом ра ду, чи ји је пре ве де ни на слов (Не-) пра
вил но сти у оби ље жа ва њу ка те го ри је бро ја код со мат ских иди о ма из ин тер лин гвал
не пер спек ти ве, по сма тра обе ле жа ва ње бро ја код со мат ских иди о ма у не мач ком и 
ма ђар ском. Пре ве де ни на слов ра да Ане Са мар џић гла си Ру мун ски фра зе о ло шки 
из ра зи с оп сце ним ре чи ма. Ау тор ка го во ри о ру мун ским фра зе о ло шким из ра зи ма 
у чи јем са ста ву се на ла зи нај ма ње јед на оп сце на реч, и то из угла кон цеп ту ал не 
ана ли зе. Ана ли зом је об у хва ће но ви ше од 100 фра зе о ло шких из ра за, при ку пље них 
из Екс пли ка тив ног реч ни ка ру мун ског је зи ка и из дру гих до ступ них лек си ко граф-
ских из во ра. О по себ ним уче ним из ра зи ма и њи хо вој за сту пље но сти у уџ бе ни ци ма 
грч ког као стра ног за сту ден те нео хе ле ни сти ке, го во ри рад Пре дра га Му тав џи ћа и 
Вој ка на Сто ји чи ћа. Еди та Ан дрић се ба ви ла кон тра стив ном ана ли зом фра зе о ло шких 
је ди ни ца са ком по нен та ма де ло ва ру ку у ма ђар ском и срп ском је зи ку (ша ка/ ma rok, 
длан/ tenyér, прст/ ujj, но кат/ köröm, ла кат/ könyök и ра ме/ váll). Рад Ја сне Ухла рик 
но си пре ве де ни на слов Пре глед ис тра жи ва ња сло вач ке и ру син ске фра зе о ло ги је у 
Вој во ди ни. Ау тор ка је на сто ја ла да дâ „де та љан пре глед свих до са да шњих фра зе-
о ло шких ис тра жи ва ња ко ја су би ла спро ве де на у сло вач кој и ру син ској вој во ђан ској 
лин гви сти ци од њи хо вих по че та ка до да нас“ (105). На зи ви за оде ћу и обу ћу у сло вач
ком је зи ку у Вој во ди ни пре ве де ни је на слов ра да Ане Ма ки шо ве и Да ни је ле Мар чок. 
Ау тор ке су се ба ви ле на зи ви ма за жен ску и му шку оде ћу и обу ћу, ко ји су у упо тре би 
у књи жев ном сло вач ком је зи ку (ко ји се ко ри сти у Ре пу бли ци Сло вач кој) и ко је упо-
тре бља ва ју при пад ни ци сло вач ке на ци о нал не за јед ни це у Вој во ди ни. Ис тра жи ва-
ње је по ка за ло да је ути цај срп ског је зи ка при су тан и да је ка рак те ри сти чан и 
до ми нан тан код мла ђе по пу ла ци је. О ру син ским иди о ми ма с на зи ви ма жи во ти ња 
и њи хо вим ен гле ским екви ва лен ти ма го во ри рад Ми хај ла Феј се. Ау тор је иди о ме 
гру пи сао у три гру пе на осно ву то га да ли ен гле ски екви ва лен ти укљу чу ју на зив 
исте жи во ти ње, или на зив не ке дру ге жи во ти ње, или не укљу чу ју ни је дан на зив 
жи во ти ње. Жолт Па пи шта у свом ра ду го во ри о ме та фо ра ма зна ње је све тло(ст) 
и не зна ње је мрак/ та ма у ен гле ском и срп ском је зи ку. Сне жа на Вуч ко вић се у свом 
ра ду ба ви лин гво ге о граф ским (аре ал ним) и лин гви стич ким (мо ти ва ци о но-твор-
бе ним и ети мо ло шким) ка рак те ри сти ка ма лек се ма са зна че њем „леп тир“, ко ји су 
пред ста вље ни на кар ти бр. 45 пр вог то ма лек сич ко-твор бе не се ри је Оп ште сло вен
ског лин гви стич ког атла са. Ау тор ка ис ти че „ва жност ко ју лин гво ге о граф ски ме тод, 
од но сно про стор на про јек ци ја лек се ма пре зен то ва них у Атла су има за упо ред но-
-исто риј ска сло вен ска лек си ко ло шка про у ча ва ња“ (143). У ра ду Са ње Кри мер Га бо-
ро вић го во ри се о вер бал ним асо ци ја ци ја ма и ве зи са при де ви ма ко ји ма се име ну је 
шест при мар но-основ них ка те го ри ја бо ја у срп ском је зи ку (бе ла, цр на, цр ве на, жута, 
зе ле на и пла ва). Пред ста вља ње и ана ли за јед ног де ла ви но гра дар ске лек си ке се ла 
Го ди ња у обла сти Црм ни ца у Цр ној Го ри, пред мет је ра да Бран ки це Мар ко вић. 
Со ња Ма ној ло вић у свом ра ду на сто ји да ра све тли по ре кло из ра за мет на ја нал че 
(у зна че њу ʻумре тиʼ), ко ји је за бе ле жен у збир ци ре чи из При зре на Ди ми три ја Че-
ме ри ки ћа.
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Дру го те мат ско по гла вље Кон тра стив на ана ли за об у хва та сле де ћих пет ра-
до ва: Alek san dar Ži va no vić, A com pa ri son of co da clu sters in En glish and Ser bian 
(197–208); Ka ta ri na Ra su lić, O me ta je zič koj ne ga ci ji u en gle skom i srp skom: kon struk
ci o ni aspek ti (209–222); Pre drag No va kov, Par ti ku le up,offi downu en gle skim fra znim 
gla go li ma i srp ski gla gol ski pre fik si: pro stor na i pro ši re na zna če nja (223–235); Ru ži ca 
Se der, Pro po si ti o nes jux ta posées à va le ur con ces si ve en français, ita lien et ser be (237–
245) и Ра до сла ва Тр на вац, Си стем ан га жма на у ру ском и срп ском је зи ку (247–256). 
У ра ду Алек сан дра Жи ва но ви ћа, чи ји на слов у пре во ду гла си По ре ђе ње за вр шних 
кон со нант ских ни зо ва у сло гу у ен гле ском и срп ском, по ре де се за вр шни кон со нант ски 
ни зо ви у ен гле ском и срп ском, с тим што је па жња усме ре на на дво чла не кон со нант-
ске ни зо ве. Ка та ри на Ра су лић се у свом ра ду ба ви по ја вом „me ta je zič ke ne ga ci je u 
en gle skom i srp skom je zi ku kroz pri zmu kog ni tiv no lin gvi stič ke te o ri je kon struk ci o ne 
gra ma ti ke“ (209). Пред мет ра да Пре дра га Но ва ко ва је сте про у ча ва ње основ них и 
про ши ре них зна че ња „en gle skih par ti ku la i srp skih gla gol skih pre fik sa u okvi ru po stavki 
kog ni tiv ne lin gvi sti ke o poj mov noj me ta fo ri“ (223). Ко ор ди ни ра не ре че ни це са кон це
сив ним зна че њем у фран цу ском, ита ли јан ском и срп ском је зи ку пре ве де ни је на слов 
ра да Ру жи це Се дер. Ау тор ка раз ма тра да ли је мо гу ће из ра жа ва ње кон це сив ног зна-
че ња у окви ру јук ста по ни ра них ре че нич них скло по ва, у три је зи ка – фран цу ском, 
ита ли јан ском и срп ском. Ра до сла ва Тр на вац у свом ра ду на сто ји да пред ста ви 
ин вен тар сред ста ва за из ра жа ва ње ан га жма на у ру ском и срп ском је зи ку. Ана ли за 
је спро ве де на на ма те ри ја лу он лајн ко мен та ра ру ских и срп ских днев них но ви на.

Тре ће те мат ско по гла вље но си на зив Кон такт на лин гви сти ка и у окви ру 
ње га на шла су се три ра да: Ма ри ја Са вић, Ан гло срп ски као је зик бан кар ске стру ке 
у срп ском је зи ку: фор мал носа др жин ска адап та ци ја ан гли ци за ма у бан кар ском ре
ги стру (259–269); Ar nal da Do brić – Kar la Zvo nar, Per cep ci ja vo ka la [E], [Ɛ], [Ɔ], [O] 
u fran cu skom je zi ku kod go vor ni ka hr vat skog kao ma te rin skog (271–280) и So nja Fi li-
po vić Ko va če vić – Ol ga Pa nić Kav gić, Na crt za prak tič ni vo dič kroz en gle skosrp ske 
je zič ke kon tak te: te o rij sko-me to do loš ki i prak tič ni aspek ti (281–295). Ма ри ја Са вић у 
свом ра ду на сто ји да утвр ди „да ли су ан гли ци зми у бан кар ству при ла го ђе ни срп-
ском је зи ку“ (259). Пред мет ра да Ар нал де До брић и Кар ле Зво нар је сте на сто ја ње 
да се ис пи та ју раз ли ке у успе шно сти пер цеп ци је сте пе на отво ре но сти од ре ђе них 
фран цу ских во ка ла (Е, Ɛ, Ɔ и О) код сту де на та фран цу ског је зи ка и оних (сту де на та) 
ко ји не го во ре фран цу ски је зик. Ау тор ке ис ти чу да је од по себ не ва жно сти слу ша-
ње у про це су уче ња стра ног је зи ка. Рад Со ње Фи ли по вић Ко ва че вић и Ол ге Па нић 
Кав гић „se ba vi si ste ma tič nim ob je di nja va njem prak tič nih pri me ra no vi jih uti ca ja en-
gle skog je zi ka na srp ski na fo no loš ko-gra fo loš kom, se man tič kom, mor fo sin tak sič kom i 
prag ma tič kom pla nu, kroz ve žba nja osmiš lje na ta ko da iz vor nim go vor ni ci ma srp skog 
je zi ka pri bli že pro ble ma ti ku en gle sko-srp skih je zič kih kon ta ka ta“ (281). 

У че твр то се ман тич ко по гла вље Лек си ко граф ске те ме свр ста на су че ти ри 
ра да: Ana Ha las Po po vić, Sen se de fi ning in En glish dic ti o na ri es of synonyms (299–311); 
Бо ја на Ми ло са вље вић – Сло бо дан Но вок мет – Бо ја на То дић, Он лајн реч ни ци и на
род на лек си ко гра фи ја (313–325); Ве сна С. Ни ко лић, Лек си ко граф ски аспект Ву ко
вих пу то ва ња (327–340) и Је ле на Јан ко вић, Сла ве ни зми у оглед ној све сци Реч ни ка 
сла ве но срп ског је зи ка (341–355). Ана Ха лас По по вић у свом ра ду, чи ји пре ве де ни 
на слов гла си Де фи ни са ње зна че ња у реч ни ци ма си но ни ма ен гле ског је зи ка, на сто ји 
да пред ста ви и ана ли зи ра ка ква је прак са „for mu li sa nja de fi ni ci ja u reč ni ci ma si no ni ma 
en gle skog je zi ka kao sred stva od sli ka va nja hi po si no ni mi je, osnov nog prin ci pa for mi ra nja 
sku pa si no ni ma sva ke od red ni ce u po me nu tim reč ni ci ma” (310). Пред мет ра да Бо ја не 
Ми ло са вље вић, Сло бо да на Но вок ме та и Бо ја не То дић су елек трон ски он лајн реч-
ни ци отво ре ног ти па – Ви ки реч ник и Ву кај ли ја. Ау то ри су се ба ви ли са гле да ва њем 
ти по ло шких ка рак те ри сти ка ових реч ни ка, као и њи хо ве ма кро струк ту ре и ми кро-
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струк ту ре, ка ко би уви де ли да ли по сто ји по тре ба „за ме то до ло шки ор га ни зо ва-
ни јим и усме ре ни јим при сту пом на ве де ним по ја ва ма“ (313). У ра ду Ве сне С. Ни-
ко лић на осно ву ге о граф ских од ред ни ца уз по је ди не лек се ме у Ву ко вом Рјеч ни ку 
из 1852. го ди не, от кри ва се ко ја су Ву ко ва пу то ва ња има ла нај ве ћи зна чај за ње гов 
лек си ко граф ски рад, за тим у ко јим је де ло ви ма и ме сти ма срп ског је зич ког про сто-
ра за бе ле жио нај ве ћи број но вих лек се ма, ка кав је са став те лек си ке и ка кав ста тус 
она има у са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку. Је ле на Јан ко вић у свом ра ду ана-
ли зи ра сла ве ни зме из Оглед не све ске Реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка, об ја вље не 
2017. го ди не. Ау тор ка их раз ма тра са лек си ко граф ског и ети мо ло шког ста но ви шта.

Пе то те мат ско по гла вље Ис тра жи ва ње дис кур са оку пља сле де ћих шест ра до-
ва: Na de žda Si laš ki – Ta tja na Đu ro vić, For tress Eu ro pe un der si e ge – the re pre sen ta tion 
of the Eu ro pean mi grant cri sis in po li ti cal car to ons (359–368); Со ња Ле ро Мак си мо вић, 
Је зич ка ана ли за пред из бор них сло га на упо три је бља ва них у окви ру кам па ње за оп
ште из бо ре у БиХ 2018. го ди не (369–380); Ma rio Br dar, On the li fe cycle of me tap hors: 
the ca se of the con duc tor me tap hor in me di cal di sco ur se (381–390); Dan ka Si na di no vić 
– Ve sna Po lo vi na, Lin gvi stič ka ana li za is tra ži va nja na či na za is po lja va nje i pre u zi ma nje 
ini ci ja ti ve u me di cin skom su sre tu (391–402); Dar ko Ko va če vić, Kon tra stiv na ana li za 
pi sa nog aka dem skog dis kur sa o umjet nič koj mu zi ci na en gle skom i srp skom je zi ku (403– 
418) и Је ле на М. Ко вач, Ког ни тив ни кул тур ни мо де ли у спре зи са прин ци пи ма уч ти
во сти у ака дем ском дис кур су: сту ди ја слу ча ја (419–432). Твр ђа ва Евро па под оп са
дом – при каз европ ске ми грант ске кри зе у по ли тич ким ка ри ка ту ра ма пре вод је 
на сло ва ра да На де жде Си ла шки и Та тја не Ђу ро вић. Ау тор ке се ба ве „te mom evrop-
ske mi grant ske kri ze i na či ni ma nje nog pre no še nja po mo ću me ta fo re tvrđavaevroPau 
sli kov nom i mul ti mo dal nom dis kur su po li tič kih ka ri ka tu ra“ (367). Со ња Ле ро Мак си-
мо вић се у свом ра ду ба ви је зич ком ана ли зом сло га на ко ји су се по ја вљи ва ли у 
окви ру пред из бор не кам па ње у Бо сни и Хер це го ви ни 2018. го ди не. У ра ду Ма риа 
Бр да ра, чи ји на слов у пре во ду гла си О жи вот ном ци клу су ме та фо ра: слу чај ме
та фо ре ди ри ген та у здрав стве ном дис кур су, раз ма тра се „ži vot ni ci klus spe ci fič ne 
me ta fo re po mo ću ko jih se hi po fi za me ta fo rič ki kon cep tu a li zi ra kao di ri gent or ke stra“ 
(390). Дан ка Си на ди но вић и Ве сна По ло ви на у свом ра ду ис пи ту ју раз ли ке ко је по-
сто је у на чи ни ма на ко је се ис по ља ва ју и пре у зи ма ју ини ци ја ти ве од стра не ле ка ра 
и па ци јен та, при њи хо вом су сре ту, од но сно кон вер за ци ји. Ана ли за је спро ве де на на 
кор пу су ко ји је чи ни ло 69 раз го во ра сни мље них у уста но ва ма тер ци јар не за шти те. 
Рад Дар ка Ко ва че ви ћа до но си кон тра стив ну ана ли зу пи са ног ака дем ског дис кур-
са о умет нич кој му зи ци на ен гле ском и срп ском је зи ку. Пред мет ра да Је ле не М. 
Ко вач је су „ког ни тив ни кул тур ни мо де ли у спре зи са прин ци пи ма уч ти во сти који 
се ко ри сте у ака дем ском дис кур су из ме ђу про фе со ра/про фе сор ки и сту де на та/сту-
дент ки ња док тор ских ака дем ских сту ди ја у Ср би ји и Шпа ни ји, с фо ку сом на про-
фе сор ском дис кур су“ (419). 

Ше сто по гла вље Тра дук то ло шке те ме об у хва та сле де ћа че ти ри ра да: Жар ко 
Бо шња ко вић, Ре фор му ла ци ја ис ка за у пре во ди ма Но вог за ве та на срп ски, грч ки и 
ма ке дон ски је зик (435–454); Ta tja na Đu rin, Vi še stru ki pre vod kao od raz je zič kog pre
o bi lja u Vi na ve ro vom pre vo du Ra ble o vog ro ma na (455–464); Je le na Gre be nar, Po greš no 
pro tu ma če ni ru skohr vat ski la žni pa ro vi u pre vo đe nju li je pe knji žev no sti (465–474) и 
Би ља на Па јић, Ти тло ва ње као вр ста ау диови зу ел ног пре во ђе ња кроз при зму тео
ри ја пре во ђе ња (475–485). Жар ко Бо шња ко вић се у свом ра ду ба ви по ре ђе њем но ви-
јих пре во да Но вог за ве та на срп ски, но во грч ки и ма ке дон ски је зик, с ци љем да 
утвр ди: 1) ти по ве ис ка за ко ји се ре фор му ли шу, за тим 2) је зич ке мар ке ре ре фор му-
ла ци је, 3) гра фиј ске мар ке ре, 4) на чи не ре фор му ла ци је ис ка за и 5) ти по ве ре фор му-
ла ци је пре ма струк ту ри. У ра ду Та тја не Ђу рин го во ри се о пре во ди лач ком по ступку 
ко ји је Ста ни слав Ви на вер че сто ко ри стио ка да је пре во дио оп сце не ре чи и из ра зе. 
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То је по сту пак ви ше стру ког пре во да, ка да „isti ele ment iz vor ni ka upo tre bljen na više 
me sta u istom kon tek stu u cilj nom tek stu ima vi še raz li či tih ekvi va le na ta“ (455). Пред-
ста вља ње је зич ког фе но ме на ла жних па ро ва у пре во ду са ру ског на хр ват ски је зик, 
пред мет је ра да Је ле не Гре бе нар. Би ља на Па јић у свом ра ду тра жи од го во ре на сле-
де ћа пи та ња: да ли по сто ји те о риј ски оквир тран сла то ло ги је ко ји се освр ће на по-
себ но сти ти тло ва ња и ау дио-ви зу ел ног пре во ђе ња уоп ште, и ако по сто ји, на ко ји 
на чин то чи ни, за тим, ка кав је по тен ци јал ау дио-ви зу ел ног пре во ђе ња у до ме ну 
на уч ног ис тра жи ва ња и ко је су по те шко ће и пре пре ке на том по љу.

У сед мо те мат ско по гла вље, под на зи вом Јед но је зич ка ис тра жи ва ња, свр ста-
но је 12 ра до ва: Da mir Hor ga – Vla sta Er de ljac, Di stri bu ci ja ne fo nem skog gla sni ka [ǝ] u 
hr vat skom spon ta nom go vo ru (489–497); Ma ja Mar ko vić – Pre drag Ko va če vić, Aco u stic 
ma ni fe sta ti ons of in for ma tion and con tra sti ve fo cus in Ser bian (499–509), Ni na Ilić, 
Usva ja nje kon so nant skih sku po va u srp skom je zi ku kao ma ter njem (511–523); Slo bo dan 
Jo vi čić – Sve tla na Zdrav ko vić, Uti caj stre sa na ve r bal nu eks pre si ju: fi zi o lo gi ja, psi holo
gi ja i prak tič ne im pli ka ci je (525–538); Sve tla na Zdrav ko vić, Ver bal ex pres si on in li mi
na lity du ring Jun gian analysis (539–548); Bar ba ra Bur šić-Gi u di ci, La let te ra „b“ del 
fu tu ro Vo ca bo la rio del di a let to sis sa ne se (549–560); Ana La lić, Fo net ske pro mje ne u 
pi smu iza sla ni ka Du bro vač ke re pu bli ke Iva na Gun du li ća po vo dom ubi stva kne za Pa vla 
Ra di no vi ća (561–571); Je le na Vu jić – Ti ja na Ra bre no vić, A con struc ti o nist ap pro ach to 
morp ho lo gi cal cre a ti vity: a stady of first and/or last na me non cefor ma ti ons in En glish 
(573–585); Не над Кр цић, Мно жи на вла сти тих име ни ца у раз го вор ном је зи ку – је
зич костил ска ана ли за (587–599); На та ша По по вић, Не ки аспек ти упо тре бе ве
зни ка car и par ce que (601–610); Ma ri na Ble čić, Po niš ta va nje i za da no zna če nje (611–620) 
и Annamária Be ne, Ma đar ski kao po li cen trič ni je zik (621–629). У ра ду Да ми ра Хор ге 
и Вла сте Ер дељ ца, из но се се ре зул та ти ис тра жи ва ња спро ве де ног на узор ку од 
сни мље ног спон та ног го во ра 40 сту де на та Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу, који 
су по је дан ми нут у сту дент ским усло ви ма, го во ри ли о сво јој по ро ди ци. Ау то ри су 
ис тра жи ва ли тра ја ње, уче ста лост и ди стри бу ци ју не фо нем ског гла сни ка [ǝ] и не-
флу ент них де ло ва го во ра ко ји му прет хо де или га сле де. Пре ве де ни на слов ра да 
Ма је Мар ко вић и Пре дра га Ко ва че ви ћа гла си Аку стич ки ко ре ла ти ин фор ма циј ског 
и кон тра стив ног фо ку са у срп ском је зи ку. У овом ра ду пред ста вље ни су ре зул та ти 
пи лот ис тра жи ва ња, ко је је да ље део ши рег ис тра жи ва ња од но са из ме ђу про зо ди-
је и ин фор ма циј ске струк ту ре у срп ском је зи ку. Ау то ри су „pro u ča va li aku stič ke 
ko re la te fo ku sa u po zi ci ji re če nič nog objek ta, uklju ču ju ći op seg osnov nog to na (F0), 
mi ni mal ne i mak si mal ne vred no sti F0, vred no sti in ten zi te ta i tra ja nja“ (509). Ни на Илић 
се у свом ра ду ба ви ис пи ти ва њем про це са усва ја ња кон со нант ских ску по ва код 15 
ис пи та ни ка (де це уз ра ста 24, 30, 36, 42 и 48 ме се ци), по три ис пи та ни ка у сва кој ста-
ро сној гру пи. Де ци је дат за да так да име ну ју рад ње при ка за не уз по моћ ви зу ел них 
сти му лан са. Од фо но ло шких про це са нај ви ше су би ли за сту пље ни ре дук ци ја и 
по јед но ста вљи ва ње, а ја вља ле су се и епен те за и ме та те за. У ра ду Сло бо да на Јо ви-
чи ћа и Све тла не Здрав ко вић нај пре се де фи ни шу стрес и стре сор и по сма тра ка ко 
они ути чу на ор га ни зам чо ве ка на фи зи о ло шким пла ну, а за тим се ана ли зи ра ка кви 
су ефек ти стре са на про дук ци ју го во ра и на ва ри ра ње емо ци о нал них обе леж ја у 
го во ру и гла су. „Dru gi deo ra da je fo ku si ran na prak tič ne im pli ka ci je efe ka ta stre sa. 
Pri ka za ne su im pli ka ci je u stre snim pro fe si ja ma, me di ci ni, psi ho lo gi ji, go vor nim teh no-
lo gi ja ma i fo ren zi ci“ (525). На слов ра да Све тла не Здрав ко вић у пре во ду гла си Вер
бал на екс пре си ја у фа зи ли ми нал но сти то ком јун гов ске ана ли зе. Ау тор ка раз ма тра 
вер бал ни на чин из ра жа ва ња у фа зи ли ми нал но сти, с ци љем да се ра све тли ве за 
из ме ђу од ре ђе них ре чи и из ра за и пси хо ло шког ста ња ко је је ка рак те ри стич но за ову 
фа зу. У ра ду Бар ба ре Бур шић-Gi u di ci, чи ји је пре ве де ни на слов Сло во „б“ бу ду ћег 
Рјеч ни ка ши шан ско га го во ра, пред ста вље но је сло во „б“ овог бу ду ћег реч ни ка. 
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Ау тор ка на во ди да је истар ски го вор Ши ша на у од у ми ра њу и да га тре ба са чу ва ти. 
С јед не стра не, лин гви стич ки при ти сак на овај го вор вр ше два го во ра – ис тро мле-
тач ки и ча кав ски, а са дру ге два при сут на је зи ка – ита ли јан ски и хр ват ски, па је 
то раз лог ви ше да се оно што је оста ло од ши шан ског го во ра и за бе ле жи.

Ана Ла лић у свом ра ду пред ста вља фо нет ске про ме не у кан це ла риј ском ита-
ли јан ском је зи ку – la ko inè, ко ји се ко ри стио у Ду бро вач кој ре пу бли ци. Циљ ра да је 
био да се са гле да „u če mu je spe ci fič nost na fo net skom pla nu je zi ka du bro vač ke kan ce-
la ri je u od no su na ve ne ci jan sku nor mu tog vre me na“ (561). Пре ве де ни на слов ра да Је ле-
не Ву јић и Ти ја не Ра бре но вић је Кон струк ци о ни при ступ из у ча ва њу мор фо ло шке 
кре а тив но сти: сту ди ја слу ча ја ока зи о на ли за ма за сно ва них на лич ним име ни ма и/
или пре зи ме ни ма. Циљ њи хо вог ра да је сте „da po ka že da oka zi o na li zmi ko ji su za-
sno va ni na lič nim ime ni ma i/ili pre zi me ni ma, bez ob zi ra na to što su ob li ci mor fo loš ke 
kre a tiv no sti, pred sta vlja ju spoj for me i zna če nja, ko ji se mo že utvr di ti za hva lju ju ći kon-
struk ci o nim she ma ma“ (582). У ра ду Не на да Кр ци ћа, на осно ву при ме ра из пи са не 
ко му ни ка ци је са дру штве них мре жа, фо ру ма и уоп ште са ин тер не та (од ко јих су 
мно ги по твр ђе ни и у сва ко днев ним, не фор мал ним си ту а ци ја ма, у усме ној ко му ни-
ка ци ји) ука зу је се на од ре ђе не по ја ве у ка те го ри ји бро ја код вла сти тих име ни ца, у 
раз го вор ном је зи ку. Ау тор ове по ја ве ана ли зи ра са мор фо ло шког, се ман тич ког, праг-
ма тич ког и на ро чи то сти ли стич ког аспек та. На та ша По по вић у свом ра ду раз ма тра 
упо тре бу два узроч но мар ки ра на ве зни ка у са вре ме ном фран цу ском је зи ку – car 
и par ce que, с ци љем да се ука же „на сте пен по ду дар но сти, као и на раз ли ке у њи-
хо вој упо тре би“ (601). У пр вом де лу ра да Мар ти не Бле чић пред ста вља се мо гућ ност 
да се им пли ка ту ре ре кон стру и шу. Да ље ау тор ка сма тра да се на раз го вор не им пли-
ка ту ре мо же гле да ти „kao na ar gu men te u ko ji ma go vor nik pru ža raz lo ge za kon klu zi ju 
te pri tom od su go vor ni ka ne oče ku je od go vor. To ih raz li ku je od kla sič ne ar gu men ta ci je 
pri ko joj dvi je su prot sta vlje ne stra ne bra ne vla sti tu po zi ci ju“ (611). О ма ђар ском као 
по ли цен трич ном је зи ку, са јед ним стан дард ним до ми нант ним ва ри је те том и ви ше 
на стан дард них не до ми нант них ва ри је те та, го во ри рад Ан на ма рие Бе не.

3. Дру ги том те мат ског збор ни ка Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру – 
VI II/ 2 об је ди њу је 44 ра да, свр ста на у три те мат ска по гла вља: I. Књи жев не те ме 
(9–286), II. Кул тур но-исто риј ске те ме (287–368) и III. Ме то ди ка на ста ве (369–518). 
У скло пу овог дру гог то ма је и ЦД на ко јем је сни мље но из ла га ње Сан дре Ду чић 
Ко лет, ко је об је ди њу је реч, сли ку, ме три ку, му зи ку и текст.

У пр вом те мат ском по гла вљу Књи жев не те ме сво је ме сто на шло је 25 ра до-
ва: San dra Du čić Col let te, Reč, ti ši na i bla go vest. Per ver ba non si po ria (11–22); Mir za 
Mej da ni ja, L̓ Im peg no let te ra rio post ne o re a li sta (23–30); So nja Štaj nfeld – Jor ge As bun 
Bo ja lil – Be re ni ce Ro ma no Hur ta do, Ho mo Po e ti cus y Ho mo Po li ti cus según Da ni lo Kiš 
y Jor ge Lu is Bor ges (31–50); Нер мин Ву чељ – Ми лан Н. Ја њић, Ди дро о ва не на пи са на 
де ла (51–62); Љи ља на Пти ци на, Од нос џе ла та и жр тве код Пе ки ћа, Бор хе са и Ла
гер кви ста (63–78); Vla di sla va Gor dić Pet ko vić, Eko kri tič ko či ta nje sa vre me ne pro ze: 
ze mlja, mit i ljud ske sud bi ne u ro ma ni ma Kri sti a na No va ka (71–78); Jo va na Pe tro vić, 
Chro no to pe of the Road in Lin da Ho gan̓ s So lar Storms (79–89); Sla đa na Sta men ko vić, 
Hyper re a lity of the In ter net in Don De Lil lo̓ s Co smo po lis and Sr đan Sr dić̓ s Sil ver Fog 
is Fal ling (91–104); Ele na Li lo va, Jo han Jo han by John Heywo od: Adap ting French far
ce for Tu dor Sta ge (105–114); Iva na Ma rin kov Čo lak, Za u ber und Fra u en schic ksa le in 
Fri e drich de la Mot te Fo u qués Dra men Die Ru nenschrift und Li e be srac he (115–124); 
Bi lja na Ko vač – Ana Mi trev ski, Beiβ die Zähne zu sam men! Phra se o lo gi smen in Ber tolt 
Brechts Die Dre i grosche no per und ihre Über set zung ins Ser bische (125–134); Ni ko li na 
Zo be ni ca, Slo bo da kra lji ce Eli za be te u Ši le ro voj tra ge di ji Ma ri ja Stju art (135–145); Di-
a na Po po vić, Oso be no sti pro znog de la Ma tea Mak si mo va i pro ble ma ti ka Žan rov skog 
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od re đe nja (147–158); Uta si Csil la, A me ta fo ra struktúrája Da ni lo Kiš prózájában (159–
168); Mo ni ka Ba la, Pi sa ni dis kur si: se ća nje, iden ti tet i vre me u Mi ke še vim Pi smi ma iz 
Tur ske (169–178); Ma ti ja Iva čić, Ku ka vi ce Jo se fa Škvo rec kog i če ho slo vač ka kul tur na 
po li ti ka 1948–1968. (179–186); Ke mal Dže mić – Ah med Bi ho rac, Fe no men in te lek tu a
la ca u ju žno slo ven skom ro ma nu XX vi je ka (187–196); Бран ки ца По по вић, Па три јар
хал ни мо рал и сли ке из жи во та ко сов ских Ср ба у књи жев ном ства ра ла штву За
ри је Р. По по ви ћа (209–220); Ива на Без ру ко ва, Име но ва ње ца ра Уро ша у три ма 
култ ним спи си ма па три јар ха Пај се ја (221–232); Ми ле на С. Зо рић, Ре се ман ти за
ци ја бај ке у Сне жа ни и се дам па ту ља ка Алек сан дра По по ви ћа (233–244); Ifi ge ni ja 
Ra du lo vić, Ima gi ning the li fe af ter de ath: De scent to the Un der world in the Gre coRo man 
and Byzan ti ne li te ra tu re (245–258); Sne ža na Vu ka di no vić, Pti ca fe niks – žar pti ca: di
ja log ovo stra nog i ono stra nog sve ta (259–267); Ta ma ra Đo kić, Ulo ga in te lek tu al ca u 
druš tvu – slu čaj Bo ri sla va Pe ki ća i Pjer Pa o la Pa zo li ni ja (269–278) и Вас ко Та лев ски, 
За па ден свет: Бор ба за сло бо да, свест и мо рал ност во дис то пи ско оп ште ство 
(279–286). Сан дра Ду чић Col let te у свом ра ду го во ри о ре чи, на сто је ћи да под стак-
не на раз ми шља ње о по сма тра њу је зи ка и са ме ре чи и то ме „ko li ko je to mo gu će 
čo ve ku da is po lji“ (11). На слов ра да Мир зе Меј да ни је у пре во ду гла си Ан га жи ра на 
књи жев ност пост не о ре а ли зма. Ау тор, го во ре ћи о три де ла, ис ти че ка ко „au to ri 
post ne o re a li zma od bi ja ju sa dr ža je neo re a li zma i po ku ša va ju pri ka za ti at mos fe re proš-
lo sti pu tem kri tič kog po gle da i druš tve nog an ga žma na, da ju ći im efe kat tu ge i ne iz vje-
sno sti“ (30). Ho mo po e ti cus и ho mo po li ti cus пре ма Да ни лу Ки шу и Хор хеу Лу и су 
Бор хе су на слов је ра да три ју ау то ра – Со ње Штај нфелд, Хор хеа Ас бу на Бо ха ли ла 
и Бе ре ни се Ро ма но Ур та до. Нер мин Ву чељ и Ми лан Н. Ја њић у свом ра ду го во ре 
о де ли ма ко ја је Ди дро на ме ра вао да на пи ше, за ко ја је на пра вио ски це, али их 
ни ка да ни је на пи сао. Ау то ри су по пис и пре глед ових не на пи са них Ди дро о вих 
де ла на пра ви ли на осно ву ње го вих са чу ва них бе ле шки и пи са ма, ко ји от кри ва ју 
да је на ме ра вао то да ура ди. У ра ду Љи ља не Пти ци не ис тра жу је се мо тив од но са 
џе ла та и ње го ве жр тве у де ли ма Пе ки ћа, Бор хе са и Ла гер кви ста. По ред то га, ана-
ли зи ра се и мо дел Хри ста као је дан од нај сна жни јих хри шћан ских сим бо ла. Вла-
ди сла ва Гор дић Пет ко вић у свом ра ду пра ти ро ма не хр ват ског пи сца Кри сти а на 
Но ва ка, ко ји се ба ви ана ли зи ра њем на ру ша ва ња рав но те же дру штве не за јед ни це 
и ње ног фи зич ког окру же ња, и ис ти че да је овај пи сац „po sve ćen te ma ma na si lja nad 
ma njin skim gru pa ma, mi grant ske kri ze, dis funk ci o nal no sti po ro di ce i druš tva“ и да 
„ana li zi ra uti caj eko nom skih, po li tič kih i de mo graf skih ne u mit no sti na obič ne lju de“ 
(71). На слов ра да Јо ва не Пе тро вић у пре во ду гла си Хро но топ пу та у ро ма ну Со-
лар не олу је Лин де Хо ган. Ау тор ка се ба ви ана ли зом хро но то па пу та у овом ро ма ну. 
„Hro no top pu ta pred sta vlja je din stvo vre me na i pro sto ra is ka za no kroz mo tiv pu ta. Kao 
ta kav, ovaj hro no top je po go dan za ana li zu ro ma na Lin de Ho gan So lar ne olu je ko ji go-
vo ri o po vrat ku Ejn džel Džen sen u nje no rod no me sto u po tra zi za po ro dič nom isto ri jom 
i iden ti te tom“ (89). Пре ве де ни на слов ра да Сла ђа не Ста мен ко вић гла си Хи пер ре ал ност 
ин тер не та у ро ма ни ма Ко смо по лис До на Де ли ла и Сре бр на ма гла па да Ср ђа на 
Ср ди ћа. Ау тор ка се нај пре освр ће на по јам хи пер ре ал но сти, ко ји до но си Жан Бо дри-
јар, на во де ћи да је то „stvar nost ko ja je u pot pu no sti veš tač ka ili kon stru i sa na, od no sno 
si mu li ra na“ и да се од пра ве ствар но сти раз ли ку је „po to me što po či nje kao ko pi ja 
ko ja opo na ša prin ci pe iz stva ra lač kog ži vo ta, da bi po tom stvo ri la je dan no vi svet“ (103). 
Да ље го во ри о то ме да се хи пер ре ал ност осла ња на два сво ја фил те ра, а то су тех-
но ло ги ја и ме ди ји, и да Бо дри јар ова два фак то ра ви ди као два основ на по кре та ча 
си му ла ци је ствар но сти. Ин тер нет, као спој тех но ло ги је и ме ди ја, око сни ца је ова два 
ро ма на, ко је ау тор ка пра ти. „U oba ova ro ma na, uz po moć in ter ne ta, gu bi se gra ni ca 
iz me đu stvar nog i vir tu el nog i to ta ko da glav ni li ko vi po či nju da po sto je na jed nom 
ap strakt nom ni vou ko ji je spoj nji ho vog stvar nog okru že nja i is ku sta va do ži vlje nih na 
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in ter ne tu“ (104). О ко ма ду Јо хан Јо хан Џо на Хеј ву да, од но сно о адап та ци ји фран-
цу ске фар се за тју до ров ску сце ну, го во ри рад Еле не Ли ло ве. Пре ве де ни на слов 
ра да Ива не Ма рин ков Чо лак гла си Оча ра ност и суд бин же на у ко ма ди ма Фри дри ха 
де ла Мот Фу кеа: Рун ски сце на рио и Љу бав на осве та. Рад Би ља не Ко вач и Ане Ми-
трев ски, чи ји је на слов у пре во ду Сти сни зу бе! Фра зе о ло ги зми у дра ми Бер тол да 
Брех та Опе ра за три гро ша и њи хов пре вод на срп ски, го во ри о фра зе о ло ги зми ма 
у нај че шће из во ђе ном ко ма ду Бер тол да Брех та – Die Dre i grosche no per и ње го вом 
пре во ду на срп ски је зик – Опе ра за три гро ша Сло бо да на Глум ца, из 1981. го ди не, 
„s ci ljem da se ana li zi ra ju i opi šu kon kret ne pre vo di lač ke stra te gi je i re še nja“ (134). Ни-
ко ли на Зо бе ни ца у свом ра ду пра ти су коб две кра љи це – Ма ри је Стју арт и кра љи це 
Ели за бе те, у тра ге ди ји Ма ри ја Стју арт Фри дри ха Ши ле ра, а на њи хо вом при ме ру 
ба ви се и про бле мом ду а ли зма људ ске при ро де. При ли ком ана ли зе ли ка кра љи це 
Ели за бе те ау тор ка при ме њу је Кан тов (и Ши ле ров) кон цепт сло бо де. О од ли ка ма 
про зе Ма теа Мак си мо ва, јед ног од нај зна чај ни јих пи са ца ром ске на ци о нал но сти, 
и о то ме да ли је код ње га реч о фик ци ји или ау то фик ци ји, го во ри рад Ди а не По-
по вић. На слов ра да Ута ши Чи ле у пре во ду гла си Струк ту ра ме та фо ре у про зи 
Да ни ла Ки ша. Ау тор ка се ба ви ин тер пре ти ра њем про зе Да ни ла Ки ша по мо ћу те-
о ри је ме та фо ре А. К. Дан тоа и По ла Ри ке ра, ко ји обо ји ца сма тра ју „da se zna če nje 
umet nič kog de la for mi ra po mo ću struk tu re me ta fo re“ (167). Мо ни ка Ба ла се у свом 
ра ду ба ви ана ли зом Пи са ма из Тур ске Ке ле ма на Ми ке ша, на ста лим у еми гра ци ји 
из ме ђу 1717. и 1758. го ди не, по узо ру на фран цу ска књи жев на пи сма и ер дељ ску 
ба рок ну кул ту ру. Циљ ра да је, ка ко на во ди ау тор ка, да се утвр ди и по ка же „na ko ji 
na čin su ne ki od ele me na ta ključ ni za iz grad nju i odr ža nje iden ti te ta ugra đe ni u tek stu“ 
(169). У ра ду Ма ти је Ива чи ћа го во ри се о ро ма ну Ку ка ви це че шког књи жев ни ка 
свет ског угле да Јо се фа Шкво рец ког, ко ји је пи сан на кон Дру гог свет ског ра та 
(1948–1949), не по сред но на кон до ла ска ко му ни ста на власт у Че хо сло вач кој (1948). 
Ка ко су у ње му кри ти ко ва ни со ци ја ли стич ки иде а ли, ко ји су би ли са став ни део 
про гра ма та да шње слу жбе не про па ган де, ро ман је био за бра њен пу них 10 го ди на, 
да би био об ја вљен тек 1958. го ди не. „Ro man je ta da iza zvao ve li ki po tres ne sa mo u 
kul tur nom, već i u po li tič kim ži vo tu Če ho slo vač ke“ (179). Ау тор пра ти ње го ву суд би-
ну да ље. Рад Ке ма ла Џе ми ћа и Ах ме да Би хор ца за сни ва се на хи по те зи „da je mo-
der ni za ci ja evrop ske knji žev no sti uvo đe njem mi sle ćeg čo vje ka, od no sno umjet ni ka u 
ro ma nesk nu pro zu, zna čaj no uti ca lo na raz voj ne to ko ve mo der ne ju žno slo ven ske knji-
žev no sti XX vi je ka“ (187). Кор пус чи не ода бра ни ро ма ни – Про кле та авли ја Иве 
Ан дри ћа, Ко ре ни До бри це Ћо си ћа, По вра так Фи ли па Ла ти но ви ћа Ми ро сла ва 
Кр ле же и Фе никс Му ха ме да Аб да ги ћа. По ла зе ћи од по чет не хи по те зе, на овом 
ода бра ном кор пу су, ау то ри на сто је да по ка жу „da je fe no men in te lek tu al ca pri su tan 
u dje li ma ovih ju žno slo ven skih pi sa ca XX vi je ka i da je on po red spe ci fič nog du hov nog 
bal kan skog pro fi la no si lac uni ver zal ne di men zi je ne mir nog i pro gre siv nog mi sle ćeg 
čo vje ka, pro ga nja nog u svim vre me ni ma, pro sto ri ma i kul tu ra ma“ (187). Од истих ауто-
ра је још је дан рад у ко ме се са гле да ва ка ко је ро ман тре ти ран у на став ним про-
гра ми ма, уџ бе ни ци ма и при руч ни ци ма књи жев но сти за основ ну и сред њу шко лу, 
с об зи ром на стал не про ме не дру штва и на ста ве срп ског је зи ка и књи жев но сти, 
још од пр вих тра ди ци о нал них и ар ха ич них про гра ма па до да на шњих, ак ту ел них. 
Афир ма ци јом и ак ту а ли за ци јом књи жев ног де ла За ри је Р. По по ви ћа, јед ног од 
ро до на чел ни ка срп ског ре а ли зма, ба ви се рад Бран ки це По по вић. Ива на Без ру ко-
ва пра ти раз ли чи те на чи не и раз ли чи та твор бе на сред ства при име но ва њу ца ра 
Уро ша у три култ на спи са Па три јар ха Пај се ја из 1641. го ди не – Слу жби, Жи ти ју и 
Си нак сар ском жи ти ју Све тог ца ра Уро ша. Ми ле на Зо рић у свом ра ду на сто ји да 
по ка же „ка ко ни је реч са мо о пре о бли ко ва њу бај ке“ Сне жа на и се дам па ту ља ка, 
„већ о сво је вр сној ре се ман ти за ци ји“, из вр ше ној на ви ше ни воа. „По по вић ре се-
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ман ти зу је, чак де ли мич но и де се ман ти зу је, фор му ла тив ни је зик усме не бај ке као 
књи жев ног жан ра, као и ње не мо ти ве и ли ко ве“ (233). Пре ве де ни на слов ра да Ифи-
ге ни је Ра ду ло вић гла си За ми шља ју ћи жи вот по сле смр ти или о си ла ску у До њи 
свет у хе лен скорим ској и ви зан тиј ској књи жев но сти. Ау тор ка се ба ви мо ти вом 
си ла ска у До њи свет и по врат ка из ње га у ан тич кој, пр вен стве но хе лен ској и ви зан-
тиј ској књи жев но сти. У ра ду Сне жа не Ву ка ди но вић спро ве де но је јед но ком па ра-
тив но ис тра жи ва ње у чи јем фо ку су су би ле мит ска пти ца фе никс и жар пти ца. 
Ау тор ка је по ре ди ла два пе снич ка оства ре ња из по зног пе ри о да рим ске књи жев но сти 
– De ave Pho e ni ce (О пти ци фе никс) од Лак тан ти ја и De Pho e ni ce (О фе ник су) од 
Кла у ди ја Кла у ди ја на и бај ку из укра јин ске на род не књи жев но сти – Иван Ца ре вић, 
жар пти ца и си ви вук. Рад Та ма ре Ђо кић део је ши рег ис тра жи ва ња ко је је по све-
ће но по ре ђе њу по ло жа ја ин те лек ту а ла ца у срп ском и ита ли јан ском дру штву у 
дру гој по ло ви ни XX ве ка. Ау тор ку, по ред уло ге ин те лек ту ал ца у јед ном дру штву, 
за ни ма и пи та ње ко га уоп ште сма тра ти ин те лек ту ал цем. „Kao par exel len ce pri me ri 
in te lek tu a la ca ana li zi ra ni su Bo ri slav Pe kić i Pjer Pa o lo Pa zo li ni, sa po seb nim osvr tom 
na film ska ostva re nja dva ve li ka uma srp ske i ita li jan ske knji žev no sti i kul tu re XX ve ka“ 
(269). Вас ко Та лев ски у свом ра ду ана ли зи ра сце на рио се ри је За пад ни свет (West-
world), ко ји оби лу је пси хо ло шким и фи ло зоф ским те ма ма. Ау тор про у ча ва те му 
сло бо де и от по ра у дис то пиј ском дру штву.

Дру го те мат ско по гла вље Кул тур ноисто риј ске те ме об у хва та 7 ра до ва: 
Da vi de Asto ri, Ti bor Se kelj, scrit to re e vi ag gi a to re: da Su bo ti ca nel Mon do at tra ver so 
lʼespe ran to (289–302); Ђи на Ве сић – Раст ко Лон чар, Од (де)Ста љи ни за ци је до пр вог 
по тре са ју го сло вен ског национализmа: кул ту ра у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји од 
1944. до 1970. (303–315); An te Top čić, Hvars̓ s con ver sa ti ons and Ser bian sin ging as a 
po e ti cal unity and the cul tu re ima ge of Pe tar Hek to ro vic (317–326); Ma ria-Zo i ca Ba la-
ban, Românii şi vo ci le alteritãtii in Bal ca ni (327–337); Vir gi nia Po po vić – Ma ri na Pu ia 
Bădescu, Fol clo rul li te rar românesc din Ba na tul sârbesc: in cep tu ri, cercetări, cu le ge ri 
(339–346); Je le na M. Fi li po vić – Ju li ja na J. Vu čo, Mul ti mo dal tran sdi sci pli nary ap pro ach 
to cul tu ral he ri ta ge pre ser va tion: lin gu i stic and cul tu ral lan dsca pes (347–358) и Ма ри ја 
До кић, Ши ле ро во раз у ме ва ње кул ту ре (359–368). На слов ра да Да ви да Асто риа у 
пре во ду гла си Ти бор Се кељ, пи сац и пут ник: из Су бо ти це пре ко све та кроз еспе
ран то. Ау тор на сто ји да пред ста ви лик Ти бо ра Се ке ља, Ју го сло ве на ма ђар ског по-
ре кла, но ви на ра, пи сца, му зе о ло га, ет но ло га, пут ни ка, по ли гло ту и еспе ран ти сту, 
и то кроз ње го ве тек сто ве и пре во де, ко ји су га про сла ви ли у све ту. У ра ду Ђи не 
Ве сић и Раст ка Лон ча ра пред ста вља се раз вој три кључ не обла сти кул ту ре – књи-
жев но сти, фил ма и по зо ри шта, с об зи ром на ути цај др жав не иде о ло ги је на умет ност 
у пе ри о ду на кон Дру гог свет ског ра та, па до 1970. го ди не. У од ре ђе ним тре ну ци ма 
до ла зи ло је до ја ке цен зу ре у свим овим обла сти ма кул ту ре. Ан те Топ чић у свом 
ра ду, чи ји је пре ве де ни на слов Хвар ско при го ва ра ње и срп ско пје ва ње као по ет ско 
је дин ство и сли ка кул ту ре Пе тра Хек то ро ви ћа, го во ре ћи о Ри ба њу и ри бар ском 
при го ва ра њу Пе тра Хек то ро ви ћа ис ти че да је ово де ло „ustva ri cje lo vit pri kaz Hek-
to ro vi će ve etič ke, pje snič ke i fi lo zof ske mi sli, te bi ono mo ra lo za u ze ti va žno mje sto u 
li te ra tu ri i iz van svo ga vre me na, jer ši ro ko za hva ća ljud ski ži vot i me đu ljud ske od no se“ 
(325). Ау тор на во ди и да ово де ло оби лу је број ним па ра док си ма, на чи јем ће по ми-
ре њу Пе тар Хек то ро вић те ме љи ти сво ју по е ти ку. О Ру му ни ма и гла со ви ма раз ли-
чи то сти на Бал ка ну го во ри се у ра ду Ма рие-Зо и це Ба ла бан. Рад Вир ги ни је По по-
вић и Ма ри не Пу је Ба де ску го во ри о ру мун ској фол клор ној ли те ра ту ри у срп ском 
Ба на ту, и то о ње ним по че ци ма, ис тра жи ва њи ма и збир ка ма. На слов ра да Је ле не М. 
Фи ли по вић и Ју ли ја не Ј. Ву чо у пре во ду гла си Мул ти мо дал ни тран сди сци пли нар ни 
при ступ очу ва њу кул тур ног на сле ђа: вир ту ал ни је зич ки и кул тур ни пеј за жи. „Oču-
va nje i re vi ta li za ci ja kul tur nog i je zič kog na sle đa u 21. ve ku u ovom ra du tu ma či se kao 
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tran sdi sci pli nar na ak tiv nost ko ja u ob zir mo ra uze ti kul tur ne mo de le i ide o lo gi je dru go
sti (engl. ot her ness), ko ji iz la ze iz okvi ra pre skrip tiv nih evro cen trič nih po gle da na svet. 
Kul tur ni i je zič ki pej za ži ka ko u di ja hro noj ta ko i u sin hro noj rav ni po tvr di li su se kao 
iz u zet no ko ri sni re surs za tran sdi sci pli nar no oču va nje kul tur nog i je zič kog na sle đa“ 
(358). Рад Ма ри је До кић го во ри о Ши ле ро вом по и ма њу кул ту ре и на чи ну на ко ји 
је по ста вио сво је основ не естет ске па ра ме тре. По ред то га, на пра вље не су и па ра леле 
са Кан то вом и Ни че о вом фи ло зо фи јом.

У тре ће те мат ско по гла вље Ме то ди ка на ста ве свр ста но је 12 ра до ва: Tvrt ko 
Pr ćić, De ve lo ping wordfor ma tion com pe ten ce in EFL uni ver sity stu dents (371–385); Ива-
на Вра нић Пет ко вић, Кре а тив ни при ступ под у ча ва њу шпан ског по слов ног је зи ка 
на по чет ним ни во и ма (387–396); Bi lja na Ra dić-Bo ja nić – Da ni je la Pop-Jo va nov, In ter
cul tu ral com mu ni ca tion wor kshops: an exam ple (397–408); Mir na Vi da ko vić, Kur se vi 
po slov nog en gle skog je zi ka iz per spek ti ve stu de na ta i im pli ka ci je za struč no usa vr ša va nje 
na stav ni ka (409–422); Zo ri ca Sa vić Ne na do vić – Ne nad To mo vić – Na ta ša Jan ko vić, Ima 
li pre vo đe nje svo je me sto u na sta vi stra nih je zi ka? (423–430); Je le na Jer ko vić – Bo ja na 
Ko ma ro mi, Ana li za po tre ba in že nje ra teh nič koteh no loš kog na uč nog po lja kao in di ka
tor mo di fi ka ci je na sta ve en gle skog je zi ka na ter ci jar nom ni vou (431–442); Ран ко Ко зић, 
На ста ва је зи ка и (не)мо гућ но сти су сре та ци ви ли за ци ја и кул ту ра у про сто ру и 
вре ме ну (443–454); Ан то ни на Ко стић – Ма ја Ба ћић, Је зич ка анк си о зност: го вор на 
про дук ци ја у на ста ви мо дер ног грч ког као стра ног је зи ка (455–468); Ани ца Ра до-
са вље вић Кр сма но вић, Ин те гра тив ност и/или иде ал ни Ј2 селф као ин ди ка то ри 
мо ти ва ци је за уче ње ен гле ског је зи ка у Ср би ји (469–480); Lji lja na Kne že vić – Iva na 
Miš ke ljin – Sa bi na Ha lup ka-Re še tar, Upo tre ba reč ni ka u na sta vi en gle skog je zi ka stru
ke iz ugla na stav ni ka (481–493); Та ма ра Ста нић, Од ли ке до брог уџ бе ни ка у на ста ви 
ита ли јан ског је зи ка (495–505) и Na ta ša Ra du sin-Bar dić, Fo net ske ve žbe u sa vre me nim 
me to da ma za uče nje fran cu skog kao stra nog je zi ka (507–518). У ра ду Тврт ка Пр ћи ћа, 
чи ји је пре ве де ни на слов Раз ви ја ње твор бе не ком пе тен ци је код сту де на та ен гле
ског као стра ног је зи ка, го во ри се о кључ ним аспек ти ма раз ви ја ња твор бе не ком-
пе тен ци је код сту де на та ен гле ског као стра ног на основ ним и ма стер кур се ви ма, 
ко ји су де таљ но раз ра ђе ни кроз пет оде ља ка. Ива на Вра нић Пет ко вић у свом ра ду 
ис ти че зна чај при ме не кре а тив них ак тив но сти при под у ча ва њу стра ног је зи ка за 
по себ не на ме не, кон крет но по слов ног шпан ског је зи ка на ни воу А1–А2. Дру ги део 
ра да са др жи при ме ре прак тич них ве жби, ко је је ау тор ка са ма ко ри сти ла у ра ду са 
сту ден ти ма 1. и 2. го ди не Бе о град ске по слов не шко ле, ви со ке шко ле стру ков них 
сту ди ја, ко ји по слов ни шпан ски је зик из у ча ва ју од по чет ка. На слов ра да Би ља не 
Ра дић-Бо ја нић и Да ни је ле Поп-Јо ва нов у пре во ду гла си При мер ра ди о ни це интер
кул ту рал не ко му ни ка ци је. Ау тор ке опи су ју јед ну ра ди о ни цу, ко ја је би ла осми шље-
на за уче ни ке од 15 до 17 го ди на, ко ји су би ли уче сни ци ме ђу школ ских про је ка та 
за сно ва них на ин тер кул ту рал ној ко му ни ка ци ји. Пред ста ви ле су ци ље ве и струк-
ту ру ра ди о ни це, а на кон то га и три глав не гру пе ак тив но сти – Иден ти тет и кул ту ра, 
Кул ту ра и ко му ни ка ци ја и Пре пре ке у ин тер кул тур ној ко му ни ка ци ји, об ја шња ва-
ју ћи шта се сва ком од тих ак тив но сти по сти же „u smi slu iz grad nje in ter kul tu ral ne 
kom pe ten ci je, ka ko sa kog ni tiv nog, ta ko i sa afek tiv nog aspek ta“ (408). У ра ду Мир не 
Ви да ко вић пред ста вље ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња у ко јем је уче ство ва ло 120 
сту де на та, ко ји су по пу ни ли ан кет ни упит ник. Циљ ис тра жи ва ња је био да се ана-
ли зи ра ју ста во ви и ми шље ња „po la zni ka po slov nog en gle skog je zi ka u vi so koš kol skim 
usta no va ma u ve zi sa nji ho vim raz lo zi ma po ha đa nja kur se va, opštim ka rak te ri sti ka ma 
na sta ve i ulo ga ma i kom pe ten ci ja ma na stav ni ka“ (409), ка ко би се уна пре ди ла област 
струч ног уса вр ша ва ња на став ни ка по слов ног ен гле ског је зи ка. О свр сис ход но сти 
пре во ђе ња у на ста ви стра них је зи ка го во ри рад Зо ри це Са вић Не на до вић, Не на да 
То мо ви ћа и На та ше Јан ко вић. Је ле на Јер ко вић и Бо ја на Ко ма ро ми у свом ра ду из но-
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се ре зул та те ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но на узор ку од 100 за по сле них ин же ње-
ра тех но ло ги је и по љо при вре де, с ци љем да се утвр ди ко ли ко ова гру па ис пи та ни ка 
ко ри сти ен гле ски је зик за по тре бе по сла, а све то ка ко би се обез бе ди ла ква ли тет-
ни ја на ста ва ен гле ског је зи ка на тер ци јар ном ни воу. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су 
по ка за ли „da obe gru pe in že nje ra u ve li koj me ri ko ri ste en gle ski je zik za po tre be svog 
po sla, kao i da ni vo zna nja en gle skog je zi ka uti če na us peš nost ba vlje nja in že njer skim 
po slom“ (431). Као пе да го шке пре по ру ке ис ти чу се: „mo di fi ko va nje na sta ve u prav cu 
ve će za stu plje no sti je zi ka stru ke i usva ja nja je zič kih mi kro veš ti na po treb nih za in že njer sku 
stru ku, kao i usva ja nja kom pe ten ci ja za ko riš će nje aka dem skog dis kur sa i veš ti na po-
slov ne ko mu ni ka ci je“ (431). Циљ ра да Ран ка Ко зи ћа је сте „да ука же на про бле ме 
ко ји у аси ми ла ци ји сту диј ске ма те ри је пред ста вља ју фе но ме ни на след ног је зи ка 
и на след не ци ви ли за ци је, по го то ву ако је реч о је зи ци ма ве ли ких кул ту ра, то ком 
чи јег исто риј ског раз во ја ни је до ла зио до ди стинк тив но сти у на па ја њу с ан тич ких 
из во ра“ (443). У ра ду Ан то ни не Ко стић и Ма је Ба ћић ис пи ту је се на ко ји на чин 
анк си о зност ути че на раз ви ја ње ве шти не го вор не про дук ци је у мо дер ном грч ком 
је зи ку, као и од нос из ме ђу анк си о зно сти и ни воа зна ња. Ау тор ке су спро ве ле ан ке ту 
ме ђу сту ден ти ма ви ших го ди на нео хе лен ских сту ди ја на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Ре зул та ти ан ке те су по ка за ли да се ве ћа анк си о зност ја вља код сту де на та 
тре ће и че твр те го ди не. Ани ца Ра до са вље вић Кр сма но вић у свом ра ду на сто ји да 
утвр ди ко ји је од два кон цеп та зна чај ни ји по ка за тељ мо ти ва ци је за уче ње ен гле ског 
је зи ка у Ср би ји – ин те гра тив ност или Ј2 селф. О то ме ко ли ка је уче ста лост упо тре-
бе оп штих и струч них реч ни ка у на ста ви ен гле ског је зи ка стру ке у на шим ви со-
ко школ ским уста но ва ма, и то по сма тра но из угла на став ни ка, го во ри рад Љи ља не 
Кне же вић, Ива не Ми шке љин и Са би не Ха луп ке-Ре ше тар. Ау тор ке су спро ве ле 
ан ке ту ме ђу на став ни ци ма ен гле ског је зи ка стру ке, за по сле ним на 11 фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду. Рад Та ма ре Ста нић от кри ва ко је су то ка рак те ри сти-
ке до брог уџ бе ни ка стра ног је зи ка и ко ји су стан дар ди ква ли те та. По ред то га, 
ау тор ка је ана ли зи ра ла де ло ве уџ бе ни ка за ита ли јан ски је зик – Nu o vo Ex pr res so, 
у основ ној (Ex pr res so 1) и ажу ри ра ној вер зи ји (Nu o vo Ex pr res so 1), ко ји се по ка зао 
као ве о ма до бар и за на став ни ке и за уче ни ке у сред њо школ ској на ста ви и на ма-
тич ним фа кул те ти ма, на је зич ким од се ци ма. На та ша Ра ду син-Бар дић у свом ра ду 
раз ма тра „ko je me sto za u zi ma ju fo net ske ve žbe u sa vre me nim me to da ma za uče nje 
fran cu skog kao stra nog je zi ka i ka ko su one or ga ni zo va ne“ (507).

Те мат ски збор ник Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру у сво ја два то ма 
об је ди њу је укуп но 92 ра да (што је им по зан тан број), на уч них ис тра жи ва ча из 11 
зе ма ља (Бо сна и Хер це го ви на, Ита ли ја, Ма ђар ска, Ма ке до ни ја, Мек си ко, Пољ ска, 
Ре пу бли ка Срп ска, Ру му ни ја, Ср би ја, Хр ват ска и Цр на Го ра). Иа ко ра зно ли ке по 
те ма ти ци, при сту пу и ме то до ло ги ји, све ра до ве по ве зу је јед на за јед нич ка нит, а то 
је, ка ко су на ве ле уред ни це Збор ни ка Сне жа на Гу ду рић и Би ља на Ра дић-Бо ја нић, 
те жња „да се уо че, об ја сне и са чу ва ју ин ди ви ду ал ност и ра зно ли кост ко ји у са вре-
ме ном све ту тре ба да под стак ну бо ље раз у ме ва ње, не са мо ту ђег, не го и свог соп-
стве ног је зич ког и кул тур ног на сле ђа“ (6). Сва ка ко ће и овај осми по ре ду те мат ски 
збор ник Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру, као и они пре ње га, за у зе ти зна чај-
но ме сто ме ђу пу бли ка ци ја ма из обла сти је зи ка, књи жев но сти, кул ту ре, тра ди ци је 
и на ста ве и обра зо ва ња, и упра во због те мат ске ра зно ли ко сти ра до ва, би ће ин те-
ре сан тан и ко ри стан ши рем чи та лач ком кру гу.

Др Бран ки ца Ђ. Мар ко вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Бе о град
bran ki ca ma@g mail.com
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UDC 811.111’1(049.32)

КА УНАПРЕЂЕЊУ НА СТА ВЕ КОР ПУ СНЕ ЛИН ГВИ СТИ КЕ – 
ТЕОРИЈСКИ, МЕТОДОЛОШКИ И ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ

(Алек сан дар Кав гић. На ста ва кор пу сне лин гви сти ке на сту ди ја ма ан гли сти ке.  
Еди ци ја Е-ди сер та ци ја, књ. 21. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2020,  

669 стр.)*

Из ра зит на пре дак у на уч но-тех но ло шкој и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ној 
сфе ри по след њих де це ни ја до вео је и до зна чај ног раз во ја елек трон ских тек сту ал-
них кор пу са, као из во ра у ко ји ма су по хра ње ни при ме ри ау тен тич не упо тре бе 
је зи ка у ра зним ко му ни ка тив ним си ту а ци ја ма и за ко је се мо же сма тра ти да пред-
ста вља ју апрок си ма ци ју лин гви стич ке ком пе тен ци је го вор ни ка. Они су све ве ћи 
по оби му (по је ди ни кор пу си има ју и ви ше ми ли јар ди ре чи), као и по ра зно ли ко сти. 
Та ра зно ли кост огле да се у број ним аспек ти ма њи хо ве ор га ни за ци је и са др жа ја. 
На и ме, они се мо гу раз ли ко ва ти пре ма бро ју је зи ка ко ји са др же, пре ма ва ри је те ту 
(те ри то ри јал ном или дру штве ном) јед ног је зи ка ко ји пред ста вља ју, пре ма то ме да 
ли су оп шти или спе ци ја ли зо ва ни, да ли су ста тич ки или ди на мич ки, да ли су 
син хро ниј ски или ди ја хро ниј ски, пре ма то ме ко ји мо да ли тет је зи ка са др же (пи са-
ни, го вор ни или оба), пре ма то ме да ли са др же и до дат ни мул ти ме ди јал ни ма те-
ри јал, пре ма из во ру кор пу сног ма те ри ја ла, као и на осно ву број них дру гих слич них 
кри те ри ју ма (desagUlier 2017: 51–52)1. Уз то, они се од ли ку ју и све на пред ни јом 
лин гви стич ком и тех нич ком об ра дом и мо гућ но сти ма пре тра ге, као и све ве ћом 
до ступ но шћу. 

Као та кви, они су од из у зет ног зна ча ја у лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма 
бу ду ћи да омо гу ћу ју та кву ква ли та тив ну и кван ти та тив ну ана ли зу је зич ких по-
да та ка, те ем пи риј ску про ве ру по сто је ћих и до ла же ње до но вих зна ња, што би без 
уви да ко је кор пу сни по да ци пру жа ју би ло те шко мо гу ће. Из тог раз ло га, кор пу си се 
све че шће упо тре бља ва ју, по ред оста лог, у лин гви стич кој ана ли зи ре чи, ко ло ка-
ци ја, фра зе о ло ги је, гра ма ти ке, праг ма ти ке, уну тар ре ги стар ских, ме ђу ре ги стар ских 
и ди ја ле кат ских ва ри ја ци ја, у при ме ње ној лин гви сти ци, сту ди ја ма пре во ђе ња и 
исто риј ској лин гви сти ци. Прак тич но не ма обла сти лин гви стич ких ис тра жи ва ња 
где се кор пу си не ко ри сте и где ни су до ве ли до по ве ћа ња ква ли те та на уч ног ра да 
и ва лид но сти те о риј ских за кљу ча ка. Та ква ис тра жи ва ња спро во де ка ко број ни 
ис ку сни лин гви сти код нас и у све ту, та ко и мла ђе ко ле ге на ма сте ри док тор ским 
ака дем ским сту ди ја ма, а број ис тра жи ва ња ко ја та кав ме то до ло шки при ступ ко-
ри сте ве ћи је од оних ко ја то не чи не. 

Ме ђу тим, по ме ну те чи ње ни це скри ва ју зна ча јан па ра докс. На и ме, иа ко се од 
сту де на та ма стер ака дем ских сту ди ја (као и од ис ку сни јих лин гви ста) оче ку је да 
ко ри сте кор пу се и ме то де кор пу сне лин гви сти ке у сво јим ис тра жи ва њи ма, на том 
ни воу сту ди ја (а не рет ко и на оста лим ни во и ма) у на шој зе мљи не рет ко ти пич но 

* При пре мље но у окви ру про јек та Ино ва ци је у на ста ви и ис тра жи ва ња у обла сти 
ан гли стич ке лин гви сти ке и ан гло а ме рич ке књи жев но сти и кул ту ре, ко ји се из во ди на Фи-
ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу (бр. 360/1-16-1-01).

1 desagUlier, Gu il la u me. Cor pus Lin gu i stics and Sta ti stics wit hR: In tro duc tion to Qu an
ti ta ti ve Met hods in Lin gu i stics. Cham: Sprin ger In ter na ti o nal Pu blis hing AG, 2017.
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ни ти по сто је кур се ви кор пу сне лин гви сти ке, ни ти по сто је на уч ни ра до ви ко ји би 
се ба ви ли на ста вом кор пу сне лин гви сти ке (при че му је не по сто ја ње кур се ва из 
кор пу сне лин гви сти ке из ра же ни је у дру штви ма бив ше СФРЈ ко ја још ни су при-
сту пи ла ЕУ, укљу чу ју ћи и Ср би ју, док је не по сто ја ње на уч них ра до ва из да те обла-
сти из ра же но у чи та вом на шем ши рем ре ги о ну). Ти ме се мла де ге не ра ци је лин-
гви ста, са свим нео прав да но, ста вља ју у по ло жај у ко ме су прак тич но би ле и њи-
хо ве ис ку сни је ко ле ге – да на ви шим но ви ма сту ди ја ти пич но не сти чу зна ња и 
ве шти не из да те обла сти и по ред не сум њи вог на прет ка у тој обла сти на гло бал ном 
ни воу и ње ног све ве ћег зна ча ја у лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма. 

Мо но гра фи ја Алек сан дра Кав ги ћа, ван ред ног про фе со ра на Од се ку за ан гли-
сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, ко ја но си на зив На
ста ва кор пу сне лин гви сти ке на сту ди ја ма ан гли сти ке ико ја је пред мет овог при-
ка за, та кав па ра докс раз ре ша ва на те о риј ски, ме то до ло шки и прак тич но свр сис-
хо дан на чин. На и ме у пи та њу је мо но гра фи ја у ко јој се на си сте ма ти чан на чин 
по пу ња ва уо че на пра зни на у ин те р ди сци пли нар ном до ме ну ис тра жи ва ња ко ја се 
ба ве на ста вом кор пу сне лин гви сти ке, са по себ ним освр том на те о риј ске, ме то до-
ло шке и прак тич не аспек те те на ста ве. У њој се фор му ли шу прин ци пи кон ци пи-
ра ња ин тер ак тив ног кур са из обла сти кор пу сне лин гви сти ке и ва лид ност тих 
прин ци па про ве ра ва ем пи риј ски, кроз проб ни курс ко ји је ау тор осми слио и ре а-
ли зо вао. Као та ква, ова мо но гра фи ја, ко ја је про ис те кла из ау то ро ве док тор ске 
ди сер та ци је на сло вље не Ин тер ак тив на на ста ва кор пу сне лин гви сти ке на ди плом
ским ака дем ским сту ди ја ма ан гли сти ке: те о риј ски, ме то до ло шки и прак тич ни 
аспек ти, од бра ње не 2015. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду и 
ко ја пред ста вља ње ну над град њу, тре нут но се мо же по сма тра ти као кру на ра да 
овог на уч ни ка у обла сти ма кoрпуснe лингвистикe и примeнe нoвих нaстaвних 
тeхнoлoгиja у нaстaви eнглeскoг је зи ка, као не ких од обла сти ње го вог про фе си о-
нал ног ра да (ко је до дат но укљу чу ју још и прeвoђeње, кoнтaк тну лин гви сти ку и 
прaгмaтику).

У на ред ним ре до ви ма де таљ ни је ће мо се за др жа ти на са др жа ју да те мо но гра-
фи је, од но сно ње ним по гла вљи ма као по ла зном тач ком, у ме ри у ко јој то про стор на 
огра ни че ња до зво ља ва ју. 

До ми нант но ме сто у пр вом по гла вљу, на сло вље ном Увод на раз ма тра ња, за-
у зи ма пред ста вља ње ци ље ва мо но гра фи је. Основ ни те о риј ски циљ је сте да се 
по ну ди скуп де скрип то ра ко ји опи су ју те о риј ска зна ња из кор пу сне лин гви сти ке 
и прак тич не ве шти не њи хо ве при ме не, и ко ји омо гу ћа ва ју кон ци пи ра ње та квог 
кур са из кор пу сне лин гви сти ке ко ји ће на оп ти ма лан на чин при пре ми ти сту ден те 
за са мо стал ни ис тра жи вач ки рад ба зи ран на ме то да ма кор пу сне лин гви сти ке у 
ра зним лин гви стич ким ди сци пли на ма (стр. 35). Основ ни ме то до ло шки циљ био 
је да се за те о риј ска зна ња ода бра на као са др жај ре пре зен та тив ног и оп ти мал ног 
кур са из кор пу сне лин гви сти ке про на ђу та ко ђе оп ти мал не ин тер ак тив не ме то де 
пре но са зна ња у на ста ви, ко је ће омо гу ћи ти да се пред ви ђе ни обра зов ни ци ље ви 
по стиг ну на нај е фи ка сни ји и са знај но нај вред ни ји на чин, при че му се пре све га 
ми сли на раз ли чи те об ли ке елек трон ског уче ња, уз при ме ну раз ли чи тих ин фор-
ма тич ких плат фор ми и си сте ма за упра вља ње уче њем (стр. 35–37). Кључ ни прак
тич ни циљ ис тра жи ва ња пред ста вље ног у мо но гра фи ји био је да се про ве ри и 
до ка же прак тич на из во дљи вост об ли ка и ме то да на ста ве ода бра них за на ста ву 
те о риј ских и прак тич них зна ња об у хва ће них пред ло гом оп ти мал ног кур са из кор-
пу сне лин гви сти ке, и да се исто вре ме но про ве ри и до ка же оп шта из во дљи вост 
кур са кор пу сне лин гви сти ке у ода бра ном те о риј ско-ме то до ло шком окви ру уз упо-
тре бу но вих на став них тех но ло ги ја и ме то да ко ја пра те но ве трен до ве и стра те гије 
раз во ја ви со ког школ ства (стр. 37).
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По гла вља ко ја сле де по све ће на су оства ри ва њу ова ко де фи ни са них ци ље ва.
Дру го по гла вље на сло вље но је Кор пу сна лин гви сти ка: ста тус, те о риј ски и 

при ме ње ни аспек ти. Оно са др жи око 230 стра на и нај о бим ни је је по гла вље у моно-
гра фи ји. Ор га ни зо ва но је де вет пот по гла вља, ко ја се мо гу гру пи са ти у три те мат ске 
це ли не. 

Пр ва те мат ска целинa другог по гла вља да је кра так осврт на ста тус кор пу сне 
лин гви сти ке, те пре глед исто риј ског раз во ја кор пу сне лин гви сти ке и ње не при ме не 
у је зич ким и не је зич ким ис тра жи ва њи ма. У скло пу пре гле да хро но ло шког раз во-
ја кор пу сних ис тра жи ва ња нај пре се раз ма тра „ра ни пе ри од” (ра чу нар ски сва ка ко 
не пот по мог ну тих) пр вен стве но лек си ко граф ских, као и те о ло шких, (про то-)кор пу-
сних ис тра жи ва ња, и то по чев од IV ве ка пре но ве ере, пре ко кра ја ре не сан сног и по-
чет ка ре фор ма тор ског пе ри о да, а за вр шно са пе де се тим го ди на ма XX ве ка. По том 
се да је пре глед пе ри о да пр ве три де це ни је дру ге по ло ви не XX ве ка, тј. оног у ко ме 
се ја вља и убр за но на пре ду је чом ски јан ска лин гви сти ка, за ко ју је углав ном ка-
рак те ри стич но по ти ски ва ње кор пу сне лин гви сти ке у дру ги план, а у све тлу ге не-
ра ти ви стич ког ин си сти ра ња на је зич кој ком пе тен ци ји пре не го ли пер фор ман си. 
На рав но, скре ће се па жња и на то да је овај пе ри од на ја вио ре не сан су кор пу сне 
лин гви сти ке, и то по ја вом елек трон ских кор пу са пр ве ге не ра ци је (ка о што су Brown
Cor pus, Lon donLund  Cor pus, Lan ca sterOslo/Ber gen  Cor pus, и др), као и са зре ва њем 
кор пу сно лин гви стич ког ме то до ло шког апа ра та и ње го вим по сте пе ним ши ре њем 
у ра зно род не лин гви стич ке ди сци пли не, што је све сва ка ко те сно по ве за но и са 
убр за ним на прет ком и све ве ћом до ступ но шћу ра чу нар ских тех но ло ги ја, на ро чи то 
по чев од кра ја ХХ ве ка. 

У пре о ста лом де лу пр ве це ли не дру гог по гла вља нај пре се да је кри тич ко иш-
чи та ва ње иза бра них ра до ва из ан то ло ги је на сло вље не Cor pus Lin gu i stics Д. Бај бе ра 
и Р. Ре пе на (biber–rePPen 2012)2, нај мо ну мен тал ни јег из да вач ког по ду хва та из да те 
обла сти до да на шњег да на, са на гла ском на нај ре пре зен та тив ни је ме то де и вр сте 
кор пу сних ис тра жи ва ња, уз при каз кључ них мо гућ но сти кор пу сних ис тра жи ва ња 
и пре гле ду о би ча је не тер ми но ло ги је зна чај не за њих. Та ко се раз ма тра ју ра до ви из 
обла сти ис тра жи ва ња ре чи, ко ло ка ци ја и фра зе о ло ги је, праг ма ти ке, ре ги ста ра и 
ме ђу ре ги стар ских ва ри ја ци ја, ди ја ле ка та и на ци о нал них је зич ких ва ри је те та, при-
ме ње не лин гви сти ке, сту ди ја пре во ђе ња, и исто ри је је зи ка. Ти ме се ука зу је на те о-
риј ско-прак тич ни ра спон мо гућ но сти при ме не кор пу сних ме то да, ко ји ће се ка сни-
је упо тре би ти за ту ма че ње из бо ра оп ти мал них на став них са др жа ја кур са кор пу сне 
лин гви сти ке. По том се да је и пре глед при ме не кор пу са у не је зич ком ис тра жи ва-
њи ма по пут на у ке о књи жев но сти, сту ди ја кул ту ре, би бли о ме три ке, пси хо ло ги је, 
те пре глед мо гућ но сти по слов не при ме не кор пу са, нпр. у ра чу нар ски пот по мог-
ну том пре во ђе њу, ма шин ском пре во ђе њу и пре тра жи ва чи ма ин тер не та, чи ме се 
на гла ша ва иде ја о оп штем при су ству кор пу са и ме то да кор пу сне ана ли зе не са мо 
у мно гим на уч ним ди сци пли на ма ко је не ма ју ди рект не ве зе са лин гви сти ком, већ 
и у мно гим те ко ви на ма са вре ме ног ин фор ма тич ког дру штва. 

Дру га те мат ска це ли на дру гог по гла вља нај пре да је при каз је два по сто је ће 
ли те ра ту ре о ме то ди ци на ста ве кор пу сне лин гви сти ке и пре глед не раз ре ше не рас-
пра ве око ста ту са кор пу сне лин гви сти ке, тј. то га да ли она пред ста вља гра ну лин-
гви сти ке или мо гу ћу лин гви стич ку ме то до ло ги ју (при че му је ау тор мо но гра фи је 
бли жи ње ном дру го на ве де ном од ре ђе њу). По том се пру жа де та љан увид у ве ли ке 
про ме не ко је се до га ђа ју у ви со ком школ ству по след њих де це ни ју и по у сми слу 

2 biber, Do u glas, Ran di rePPen (eds.). Cor pus Lin gu i stics. Tho u sand Oaks, CA: SA GE 
Pu bli ca ti ons Ltd., 2012. 
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ње го ве тран зи ци је про у зро ко ва не тех но ло шким на прет ком и дру штве но-ци ви ли-
за циј ским про ме на ма ко је је тај на пре дак про из вео. Де таљ но се при ка зу је ка ко се 
ме ња ју об ли ци на ста ве, на став не ме то де и са ми ме то до ло шко-са знај ни те ме љи 
ви со ко школ ског на став ног про це са, по себ но у сми слу от кло на од јед но смер ног 
пре но са зна ња, ко ји по чи ва на на став ни ку као пре но си о цу зна ња, и усме ре но сти 
ка но вој па ра диг ми ви со ког школ ства, ко ја по чи ва на ин тер ак тив ном сти ца њу 
зна ња где на став ник до би ја уло гу по сред ни ка у са знај ном про це су. Да је се и при-
каз но вих трен до ва у обра зо ва њу ко ји су ба зи ра ни на ра чу нар ски пот по мог ну том 
уче њу, или по ве за ни са њим, по пут ма сив них отво ре них мре жних кур се ва, ми кро-
у че ња и мо бил ног уче ња. На кра ју да те те мат ске це ли не кри тич ки се вред ну је и 
тре нут но ва же ћа Стра те ги ја раз ви ја ви со ког обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји, која 
за циљ има упра во да пре мо сти јаз ко ји по сто ји из ме ђу на став них са др жа ја, об ли ка 
на ста ве и, уоп ште, мо де ла на став не прак се, ко ји су тре нут но до ми нант ни у Ср би ји, 
с јед не стра не, и Европ ској уни ји и САД, са дру ге стра не. Све по ме ну то по сма тра 
се као кон текст у ко ји би курс кор пу сне лин гви сти ке на ма стер ака дем ским сту-
ди ја ма ан гли сти ке, ко ји се кон ци пи ра у че твр том по гла вљу, тре ба ло да се укло пи 
ка ко би био одр жив у по гле ду са др жа ја, на став них ме то да и ор га ни за ци је на ста ве.

Тре ћа те мат ска це ли на дру гог по гла вља да је при каз по сто је ће прак се на ста-
ве кор пу сне лин гви сти ке на ан гли стич ким од се ци ма уни вер зи те та у свих шест 
зе ма ља на ста лих из бив ше СФРЈ и зе мља ма ко је су се са СФРЈ гра ни чи ле, као и 
са др жа је кур се ва кор пу сне лин гви сти ке на ен гле ском је зи ку ко ји се др же на нај-
бо љим свет ским уни вер зи те ти ма пре ма Шан гај ској ли сти за 2011. го ди ну. На овај 
на чин уста но вљен је скуп цен трал них те мат ских обла сти ко је би сва ки курс кор-
пу сне лин гви сти ке тре ба ло да об у хва та, а ко је би се мо гле на зва ти је згром зна ња 
и ве шти на у обла сти кор пу сне лин гви сти ке. 

По сма тра но као це ли на, дру го по гла вље пру жа по дат ке ко ји се мо гу сма тра ти 
ре ле вант ним да би се у по гла вљи ма ко ја сле де нај пре кон ци пи рао оп ти ма лан курс 
из кор пу сне лин гви сти ке за ма стер ака дем ске сту ди је ан гли сти ке и ка ко би се дао 
опис спро во ђе ња јед не вер зи је та ко кон ци пи ра ног кур са у на став ној прак си. 

У тре ћем по гла вљу упра во се кон ци пи ра оп ти мал ни курс из кор пу сне лин гви-
сти ке на ма стер ака дем ским сту ди ја ма ан гли сти ке, тј. курс ко ји би био при ла го ђен 
спе ци фич но сти ма ви со ко школ ског окру же ња и стра те шким ци ље ви ма раз во ја 
ви со ког школ ства у Ср би ји и ко ји би био ускла ђен са оп штим ви со ко школ ским 
трен до ви ма и при ме ри ма нај бо ље прак се у на ста ви кор пу сне лин гви сти ке у све ту. 
То се чи ни да ва њем де таљ ног опи са ре ле вант них те о риј ских, ме то до ло шких, ин сти-
ту ци о нал них и прак тич них аспе ка та про це са ко ји су од зна ча ја за кон ци пи ра ње 
та квог кур са, а све на осно ву прет ход но утвр ђе не по тре бе о уво ђе њу та квог кур са.

С тим у ве зи, и по ред оста лог, ин си сти ра се да на то ме да би циљ кур са из 
кор пу сне лин гви сти ке тре ба ло да бу де сле де ћи: да кроз при каз и ана ли зу ре пре-
зен та тив них кор пу сно лин гви стич ких ис тра жи ва ња упо зна сту ден те са ши ро ким 
ди ја па зо ном мо гу ћих при ме на кор пу сно лин гви стич ких ме то да у је зич ким ис тра-
жи ва њи ма раз ли чи тих те о риј ских усме ре ња, као и мо гу ћих при ме на кор пу са у 
срод ним на уч ним ди сци пли на ма (по пут на у ке о књи жев но сти), те да оспо со би 
сту ден те да нај ва жни је од тих ме то да са мо стал но при ме не у соп стве ним ис тра-
жи ва њи ма (стр. 293). Дру го, у кон ци пи ра њу та квог кур са, ау тор за сту па став да је 
нај оп ти мал ни ји при ступ за де таљ но про јек то ва ње кур са тзв. кон струк тив но по-
рав на ва ње (став о то ме да се ис хо ди кур са по ста вља ју у сам цен тар кон ци пи ра ња 
кур са, при че му су са др жа ји кур са и ак тив но сти за про це ну зна ња њи ма под ре ђе-
ни и би ва ју ускла ђе ни, тј. по рав на ти, са њи ма), док је при ли ком укла па ња кур са у 
по сто је ћи сту диј ски про грам нај оп ти мал ни је тзв. про јек то ва ње уна зад (став о 
то ме да тре ба нај пре иден ти фи ко ва ти ци ље ве и ис хо да кур са, по том де фи ни са ти 
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об ли ке про ве ре зна ња, и тек на кра ју од бра ти од го ва ра ју ће на став не са др жа је и 
ак тив но сти). До дат но се раз ма тра ју слич ни те о риј ски, по том и ме то до ло шки и 
ин сти ту ци о нал ни про бле ми ве за ни за кон ци пи ра ње кур са из кор пу сне лин гви-
сти ке (ме ђу ко ји ма до ми ни ра де фи ни са ње ис хо да кур са, из бор ак тив но сти ко је ће 
се об ра ђи ва ти на кур су, те про це на оп те ре ће ња сту де на та и при ла го ђа ва ње ак тив-
но сти на ста ве и уче ња мо гу ћем вре мен ском оп те ре ће њу сту де на та).

Цен трал ни део тре ћег по гла вља пред ста вља де та љан при каз пред ло же них 
ску по ва ак тив но сти на ста ве и уче ња, ко ји за јед но чи не пред лог оп ти мал но кон-
ци пи ра ног кур са кор пу сне лин гви сти ке за ма стер ака дем ске сту ди је ан гли сти ке, 
у об ли ку у ко ме су оне де фи ни са не на став ним про гра мом Од се ка за ан гли сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, а ко је се сва ка ко мо гу при ла го ди ти и кон-
ци пи ра њу на ста ве из слич ног кур са на дру гим фи ло ло шким де парт ма ни ма ка ко 
у на шој зе мљи, та ко као и ши ре. Те мат ске це ли не ко је се пред ла жу у окви ру та квог 
кур са је су: (1) при каз те о риј ских прин ци па ис тра жи ва ња из до ме на кор пу сне лин-
гви сти ке, (2) исто ри јат кор пу сне лин гви сти ке, (3) ти по ло ги ја кор пу са, (4) те о риј ске 
по став ке и прак тич ни прин ци пи из ра де кор пу са, (5) те о ри ја и прак са из ра де кор-
пу са, (6) из ра да и ту ма че ње кон кор да ци ја, (7) фре квен циј ска ана ли за кор пу са, (8) 
основ ни ста ти стич ки те сто ви ва жни за ис тра жи ва ња из до ме на кор пу сне лин гви-
сти ке, (9) лек сич ка ис тра жи ва ња кор пу са, (10) лек си ко граф ска при ме на кор пу са, 
(11) при ме на (па ра лел них) кор пу са у пре во ди лач ким сту ди ја ма, (12) при ме на кор-
пу са у на у ци о књи жев но сти, (13) кор пу си и син так сич ка ис тра жи ва ња, и (14) кор-
пу си и фо но ло шка ис тра жи ва ња. За сва ки од да тих ску по ва ак тив но сти на ста ве и 
уче ња на во ди се и де таљ но об ја шња ва: (а) ток ча са ин тер ак тив не на ста ве, (б) са-
др жај са мо стал ног ра да сту ден та ван учи о ни це на кон ча са ин тер ак тив не на ста ве, 
(в) на ме ра ва ни ис хо ди уче ња, (г) ба зич ни прин ци пи уче ња (кроз сле де ћа че ти ри 
ко ра ка: про блем, ак ти ва ци ја, де мон стра ци ја и при ме на), (д) ли те ра ту ра, из во ри и 
ре сур си, (ђ) узо ри за та ко кон ци пи ран скуп ак тив но сти на ста ве и уче ња, и (е) из-
во ри на ин тер не ту ода кле се мо же пре у зе ти софт вер по тре бан за раз не об ли ке 
ау то ма ти зо ва не кор пу сне ана ли зе.

Тре ба ис та ћи да из на ме ра ва них ис хо да уче ња про из и ла зи да се фо кус увек 
ста вља на: (1) ана ли зу кор пу са (бу ду ћи да се у овој мо но гра фи ји, на шта је го ре де лом 
већ ука за но, кор пу сна лин гви сти ка по сма тра ка о лин гви стич ка ме то до ло ги ја ко ја 
свој сми сао до би ја тек ка да бу де при ме ње на у окви ри ма не ке дру ге лин гви стич ке 
гра не са ци љем ана ли зе од ре ђе ног фе но ме на у ње ним те о риј ским гра ни ца ма) и (2) 
из ра ду ау тор ског кор пу са (с об зи ром на пре по зна ту по тре бу за ин ди ви ду а ли за ци-
јом на ста ве и ства ра њем ин ди ви ду а ли зо ва ног до жи вља ја уче ња).

Да то по гла вље за вр ша ва се пре гле дом тех но ло ги је сни ма ња пре да ва ња за 
упо тре бу у ра чу нар ски пот по мог ну то му че њу, а у скла ду са ра ни је опи са ним мо-
гу ћим прак тич ним аспек ти ма ре а ли за ци је ова ко за ми шље ног кур са.

У че твр том по гла вљу пред ста вља ју се те о риј ско-ме то до ло шки прин ци пи 
пре ма ко ји ма је одр жа на проб на на ста ва кур са кор пу сне лин гви сти ке за ма стер 
сту ди је ан гли сти ке, ком про ми се ко ји су би ли нео п ход ни да би курс уоп ште мо гао 
да се одр жи (по себ но у сми слу сма ње ња ње го вог оби ма у од но су на онај кон ци пи-
ран у прет ход ном по гла вљу), као и ком про ми се ко ји су би ли по треб ни да би про-
це на успе шно сти те проб не на ста ве би ла ва лид на (због ко јих ком про ми са сам 
ау тор мо но гра фи је та ко одр жа ни курс на зи ва „пе да го шким ква зи ек спе ри мен том 
са јед ном гру пом од 11 сту де на та“), на чи не на ко ји су при пре мље не ак тив но сти 
на ста ве и уче ња, као и ре зул та те ана ли зе проб ног одр жа ва ња кур са. 

Ка ко би се прак тич но про ве ри ли прин ци пи кон ци пи ра ња ин тер ак тив ног 
кур са из кор пу сне лин гви сти ке ко ји би био ускла ђен са но вим об ли ци ма на ста ве, 
оче ки ва њи ма са вре ме них ге не ра ци ја сту де на та, сва ка ко и са сту диј ским про гра мом, 
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и ка ко би он слу жио по ве ћа њу ком пе тен ци ја ре ле вант них за ис тра жи вач ки рад из 
ско ро свих пред ме та на сту диј ском про гра му, мо рао се има ти и при мер др жа ња 
тра ди ци о нал ног кур са из да те обла сти, ка ко би се та ква два кур са мо гла упо ре ди ти. 
Та кав при мер на ђен је у кур су ко ји је 2013. го ди не проф. др Н. До брић са Уни вер-
зи те та у Кла ген фур ту, као го сту ју ћи пре да вач на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом 
Са ду, одр жао у ви ду дво днев не блок-на ста ве. По ре ђе ње тог кур са и екс пе ри мен-
тал ног кур са ко ји је одр жао ау тор мо но гра фи је из вр ше но је на ску пу те мат ских 
са др жа ја за јед нич ких за оба кур са, ко ји су по сма тра ни као ter ti um com pa ra ti o nis. 
Ре зул та ти ана ли зе упит ни ка за сту ден те ко јим се ис пи ту је екс пе ри мен тал ни курс 
та кви су да би се мо гло ус твр ди ти да тај курс, кон ци пи ран на на чин опи сан у овој 
мо но гра фи ји, за и ста ну ди бо љи на став ни до жи вљај и ви ше од го ва ра пре фе рен ци-
ја ма сту де на та у по гле ду об ли ка на ста ве не го курс ба зи ран на тра ди ци о нал ним 
на став ним ме то да ма. Сва ка ко, нај ве ћа вред ност са др жа ја че твр тог по гла вља ле жи 
у то ме што оно пред ста вља сво је вр сни ори јен тир ка ко за при пре му та ко и за са мо 
проб но спро во ђе ње слич ног ака дем ског кур са из обла сти кор пу сне ана ли зе ко ји 
би та ко ђе осла њао на ра чу нар ски пот по мог ну то уче ње и хи брид но окру же ње.

У пе том по гла вљу, на сло вље ном За вр шна раз ма тра ња, да је се ре ка пи ту ла-
ци ја ма те ри ја ла об ра ђе ног у мо но гра фи ји и из ла жу пер спек ти ве за да љи ис тра жи-
вач ки рад на те о риј ском, ме то до ло шком и прак тич ном пла ну. 

Сле ди Би бли о гра фи ја са укуп но чак 443 ре фе рен це, ко ју пра ти 6 де таљ них 
при ло га. Мо но гра фи ја са др жи и 24 ди ја гра ма, 39 та бе ла, и 271 фу сно ту са пре ко 200 
лин ко ва ко ји се углав ном од но се на кон крет не је зич ке кор пу се, софт вер ске ала те 
за об ра ду кор пу са, кур се ве кор пу сне лин гви сти ке на ра зним уни вер зи те ти ма и 
ре ле вант не про пи се и смер ни це из обла сти ви со ког обра зо ва ња. 

На осно ву при ка за ног са др жа ја мо но гра фи је, са да ће мо украт ко пред ста ви ти 
оно што сма тра мо ње ним нај ве ћим до ме ти ма. 

Пр во, то је успе шно об ра ђе на вр ло сло же на те ма. На и ме, те ма ове мо но гра фи-
је има три те жи шта. Пр во те жи ште је кор пу сна лин гви сти ка. Дру го те жи ште је 
ме то до ло шко (ре кли би смо и ме то дич ко) – оно ко је се ти че на ста ве на кур се ви ма 
кор пу сне лин гви сти ке. Тре ће те жи ште је сте ак ту ел ни тре ну так у раз во ју ви со ког 
школ ства. Дру гим ре чи ма, ово ни је про сто мо но гра фи ја из кор пу сне лин гви сти ке, 
већ јој је усме ре ње при мар но ме то дич ко, док кор пу сна лин гви сти ка има де лом 
се кун дар ни зна чај бу ду ћи да пред ста вља те мат ски оквир уну тар ко га се оба вља ју 
рас пра ве ко је су од ко ри сти ка ко за на ста ву кор пу сне лин гви сти ке та ко и кур се ва 
из дру гих обла сти. Све то до дат но се по сма тра из пер спек ти ве ви со ког школ ства, 
по себ но из угла чи ње ни це да се оно на ла зи у фа зи тран зи ци је про у зро ко ва не тех-
но ло шким на прет ком и дру штве но-ци ви ли за циј ским про ме на ма ко је је тај на пре-
дак про из вео. У том сми слу, ова мо но гра фи ја пред ста вља из у зет ну син те зу да та три 
те мат ска сло ја, за ко ју ау то ру овог при ка за ни је по зна то да по сто ји ни у на шој сре-
ди ни ни ти, у не ком слич ном об ли ку, на ме ђу на род ном пла ну. 

Дру го, мо но гра фи ја ну ди из у зе тан при каз ску по ва ак тив но сти на ста ве и уче ња 
ко је за јед но чи не пред лог оп ти мал но кон ци пи ра ног кур са кор пу сне лин гви сти ке за 
ма стер ака дем ске сту ди је ан гли сти ке. Вред ност тог при ка за је ви ше стру ка. Пр во, 
тај при каз је из ни као из ау то ро вог ми ну ци о зног ис тра жи ва ња го ре опи са на три 
аспе ка та кон ци пи ра ња та квог кур са. Дру го, он чи ни из ван ред ну по ла зну осно ву 
да сли чан курс раз ви ју и ре а ли зу ју на став ни ци на дру гим ин сти ту ци ја ма у на шој 
зе мљи и ши ре, на рав но, у скла ду са на став ним про гра мом ко ји се при ме њу је на да-
тој ин сти ту ци ји и дру гим слич ним фак то ри ма. Тре ће, та ко раз ра ђен пред лог ску по ва 
ак тив но сти на ста ве и уче ња ко је за јед но чи не пред лог оп ти мал но кон ци пи ра ног 
кур са кор пу сне лин гви сти ке мо же се при ла го ди ти не са мо сту ди ја ма ан гли сти ке, 
већ и ма стер (мо жда и док тор ским) ака дем ским сту ди ја ма на дру гим фи ло ло шким 
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де парт ма ни ма. Че твр то, прин ци пи ор га ни за ци је пред ло же ног кур са та ко су уте-
ме ље ни у про у че ним по тре ба ма ко је на ме ће ак ту ел ни тре ну так тран зи ци је на став-
ног про це са на уни вер зи те ти ма да се ти прин ци пи мо гу при ме ни ти и на дру гим 
кур се ви ма, тј. оним ко ји не мо ра ју не ми нов но би ти ве за ни за на ста ву из обла сти 
кор пу сне лин гви сти ке. И пе то, оно што сва ка ко до при но си ва лид но сти пред ло же-
ног кур са кор пу сне лин гви сти ке је сте то да су по је ди ни ње го ви еле мен ти те сти-
ра ни у прак си, у ме ри у ко јој су то омо гу ћи ле објек тив не окол но сти. У том сми слу, 
оп ште по сма тра но, упра во на ве де ни при каз ску по ва ак тив но сти на ста ве и уче ња 
ко је за јед но чи не пред лог оп ти мал но кон ци пи ра ног кур са кор пу сне лин гви сти ке 
за ма стер ака дем ске сту ди је ан гли сти ке сма тра мо нај вред ни јим до при но сом ове 
мо но гра фи је. 

И тре ће, тре ба ис та ћи да је ова мо но гра фи ја вр ло вред на, по ред оста лог, и у 
сле де ћем по гле ду: (1) у њој су ана ли зи ра ни сви са вре ме ни гло бал ни трен до ви 
тран сфор ма ци је ви со ког школ ства из пер спек ти ве од го ва ра ју ћих стра те шких до-
ку ме на та, (2) у њој је ана ли зи ра на прак са на ста ве кор пу сне лин гви сти ке на ан гли-
стич ким од се ци ма у це лој бив шој СФРЈ и зе мља ма са ко ји ма се она гра ни чи ла; (3) у 
њој су ана ли зи ра ни са др жа ји кур се ва кор пу сне лин гви сти ке на ен гле ском је зи ку на 
нај бо љим свет ским уни вер зи те ти ма, (4) у њој су раз ви је ни прин ци пи та квог кон-
ци пи ра ња кур се ва ко ји омо гу ћа ва ју да они бу ду ускла ђе ни са зах те ви ма са вре ме-
не на ста ве на уни вер зи те ти ма, (5) у њој је дат при каз из ра ђе не по моћ не опре ме за 
на став не ак тив но сти ко ја је вр ло ком пе ти тив на по це ни у по ре ђе њу са слич ном 
опре мом ре но ми ра них про из во ђа ча. 

Ако би смо мо ра ли да из дво ји мо би ло ко ји евен ту ал ни не до ста так, или оно 
што мо же де ло ва ти као евен ту ал ни не до ста так ове мо но гра фи је, то би био њен обим, 
од но сно чи ње ни ца да има чак 669 стра на. Ипак, у све тлу опи са не сло же но сти теме 
та кав обим сма тра мо оправ да ним и за пра во још јед ном ја ком стра ном ове мо но-
гра фи је. 

На осно ву пред ста вље ног, мо же мо кон ста то ва ти да се ра ди о из у зет но вред-
ној, од лич но осми шље ној мо но гра фи ји, са под јед на ко од лич но из ве де ним ис тра жи-
ва њем у свим сво јим аспек ти ма (те о риј ском, ме то до ло шком и прак тич ном), ко ја ће, 
као та ква, би ти од из у зет ног зна ча ја нај пре за све на став ни ке ко ји же ле да и са ми 
раз ви ју и ре а ли зу ју курс из кор пу сне лин гви сти ке, и то не са мо у обла сти ен гле-
ског већ и срп ског је зи ка, као и дру гих је зи ка ко ји се из у ча ва ју на ака дем ском 
ни воу у на шој сре ди ни, укљу чу ју ћи и њи хо ва кон тра стив на про у ча ва ња, и ко ји се 
и са ми ду бо ко ин те ре су ју за при ме ну са вре ме них об ли ка на ста ве. Дру го, она може 
би ти од ко ри сти сви ма ко ји же ле да стек ну увид у ни во ускла ђе но сти ра зних аспе-
ка та функ ци о ни са ња на став ног си сте ма на ака дем ском ни воу у Ре пу бли ци Ср би ји 
са функ ци о ни са њем слич них си сте ма на уни вер зи те ти ма у ре ги о ну и на нај ви ше 
ран ги ра ним свет ским уни вер зи те ти ма. На по кон, она ће сва ка ко би ти од ко ри сти 
сту ден ти ма (по себ но ма стер и док тор ских ака дем ских сту ди ја) ко ји се са те о риј-
ског, ме то до ло шког и прак тич ног аспек та ин те ре су ју за те ме кон ци пи ра ња кур се ва 
у све тлу са вре ме них на став них тен ден ци ја.

Др Вла дан О. Па вло вић
Уни вер зи тет у Ни шу

Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за ан гли сти ку 

Ћи ри ла и Ме то ди ја 2, 1800 Ниш, Ср би ја
vla dan.pa vlo vic @fil fak.ni .ac .rs 
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ПРИ ЧА ЊА, ПИ СА ЊА И ПЕ ВА ЊА ПРИ ЧЕ

(Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић. Пи шем ти при чу. Ре флек си усме не  
књи жев но сти и тра ди ци о нал не кул ту ре у пи са ној књи жев но сти и  

са вре ме ној кул ту ри Ср ба. Но ви Сад: Ака дем ска књи га, 2020)

Сту ди је об је ди ње не у књи зи Пи шем ти при чу Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић 
ор га ни зо ва не су у че ти ри це ли не ко је пра те књи жев но-исто риј ску ди ја хро ни ју, од 
Ву ко вих све до чан ства о тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба у XIX ве ку и мит ско-фол-
клор них сло је ва по хра ње них у еле мен ти ма игре, тра ди ци о нал ног ри ту а ла, ве ро-
ва ња и усме ног ства ра ла штва, до пост те а тра и ур ба них стрит пер фор ман са, ко ји 
те исте сло је ве кул ту ре ба шти не и пре о сми шља ва ју. Тач ке на вре мен ском лу ку мар-
ки ра не су та ко да исто вре ме но оцр та ва ју кључ не фа зе и „фор ма ци је“ у књи жев ном 
и умет нич ком ства ра њу од по чет ка де вет на е стог ве ка (Ву ко ва бе ле же ња) до на ших 
да на: ро ман ти зам (Ње гош, Ко стић, фраг мен тар но Змај), ре а ли зам и књи жев ну 
мо дер ну, срећ но и не рас ки ди во сто пље не у опу су Бо ре Стан ко ви ћа, ме ђу рат ну 
аван гар ду (Ми ле на Па вло вић Ба ри ли), по рат ни „мо дер ни зам“ (Ћо пић, Ми хај ло 
Ла лић, Ан дрић), те са вре ме ни ли те рар ни из раз обе ле жен пост мо дер ним ис ку ством 
(Алек Ву ка ди но вић, Ми ло сав Те шић, Ми ро Вук са но вић), ан га жо ва на срп ска дра-
ма два де сет пр вог ве ка (Ми ле на Мар ко вић, Би ља на Ср бља но вић) и још ан га жо ва-
ни ји и ра ди кал ни ји умет нич ки пер фор ман си и ин ста ла ци је на ста ли као ре ак ци ја 
на зби ва ња де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, али и на де ху ма ни за ци ју и уру-
ша ва ње си сте ма вред но сти ко јих смо све до ци и да нас (Ни ко ла Џа фо). Са ма со бом 
го во ри чи ње ни ца да ни уну тар јед не од по ме ну тих по е тич ких па ра диг ми ди ја лог 
с фол клор ном тра ди ци јом ни је утих нуо, на про тив, тек сто ви Љи ља не Пе ши кан 
Љу шта но вић по ка зу ју да се он вре ме ном бо га ти и раз у ђу је, ши ре ћи ин тер тек сту-
ал ним „при ли вом“ не са мо зна чењ ске хо ри зон те но вих де ла, већ и фол клор не 
тра ди ци је са ме.

Тек сто ве хе те ро ге не са ста но ви шта основ них те ма (лут ка, ју нач ки етос, мај-
чи но мле ко, ра сап тра ди ци о нал не за јед ни це, род на тра ве сти ја, ку ћа, те ло итд.), ана-
ли зи ра них жа нр о ва (дра ма, ро ман, при по вет ка, ли ри ка, „за пи си“) и умет нич ких 
ме ди ја (књи жев ност, сли кар ство, ин ста ла ци је, пер фор манс) об је ди њу је је дин стве-
на ана ли тич ка по зи ци ја: про пи ти ва ње функ ци је и тран сфор ма ци је тра ди ци о нал-
них пред ло жа ка у ау тор ским де ли ма по то ње, углав ном ур ба не кул ту ре и у ур ба ној 
кул ту ри у це ли ни, и то ва жи и за оне сту ди је при мар но фо ку си ра не на фол клор не 
тек сто ве и пред ста ве. Та ко, при ме ра ра ди, у епи ло гу ра да о ар хе тип ској сим бо ли-
ци мај чи ног мле ка и сло же ној праг ми у тра ди ци о нал ним за јед ни ца ма (за шти та, 
оро ђа ва ње, ма гиј ска ма ни пу ла ци ја, кле тва и др.) Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић 
ука зу је на чи ње ни цу да ин тер нет кул ту ра у осно ви оста је на тра гу тра ди ци о нал-
них ве ро ва ња, ми ти зу ју ћи – у скла ду с „но вом гно сом“ и оп штом тен ден ци јом да 
се „од ре ђе не вр сте хра не из јед на ча ва ју с ма ном, бо гом да ном чу де сном хра ном 
ко ја чу ва тај ну ап со лут ног здра вља, мла до сти и ле по те“ – и мај чи но мле ко, али 
исто вре ме но уви ђа (илу стру ју ћи то сли ка ма пум пе за до је ње Корт ни Кар даш јан, 
и по зи ва ју ћи се на књи гу Иси до ре Ста нић #Ко нек то ва ни ро ди те љи), ка ко се у том 
истом кул тур ном ко ду стро го та бу и са ни еле мен ти тра ди ци о нал не за јед ни це про-
фа ни зу ју и из ла жу оку јав но сти.
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Ра до ви у овој мо но гра фи ји уза јам но су асо ци ра ни и умре же ни у осо бе не (де-
ли мич но по ду дар не) кла сте ре пу тем не ко ли ко фун да мен тал них ка те го ри ја ко је су 
у ана ли тич ком фо ку су ау тор ке, ме ђу ко ји ма су кључ не те ло, про стор и жа нр. 

Оглед о лут ки, ко јим се отва ра мо но гра фи ја Пи шем ти при чу, ини ци јал но је 
усме рен на де тек то ва ње по ме на и на се ман ти ку лут ке (и игре) у тра ди ци о нал ним 
за јед ни ца ма, углав ном на осно ву Ву ко вих све до че ња, за пи са и лек си ко граф ских 
од ред ни ца. Ет но граф ским сту ди ја ма је, ме ђу тим, да ле ко ра за мак нут хо ри зонт 
де скрип ци је, што је умно го ме мо ди фи ко ва ло пред ста ву о при ро ди лут ке у ар ха ич-
ним кул ту ра ма, ко ја, по ка зу је ау тор ка, у об ре ди ма пре у зи ма уло гу чо ве ка, по ста-
је ри ту ал на суп сти ту ци ја при уко пу, али и сим бо лич ка жр тва у аграр ној ма ги ји 
(гер ман). Ољу ђе ње и ан тро по мор фи за ци ја пред ме та, моћ да у ви ду лут ке или ма ске 
оте ло ве и за ме не чо ве ка, бли ски су уло зи сцен ске лут ке, ко ја је чо ве ков двој ник и 
у лут кар ским и „кла сич ним“ по став ка ма, а не по сред ну ве зу с ри ту а лом мо гу за-
др жа ти и на пла ну ико но гра фи је (џи нов ске ма ске Ни ко ле Џа фа, ре а ли зо ва не у 
са рад њи са умет нич ком гру пом Лед арт, у пред ста ви Уби ти Зо ра на Ђин ђи ћа, на-
чи ње не од пер ја, ме та ла, ко же, сук на и „сти ли зо ва не као ме ша ви на мо дер ног ли-
ков ног из ра за и тра ди ци о нал них ма ски ро га тих ʼдо њо зе ма цаʼ и о̓а лаʼ из не ка да-
шњих ко ле дар ских по вор ки“).

Умет нич ки пер фор ман си Ни ко ле Џа фе и гру пе Лед арт ак ту а ли зу ју, с дру ге 
стра не, сли ку те ла ка рак те ри стич ну за кар не вал ску кул ту ру и оне аспек те об ре да 
ко ји не ги ра ју офи ци јел ну озбиљ ност. Људс ко те ло, ко је сег мен та ци јом на гор њу и 
до њу сфе ру по на вља „струк ту ру ма кро ко смо са и ње го ву по де лу на гор ње, не бе ско, 
бо жан ско, бе смрт но, све тло, и до ње, зе маљ ско, људ ско, смрт но и кал но“, пре по-
зна то је као сред ство суб вер зи је и по бу не про тив по рет ка: „Ду пе том се та ко те ра 
и ти ран ска власт. Ње ној уо зби ље но сти и па те тич ним фра за ма су прот ста вља се 
та ко и го ло ду пе и ње го во бе стид но гла са ње. Као по ру га, као увре да, као те ра ње 
уро ка, као је ди но оруж је оси ро те лих и го ло гу зих – све јед но. У кр ва ви по ли тич ки 
кар не вал на шег вре ме на лед-ар тов ци су, оте ло вљу ју ћи сво јим ду пе глав цем ар хе тип, 
уве ли суб вер зив ну сна гу на гон ског и искон ско људ ског.“ Упо тре ба те ла, ка рак те ри-
стич на је, ме ђу тим, и за дру ге пер фор ман се по ме ну тих умет ни ка, ка кво је оп цр та-
ва ње има ги нар них ле ше ва / жр та ва на плоч ни ци ма, ши ша ње ко се (чи ме је асо ци-
ран акт ко ро те и жа ље ња за мр тви ма) или окре та ње огле да ла кор до ни ма, чи ме се, 
у го то во ма гиј ској ма ни пу ла ци ји ег зи стен ци ја ма, без лич је пре во ди у лик.

На тре ћи на чин, а на тра гу ра ни јег ба вље ња Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић 
жен ским те лом у усме ној ли ри ци, те ло ула зи у ана ли тич ки фо кус у огле ду о пе-
сни штву Ми ле не Па вло вић Ба ри ли, где се не раз лу чи во пре пли ће са сим бо лич ким 
зна че њем про сто ра ши ре и мо де ло ва њем про сто ра по људ ској ме ри, та ко ка рак тери-
стич ним за тра ди ци о нал не кул ту ре и ми то ве, ко ји оп се сив но уза јам но пре сли ка-
ва ју ми кро и ма кро ко смос. У Ми ле ни ној по е зи ји, по ка зу је ау тор ка, „пеј саж до би ја 
од ли ке те ла, као што и са мо те ло по ста је пеј саж, све ден на не ко ли ко нај у пе ча тљи-
ви јих гра нич них то по са“. Гра ни це те ла (осо би то ко са, на гла ше но „ми ти зо ва на“ и у 
ли те рар ном и у ли ков ном опу су Ми ле не Па вло вић Ба ри ли), фи зич ки до ме ти те ла 
(по глед, хо ри зонт) и ње го ва по зи ци ја у про стор-вре ме ну (ком пас, ча сов ник) кључ ни 
су мо мен ти у пе сни ки њи ном (и сли кар ки ном) ства ра ла штву и фун ди ра ју лич ну 
ко смо го ни ју, оп цр та ва ње и опи си ва ње (углав ном ахро мат ског) све та у осо бе ном 
де ми јур шком на по ру пе сни ки ње: „Сме штен у сре ди шту ап стракт ног ком па са, у 
цен тру кру га оп цр та ног ве ли ким ше ста ром, лир ски су бје кат по е зи је Ми ле не Па вло-
вић Ба ри ли гра ди сво јим опа жа њем кри стал ну, хлад ну, ахро мат ску сфе ру ко смо-
са, као сво је де ло и свој усуд. По пут де ми јур га, он ти ме по ри че ха ос, уре ђу је свет, 
али по пут смрт ни ка оста је за то чен у се ди шту те ап стракт не, крх ке ку гле, рас пет 
из ме ђу ве чи тог ʼза ко на пул си ра ња си леʼ и не у мит ног рит ма рас па да ња“.
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Про стор се на са свим дру ги на чин по ка зу је кар ди нал ном ка те го ри јом сим-
бо лич ког ми шље ња у сту ди ји о кул тур ном и исто риј ском кон тек сту срп ске епи ке 
у де лу Вукa Стефaновићa Кaрaџићa („Пу шка опу том све за на“), где ре ал ни ло ка-
ли те ти ула зе у по е зи ју и пре да ње као еле мен ти ви ших струк тур них рав ни, оних 
ко ји ма се ус по ста вља ју ко лек тив ни иден ти те ти и фун да мен тал не нор ме по на ша ња: 
„Ло ка ли те ти ка кви су Бу пи ло, Вуч јак, Не ча је, Пу сто по ље, Мр њав че ва гра ди на, 
Пир ли тор, По ла и сл. сим бо лич ки по ни шта ва ју вре мен ску дис тан цу уво де ћи еп ске 
ју на ке и њи хо ва ста ра ста ни шта, све ти ли шта и раз бо ји шта у жи вот уста нич ке 
Ср би је. Та при сут ност еп ских ар ши на ко ји ма се од ме ра ва суд би на и де ла ње по то-
ма ка, не по сред но ути че на суд би ну исто ри ји по зна тих љу ди.“

Сим бо лич ки про стор нај ви шег ни воа оп што сти је сте и ку ћа, ко ја је у те мат-
ској жи жи пе снич ких збир ки Але ка Ву ка ди но ви ћа и Ми ло са ва Те ши ћа. По шав ши 
од тра ди ци о нал ног мо де ла све та у ко ме ку ћа од ра жа ва и струк ту ру ко смо са и 
струк ту ру со ци у ма, ау тор ка раз ли ста ва хер ме тич на уда ља ва ња ова два пе сни ка 
од про то ти па. Код Ву ка ди но ви ћа је, при ме ћу је Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, 
ку ћа по пра ви лу „сме ште на у та му, у пре де ле сна и но ћи“, при че му су „и све тло и 
та ма код Ву ка ди но ви ћа вред но сно ам би ва лент ни, па, мо гло би се ре ћи, чак и вред-
но сно не у трал ни“. Она се атри бу и ра у от кло ну пре ма фол клор ној нор ми (ко ја зна 
за ку ћу „нео бич ну“, „про кле ту“ – там ни цу, ку ћу „бож ју“ – цр кву, ку ћу „веч ну“ – 
гроб и сл.) – као „не мо гу ћа“, а ин кли ни ра ка опреч ним по ло ви ма људ ске ег зи стен-
ци је: ка уте ру су и гро бу, као сим бо лич ким про сто ри ма сми ра ја и ти ши не. „Ди вља“ 
ку ћа Ми ло са ва Те ши ћа под јед на ко је уда ље на од фол клор ног мо де ла, и атри бу ци-
јом и се ман тич ком па ра диг мом ко ју „ди вљи на“ при зи ва: то је де мон ски (ан ти)
про стор, окру жен се но ви тим би љем (орах, зо ва, бу ни ка), без еле мен тар не функ-
ци је за ши те и де мар ка ци је свог и ту ђег, људ ског и звер ског, пи то мог и ди вљег, 
де фи ни са ног и гро теск ног.

Гра нич ни про сто ри ку ће – у тра ди ци о нал ној кул ту ри на гла ше но та бу и ра ни 
и се ман тич ки оп те ре ће ни као „нео д ре ђе ни“ и ам би ва лент ни (про сто ри у ко ји ма 
се пре кла па ју и ме ша ју свој и туђ про стор, за тво ре но и отво ре но) – по себ но су 
ефект но функ ци о на ли зо ва ни у при чи Дје чак с та ва на Бран ка Ћо пи ћа, ко ју ау тор-
ка са гле да ва у кон тек сту пре да ња о за ко па ном бла гу. Кућ ни та ван, као нај ви ши и 
гра нич ни кућ ни стра тус, Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић на сим бо лич ком пла ну 
из јед на ча ва с про сто ри ма у ко ји ма је по хра ње но „за ко па но бла го“ (пе ћи не, ја ме, 
шу ме, сте не, гро бо ви, гра ди не), об ја шња ва ју ћи при вид ну раз ли ку тач ком гле ди-
шта: „реч је о про сто ру у ку ћи, ко ји је, са ста но ви шта од ра сле осо бе, не по сред но 
ве зан за про сто ре сва ко днев ног жи вље ња. Ипак, опис та ва на са др жи и еле мен те 
ко ји не дво сми сле но под се ћа ју на опи се ме ста са скри ве ним бла гом. Де чак –при по-
ве дач при пи су је му ти ши ну, не ис тра же ност, из не на ђе ња и тај не, ти пич не за скро-
ви шта за ко па ног бла га.“ Ин вер зи ју до њих и гор њих гра нич них зо на ре пли ци ра ју 
и при ро да чу ва ра бла га (го лу бо ви на ме сто фол клор не зми је) и при ро да дра го це-
но сти са мих: на ме сто зла та и нов ца, де чак до ла зи у по сед „астрал ног и не ма те ри-
јал ног“ бла га у ви ду по ро дич них успо ме на и не бри си вог се ћа ња.

Опо зит ни про стор ку ћи у фо клор ном мо де лу све та – го ра / шу ма – уве ден је 
у мо но гра фи ју по сред но, сту ди јом о Се мољ го ри Ми ра Вук са но ви ћа и огле дом Од 
бај ке до мо дер них ан ти бај ки у ко ме су у дип тих вер зи ји ана ли зи ра ни еле мен ти 
бај ки у дра ма ма Ми ле не Мар ко вић (Брод за лут ке) и Би ља не Ср бља но вић (Ска кавци; 
Бар бе ло, о пси ма и де ци) (по гла ви то асо ци ра ње и ди рект но по ми ња ње „Иви це и 
Ма ри це“). Обе сту ди је руб не су на из ве стан на чин по од но су пре ма фол клор ним 
жан ро ви ма. На слов дру ге не по сред но ин ди ци ра да је реч о пот пу ној ин вер зи ји и 
из не ве ра ва њу то по са бај ки. Упр кос хо ти мич ном по се за њу за еле мен ти ма бај ке, 
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ка ко усме не и пи са не, та ко и оне по сре до ва не но вим ме ди ји ма – име но ва ње ју на ка 
и ју на ки ња, пре у зи ма ње хро но то па бај ке (шу ма) и ва ри ра ње при по вед них мо ти ва 
ко ји су „по ста ли део ши ро ко рас про стра ње ног уни вер зал ног ко да за пад не кул ту-
ре“ – па ро ди ра ју се и иро ниј ски пре о сми шља ва ју осе ћај ност (сен ти мен та ли зам), 
ети ка и есте ти ка бај ке, и, ве ро ват но у нај ве ћој ме ри – хе пи енд, где ју на ци уми ру 
(Брод за лут ке) или на ла зе сво је „не срод не ду ше“ и оста ју с они ма ко је су нај ма ње 
же ле ли по ред се бе (Бар бе ло). Под јед на ко ра зор но де стру и ран је и ан тро по ло шки 
оп ти ми зам бај ке: „Ан то по ло шки пе си ми зам ау тор ке [Биљане Србљановић], слу чај-
но или на мер но, сво ју пу ну тра гич ност и сло је ви тост зна че ња оства ру је као ин-
вер зи ја ан тро по ло шког оп ти ми зма бај ке, као сли ка из гу бље них је дин ки за ко је су, 
у све ту по ки да них еле мен тар них људ ских ве за, јед на ко да ле ки и уте шна то пли на 
мај чи не утро бе и свр хо ви то кре та ње ка са мо о ства ре њу и зре ло сти.“ Слич не је суд-
би не и жа нр успа ван ке у дра ми Ми ле не Мар ко вић, ко ја уме сто за шти те и ми ра ну ди 
ра зор ну сли ку бу дућ но сти: „Пућ пу ри ца пућ пу ри че, / ма лу де цу она ви че, / де цо, 
де цо, де чи це, ви не ма те ку ћи це / све су љу ди узе ли и код ку ће од не ли, / ја на пра вих 
гне здић, ма ли, ма ли ко ли бић, / а бо гић / ду не ве трић, / па од не се гне здић“.

У осно ви, обе ау тор ке ак ту а ли зу ју ма ње ви дљив и ма ње ра бљен по тен ци јал 
бај ке као жан ра, ње ну су ро вост, бру тал ност, ети ку ко ја ни је и офи ци јел на, аспек те 
де чи јих и ро ди тељ ских фи гу ра ко ји се не по кла па ју с мо дер ним пред ста ва ма, по-
ре ме ће не по ро дич не од но се, што Ми ле на Мар ко вић и ау то по е тич ки осве шћу је, а 
Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић узи ма за мо то по гла вља: „Ми слим да су бај ке кр ва-
ва об ред на ини ци ја ци ја де це у свет од ра слих, пу не су кон крет них зна ко ва и сим-
бо ла ко ји се од но се на ерос и смрт, на на си ље, на раз не пси хо ло шке мо де ле, али 
не оне из при ме ње не пси хо ло ги је већ у ар хе тип ском сми слу.“

На са свим дру ги на чин „руб на“ је Вук са но ви ћа Се мољ го ра – не као кон кре-
тан ан ти жа нр, већ пре као не-жа нр, тач ни је, као крај ње ши рок за хват у по ље тра-
ди циј ског ми шље ња и жан ров ског уоб ли че ња ко је гра ди це ло ви ту сли ку све та: „У 
Вук са но ви ће вој Се мољ го ри“, ис ти че Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, „на род на 
кул ту ра се ре флек ту је на раз ли чи те на чи не, ви ше као ком плек сан под сти цај не го 
као ја сан и не по сре дан ути цај“. По мо де лу пре да ња гра ђе не су, ипак, при че о Све том 
Са ви (по ре кло ре ље фа, во да, кул тур них ве шти на, име но ва ње), а крај ње је „сло жен 
и од нос Вук са но ви ће вих при ча о сло ви ма пре ма анег до ти и ша љи вој при чи, усме-
ној по сло ви ци и из ре ци (би ло ци ти ра ни ма, би ло об ли ко ва ни ма у ма ни ру усме них 
жа нр о ва), ко ји ма се че сто по ен ти ра ју, али и по и гра ва ју по је ди не ре чи – при че“. 

Са истих ана ли тич ких по зи ци ја Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић иш чи та ва и 
Ње го шев Гор ски ви је нац, Ћо пи ће ву Ба шту сље зо ве бо је и Ан дри ће ве Зна ко ве по
ред пу та – у кљу чу при су ства и мо ди фи ка ци је фол клор них жан ро ва у ау тор ској 
књи жев но сти. У овим де ли ма ау тор ка с ла ко ћом де тек ту је на сле ђе срп ске усме не 
епи ке („та ква је, пре све га, осо бе на ми ти за ци ја на ци о нал не исто ри је и суд би не, 
ко ју Ње гош не сум њи во де ли са усме ним пе сни штвом“; но ми на ци ја ли ко ва код 
Ћо пи ћа и Ми хај ла Ла ли ћа: „Ова кав на чин ви шеч ла ног име но ва ња, ко је ис ти че 
рат нич ку, со ци јал ну или ста ту сну од ред ни цу као нео дво ји ви део име на, ти пи чан 
је за усме ну епи ку и озна ча ва су штин ску сли ве ност рат ни ка с ње го вом ју нач ком 
и со ци јал ном оства ре но шћу“), и, у мно го ве ћој ме ри, пре да ња, ле ген ди о све ци ма 
(Ћо пи ћев ђед Ра де), ша љи вих при ча (лик ро ђа ка Са ве из Ба ште сље зо ве бо је), 
анег до та и крат ких го вор них фор ми (по сло ви це, из ре ке, фол клор на иди о ма ти ка и 
фор му ла тив на атри бу ци ја). У свим слу ча је ви ма, ме ђу тим, ау тор ка ука зу је на пе чат 
ин ди ви ду ал них са гле да ва ња и лич не „упо тре бе“ тра ди ци је: упр кос не сум њи вој 
слич но сти с фол клор ним об ли ци ма, Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић ис ти че да је 
ве ли ко пи та ње „ко ли ко су они по сре до ва ни и пре о бли ко ва ни Ње го ше вом пе снич-
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ком ин ди ви ду ал но шћу и та лен том“, ука зу ју ћи на дру га чи је по и ма ње вре ме на у 
Гор ском ви јен цу и на лич ну ви зи ју на ци о нал не исто ри је (са гле да ва ње у кон тек сту 
гре ха и ка зне). Сва тро ји ца ау то ра, да ље, по мо де лу усме них го вор них из ра за ства-
ра ју соп стве не, и ме ђу њи ма је те шко, по не кад и не мо гу ће на чи ни ти раз ли ку: 
„Ћо пић че сто по се же за екс пре сив но шћу усме не по сло ви це, али и за из ра зом или 
иди о мом сро че ним ʼна сликʼ по сло ви ци из на род не тра ди ци је. Мо гу ће је, прет по-
ста вља мо, да је и сам са чи нио не ке од њих, или је, бар, сво јом ре дак ту ром по тен ци-
рао и стил ски из о штрио њи хо ву сли ко ви тост и ду хо ви ту екс пре сив ност“ („Гла ваш 
у Би хаћ, Гла ваш из Би ха ћа”; „За тр ке се на ко би ле ска че”; „Је чам уши љио бр ко ве 
као Ма ђар из Мар ма рош Си ге та”). Слич не стра те ги је др жао се и Ан дрић: ау тор ка 
по ка зу је да но бе ло вац „не ве ли ки број вла сти тих ми сли фор мал но и са др жин ски 
об ли ку је по мо де лу усме них тво ре ви на“ („Што не бо ли – то ни је жи вот, што не про-
ла зи – то ни је сре ћа“; „Ко љу ди ма све ве ру је, про ла зи рђа во; ко ни шта не ве ру је, 
још го ре“; „Жи ви мо од илу зи ја, од њих и ги не мо“ и др.), ука зу ју ћи, исто вре ме но, 
на ње гов страх од „ла ког и при јат ног из ра за“ и гном ске за во дљи во сти фол кло ра, 
због ко јег је на чел но од ба ци вао афо ри зам као жа нр.

Ана ли за Ко сти ће ве Гор да не осо бе на је уто ли ко што пра ти драм ско пре о сми-
шља ва ње кон крет ног еп ског пред ло шка (а не стра те ги је и то по са од ре ђе ног жан ра) 
– пе сме Љу ба хај дук Ву ко са ва из Ву ко ве ан то ло ги је, с ука зи ва њем на по тен ци јал 
об ред не ли ми нал но сти ко ји пред ло жак ну ди: „̓ Ви ла ши ца̓  Гор да на, њен вој но и њен 
по бра тим, мо гли би, мо жда, у до вољ но над хну том сцен ском ту ма че њу, по ста ти не 
са мо ко мич на вер зи ја Ко сти ће вих тра гич них но си ла ца ма ске већ и тра ги ко мич ни 
мо дер ни ју на ци без пра вог ли ца.“ Ла ли ће ви ро ма ни Рат на сре ћа и За точ ни ци 
ба шти не, с дру ге стра не, то по се пе ва ња о хај ду ци ма ши ре (атри бу ци ја – „бар јак тар“, 
фе но мен „до бре сре ће“ ха рам ба ше, по зна те из пе ва ња о дру жи ни Ста ри не Но ва ка 
и су ко бу око ме ста пр вен ства), ко ји су ис ко ри шће ни као сред ство по ла ри за ци је 
ме ђу ли ко ви ма (Пе ја и Об ра Гру јо ви ћа) и иде о ло ги ја ма (рат нич ко-па три јар хал ни 
етос vs. мо дер на не у ко ре ње ност су бјек та).

По ред кар ди нал них те ма те ла, про сто ра и жан ра, тек сто ве у ве ли кој ме ри 
ме ђу соб но по ве зу ју и фе но мен об ре да пре ла за, цен тра лан у огле ду о Не чи стој 
кр ви Бо ре Стан ко ви ћа, а при су тан на раз ли чи те на чи не у сег мен ти ма сту ди ја ко ји 
се до ти чу свад бе, смр ти и од ра ста ња, и кон цепт де тињ ства, ко ји је и ина че у те сној 
ве зи с об ре ди ма ини ци ја ци је. Пра те ћи свад бе ни ри ту ал у Стан ко ви ће вом ро ма ну, 
ау тор ка ука зу је на ње го ву тран сфор ма ци ју у „си му ла крум све тог“ (пре пли та ње 
скри ве них, ноћ них, за кло ње них де ша ва ња и јав ног ли ка це ре мо ни је, ис прав не, 
спро ве де не „ка ко тре ба“, да би по бу ди ла „ди вље ње и за вист“); на кон вер ген ци ју 
свад бе них и по смрт них ри ту а ла; на син кре ти зам фи гу ра ру ши те ља и жр тви по-
рет ка; на по ри ца ње основ не функ ци је об ре да („да при бли жи људ ску зе маљ ску 
свад бу хи је ро га ми ји, да по ве же не бо и зе мљу, људ ско и бо жан ско, и та ко оства ри 
пло до твор ну ко му ни ка ци ју са све тим“) у ко рист со ци јал не и еко ном ске про мо ци је; 
на не при род ну иден ти фи ка ци ју ме ђу ли ко ви ма (Соф ка – Мар ко) и њи хо ву трај ну 
ли ми нал ност, дво стру ко мо ти ви са ну – огре ше њем о об ред, али и по зи ци јом љу ди 
у мо дер ном до бу „ко ји се су о ча ва ју са осо бе ном пси хо ло шком ли ми нал но шћу“: 
„Ју на ци Не чи сте кр ви кре ћу од ста бил не струк ту ре тра ди ци о нал не кул ту ре ко ја 
по чи ва на ди стинк ци ји све тог и про фа ног и те жи њи хо вом стал ном пре пли та њу, 
али, исто вре ме но, пот чи ња ва, па че сто и ло ми је дин ку, ка по зи ци ји мо дер ног чо-
ве ка ко ји ни је у пот пу но сти на пу стио древ ну об ред ност, али је сте, ма ње или ви ше, 
из гу био кон такт са ко лек тив ним све тим вре ме ном, за о ку пљен све тим вре ме ном 
и про сто ром при ват ног ми кро ко смо са. За стај ку ју ћи на том пу ту, они по ста ју пр ви 
мо дер ни че ка чи срп ске књи жев но сти, обе ле же ни жуд њом за оним што не ће до ћи 
и спу та ни не ре а ли зо ва ним при ли ка ма из про шло сти.“
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Кон цеп ту а ли за ци ја де тињ ства, нај зад, као и пер фор манс нај ши ре схва ћен (од 
об ред ног, пре ко де чи је игре, до сцен ског и улич ног), по ве зу је ини ци јал не и фи-
нал не сту ди је у мо но гра фи ји, про жи ма ју ћи ме сти мич но ми це ли јум ски и тек сто ве 
„цен трал не“ зо не (на ро чи то рад о Ба шти сље зо ве бо је). У огле ду о лут ки, пр вом 
у мо но гра фи ји, ау тор ка ука зу је на тра ди ци о нал не (и ру рал не) пред ста ве о де тињ-
ству и игри, илу стру ју ћи их чи ње ни цом да Вук лут ку ни је до жи вља вао сег мен том 
соп стве не кул ту ре (због че га је ре ди го вао текст Гру ја Ме хан џи ћа, из ба цив ши је 
из при по вед ног тки ва бај ке Ажда ја и ца рев син) и окол но шћу да је тер мин игра у 
Ву ко во вре ме по кри вао углав ном над ме та ња или за ба ву за од ра сле „или бар од ра-
сли је осо бе“ (клис, пр стен, кр ма ча, ви но, зец, ска ка ње, ме таљ ка, обр таљ ка, рва ње, 
ни шан), али и на по сте пе но про ди ра ње гра ђан ског кон цеп та де тињ ства у Ср би ју 
де вет на е стог ве ка, о че му ре чи то све до чи опет Ву ко во, ово га пу та ру со ов ски и про-
све ти тељ ски ин спи ри са но и кон стру и са но се ћа ње на соп стве но де тињ ство, про-
ве де но „по шу ми код сви ња, код ко за и код ова ца [...] у нај срећ ни је му со сто ја ни ју 
смерт них“, као и не што по зни ји ре пер то ар Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја, где је лут ка већ 
са свим де фи ни са на као де чи ји сим бо лич ки ре кви зит („Пе ра као док тор“, „Не во ља 
с та ким бра том“, „Ми ле ви на лут ка Бел ка“, „Но ва ра дост“ итд.). Дра ма ти чан кон-
тра пункт овим тек сто ви ма ну ди, ка ко то по ка зу је Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, 
до жи вљај де тињ ства у дра ма ма Ми ле не Мар ко вић и Би ља не Ср бља но вић, где су 
де ца стар ма ла, а ро ди те љи не зре ли, не са мо стал ни и ин фан тил ни, а де тињ ство 
уто пиј ски и пер вер ти ра ни еска пи зам.

У књи зи Пи шем ти при чу Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић с ве ли ком еру ди-
ци јом и с ла ко ћом вр сног знал ца и усме не и пи са не кул ту ре го во ри, ка ко је у под-
на сло ву ис так ну то, о ре флек си ма усме не књи жев но сти и тра ди ци о нал не кул ту ре 
у пи са ној књи жев но сти и са вре ме ној кул ту ри Ср ба, али и мно го ви ше и ши ре од 
то га. Це ли ном ана ли зи ра ног кор пу са – и у ди ја хро ном и у жан ров ском и у ме диј-
ском по гле ду – крај ње ком плек сног, исто вре ме но се раз ли ста ва ју ти по ви мо гу ћих 
и оства ре них ди ја ло га мо дер не кул ту ре с мит ско-фол клор ним пред ло шци ма, ука-
зу је на про дук тив ност фол клор них стра те ги ја и об ли ка, али и на за пре те не по тен-
ци ја ле фол кло ра са мог, ко ји се тек из пост мо дер не и „пост ху ма не“ пер спек ти ве мо гу 
са гле да ти. Ана ли зе при том за хва та ју фун да мен тал не те ме сва ке кул ту ре – про стор, 
вре ме, бо ју, иден ти тет, жа нр, све то – што их чи ни дра го це ним и без ком па ра тив ног 
са ме ра ва ња.

Др Ли ди ја Д. Де лић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град
li di ja.bo sko vic @gmail.co m
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О ЛИН ГВИ СТИЧ КИМ КРУ ГО ВИ МА ИРЕ НЕ ГРИЦ КАТ*

(Рај на Дра ги ће вић (ур.). Кру го ви Ире не Гриц кат (се ман тич когра ма тич ка  
ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи ка). Бе о град: Са вез сла ви стич ких  

дру шта ва Ср би је, 2020, 587 стр.)

1. Не дав но је ши рој јав но сти по стао до сту пан збор ник Кру го ви Ире не Гриц кат 
(се ман тич когра ма тич ка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка), уред ни ка проф. др Рај не 
Дра ги ће вић – де ло ко ји има из ра зи то ве ли ку вред ност за све са да шње и бу ду ће 
про у ча ва о це срп ског је зи ка. Књи гу су ре цен зи ра ли ака де мик Пре драг Пи пер, проф. 
др Да рин ка Гор тан-Премк и др Ста на Ри стић.

Овај збор ник ну жно је при ка за ти из нај ма ње три раз ло га. Нај пре, да би се о 
ње го вом об ја вљи ва њу и ње го вој до ступ но сти оба ве сти ла јав ност, пре све га лин-
гви стич ка (ср би стич ка), бу ду ћи да ра до ви оку пље ни у овом збор ни ку, ка ко на во ди 
уред ник, пред ста вља ју не за о би ла зну ли те ра ту ру за сла ви сте, али и за сту ден те 
ср би сти ке и сла ви сти ке. Дру ги раз лог ле жи у са мој кон цеп ци ји књи ге – у њој су 
оку пље ни вред ни ра до ви Ире не Гриц кат, јед ног од нај зна чај ни јих срп ских лин-
гви ста дру ге по ло ви не 20. ве ка, из обла сти твор бе ре чи, гра ма ти ке, се ман ти ке и 
лек си ко гра фи је срп ског је зи ка, ко ји до сад ни су би ли об ја вље ни као це ли на. Уред-
ник их је кла си фи ко вао у уже те мат ске це ли не. Нај зад, ова књи га до но си нам мо-
гућ ност уви да у жи вот и ли гви стич ки опус на ших прет ход ни ка, ка ква је Ире на 
Гриц кат, али и свест о де ла њу на ших са вре ме ни ка, ка ква је проф. др Рај на Дра ги-
ће вић, ко ја је на овај на чин са вре ме ној ср би стич кој ли те ра ту ри при дру жи ла је дан 
са др жа јан и по све ко ри стан збор ник.

1.1. Уред ник на по чет ку збор ни ка об ја шња ва ка ко је на стао ова ко сим бо ли чан 
на слов, ко ји нас уво ди у раз ли чи те, ме ђу соб но по ве за не, ис тра жи вач ке сег мен те 
бо га тог ства ра ла шта Ире не Гриц кат:

Овај збор ник је на сло вљен Кру го ви Ире не Гриц кат, а та кав на слов 
на мет нуо се из ви ше раз ло га. Глав на осо би на кру га је сте ње го ва склад на 
уо кви ре ност. Уну тра шњост кру га ои ви че ну кру жни цом (кру жном ли ни јом) 
ис пу ња ва уо кви ре ни за тво ре ни про стор у ко јем вла да уну тра шња си стем-
ност, уре ђе ни жи вот, соп стве не за ко ни то сти, свој стве на ло ги ка. Ин те ре со-
ва ња Ире не Гриц кат на лик су кру го ви ма ко ји има ју соп стве ни иден ти тет, 
али се и пре пли ћу – лин гви сти ка, лек си ко гра фи ја, есе ји сти ка, по е зи ја, му-
зи ка, ма те ма ти ка, пре во ђе ње је су кру го ви у ко ји ма се кре та ла Ире на Гриц-
кат и та број на ин те ре со ва ња обе ле жи ла су њен жи вот (стр. 45).

1.2. Збор ник по чи ње увод ним по гла вљем На уч ни и умет нич ки кру го ви Ире не 
Гриц кат уред ни ка Р. Дра ги ће вић, за ко јим сле ди Реч уред ни ка. Увод но по гла вље, 
ко је се про те же на три де сет и шест по чет них стра ни ца, ис црп но бе ле жи раз ли чи те 
по је ди но сти из жи во та зна чај не лин гви сти ки ње ко јој је збор ник по све ћен, по чев од 
ње ног жи во та, пре ко лин гви стич ких ин те ре со ва ња, мо ти ва ци ја за на уч на ис тра жи-

* Овај рад фи нан си ра ло је 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 пре ма Уго во ру број 451-03-68/2020-14/200174 ко ји је скло пљен са Ин сти ту том 
за срп ски је зик СА НУ.
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ва ња, те о риј ско-ме то до ло шког при сту па у ра до ви ма, нај че шћим те ма ма ис тра жи-
ва ња, те до ње них не лин гви стич ких пре о ку па ци ја, по пут по е зи је, есе ји сти ке итд.

2. Три де сет ра до ва И. Гриц кат кла си фи ко ва но је у де вет по гла вља – ужих 
те мат ских це ли на: I. Гла гол ска се ман ти ка, II. При ло шка се ман ти ка, III. Се ман ти ка 
не про мен љи вих ре чи, IV. Твор бе но-се ман тич ке од ли ке де ри ва та, V. Се ман тич ко-
-гра ма тич ка уло га пре фик са ци је, VI. Се ман тич ка уло га су фик са ци је у про шло сти 
и да нас, VII. Па ра диг мат ски лек сич ки од но си: ан то ни ми ја, VI II. Син таг мат ски 
лек сич ки од но си, IX. Лек си ко гра фи ја.

2.1. Пр во по гла вље, под на зи вом Гла гол ска се ман ти ка, ори јен ти ше се, у два 
за себ на ра да, на се ман ти ку гла го ла има ти и зна чи ти. У пр вом ра ду И. Гриц кат ана-
ли зи ра ком плек сан раз вој се ман тич ки бо га тог гла го ла има ти, узи ма ју ћи у об зир 
ве ли ку ра зно ли кост зна че ња и ње го ве син так сич ке упо тре бе, и ука зу ју ћи на зна-
чењ ска по ме ра ња у прав цу нај ра зли чи ти јих пре не се них и ап стракт них пред ста ва. 
Дру ги рад, по све ћен не што си ро ма шни јој се ман ти ци гла го ла зна чи ти, има за глав-
ни циљ да на осно ву кон крет них при ме ра пред ста ви ка ко се од ре ђе но зна че ње 
’до га ђа’ и ка ко се у ње го вом утвр ђи ва њу при ли ком реч нич ке об ра де мо гу ја ви ти 
од ре ђе ни про бле ми – од но сно, ка ко се у не ким слу ча је ви ма тек у кон тек сту мо же 
до би ти од го ва ра ју ћа иден ти фи ка ци ја. 

2.2. По гла вље При ло шка се ман ти ка об у хва та шест ра до ва И. Гриц кат, у ко-
ји ма су об ра ђе ни раз ли чи ти до ме ни при ло шке се ман ти ке. Пр ви рад, о од но су при-
ло га пре ма при де ви ма и при дев ским зна че њи ма, раз ма тра по ја ву ви ше знач но сти 
и ви ше функ ци о нал но сти од ре ђе них ре чи. У сле де ћем ра ду, под на сло вом О јед ној 
осо бе но сти при ло га и при ло шких син таг ми у срп ско хр ват ском је зи ку, ау тор ка 
ука зу је на гу бље ње об лич ког раз ли ко ва ња при из ра жа ва њу кре та ња и ми ро ва ња. 
Дру гим ре чи ма, го во ри се о по ја ви у ко јој се ма ни фе сту је та ква иста тен ден ци ја 
– о из ве сним при ло зи ма за ме сто и син таг ма ма са ме сним зна че њем ко је мо гу у 
књи жев ном је зи ку зна чи ти под јед на ко од ред бу за пра вац кре та ња и од ред бу за 
ба вље ње на јед ном ме сту. У тре ћем ра ду, го во ре ћи о при ло зи ма у до ма ћој лин гви-
стич кој на у ци, И. Гриц кат да је пре глед не ких тврд њи и ана ли за раз ли чи тих је зич ких 
зна ла ца, из ре че них у раз ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма и окол но сти ма, ко је се 
ба ве при ло шком про бле ма ти ком. У дру гом де лу овог са др жај ног ра да ау тор ка на-
во ди и мо гућ но сти да љих ана ли за и по сто је ће тен ден ци је код при ло шких ре чи у 
ак ту ел ном је зич ком тре нут ку. Рад При ло шке ре чи по сма тра не кроз фе но мен анто
ни ми је об у хва та два раз ли чи та је зич ка про бле ма – пи та ње ан то ни ми је и пи та ње 
упо тре бе при ло га уз гла го ле. Гра ђа је по де ље на у две ве ли ке ка те го ри је: на при ме ре 
са при ло зи ма осо бин ских зна че ња и на при ме ре са при ло зи ма ди мен зи о нал них 
зна че ња (про стор них и вре мен ских). Да љом кла си фи ка ци јом уну тар из дво је них 
ка те го ри ја ау тор ка је да ла осврт на при ро ду при ло шких ре чи по сма тра ју ћи их у 
ан то ни мич ним, од но сно опо зит ним по ло жа ји ма. У крат ком ра ду О не ким зна че
њи ма у за ме нич ким (и при ло шким) ре чи ма на к, И. Гриц кат ука зу је на чи ње ни цу да 
у за ме ни ци ма и у ре чи ма за ме нич ког по ре кла на к, осим упит ног и од но сног зна-
че ња, мо же по сто ја ти и до пу сно зна че ње, те да се код та квих ре чи мо же ја ви ти и 
сво је вр сна се ман ти ка ге не ра ли зо ва но сти. У по след њем ра ду дру гог по гла вља, ко ји 
но си на зив По ја ве ме та фо рич но сти у при ло зи ма, ау тор ка ука зу је на мо гу ћу да љу 
раз ра ду не ких до тад већ про у ча ва них по ја ва. Цен трал ни део ра да по све ћен је ег зем-
пли фи ка ци ји ме та фо рич них по ма ка у при ло зи ма као де тер ми на то ри ма гла го ла.

2.3. Тре ће по гла вље – Се ман ти ка не про мен љи вих ре чи – у пр вом ра ду осве тља-
ва се ман тич ки по тен ци јал по је ди них не про мен љи вих ре чи, а у дру гом се ман ти ку 
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пред ло га за у срп ском је зи ку. Пр ви рад овог по гла вља об у хва та па жљи ви ју ана ли зу 
не ких ве зни ка, при ло га, па и реч ци, ко ји, по ред сво је при мар не се ман ти ке, мо гу у 
од ре ђе ним окол но сти ма да све до че и о из мен љи во сти сво је се ман тич ке су шти не, 
и то уз при ла го ђа ва ње по сто је ћим им пли ка ци ја ма. У дру гом ра ду да је се уоп штен 
пре глед се ман ти ке пред ло га за у срп ском је зи ку, уз ис ти ца ње по је ди них до дат них 
на чел них за па жа ња. 

2.4. По гла вље Твор бе носе ман тич ке од ли ке де ми ну ти ва оку пља три ра да, пре 
све га, о гла гол ској де ми ну ци ји. Пр ви рад Де ми ну тив ни гла го ли у срп ско хр ват ском 
је зи ку, ко ји је ујед но и дру ги нај о бим ни ји рад у овом збор ни ку, по све ћен је фе но-
ме ну гла гол ске де ми ну ци је у на шем је зи ку – нај пре, сред стви ма ко ји ма се она 
по сти же и њи хо вој кла си фи ка ци ји, по чев од нај ра спро стра ње ни јег и нај за сту пље-
ни јег сред ства, ка кво је до да ва ње гла гол ских су фик са на ко рен гла го ла, пре ко 
сра ста ња гла го ла са из ве сним пре фик си ма, до пер фек ти зо ва ња обич них им пер фек-
тив них гла го ла за ме ном њи хо вих осно вин ских на ста ва ка осно вин ским на став ком 
-ну-. На са мом кра ју ра да на ла зи се крат ко по гла вље о про бле ма ти ци ауг мен та-
тив них гла го ла. Дру ги рад, под на зи вом Зна че ња афик сал не гла гол ске де ми ну ци је, 
по ла зи од де ла кор пу са при ку пље ног за по тре бе ау тор ки ног дру гог ра да, са еле мен-
ти ма к и ц. И. Гриц кат у овом ра ду до ла зи до за кљу ча ка да де ми ну тив ни гла го ли 
до би ја ју сво је зна че ње: (а) од зна че ња основ них гла го ла, (б) од зна че ња афик сних 
мор фе ма, (в) од не по сред но дру гог кон тек ста, (г) од ши рег кон тек ста и кон си ту а ци-
је. По след њи рад по све ћен де ми ну ци ји но си на слов О не ким осо бе но сти ма де ми ну
ци је. У овом је ра ду при ка зан чи тав спек тар раз ли чи тих пи та ња, ко ја за јед но во де 
ка за кључ ку да ра зно род ни фак то ри мо гу уче ство ва ти у про це су де ми ну и ра ња. То 
су оп ште лек сич ка зна че ња ко ја су на ста ла де ми ну ци јом, за тим фор мал на и се-
ман тич ка раз јед на ча ва ња, че сто ис по ље ни сти ли стич ки еле мен ти, те твор бе на и 
се ман тич ка флу ид ност у раз во ју је зи ка.

2.5. Пе то по гла вље, под на зи вом Се ман тич когра ма тич ка уло га пре фик са ци је, 
са др жи три ра да. У пр вом ра ду, под на сло вом Шта да је за про у ча ва ње гла гол ске 
се ман ти ке чи ста (гра ма тич ка) пер фек ти за ци ја пу тем пре фик са ци је, по ла зи се 
од по став ке да се пре фик са ци јом мо же оства ри ти чист вид ски од нос из ме ђу им-
пер фек тив ног и пер фек ти зо ва ног гла го ла. Основ на је прет по став ка да по сто ји 
’хе те ро се ми ја’ основ ног гла го ла или да су мо гу ћа раз ли чи та ту ма че ња да тог гла-
гол ског зна че ња. По ка зу је се да ’хе те ро се ми ји’ им пер фек тив них гла го ла од го ва ра 
’хе те ро мор фи ја’ пер фек тив них. Гра ђе ње тре ћег чла на у мно гим слу ча је ви ма зна-
чи ис ти ца ње оства ре ња јед ног од ре ђе ног зна че ња или зна чењ ског сме ра у основ ном 
гла го лу. Уз то, ау тор ка на во ди да је ма ње уо би ча је на упо тре ба им пер фек ти зо ва ног 
пре фик си ра ног гла го ла у срп ско хр ват ском је зи ку по ве за на са ве ћом се ман тич ком 
оп те ре ће но шћу основ ног им пе р фек тив ног гла го ла. Дру ги рад, ко ји но си на слов 
Од ли ке гла гол ског вид ског пар ња штва као се ман тич ки ин ди ка то ри, са др жи ана-
ли зу од но са из ме ђу пре фик си ра них пер фек тив них гла го ла и од го ва ра ју ћих се кун-
дар но им пер фек ти зо ва них. Тре ћи и по след њи рад у овом по гла вљу ба ви се ана ли зом 
пре фик са с(а) уз гла го ле, по ла зе ћи од два основ на аспек та – ети мо ло шког и се ман-
тич ког. До шло се до три глав на за кључ ка: (1) да је овај пре фикс очи глед но у дав ним 
епо ха ма по чео да утвр ђу је сво ју зна чењ ску слу жбу у јед ном прав цу, од но сно да се 
њи ме до ла зи ло до гла гол ског са др жа ја фи на ли за ци је, мак си мал ног при бли жа ва ња 
не ке рад ње или ста ња кра ју за ми шље ног оства ре ња; (2) да је овај пре фикс, као и 
дру ги, мо гао да из гу би при мар но зна че ње или зна че ња, те да до би је уло гу чи стог, 
гра ма тич ког пер фек ти зо ва ња, и (3) да код пре фик са с(а)- из дво је но сто ји се ман ти ка 
абла тив но сти, одва ја ња у стра ну или на ни же.
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2.6. За њим сле ди по гла вље Се ман тич ка уло га су фик са ци је у про шло сти и 
да нас. У пр вом ра ду, под на сло вом По ку ша ји ства ра ња срп ске на уч не тер ми но ло
ги је сре ди ном про шлог ве ка, реч је о ини ци ја ти ви Дру штва срп ске сло ве сно сти из 
1842. го ди не, ко ја је би ла усме ре на на ства ра ње срп ске тер ми но ло ги је за раз не гра не 
на уч ног и дру штве ног жи во та. У дру гом ра ду, ко ји је ви ше пре глед ног ти па, у 
основ ним се цр та ма по на вља ју за па жа ња не ких ау то ра о де ри ва ти ма на ар и де лом 
на ач, с ак цен том на они ма ко ја има ју ве ћу вред ност за да ље за кључ ке о овој те ми. 
Тре ћи рад, ко ји но си на слов О су фик су ак и у ве зи с њим, об у хва та ана ли зу не пре-
фик си ра них де но ми на тив них из ве де ни ца при мар но де ми ну тив ног зна че ња. По-
ка зу је се, нај пре, да у срп ском је зи ку по сто је об лич ки по ду дар ни, а у зна чењ ској 
упо тре би раз ли чи ти су фик си -ак. На кра ју ра да ана ли зи ра ју се и срод ни су фик си 
-ић и ар.

2.7. По гла вље Па ра диг мат ски лек сич ки од но си: ан то ни ми ја са др жи два ра да, 
пр ви – уоп ште не те ма ти ке, под на сло вом О ан то ни ми ји, и дру ги – та ко ђе ши ре по-
ста вље них те мат ских окви ра, под на сло вом О не ким про бле ми ма не га ци је у срп ско
хр ват ском је зи ку. Пр ви, по оби му кра ћи рад из но си бит на за па жа ња о лек сич ком 
од но су ан то ни ми је, те по де лу ан то ни ма на пот пу не и не пот пу не, ко ји се да ље 
илу стру ју ти пич ним при ме ри ма. Дру ги, знат но обим ни ји рад има за те му по ло жај 
реч це за не га ци ју у од но су на гла гол, од но сно пре ди кат у ре че ни ци, с освр том на 
ста ње у ру ском је зи ку и у не ким дру гим сло вен ским је зи ци ма. За кљу чу је се да 
те жња еле мен та за не га ци ју да сто ји ис пред лич ног гла гол ског об ли ка мо ра би ти 
ста ра по ја ва, на сле ђе на још из ин до е вроп ске за јед ни це. Гу бље ње те тен ден ци је у 
ру ском је зи ку ау тор ка по ве зу је са гу бље њем по моћ ног гла го ла, а си ту а ци ју у дру-
гим сло вен ским је зи ци ма, где се реч ца за не га ци ју ста вља и ис пред дру гих ре чи 
осим гла го ла, на зи ва ’јед ним про ла зним и чи сто књи шким из не ве ра ва њем сло-
вен ске тра ди ци је’.

2.8. Осмо по гла вље Син таг мат ски лек сич ки од но си, са др жи два ве о ма ис црп на 
ра да И. Гриц кат, ко ји од ра жа ва ју ње но ин те ре со ва ње и за сти ли стич ка пи та ња. Пр ви 
рад но си на слов Стил ске фи гу ре у све тлу је зич ких ана ли за. Глав ни ци ље ви ра да 
је су, пр во, да се са др жи на уџ бе ни ка из те о ри је књи жев но сти о стил ским фи гу ра ма 
пре ба ци на по ље на у ке о је зи ку и, дру го, да се по ка же да се ра зно вр сна про ши ри-
ва ња и по ме ра ња зна че ња мо гу на ћи у мно го ве ћем оп се гу не го што се то на во ди 
у те о ри ји књи жев но сти. При том је из вр ше на де таљ на ка те го ри за ци ја стил ских 
фи гу ра са лин гви стич ког ста но ви шта. У дру гом ра ду, под на зи вом Екс пре сив не 
син таг ме са ге ни ти ви ма у срп ско хр ват ском је зи ку, глав ни за да так је да се об ја сне 
по је ди ни ма ње про у ча ва ни ти по ви син таг ми са ад но ми нал ним ге ни ти ви ма, ко је 
ау тор ка под во ди под оп шти на зив – екс пре сив не син таг ме. 

2.9. Крај ње, де ве то по гла вље, под на зи вом Лек си ко гра фи ја, оку пља шест са-
др жај них ра до ва о лек си ко граф ским те ма ма, по ве за них пр вен стве но са Реч ни ком 
СА НУ и про бле ми ма с ко ји ма се И. Гриц кат су сре та ла ра де ћи на овом реч ни ку, јер, 
ка ко на во ди уред ник збор ни ка (стр. 14), „она се ни је за др жа ва ла са мо на то ме да 
у реч ни ку по ну ди ре ше ња, већ се њи ма све стра но и ис црп но ба ви ла у сво јим на-
уч ним сту ди ја ма”. Пр ви два ра да чи не це ли ну, оба но се на слов Ака де ми(ј)ски реч
ни ци и њи хо ви за да ци – По во дом пр ве књи ге Реч ни ка Срп ске ака де ми је на у ке. Пр ви 
рад има при ро ду увод ног ра да у те ма ти ку. У ње му се да је оп шти пре глед де лат но-
сти ака де ми ја, нај пре у све ту (у Ита ли ји, Фран цу ској, Шпа ни ји, Ру си ји и Че шкој), 
а за тим и у на шим кра је ви ма, где се па жња по све ћу је Ју го сла вен ској ака де ми ји 
зна но сти и умјет но сти и из ра ди ње ног реч ни ка. У дру гом је ра ду цен трал на те ма 
исто ри јат Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти и из ра де Реч ни ка срп ско хр ват ског 
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књи жев ног и на род ног је зи ка, по зна тог као Реч ник СА НУ. Ау тор ка ука зу је на то 
ко је за дат ке тре ба ре ша ва ти и о ко јим окол но сти ма тре ба во ди ти ра чу на при ра ду 
на ова ко ве ли ком лек си ко граф ском по ду хва ту. У тре ћем ра ду ау тор ка се ба ви лек-
си ко граф ским по ступ ци ма у реч ни ци ма СА НУ и ЈА ЗУ. Ана ли зи ра се тех ни ка ра да 
у овим реч ни ци ма, што да ље по вла чи и од ре ђе на пи та ња ко ја се ти чу кон крет не 
фор му ла ци је зна че ња. Че твр ти рад, Про бле ми опи сне лек си ко гра фи је, пру жа пре-
глед од ре ђе них лек си ко граф ских про бле ма на при ме ру Реч ни ка СА НУ, где ау тор ка 
ко ри сти про стор да ука же и на не ке од бу ду ћих за да та ка. У пе том ра ду, ко ји но си 
на зив Реч ник срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти – по че ци, лик, пер спек ти ве, а 
ко ји је на стао по во дом сто те го ди шњи це од осни ва ња Срп ске ака де ми је на у ке и 
умет но сти и пр вих при пре ма за из ра ду Реч ни ка СА НУ, да је се оп шир ни пре глед 
то ка ра да на овом реч ни ку, од пр во бит них за ми сли и кон цеп ци ја, пре ко раз ли чи-
тих не до у ми ца у ве зи са из бо ром гра ђе и дру гих кључ них, по ла зних опре де ље ња, 
до на пре до ва ња и уса вр ша ва ња реч нич ких по сту па ка. По след њи рад овог по гла вља 
је ујед но и нај о бим ни ји и нај са др жај ни ји рад це ле књи ге, бу ду ћи да се про те же чак 
на 86 стра ни ца. У овом ис црп ном ра ду под на сло вом На у ка о је зи ку у де лат но си 
Ака де ми је ау тор ка пред ста вља де ло ва ње нај ви ше на уч не уста но ве код Ср ба, ко ја 
је од свог осни ва ња но си ла раз ли чи те на зи ве: Дру штво срп ске сло ве сно сти (ДСС), 
Срп ско уче но дру штво (СУД), Срп ска кра љев ска ака де ми ја одн. Срп ска ака де ми ја 
на у ка (СКА, САН) и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти (СА НУ), те бе ле жи је-
зич ке ак тив но сти ње них чла но ва и са рад ни ка, по зна тих је зич ких зна ла ца, као и 
њи хо ва лин гви стич ка оства ре ња и до при но се.

3. На кра ју, оста је нам са мо да за кљу чи мо да оку пље ни вред ни ра до ви Ире не 
Гриц кат сво јом са др жај но шћу, бо гат ством те ма и оби љем на уч них по стиг ну ћа 
пред ста вља ју не за о би ла зно шти во, пре све га, за све ис тра жи ва че срп ског и дру гих 
сло вен ских је зи ка, са да шње и бу ду ће, али и за све за љу бље ни ке у је зич ке те ме. Ове 
ра до ве, ко ји за пра во пред ста вља ју нај ва жни је и нај ци ти ра ни је ра до ве И. Гриц кат 
о са вре ме ном срп ском је зи ку, оку пи ла је и уре ди ла проф. др Рај на Дра ги ће вић, за-
о кру жив ши та ко овај је дин стве ни и дра го це ни збор ник, те пре дав ши га све срд но 
ши рој јав но сти на увид и кор ши ће ње.

Мср Бо ја на Д. То дић Сан ко вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11 000 Бе о град 

bo ja na.to dic @isj.sa nu.ac .rs 
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UDC 821.163.41:929 Maticki M.

МИ О ДРАГ МА ТИЦ КИ (1940–2020)

У уто рак, 7. ју ла 2020, у веч ност се пре се лио др Ми о драг Ма тиц ки, књи жев ни 
исто ри чар, књи жев ник, уред ник, ан то ло ги чар, ру ко во ди лац те мељ них ин сти ту-
ци ја срп ске кул ту ре, књи жев но сти и на у ке. Са хра њен је 10. jула 2020. на Но вом 
гро бљу у Бе о гра ду.

Ро ђен је 1. но вем бра 1940. го ди не у Ве ли ком Сре ди шту код Вр шца. Ди пло-
ми рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 1963, ма ги стри рао 1965 (На род на 
лир ска по е зи ја Вој во ди не) и док то ри рао 1972 (Срп ско хр ват ска гра ни чар ска епи ка). 
От ка ко се пре пе де сет и шест го ди на огла сио у књи жев ној јав но сти пе снич ком збир-
ком Кроз пр стен ја бу ку (Вр шац, 1964) и, исте го ди не, члан ком Вук као књи жев ник 
– са вест свог вре ме на у но во сад ском Днев ни ку, Ми о драг Ма тиц ки је до да нас 
ство рио нео бич но ра зно вр стан и оби ман опус, ка кав се рет ко сре ће. У раз у ђе ном 
и бо га том де лу, до ми нант не су три обла сти ње го вих на уч но и стра жи вач ких ин те-
ре со ва ња – про у ча ва ње срп ског усме ног ства ра ла штва, за тим из у ча ва ње срп ске 
књи жев не пе ри о ди ке, као и ин тер пре ти ра ње де ла срп ске по е зи је и про зе од Лу ки-
ја на Му шиц ког, До си те ја Об ра до ви ћа, па све до Вас ка По пе и Све тла не Вел мар 
Јан ко вић. Осим број них чла на ка, ко ји су по пи са ни у Би бли о гра фи ји Ми о дра га Ма-
тиц ког, ко ју је пе дант но са ста вио Ста ни ша Во ји но вић у збор ни ку ра до ва Фол клор, 
по е ти ка, књи жев на пе ри о ди ка (Бе о град, 2010), Ма тиц ки је о овим књи жев ним 
по ја ва ма и фе но ме ни ма об ја вио де вет ве о ма за па же них књи га: Срп ско хр ват ска 
гра ни чар ска епи ка (1974), Епи ка устан ка (1982), Би бли о гра фи ја срп ских ал ма на ха 
и ка лен да ра (1986), По нов ни це, ти по ви од но са усме не и пи са не књи жев но сти (1989), 
Ле то пис срп ског на ро да. Три ве ка ал ма на ха и ка лен да ра (1997), Исто ри ја као пре
да ње (1999), О срп ској про зи (2000), Је зик срп ског пе сни штва (2003), Срп ска књи
жев на пе ри о ди ка 1766–1850 (2016). 

Пре ма ре зул та ти ма ни ма ло не за о ста ју до ме ти Ми о дра га Ма тиц ког у де лат-
но сти ма об ја вљи ва ња и при ре ђи ва ња књи жев не гра ђе, чак у из ве сним по ду хва ти-
ма и на ди ла зе зна чај на уч но и стра жи вач ког де ла. Не у мор но ис тра жу ју ћи и ожи-
во тво ра ва ју ћи бо га то на сле ђе, за то мље но ме ђу ко ри ца ма древ них, од ло же них и 
за бо ра вље них књи га, ал ма на ха, ка лен да ра, ча со пи са, ли сто ва, Ма тиц ки је на уч ној 
и за ин те ре со ва ној јав но сти пру жио на увид дра го це ни кор пус не по зна тих и те же 
до ступ них за пи са и гра ђе усме ног по ста ња. При ре ђи вач ки спи сак је по ду га чак, па 
из два ја мо са мо нај ва жни је. У окви ру Би бли о те ке усме не књи жев но сти, у из да њу 
Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, об ја вио је књи ге: Еп ске 
на род не пе сме у Ле то пи су Ма ти це срп ске (1983), На род не пе сме у Ви ли (1985), а у 
ко а у тор ству са исто ри ча рем Ми ло ра дом Ра де ви ћем На род не пе сме у срп ској пе
ри о ди ци до 1864 (2007) и На род не пе сме у Срп скодал ма тин ском ма га зи ну (2010). 
У ис тој Би бли о те ци, с од лич ним пред го во ром, Ма тиц ки је пост хум но об ја вио и 
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Ра де ви ћев ру ко пис По сло ви це и из ре ке у срп ској пе ри о ди ци 1818–1877 (2018), чи ме 
је ус пео да за о кру жи ре пер то ар срп ских по сло ви ца и из ре ка 18. и 19. ве ка. Са про-
прат ним сту ди ја ма, об ја вио је два на уч на и кри тич ка из да ња ко ја се од но се на 
жи вот, оби ча је и ства ра ла штво гра ни чар ске по пу ла ци је: Од сна до за па да. Лир ске 
пе сме Ба нат ске вој не гра ни це из збир ке Вла да на Ар се ни је ви ћа (1976) и Жи вот Срба 
гра ни ча ра Ни ко ле Бе го ви ћа (1986). При ре дио је и фо то тип ско из да ње збир ке Ба чван
ске пе сме Сте ва на Бо шко ви ћа из 1862. го ди не (1987), а по том и фо то тип ско из да ње 
Ву ко вог ка лен да ра Да ни це (2005–2007). Ви со ко вред ну ју ћи ву ков ски курс Сто ја на 
Но ва ко ви ћа, Ма тиц ки је при ре дио ње го ву књи гу Ко со во (1995) са оп шир ном и 
за па же ном сту ди јом Ко сов ска епо пе ја Сто ја на Но ва ко ви ћа. У са рад њи са Вла ди-
ми ром Ђу ри чи ћем са ста вио је књи гу ко ја је са же ла сву ра зно вр сну гра ђу Ву ка 
Ка ра џи ћа о Не го тин ској кра ји ни (2001). При ре дио је и збир ку Сев да лин ке. Би сер
пе сме за пе ва ње (2008) Јан ка М. Ве се ли но ви ћа, из ра див ши у до дат ку за ни мљив 
по ет ски реч ник, као и те мат ско-мо тив ски ре ги страр по пу лар ног, али не до вољ но 
про у че ног жан ра. Осим то га, при ре дио је и кри тич ка из да ња де ла Јо ва на Сте ри је 
По по ви ћа, До си те ја Об ра до ви ћа и Па вла По по ви ћа.

Ми о драг Ма тиц ки био је по све ћен и ан то ло ги чар ским иза зо ви ма. Са ста вио 
је три цвет ни ка на род них умо тво ри на. Нај пре је из дво јио жа нр ту жба ли це у књи-
зи Дво ри са мо тво ри (1979), а по том је вр шио об у хват ни је се лек ци је у окви ру књи-
жев них ро до ва, у две књи ге об ја вље не 2003. го ди не: Ан то ло ги ја срп ске на род не 
ли ри ке и Злат на ја бу ка и 99 па у ни ца. Ан то ло ги ја срп ских на род них при по ве да ка. 
Исте го ди не об ја вио је и по пу лар ни је из да ње Све то сав ску чи тан ку, а по во дом 
две ста го ди шњи це од бу не на да хи је по ја ви ла се и ње го ва Чи тан ка Пр вог срп ског 
устан ка (2004). Као је дан од нај и зра зи ти јих са вре ме них след бе ни ка Ву ка Ка ра-
џи ћа, Ма тиц ки је био оп чи њен Ву ко вим про зним уме ћем, па се ме ђу ње го вим 
по зни јим из да њи ма по ја ви ла и књи га При че о ре чи ма (2019), ко ја са жи ма Ву ко ве 
се ман тич ке ин тер пре та ци је лек си ко граф ских је ди ни ца и по сло ви ца. 

Као ма ло по знат би бли о граф ски де таљ спо ми њем да је Ми о драг Ма тиц ки 
при ре дио и збир ку пе са ма сво га оца про те Са ве Ма тиц ког под на зи вом Све то сав
ске пе сме (Из да ње си но ва, Бе о град, 1991). У из бор су ушле пе сме ко је су већ би ле 
об ја вље не у Пра во слав ном Ми си о на ру и Ве сни ку, али је ве ћи на оних ко је су би ле 
го ди на ма ре ци то ва не на Све тог Са ву, па су усме но пре но ше не, по ста ју ћи та ко и 
део оп ште све то сав ске тра ди ци је. 

Ка ко сам не дав но до знао из јед ног ин тер вјуа ко ји је М. Ма тиц ки дао уче ни ци 
основ не шко ле, он је са сво јим ста ри јим бра том Ми лен ком (1936–2001), по зна тим 
књи жев ни ком и но ви на ром, још у Вр шцу уре ђи вао по ро дич не но ви не. Страст ка 
по кре та њу и об ли ко ва њу те ку ће пе ри о ди ке ни је Ма тиц ког на пу шта ла до суд њег 
ча са. Осим то га што је уре дио ве ли ки број зна чај них на уч них из да ња и те мат ских 
збор ни ка (в. Би бли о гра фи ју, 2010), од 1980. до 1985. био је глав ни и од гор ни уред-
ник Књи жев не оп шти не Вр шац. У Ву ко вој за ду жби ни, 1994. по кре нуо је ка лен дар 
Да ни цу и био је с ака де ми ком На дом Ми ло ше вић Ђор ђе вић до жи вот ни глав ни и 
од го вор ни уред ник об но вље ног Ву ко вог гла си ла. Са сво јом Да ни цом под ми шком, 
нај ти ра жни јим на шим го ди шња ком, Ма тиц ки је про кр ста рио Ср би ју уз дуж и по-
пре ко и бо ра вио је у сла ви стич ким упо ри шти ма у све ту, где је апо ло гет ски ши рио 
Ву ко ве по ру ке у са вре ме ном кон тек сту. Ње го во је че до и Да ни ца за мла де, та ко ђе 
из да ње Ву ко ве за ду жби не, ко је је окре ну то школ ској по пу ла ци ји. Од 2003. до 2014. 
го ди не био је од го вор ни уред ник Књи жев не исто ри је, ре фе рент ног ча со пи са за 
на у ку о књи жев но сти Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност. Осим већ спо ме ну те 
Би бли о те ке усме не књи жев но сти, као уред ник еди ци је Ин сти ту та за књи жев ност 
и умет ност Сту ди је и рас пра ве уре дио је чак 40 књи га. У са рад њи са Ма ти цом срп-
ском по кре нуо је у Ин сти ту ту и уре ђи вао је еди ци ју Исто ри ја књи жев не пе ри о ди ке 
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у ко јој су об ја вље не мо но гра фи је о сто жер ним књи жев ним ча со пи си ма, као и њи-
хо ве би бли о гра фи је. 

Као ре дак по све ће ник на уч но и стар жи вач ким и уред нич ким де лат но сти ма, 
Ми о драг Ма тиц ки је јед на ко остао упам ћен и као ве о ма успе шан ру ко во ди лац 
нај зна чај ни јих ин сти ту ци ја на ци о нал не кул ту ре и на у ке. У Ин сти ту ту за књи жев-
ност и умет ност у Бе о гра ду за по слен је 1966, а од 1973, па све до пен зи о ни са ња 2007. 
го ди не, оба вљао је ду жност ди рек то ра Ин сти ту та. Прем да ста ло жен чо век, по се-
до вао је и ле пу осо би ну и ди пло мат ски дар да кон флик те раз ре ша ва мир но. Ве ли-
ка по кре тач ка енер ги ја и кон стант но одр жа ва ни ви со ки ни во ен ту зи ја зма, али, при 
том, и свој стве на ле жер ност, ко ја се ис по ља ва ла и у ње го вом ор га ни за ци о ном 
ра ду, знат но су по го до ва ли про дук тив но сти и ства ра лач кој ат мос фе ри ме ђу са рад-
ни ци ма Ин сти ту та. Исто ри ја об но вље не Ву ко ве за ду жби не у Бе о гра ду 1987. не-
рас ки ди во је по ве за на са име ни ма ака де ми ка Де ја на Ме да ко ви ћа и др Ми о дра га 
Ма тиц ког. Од 1996. до 2008. био је пред сед ник Управ ног од бо ра, а по сле то га па све 
до смр ти пред сед ник Скуп шти не Ву ко ве за ду жби не, ко јој је, уи сти ну, не се бич но 
и до жи вот но по да рио де це ни је струч ног до бро вољ ног ра да. Био је то је дан од оних 
љу ди ко ји ма је на ци о нал на кул ту ро ло шка ми си ја ву ков ске про ве ни јен ци је би ла 
из над или ба рем јед на ко ва жна с лич ним и при ват ним пре о ку па ци ја ма и ин те ре-
си ма. Та ко ђе, мно го је др жао до Ма ти це срп ске. За чла на са рад ни ка Ма ти це срп ске 
иза бран је 1979. го ди не, за стал ног чла на са рад ни ка Ма ти це срп ске иза бран је 1987. 
го ди не. Члан Од бо ра Оде ље ња за књи жев ност и је зик био је од 1979. до смр ти. У 
жи ри ју Бран ко ве на гра де Ма ти це срп ске био је од 1979. го ди не до 1991. го ди не. У 
уред ни штву Ле то пи са Ма ти це срп ске био је од ок то бра 1983. до но вем бра 1987. 
го ди не. У Управ ном од бо ру Ма ти це срп ске био је од 1987. го ди не до смр ти. За пот-
пред сед ни ка Ма ти це срп ске иза бран је 28. апри ла 2012. го ди не и на тој функ ци ји 
је био до 27. ју на 2020. го ди не. Зна чај ног тра га оста вио је у ра ду Ан дри ће ве за ду-
жби не, До си те је ве за ду жби не, Удру же ња фол кло ри ста Ср би је и мно гих дру гих 
ин сти у ци ја и удру же ња.

По себ но бо га то и ра зно вр сно по ље ње го ве де лат но сти би ло је и књи жев но 
ства ра ла штво, али ко је је, сма трам не за слу же но, оста ло у сен ци ње го вог на уч но-
и стра жи вач ког ан га жма на. Ме ђу тим, вре ме ће ве ро ват но по ка за ти да је срп ска 
књи жев ност у Ми о дра гу Ма тиц ком има ла из у зет ног пред став ни ка ко ји је не го вао 
све жа нр о ве. У Вр шцу је нај пре за по чео збир ка ма пе са ма: Кроз пр стен ја бу ку (1964) 
и Кир вај (1979); сле де књи ге при по ве да ка: Сва ко днев но хва та ње ве ве ри це (1998), 
Уз му зи ку ко ју во ли те (2000), Вуч јак Аде ле Ар ге ни (2004), Де се ти за мо ли тву (2006), 
Се но ви те при че (2008). Ипак, у бе ле три стич ком опу су Ми о дра га Ма тиц ког до ми-
ни ра ју ро ма ни од ко јих су не ки има ли ви ше из да ња: Тре ћи коњ (1979), Глу ва ла ђа 
(1987), Лу ди пе сак (1992), Иду Нем ци (1994, 2003), Пред ност гип са (2008), Це гер пун 
љу ба ви (2013), Ште ри ји на ба ро ка, при че и пе сме о Јо ва ну Сте ри ји По по ви ћу (2014). 
Низ се упот пу њу је и ро ма ни ма за де цу: Пљу ско фон (1995, 2008), Не ми ри ме де Же
ли ми ра (2006). У сво јим де ли ма Ма тиц ки је ожи вео вој во ђан ски, дал ма тин ски и 
бе о град ски ам би јент. У по то њем пе ри о ду, фор ми рао је по ет ску то по гра фи ју цен-
трал ног Бе о гра да и по себ но про сто ра Бај ло ни је ве пи ја це на ко ју је сва ко днев но 
ра до од ла зио да се у рас ко шној по јав но сти тр жни це су срет не с про дав ци ма, куп ци-
ма и про ла зни ци ма, ко је је па жљи во и за ин те ре со ва но по сма трао и слу шао, че сто 
пре та ка ју ћи њи хо ве при че у књи жев но тки во. Бли зак ствар но сној про зи, књи жев-
ни по сту пак Ми о дра га Ма тиц ког на по слет ку бих илу стро вао анег до том. Не дав но 
ми је је дан так си ста из уну тра шњо сти зе мље ис при чао да је во зио Ми о дра га Ма-
тиц ког у Бе о град. Пре кра ћу ју ћи вре ме, Ма тиц ки је под сти цао во за ча на раз го вор. 
Ка да се овај нај зад рас при чао, по ве рио је, из ме ђу оста лог, и јед ну соп стве ну љу бав-
ну аван ту ру пу ну уз бу ђе ња и опа сно сти. Не ду го за тим, за пре па шће ни так си ста је 
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у днев ној штам пи про чи тао сво ју при чу, а пот пи сник ре до ва био је ње гов бе о град-
ски кли јент. Иа ко Ма тиц ки ни је от крио иден ти тет так си сте, ипак је спо ме нуо 
ре ла ци ју пу то ва ња, па у бо ја зни да и ње го ва су пру га не про чи та чла нак, не срећ ни 
во зач но сио се ми шљу да от ку пи чи тав кон тин гент штам пе у сво ме ме сту. Та кав 
је био Ми о драг Ма тиц ки, хи тар, пред у зи мљив и не по сре дан ства ра лац ко ји је за 
со бом оста вио нео б у хва тан опус ко ји ни је јед но став но ни опи са ти а ка мо ли кри-
тич ки про це ни ти. 

Не ка му је веч на хва ла и сла ва! 

Др Бран ко Злат ко вић



UDC 81’1:929 Radovanović M.

АКА ДЕ МИК МИ ЛО РАД РА ДО ВА НО ВИЋ 
(1947–2020)

Ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић на пу стио нас је ово га ле та у сво јој 73. го ди ни 
жи во та. Оти шао је скром но и ти хо на свој пут у веч ни сан оста вив ши за со бом у 
на ма, ње го вим ђа ци ма, ко ле га ма, са рад ни ци ма и при ја те љи ма, не из мер ну пра зни ну 
и ту гу, али исто вре ме но не из бри си ва и дра га се ћа ња. Во лео је жи вот, во лео је људе, 
ко ле ге, сво је сту ден те пре све га, ко ји ма је пу них 45 го ди на ши рио ви ди ке и осве-
тља вао те ме из на у ке о је зи ку. Пле не ћи сво јим зна њем, ре чи то шћу, ша ла ма и јед но-
став но шћу, био је оми ље ни про фе сор мно гим ге не ра ци ја ма мла дих ко ји су се увек 
ра до ва ли ње го вим пре да ва њи ма.

Жи вот ни пут Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа за по чео је у Бе о гра ду 4. сеп тем бра 
1947. го ди не. Де тињ ство и ра ну мла дост про вео је у Са ра је ву, где је за вр шио основ ну 
и ни жу му зич ку шко лу, у ко јој је сви рао ви о ли ну. Жи вот у Са ра је ву, у не по сред ној 
бли зи ни ве ли ког пи сца Ме ше Се ли мо ви ћа, ко ји га је, ка ко је у сво јим се ћа њи ма на 
тај пе ри од жи во та Ра до ва но вић и сам спо ми њао, пр ви учио пра во пи су и гра ма ти-
ци, чвр сто му је остао уре зан у пам ће ње и де лом ути цао на об ли ко ва ње бу ду ћег 
ве ли ког лин гви сте. Са 15 го ди на пре се лио се са по ро ди цом у Но ви Сад и на ста вио 
да се шко лу је у чу ве ној гим на зи ји „Јо ван Јо ва но вић Змај”. На кон ма ту ре 1966. го-
ди не, на ње гов из бор сту ди ја ути цао је сплет окол но сти – по знан ство са Алек сан-
дром Иви ћем, си ном ве ли ких умо ва срп ске лин гви сти ке и за чет ни ка Но во сад ске 
лин гви стич ке шко ле, Мил ке и Па вла Иви ћа ко ји су жи ве ли у су сед ству. Про чи-
тав ши, на Алек сан дров са вет, књи гу Мил ке Ивић Прав ци у лин гви сти ци, мла ди 
ма ту рант опре де љу је се за сту ди је на Ка те дри за ју жно сло вен ске је зи ке Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду, на ко јој су та да пре да ва ли по зна ти срп ски лин гви сти 
Мил ка и Па вле Ивић, Ми ли вој Па вло вић, Пе тар Ђор ђић, Алек сан дар Мла де но вић. 
Књи га Прав ци у лин гви сти ци на дах ну ла га је и упу ти ла у сме ру лин гви стич ких 
сту ди ја, а ње на ау тор ка Мил ка Ивић, пре по знав ши у ње му вред ног и на да ре ног 
сту ден та из у зет ног по тен ци ја ла, ути ца ла је на ње гов да љи ака дем ски пут и на 
из бор те ма из лин гви сти ке, ко ји ма ће се ка сни је ба ви ти као нај бо љи пред став ник 
лин гви стич ке шко ле Иви ће вих. 

Гра де ћи сво ју ака дем ску ка ри је ру, Ми ло рад Ра до ва но вић 1970. го ди не за вр-
ша ва фа кул тет, упи су је ма ги стар ске сту ди је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра-
ду и исте го ди не би ва иза бран у зва ње аси стен та за Са вре ме ни срп ско хр ват ски 
је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Ма ги стар ски рад под на сло вом 
Оп ште лин гви стич ки аспект ка те го ри је „оба ве зни де тер ми на тор” у син так си 
од бра нио је 1972. го ди не, а са мо че ти ри го ди не на кон то га, већ 1976. го ди не, под 
мен тор ством про фе сор ке Ивић у Но вом Са ду, у сво јој 29. го ди ни, сти че зва ње док-
то ра на у ка од бра нив ши рад на те му Имен ски кон ден за тор ре че нич ног зна че ња у 
срп ско хр ват ском је зи ку, што му је омо гу ћи ло да 1977. го ди не бу де иза бран у зва-
ње до цен та за пред мет Оп шта лин гви сти ка. 
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Од аси стент ских да на па до кра ја свог рад ног ве ка про фе сор Ра до ва но вић је 
сво ју ка ри је ру уни вер зи тет ског про фе со ра про вео на Фи ло зоф ском фа кул те ту у 
Но вом Са ду, на Ка те дри за ју жно сло вен ске је зи ке – да на шњем Од се ку за срп ски 
је зик и лин гви сти ку, где је 1986. го ди не, у сво јој 39. го ди ни, иза бран у зва ње ре дов-
ног про фе со ра за пред мет Оп шта лин гви сти ка. До од ла ска у пен зи ју, 2015. го ди не, 
др жао је кур се ве из Уво да у лин гви сти ку, Оп ште лин гви сти ке, Син так се и се ман-
ти ке, Со ци о лин гви сти ке и Ре то ри ке са сти ли сти ком. Био је ха ри зма ти чан и ори ги-
на лан пре да вач ко ји је ге не ра ци ја ма сту де на та отва рао ви ди ке у је зик и ум чо ве ка. 
Због свог ши ро ког на уч ног де ло ва ња, као це ње ни про фе сор и до бар учи тељ, био је 
мен тор или члан ко ми си је за од бра ну и оце ну мно гих ма ги стар ских и док тор ских 
те за не са мо из сер бо кро а ти сти ке већ и из ан гли сти ке, гер ма ни сти ке, скан ди на ви-
сти ке, ру си сти ке, сло ва ки сти ке, ет но ло ги је, син так се и се ман ти ке, кон тра стив не, 
ког ни тив не, ге не ра тив не и оп ште лин гви сти ке. 

Био је ра до ви ђен гост и на уни вер зи те ти ма ши ром све та. У зва њу го сту ју ћег 
про фе со ра, као Фул брај тов сти пен ди ста, од 1988. до 1989. го ди не др жао је пре да ва-
ња у САД на Уни вер зи те ту Кор нел у Ита ци (De part ment of Mo dern Lan gu a ges and 
Lin gu i stics). Од 1999. до 2004. го ди не био је но си лац про гра ма за Со ци о лин гви сти-
ку на лин гви стич ком сме ру ин тер ди сци пли нар них пост ди плом ских сту ди ја у Љу-
бља ни (In sti tu tum Stu di o rum Hu ma ni ta tis). Др жао је пре да ва ња по по зи ву на мно гим 
уни вер зи те ти ма, у Бе о гра ду, За гре бу, Под го ри ци, Са ра је ву, Ско пљу, Ор ху су, Ослу, 
Ита ци, Сан та Бар ба ри, Ма дри ду, Нан ту, Бу дим пе шти, Бе чу. 

Ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић, сво јим ду го го ди шњим ан га жо ва њем у Ма-
ти ци срп ској до при но сио је ње ном ра ду и угле ду као њен стал ни члан-са рад ник 
(1991–2020), члан ње ног Управ ног од бо ра (2008–2020) и Од бо ра Оде ље ња за књи-
жев ност и је зик (1991–2020). У ре до ве нај му дри јих гла ва срп ске на у ке, као до пи сни 
члан СА НУ, био је иза бран 2003. го ди не, да би 2012. го ди не по стао и њен ре до ван 
члан. У Ака де ми ји је оба вљао мно ге ду жно сти. Био је члан Из вр шног од бо ра Огран-
ка СА НУ у Но вом Са ду и пот пред сед ник Огран ка, пред сед ник ви ше ко ми си ја 
Огран ка СА НУ, пред сед ник Од бо ра СА НУ за про у ча ва ње срп ског је зи ка у све тлу 
са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја, члан Од бо ра СА НУ за про у ча ва ње срп ског у 
кон так ту са дру гим је зи ци ма, члан уред ни штва ча со пи са Ана ли Огран ка СА НУ у 
Но вом Са ду. Био је члан је Лин гви стич ког дру штва Аме ри ке (Lin gu i stic So ci ety of 
Ame ri ca) и Лин гви стич ког дру штва Евро пе (So ci e tas Lin gu i sti ca Eu ro pa ea), члан 
Ко ми си је за со ци о лин гви сти ку, екс перт Ко ми си је за гра ма тич ку струк ту ру и са-
рад ник Ко ми си је за стан дард не је зи ке Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста. 

Ба ве ћи се син так сом и се ман ти ком, исто ри јом лин гви сти ке, те о риј ском лин-
гви сти ком, со ци о лин гви сти ком, лин гви стич ком праг ма ти ком, пла ни ра њем је зи ка 
и фа зи лин гви сти ком, уче ство вао је на зна чај ним до ма ћим и ме ђу на род ним кон фе-
рен ци ја ма у Но вом Са ду, Бе о гра ду, Охри ду, Са ра је ву, Не у му, Бе чу, Бад Хом бур гу, 
Ам стер да му, Лај де ну, Ма дри ду, Лон до ну, Кра ко ву, Опо лу, Сан та Бар ба ри, То ки ју. 
Као са рад ник на до ма ћим и ме ђу на род ним про јек ти ма об ја вио је број не ра до ве у 
до ма ћим и стра ним ча со пи си ма, збор ни ци ма, ен ци кло пе ди ја ма, ан то ло ги ја ма и 
књи га ма. У ино стран ству су ње го ви ра до ви пу бли ко ва ни на срп ском, ен гле ском, 
фран цу ском, ру ском, пољ ском је зи ку у САД, Ве ли кој Бри та ни ји, Хо лан ди ји, Не-
мач кој, Фран цу ској, Шпа ни ји, Ау стри ји, Ру си ји, Пољ ској, Сло вач кој. Био је уред ник 
и члан уред ни штва, ре цен зент, пи сац пред го во ра или ре дак тор у ви ше до ма ћих и 
стра них ча со пи са, еди ци ја, књи га. Овом при ли ком из дво ји ће мо тек не ка од ње го-
вих мно го број них ан га жо ва ња – био је ду го го ди шњи члан уред ни штва Збор ни ка 
Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, члан уре ђи вач ког са ве та (con sul ting 
edi tor) ча со пи са Lin gu i stics Ab stracts (Ox ford/Ba sil Blac kwell), пред сед ник Уре ђи-
вач ког од бо ра би бли о те ке Сту ди је о Ср би ма, ре дак тор из да ња Це ло куп на де ла 
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Па вла Иви ћа, члан Струч не ре дак ци је за лин гви сти ку и фи ло ло ги ју Срп ске ен ци
кло пе ди је. У из да вач кој ку ћи John Be nja mins (Am ster dam – Phi la delp hia), јед ној од 
нај по зна ти јих из да вач ких ку ћа на све ту, по по зи ву је уре дио књи гу Yugo slav Ge ne ral 
Lin gu i stics ко ја је, у се ри ји Lin gu i stic and Li te rary Stu di es in Ea stern Eu ro pe, об ја вље-
на 1989. го ди не, не по сред но пред рас пад Ју го сла ви је. У тој књи зи је на је дин ствен 
на чин пре зен то ва на та да шња ју го сло вен ска лин гви стич ка ми сао. За истог из да ва ча, 
као је дан од уред ни ка, уче ство вао је и у при ре ђи ва њу књи ге Hi story and Per spec ti ves 
of Lan gu a ge Study: Pa pers in Ho nor of Ran ko Bu gar ski, ко ја је об ја вље на 2000. го ди не. 
За дру гог ве ли ког свет ског из да ва ча на уч не књи ге Mo u ton de Gruyter (Ber lin – New 
York), та ко ђе по по зи ву, уре дио је 2001. го ди не, у се ри ји In ter na ti o nal Jo ur nal of the 
So ci o logy of Lan gu a ge, збо р ник Ser bian So ci o lin gu i stics, у ко ме је дат пре глед срп ске 
со ци о лин гви сти ке. 

Ми ло рад Ра до ва но вић био је ру ко во ди лац ви ше го ди шњег на ци о нал ног на уч-
ног про јек та Стан дард ни срп ски је зик као и ко ор ди на тор пот про јек та Са вре ме не 
про ме не у срп ском је зи ку (1945–1995), ко ји је био део, у ме ђу на род ним раз ме ра ма 
ва жног, ве ли ког про јек та Ин сти ту та за пољ ску фи ло ло ги ју Опол ског уни вер зи те та 
у Пољ ској Са вре ме не про ме не у сло вен ским је зи ци ма (1945–1995), а под па тро на том 
Пољ ске ака де ми је на у ка и Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста. Као ре зул тат тог 
про јек та штам па но је 14 књи га о про ме на ма кра јем 20. ве ка у 14 сло вен ских је зи ка, 
а Ми ло рад Ра до ва но вић био је ко ре дак тор чи та ве еди ци је, као и ре дак тор и ау тор 
пред го во ра пр ве књи ге об ја вље не у тој еди ци ји 1996. го ди не, књи ге Срп ски је зик 
на кра ју ве ка.

У сво ме ду го го ди шњем ра ду ба вио се и пре во ђе њем чла на ка и књи га. Пре вео 
је књи ге: Ет но гра фи ја ко му ни ка ци је / Дел Хајмз (1980); Ка ко де ло ва ти ре чи ма: 
пре да ва ња на Хар вар ду 1955. го ди не / Џ. Л. Остин (1994); Зна че ње зна че ња: про у чава
ње ути ца ја је зи ка на ми сао и на у ка о сим бо ли зму / Ч. К. Ог ден, А. А. Ри чардс (2001). 

На уч на де ла ака де ми ка Ра до ва но ви ћа обе ле жи ла су срп ску лин гви сти ку дру-
ге по ло ви не 20. и по чет ка 21. ве ка. О ве ли чи ни ње го вих на уч них до стиг ну ћа го-
во ри и оно што су о ње му пи са ли дру ги у број ним пре во ди ма и при ка зи ма ње го вих 
ра до ва и књи га у до ма ћим и стра ним пу бли ка ци ја ма. У сво јим мо но гра фи ја ма и 
мно го број ним ра до ви ма ко ји су об ја вљи ва ни у пре сти жним ча со пи си ма код нас и 
у ино стран ству, ба вио се ра зним те ма ма у окви ри ма на у ке о је зи ку. У ра ним ра до-
ви ма из обла сти син так се и се ман ти ке пи сао је о ре че нич ној кон ден за ци ји, пре ди-
кат ској де ком по зи ци ји, оба ве зној де тер ми на ци ји и но ми на ли за ци ја ма у срп ском 
је зи ку. Књи гом Име ни ца у функ ци ји кон ден за то ра (1978) по ста вио је осно ве за 
из у ча ва ње но ми на ли за ци о них струк ту ра не са мо за срп ски већ и за дру ге сло вен-
ске је зи ке. Пи сао је и о ра сло ја ва њу је зи ка, стан дар ди за ци ји, пла ни ра њу је зи ка, 
гра ма ти ци дру штве ног ста ту са, а сво јом књи гом Со ци о лин гви сти ка (1979, 1986, 
2003), раз ра див ши пој мов ник и тер ми но ло ги ју у обла сти ма ра сло ја ва ња је зи ка, 
стан дар ди за ци је и пла ни ра ња је зи ка, по ста вио је те ме ље у из у ча ва њу со ци о лин-
гви сти ке код нас. Тo је би ла пр ва књи га о со ци о лин гви сти ци на сер бо кро а ти стич-
ком про сто ру, а по ста ла је јед но од нај у ти цај ни јих, нај це ње ни јих и нај ци ти ра ни јих 
ње го вих де ла ка ко код нас та ко и у ме ђу на род ним на уч ним окви ри ма. У Спи си ма 
из син так се и се ман ти ке (1990) об је ди ње ни су ка сни ји ра до ви у ко ји ма на мо де ран 
на чин при сту па син так сич ко-се ман тич ким фе но ме ни ма по ве зу ју ћи их на гра ма-
тич ком и праг ма тич ком пла ну. У књи га ма ко је сле де – Спи си из кон тек сту ал не 
лин гви сти ке (1997), Пла ни ра ње је зи ка и дру ги спи си (2004), Ста ри и но ви спи си: 
Огле ди о је зи ку и уму (2007), ака де мик Ми ло рад Ра до ва но вић је у сво јим из у зет но 
на дах ну тим те о риј ским про ми шља њи ма о је зи ку и уму тра гао за ве за ма из ме ђу 
је зич ких по ја ва и по ја ва у њи хо вом кон тек сту, син так си и се ман ти ци. По след ње две 
књи ге ко ји ма је за о кру жио свој ду го го ди шњи опус лин гви стич ких и фи ло зоф ских 
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про ми шља ња би ле су Увод у фа зи лин гви сти ку (2009) и Фа зи лин гви сти ка (2015). 
У њи ма је, на се би свој ствен на чин, ба ве ћи се пој мо ви ма гра ду ел но сти у је зи ку, 
лин гви сти ци, ло ги ци и на у ци уоп ште, пој мов но раз ра дио и уте ме љио фа зи лин-
гви сти ку опи сав ши фе но ме не при род ног људ ског је зи ка осла ња ју ћи се на „ме ку”, 
од но сно „фа зи” ( fuzzy) ло ги ку, тј. ло ги ку не ја сних гра ни ца, ло ги ку ни јан си ра ња, 
ло ги ку ска ле.

Ми ло рад Ра до ва но вић био је ака де мик, ве ли ки лин гви ста и про фе сор, ми-
сли лац ду бо ког, про ниц љи вог, суп тил ног, лу цид ног и са свим ори ги нал ног ума, 
али из над све га, скро ман и до бро на ме ран. Наш до бри Ми ћа, сја јан учи тељ, ве ли ки 
чо век и при ја тељ, до бро ду шан и ср да чан, увек бри жан и по кро ви тељ ски на стро јен 
пре ма мла ђи ма. Пам ти ће мо га ка ко на фа кул тет сти же сво јим ста рим би ци клом, 
увек но се ћи о ра ме ну ко жну тор бу пре те шку од књи га из сво је бо га те би бли о те ке. 
Во лео је књи ге, био је окру жен њи ма и ра до их је де лио са ко ле га ма и сту ден ти ма. 
Пам ти ће мо га ка ко пре на ста ве се ди у свом ка би не ту ли ста ју ћи По ли ти ку, увек 
рас по ло жен и спре ман за ср да чан при ја тељ ски раз го вор, са вет, по др шку. Има ли 
смо при ви ле ги ју да ста са ва мо уз ње га и да учи мо од ње га. Да нас, ка да га ви ше не ма, 
оста је нам да, уз ду бо ко по што ва ње, не гу ју ћи успо ме ну, да мо све од се бе да бу де мо 
бо љи љу ди ка ко га не би смо из не ве ри ли. 

Про фе сор Ми ло рад Ра до ва но вић ни је ви ше са на ма, али жи ве ће за у век у на-
шим се ћа њи ма и у на шим ср ци ма, а по сле нас о ње му ће све до чи ти де ла ко ја је 
оста вио за бу ду ће ге не ра ци је. Не ка по чи ва у ми ру.

Веч на му сла ва и хва ла!

Др Ду шан ка Ву јо вић
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Гојковић Наташа В. 135
Гокхале Гопал Кришна (Gopal Krishna 

Gokhale) 79
Голдхил Сајмон (Simon David Goldhill) 691
Головко Е. В. 174, 184
Гонсалес де Ваље Луис (Luis Gonzales del 

Valle) 626, 628
Гонсалес-Делеито Николас (Nicolás Gon-

zález-Deleito) 624
Гордић Славко 715, 720
Гордић-Петковић Владислава 1005, 1020
Горки Максим (Максим Горький) 190
Гортан-Премк Даринка 1038
Готје Жидит (Judith Gautier) 77
Готје Теофил (Théophile Gautier) 647, 652
Гошев Иван 784
Граф Џералд (Gerald Graff) 1006
Грбић Мирјана 773
Грбовић Милован 491, 498
Грдинић Никола 644, 656
Гребенар Јелена 1018
Григорије Палама 120
Григорије, јеромонах (XVIII век) 442
Грим Јакоб (Jacob Grimm) 379
Грин Грејам (Henri Grejam Grin) 114
Грифин Џаспер (Jasper Griffin) 452
Грицкат Ирена 456, 972, 975, 997, 1038, 1039, 

1040, 1041, 1042
Грковић-Мејџор Јасмина (Jasmina Grković 

Major) 975, 977
Гросман В. 189
Грујић Никанор 343, 384, 740
Грујић Радослав М. 462, 463, 477
Грчић Миленко Јован 343, 361, 364, 367
Гршковић Јерко 976
Губел Ролф Ј. (Rolf J. Göbel) 162
Гудурић Снежана 1014, 1015, 1024
Гуковский Г. А. 62, 72
Гумиљов Николај (Николай Степанович 

Гумилёв) 645, 646
Гундулић Иван 10, 695
Гундулић Марин 781
Гуслар Милија 171

Дабић Гаја 491
Дабић Живко 484, 487, 491, 495, 497
Давидов Динко 441, 442, 448, 452
Давидовић Димитрије 360, 381, 383, 493, 

740
Давичо Оскар 400, 403
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Дамјанов Сава 17, 233, 236, 383, 384, 386
Дамјановић Ратомир 708, 709
Дандоло Енрико (Henricus Dandulus) 776
Данђо Ебина 118
Данилов ученик (ХIV век) 430
Даничић Ђура 171, 359, 360, 384, 385, 451, 

740, 806, 841
Данојлић Милован 282, 401, 402
Данто Артур Колеман (Arthur Coleman 

Danto) 1021
Дарбелне Жан (Jean Darbelnet) 916
Даровец Дарко 786
Деблин Алферд (Alfred Döblin) 820
Дег Л. 924
Дединац Милан 818, 832
Декарт Рене (Renatus des Cartes) 717, 718
Делае Ернест (Ernest Delae) 535
Делез Жил (Gilles Deleuze) 941, 943, 944, 

945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 
953, 954

ДеЛило Дон (Don DeLillo) 1005, 1006, 1007, 
1008, 1020

Делић Јован 252, 253, 254, 255, 256, 261, 266, 
581, 719, 838, 844, 848, 849, 851, 999, 
1001

Делић Лидија Д. 702, 730, 731, 732, 733, 734, 
735, 736, 919, 937, 1037

Демен Пол (Paul Demeny) 531, 534, 536
Ден Тандт Кристоф (Christophe Den Tandt) 

225, 226
Денехер Дејвид С. (David S. Danaher) 878, 

880
Деренделија 492
Деретић Јован 41, 48, 348, 462, 477, 704, 

705, 713, 714, 722, 723, 724, 725, 799, 
800, 803, 804, 805, 808, 811, 837, 838, 
849

Дерида Жак (Derida Žak) 954
Дером Франсоа Маглоар (François-Ma-

gloire Derome) 648
Десница Владан 740, 799, 806
Деспотовић Петар 93
Детелић Мирјана 730, 731, 733, 937
Дефо Данијел (Daniel Defoe) 383
Дефорте Пиетро (Pietro DeForte) 777
Ди Меола Клаудио (Claudio Di Meola) 994
Дидић Влада 308
Дидро Дени (Denis Diderot) 1020
Диздар Мак 778, 779, 788, 793
Димитрије грешни / Димитрије олтарник 

974
Димитрије Теодосије (Δημήτριος Θεοδοσίου) 

702
Димитријевић Дејановић Драга 343
Димитријевић Јелена 318, 819, 820 

Димитријевић Секереш Атанасије 357, 358, 
381, 383

Димитровић Шпиро 799
Димковић Илија 15
Димовић Милан 569
Димонакс (II век) 124
Димчевић Коста 15
Дин Џемс (James Dean) 927
Динзбир Јиржи (Jiří Dienstbier) 877
Диоген Лаертије (Διογενησ Λαερτιοσ) 693
Диркем Давид Емил (Émile Durkheim) 768, 

769
Дирш Манфред (Manfred Diersch) 994
Дмитровић Которанин Шпиро 799
Добретић Дмитар 791
Добрић Арналда 1016
Добрић Закић Јован 461
Добрић Н. 1030
Добровски Јозеф (Josef Dobrovský) 740
Добсон Остин (Austin Dobson) 645
Довлатов С. 189
Дојл Конан (Conan Doyle) 222
Дојл Питер (Peter Doyle) 824
Докић Марија 1022, 1023
Домановић Радоје 698, 701, 713, 715, 717, 739
Доментијан Хиландарац 427, 428, 430, 436, 

441, 452
Донерсмарк Флоријан Хенкел фон (Florian 

Henckel von Donnersmarck) 882
Дос Пасос Џон (John Dos Pasos) 820
Достојевски Фјодор Михајлович (Фёдор 

Михайлович Достоевский) 124, 126, 
130, 131, 173, 760, 765, 768, 772, 773, 943

Дошеновић Јован 713, 715, 716
Драгин Гордана 477
Драгин Наташа 978
Драгићевић Рајна 376, 603, 605, 620, 895, 

906, 907, 979, 993, 996, 1038, 1042
Драинац Раде 998, 999, 1000, 1001
Драшковић Вук 1004
Дрљача Пера 11
Дрндарски Мирјана 484, 488, 490, 506
Дробњак Драгана 1015
Дугалић Деса 336
Дука / Дукас Триандафило / Триандафил 

499, 505
Дукић Алекса 502
Думић Јован 457, 460, 462, 476
Дурново Николај Николајевич (Николáй 

Николáевич Дурновó) 972
Дучић Јован / Дучич Йован 95, 310, 581, 

582, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 
666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 
674, 721, 816, 818, 852, 857

Дучић Сандра 1020
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Ђакон Авакум 501
Ђалски Ксавер Шандор, псеудоним / Љубо-

мир Бабић (Ksaver Šandor Gjalski) 554
Ђого Гојко 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 

258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 
266

Ђокић Тамара 1022
Ђорђевић Белић Смиљана 937
Ђорђевић Бојан М. 303, 342
Ђорђевић Владан 369 
Ђорђевић Драгана 510 
Ђорђевић Милеуснић Душан 236
Ђорђевић Милош 569, 578
Ђорђевић Мирко 773
Ђорђевић Пуриша 231, 236
Ђорђевић Радмила 140, 141
Ђорђевић Смиљана 920, 923, 937
Ђорђевић Софија 344
Ђорђевић Тихомир 306
Ђорђић Петар 972, 973, 1047
Ђулинац Васа / Јулинац 461
Ђурђев Душан 406 
Ђурђевић Ђорђе 999, 1000
Ђурђевић Исидор 318
Ђурин Татјана 1017
Ђурић Војислав 789, 791, 792
Ђурић Ђорђе 373
Ђурић Јанићије 486, 491, 505
Ђурић Михаило 773
Ђуричић Владимир 1044
Ђуричковић Дејан 7, 17
Ђурковић Павле 296
Ђуровић Радосав 174, 184
Ђуровић Татјана 1017

Евдокимов Павле 131
Едисон Томас Алва (Thomas Alva Edison) 

104
Езоп (Αἴσωπος) 695
Ејхенбаум Борис 58, 72
Екмечић Mилорад 9, 17, 793
Еко Умберто (Umberto Eco) 842
Елез Весна 541
Елезовић Г. 181
Елизабета I Тјудор (Elizabeth I Tudor) 1021
Елијаде Мирчa (Mircea Eliade) 629
Елиот Томас Стернс (Thomas Stearns Eliot) 

271, 285, 286, 687, 856
Емисон Мајкл (Michael Emmison) 608
Енгремо К. 692
Ентијамбл Рене (René Etiemble) 817
Епикур (Επίκουρος) 760
Епстајн / Епштајн Михаил (Mikhail Nau-

mo vich Epstein / Михаил Наумович 
Эпштéйн) 235, 360

Ераковић Радослав 355, 356, 357, 358, 359, 
360, 361, 362, 381, 382, 383, 384, 385, 
386, 387, 965, 967

Ердељац Власта 1018
Ериксон Кероли (Carolly Erickson) 139
Ерић Добрица 710
Ерицо Јелисавета / Изабела (Izabella Erizzo) 

42
Еслин Мартин (Martin Julius Esslin) 874

Жари Алфред (Alfred Jarry) 874
Ждерински Владимир 711
Женет Жерар (Gérard Genette) 606, 1009, 

1010
Живаљевић Тодор 787, 792
Живанов Миодраг 802, 803, 811, 812
Живановић Александар 1016
Живановић Јеремија 322, 801
Живковић Васа 343, 344, 345, 346, 347, 348, 

349
Живковић Драгиша 348
Живковић Душан 999
Живковић Љубомир 965, 966
Живковић Софија 345
Живковић Теодор Тоша 344, 345
Живојиновић Драгољуб Р. 660
Живојновић Јован 569
Животић Александар 373
Животић Радомир 203, 213
Жиго Боже В. 692
Жигулин А. 189
Жилић Радич 782
Жиц Фукс Милена 993
Жмегач Виктор 157
Жуе Жак (Jacques Jouet) 642, 644, 645, 654

Завидовић Мирослав 976
Закарија Која 776
Закић / Зако Стефан 457, 460, 461, 462, 466, 

476
Закић Ђорђе 461
Закић Јован 461, 463
Закић Петар 461, 463, 475, 476
Закићи / Бајшански, официрска породица 

459, 461
Замјатин Јевгениј Иванович (Евгений Ива-

нович Замятин) 387
Зарин Александар 839
Захарије, владика рашко-призренски 176
Звијездић Никша 789 
Звонар Карла 1016
Здравковић Светлана 1018
Златковић Бранко Р. 483, 487, 488, 493, 496, 

500, 501, 502, 504, 506, 1046
Зобеница Николина 1021
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Зокел Валтер (Walter Sokel) 163
Золгер Карл Вилхелм Фердинанд (Karl 

Wilhelm Ferdinand Solger) 53
Зорић Милена С. 726, 727, 728, 729, 1020, 

1021
Зубац Перо 506
Зуковић Љубомир 506
Зулфикарпашић Адил 1004

Иванић Делфа 14
Иванић Душан 45, 48, 344, 347, 348, 363, 

452, 506, 713, 715, 716, 728, 740, 798, 
800, 805, 809, 810, 811, 967

Иванић Иван 14,15
Иванишевић Јован 367
Иванушић Милутин 801
Ивачић Матија 1021
Ивир Владимир 140, 152
Ивић Александар 1047
Ивић Милка 388, 994, 997, 1047
Ивић Павле 175, 184, 466, 467, 469, 476, 477, 

972, 1012, 1047, 1049
Игеками Тошихико (Toshihiko Ikegami) 

994
Игњатовић Јаков Јаша 40, 361, 362, 365, 366, 

368, 381, 386, 708
Иго Виктор (Victor Hugo) 646, 647, 648, 

649, 765
Изамбар Жорж (Izambard Georges) 534, 536, 

537, 540
Илг Алфред (Alfred Ilg) 546, 549
Илић Агапова Марија 304, 311, 312, 313, 

314, 315, 320, 321, 322, 323
Илић Александар 878, 879
Илић Војислав 95, 317, 362, 381, 382, 384, 

387, 739, 851, 852, 853, 857, 858, 859, 
860, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 868, 
871, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 
964, 965, 966, 967

Илић Војислав Млађи 672, 963
Илић Вуле Коларац 487
Илић Дејан 235, 236
Илић Драгутин 381
Илић Јелена 460, 461, 477
Илић Јован 343
Илић Марија 920, 937
Илић Нина 1018
Иљин Галина (Г. Я. Ильин) 800, 811
Иљин Иван (Ивáн Алексáндрович Ильин) 

397
Исаија (ַׁשְי ָיְע 425 (ּוה
Исаиловић Невена 982
Исајловић Јован Mлађи 296
Исак Сирин / Исак Нинивски 128
Исаковић Исхак бег 783, 785

Јагић Ватрослав 309, 975
Јакобсон Роман (Roman Jakobson) 273, 286, 

913, 993
Јакшић Ђура 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 343, 

361, 739, 839, 965
Јакшић Милева 387
Јакшић Милутин 461, 462, 478
Јакшић Тијана 387
Јанаћијевић Тома 15
Јанић Јосиф 171 
Јанковић Анђелко 15
Јанковић Даница 306, 310
Јанковић Ђука 711 
Јанковић Јелена 1016, 1017
Јанковић Љубица 306, 308, 310, 311, 319, 320
Јанковић Милица 303, 304, 305, 306, 307, 

309, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 
319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 
335, 336, 337, 341, 342

Јанковић Милован 290
Јанковић Наташа 1023
Јањић Драгана 423, 424, 436
Јањић Милан Н. 1019, 1020
Јастребов Иван Степанович 786, 792
Јевтић Боривоје 824
Јевтић владика Атанасије 703, 705
Јевтић Мирољуб 1004
Јевтић Стева 501
Јеж Теодор Томаж (Teodor Tomasz Jeż) 10
Јелић Војислав П. 694, 971
Јелић Паун 383, 384
Јелчић / Ђелчић Јосип / Gelcich Giueseppe 

777, 778, 779, 781, 783
Јелчић Вицко 778
Јеремић Зоран 230, 231, 237
Јеремић Љубишa 239, 243, 248
Јерков Александар 719, 838, 850
Јерковић Јелена 1023
Јеротеј Рачанин 439, 441, 442, 443, 444, 445, 

446, 447, 448, 451, 452
Јеротић Владета 431, 436
Јесењин Сергеј Александрович (Сергéй 

Алексáндрович Есéнин) 999
Јефтимијевић Михајловић Марија С. 251, 

759
Јиричек Константин 780, 784, 785, 787, 792
Јован Владимир 974
Јован Лествичник (Ἰωάννης τῆς Κλίμακος) 

423, 426, 428, 433, 436
Јовановић Александар 287, 833
Јовановић Арсеније IV Шакабента 461, 478
Јовановић Бојан 259, 264, 266, 720
Јовановић Бранимир 104, 106, 111
Јовановић Бркић Василије 361, 384
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Јовановић Вићентије 460
Јовановић Владимир М. 95
Јовановић Војислав Марамбо 310
Јовановић Гига 94
Јовановић Гордана 452, 976
Јовановић Драг. 318
Јовановић Змај Јован 95, 98, 102, 343, 349, 

367, 714, 721, 739, 799, 806, 810, 839, 
957, 961, 963, 964, 965, 966, 967, 1032, 
1037

Јовановић Јован Пижон 660
Јовановић К. 497
Јовановић Мирослав 376
Јовановић Павле 496, 506
Јовановић Петар / Пера Сегединац 459, 

460, 462, 476
Јовановић Слободан 369, 370, 376, 398
Јовановић Томислав Ж. 440, 441, 450, 452
Јовановићи, браћа 34, 36, 518, 520, 521, 527
Јовић Видојко 833
Јовић Душан 184, 896
Јовић Михаило 962, 66
Јовић Надежда 981
Јовичић Слободан 1018
Јовкић Прока 661, 673
Јођи Иноуе 119, 120
Јокић Петар 484, 485, 486, 495, 499, 501, 502, 

504, 506
Јонеско Ежен (Eugène Ionesco) 874, 879
Јонина Димитрије 776
Јорга Никола (Nicolae Iorga) 778, 781
Јосиф II (Joseph II) Хабзбуршки 458
Југовић Иван 506
Јунг Карл Густав (Carl Gustav Jung) 203
Јурковић Ана 306
Јурковић Оливера (удато Младеновић) 

303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 
311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 
320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 341

Јурковић Станислав 306, 327
Јурсенар Маргерит (Marguerite Yourcenar) 

695
Јухас Георгиевска Љиљана 429, 430, 431, 

434, 436

Кабанер Ернест (Ernest Cabaner) 538
Кавабата Јасунари (川端 康成) 114, 115
Кавгић Александар 1025, 1026
Казанцакис / Казантзакис Никос (Νίκος 

Καζαντζάκης) 122, 123, 124, 128
Кајзер Волфганг (Wolfgang Kaiser) 241, 245, 

248
Калаба Јованка Д. 215
Калај Бељамин 8, 17

Калдерон де ла Барка Педро (Pedro Cal de-
rón de la Barca) 711

Камерон Ејверил (Averil Millicent Came ron) 
691

Ками Албер (Albert Camus) 559, 761, 767
Кангрга Јован 567, 569, 570, 571, 572, 575, 

576, 577, 578, 579
Канзо Ућимура (Uchimura Kanzō / 内村 

鑑三)118
Каниц Феликс Филип Емануел (Felix Phi-

lipp Emanuel Kanitz) 493, 506
Кант Имануел (Immanuel Kant) 717, 1021, 

1023
Кантакузин Димитрије 425, 426, 436
Каравелов Любен 176
Карађорђе / Ђорђе Петровић 76, 80, 176, 

347, 483, 484, 485, 486, 487, 490, 491, 
492, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 
502, 504, 505, 506, 507

Карађорђевић Александар I 98, 101
Карађорђевић Божидар 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Карађорђевић Персида 365
Карађорђевић Петар I 10
Карађорђевић Петар II 101, 818 
Карађорђевићи, династија 365
Каракасовић Јосиф 459, 460, 462, 476
Каракашевић Миливој 93, 110
Карановић Зоја 200, 202, 213, 351, 352, 353, 

354, 355, 378, 380, 926
Каранотвртковић Павле 979
Караџић Вук Стефановић 10, 39, 171, 173, 

296, 351, 352, 353, 354, 355, 357, 360, 
378, 379, 380, 381, 383, 384, 385, 485, 
488, 489, 492, 493, 497, 498, 499, 500, 
501, 506, 516, 523, 697, 707, 714, 715, 
716, 726, 728, 729, 735, 739, 740, 798, 
806, 810, 841, 921, 922, 979, 1012, 1016, 
1017, 1032, 1033, 1036, 1037, 1044

Кардашјан Кортни (Kourtney Kardashian) 
1032

Карлинг Џејмс Виљем (James William Car-
ling) 825

Карло VI (Karl VI) 459
Карпов А. А. 72
Карташова И. В. 54, 72
Касијан Јован (Johannes Cassianus) 423
Катанчић Петар 384
Катарина Херцеговић Косача / Катарина 

Косача Котроманић 777
Катић Јанко 487, 488, 489, 490, 491, 498, 

499, 500, 501
Катић Марко 501
Катић Миливоје 490, 506
Катнић Бакаршић Марина 607 
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Каћански Стеван Владислав 343
Кафка Франц (Franz Kafka / František Kaf-

ka) 53, 72, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 943, 948

Кашанин Милан 396, 397, 398, 399, 782, 
789, 790, 791, 792, 804

Кашиковић Никола 13
Кедић Милић 491, 498
Келсен Јенс Е. (Jens E. Kjeldsen) 969, 970
Кенеди Џорџ А. (George A. Kennedy) 969, 

970
Кермеци Даниела 958
Керол Луис (Lewis Carroll) 400
Керуак Џек (Jack Kerouac) 532, 830
Кеслер Милица 101, 102, 111
Кестен Херман (Hermann Kesten) 818
Кипријан Рачанин 449
Китс Џон (John Keats) 684, 687
Киш Данило 258, 400, 860, 1020, 1021
Киш Наташа Б. 391, 392, 393, 394, 395, 396
Кјеркегор Серен (Søren Kierkegaard) 767
Клајн Иван 896, 897, 898, 901, 903, 905, 906, 

907, 996, 997
Клајст Хајнрих фон (Heinrich von Kleist) 

943
Кларк Вилијам Џорџ (William George Clark) 

692
Клаудије Клаудијан (Claudius Claudianus) 

1022
Клеут Марија 713, 715
Кликовац Душка 608, 997
Кличковић Далибор Д. 113
Клонимировић Часлав 972
Кљајевић Слободан 510
Кнаусгор Карл Уве (Karl Ove Knausgård) 

763
Кнежевић Божидар Божа 311, 714
Кнежевић Иван 493, 494, 495, 496, 507
Кнежевић Љиљана 1024
Книћанин Стеван 799
Ковач Биљана 1021
Ковач Јелена М. 1017
Ковачевић Божидар 348, 567
Ковачевић Гаврило 386
Ковачевић Душан 873, 874, 875, 877, 881, 

882, 883, 885, 887
Ковачевић Душко М. 343, 344 
Ковачевић М. 479
Ковачевић Милош 170, 173, 182, 184, 479, 

896, 907
Ковачевић Предраг 1018
Ковачек Божидар 291, 292, 300
Ковијанић Гаврило 463, 581
Ковијанић Ристо 789, 791, 792
Ковић Милош 373

Коен Ленард (Leonard Cohen) 631
Козић Ранко 1023, 1024
Којен Леон 271, 272, 273, 286
Колановић Маша 604
Колар Јан (Ján Kollár) 798
Коларовић Зорка 387
Колриџ Семјуел Тејлор (Samuel Taylor Co-

le ridge) 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 
682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 737

Комар Горан 978
Комароми Бојана 1023
Комарчић Лазар 715, 717
Кон Геца 316, 318, 331
Кон Дорит (Dorit Kon) 1009, 1010
Кондакóв Никодим Пáвлович 15
Константин VII Порфирогенит (Κωνσταν-

τίνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος) 974
Константин Велики (Constantinus Magnus) 

440
Константин Филозоф (Κωνσταντίνος) / 

Све ти Ћирило (Κύριλλος) 972, 974
Константин Филозоф 430
Константиновић Зоран 706, 776, 792
Константиновић Радомир 715, 717, 718
Кончаревић Симеон 384
Коњовић Петар 364
Копитар Јернеј 357, 379
Кораћ Станко 804, 805, 806, 807, 811
Кореа Густаво (Gustavo Correa) 629
Коришки Петар 116, 428, 429, 430, 431, 432, 

433, 434, 435, 436
Королија Мирко 582
Кос Олга 316
Костић Александар 369
Костић Антонина 1023, 1024
Костић Владимр С. 369, 370
Костић Драгомир 431, 436
Костић Драгутин 34, 35, 36, 518, 520, 521, 

524, 527
Костић Јелена Ленка 344, 346
Костић Лаза 41, 43, 48, 173, 182, 184, 258, 

270, 282, 291, 349, 357, 366, 695, 696, 
697, 701, 714, 721, 739, 852, 853, 857, 
963, 965, 966, 967, 1032, 1036

Костић Љиљана 715, 717
Костић Мита 461, 478
Костић Тмушић Александра 184
Кот Јан (Jan Kott) 737, 876
Котљаревски Иван Петрович (Іван Петро-

вич Котляревський) 54
Котроманић Стефан II 982
Котроманић Стефан Остоја 981
Котроманић Стефан Томаш Остојић 787
Котроманић Твртко I 787, 981, 982
Котроманићи 982
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Кохоут Павел (Pavel Kohout) 874, 877, 884
Кочић Петар 553, 662, 663, 669, 671, 674, 

1002, 1004
Крaп Џорџ Филип (George Philip Krapp) 

137
Кракашов / Каракасовић Јосиф 457
Краљачић Томислав 8
Краљевић Марко 352, 379, 494, 502, 697, 

698
Крестић Петар В. 376
Кривонос В. Ш. 72
Кригер Мари (Mari Kriger) 676
Кризманић Имре 1012
Кример Габоровић Сања 1015
Кристева Јулија 219, 221, 222, 223, 224, 225, 

228, 229, 237
Крлежа Мирослав 802, 1021
Кробакин С. 309
Кроће Бенедето (Benedetto Croce) 914
Крсмановић А. 672
Крстановић Здравко 811
Крстић Предраг 941, 956
Крушевљаковић Хамдија 1004
Крцић Ненад 1018, 1019
Куеста Инма (Inma Cuesta) 631
Куиф Виталија (Marie Catherine Vitalie Cuif) 

534
Кујунџић Абердар Милан 343, 368
Кукић Бранко 236, 237
Кукуљевић Сакцински Иван 799
Куленовић Скендер 839, 852, 869
Кулин 493, 494, 495, 497
Кулић Милена 999, 1000
Куљбакин Степан / Стеван Михаилович 

(Степан Михайлович Кульбакинь) 
467, 478, 974

Куниберт Бартоломео (Bar tolomeo 
Silvestro Cuniberti) 491, 506

Курешевић Марина 980, 984
Курјаковић Карло 777 
Курсула Јован 498, 501
Куртовић Шукрија 1004
Курцијус Роберт (Ernst Robert Curtius) 644, 

656

Лабат (Labatt) 548
Лаврентије, хиландарски игуман (XVII 

век) 442
Лаврин Јанко 581
Лавров Петр Алексеевич 15
Лагерквист Пер (Pär Fabian Lagerkvist) 1020
Ладислав III Кан (Kán III László) 783
Лазаревећ Данојла 500
Лазаревић Драгана 783
Лазаревић Лаза 368, 698

Лазаревић Лука 484, 488, 491, 494, 495, 497, 
499, 500, 501

Лазаревић Радак Сања 938
Лазаревић Стефан 778, 790, 983
Лазић Борис 999, 1000
Лазић Милорад 436
Лајић-Михајловић Данка 366
Лајонс Џон (John Lyons) 993
Лакан Жак (Jacques Lacan) 273
Лакићевић Драган 200, 213
Лакост Анри Бујан де (Henry Adrien de 

Bouillane de Lacoste) 533
Лактаније / Лактанције (Lucius Caecilius 

Firmianus Lactantius) 1022
Лалић Ана 1019
Лалић Иван В. 272, 278, 824, 832, 833, 850, 

852, 853, 856, 857, 871
Лалић Михајло 1032, 1035, 1036
Лалић Радован 37
Ламартин Алфонс де (Alphonse de Lamar-

tine) 648
Ламетри Жилијен Офре де (Julien Offray 

de La Mettrie) 191
Ламонтањ Бланша (Blanche Lamontagne) 

649
Ландовски Павел (Pavel Landovský) 877
Ласкарис Михаило (Mihail Laskaris) 779, 

792
Лафорг Жил (Jules Laforgue) 651
Лацковић Љубица 304, 310, 319
Ле Гоф Жак (Jacques Le Goff) 424, 425, 436, 

440
Леви-Строс Клод (Claude Lévi-Strauss) 819, 

831
Лејден Џон (John Leyden) 642, 656
ЛеКлерк Жан (Jean LeClerck) 440
Лемајић Ненад 459, 463, 478
Леополд I (Leopold I) 458
Леро Максимовић Соња 1017
Лесинг Готхолд Ефрајм (Gotthold Ephraim 

Lessing) 344
Лесковац Младен 300, 348, 967
Летић Бранко 983, 984
Лешић Зденко 241, 244, 247, 248
Ликс Анжелa (Angèle Lux) 650, 652, 653, 

654, 655
Лил Леконте де (Leconte de Lisle) 647
Лилова Елена 1021
Линколн Абрахам (Abraham Lincoln) 823
Лиотар Жан-Франсоа (Jean-François Lyo tard) 

218, 225
Лисро Анри (Henry Lesiro) 546
Лич Џефри (Geoffrey Leech) 993
Лоар Жан (Jean Lahor) 77
Ловреновић Дубравко 778 
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Ломпар Мило 41, 42, 43, 45, 46, 48, 371, 376, 
804, 811

Лондон Џек (Jack London) 817
Лончар Растко 1022
Лорд Алберт (Albert Bates Lord) 818, 832
Лорка Федерико Гарсија (Federico García 

Lorca) 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 
630, 631, 632, 633, 635, 636

Лотман Јуриј (Ю́рий Михáйлович Лóтман) 
60, 285, 286

Лубарда Војислав 1001, 1004
Лубашев 608
Лукијан из Самосате (Λουκιανὸς ὁ Σαμοσα-

τεύς) 692, 694
Лукић-Крстановић Мирослава 295, 297, 

300
Луковић Љубица 832
Лукреције (Titus Lucretius Carus) 535
Лупас Атанасиос (Athanasios Loupas) 374
Луцић Иван 777, 778
Лучић Ана 231, 236

Љапчев Андреј 176
Љермонтов Михаил Јурјевич (Михаил 

Юрьевич Лермонтов) 857
Љубинковић Ненад 484, 488, 507, 937
Љубинковић Радивоје 317, 792
Љујић Тамара М. 39
Љушић Радош 497, 498, 499, 502, 506
Љуштановић Jован M. 405, 406, 407, 959, 

960, 963, 967

Магазиновић Марија Мага 317
Мадона Луиза Чиконе (Madonna Louise 

Ciccone) 927
Мајаковски Владимир (Владимир Мая-

ковский) 643, 999
Мајендорф Јован / Иоанн Мейендорф 

(John Meyendorff) 116, 131, 702, 703
Мајо Оскар де (Óscar de Majo) 629, 630
Мајсторовић Катарина 773
Макишова Ана 1015
Максимов В. 189
Максимов Матео 1021
Максимовић Војислав 1003
Максимовић Горан 343, 348, 349, 713, 715, 

717, 999, 1000
Максимовић Десанка 197, 198, 199, 204, 

208, 211, 212, 213, 309, 310, 317, 319, 
320, 401, 695, 740, 839

Максимовић Урош 383
Малагић Хамид 174
Малетин Марко 291
Малетић Ђорђе 41, 48
Мамузић Илија 292, 300

Ман Клаус (Klaus Mann) 818
Ман Томас (Paul Thomas Mann) 721, 1001, 

1002
Мандело Ђованоло Гвидо да (Giovannolo 

Guido da Mandello) 450
Мандељштам Осип (Óсип Эмильевич 

Мандельштáм) 264
Мандић Никола(ј), световно Петар 99, 

100, 107
Мане Едуар (Édouard Manet ) 538
Манн Юрий 54, 58, 61, 62, 72
Манојловић Соња 1015
Манојловић Тодор 661, 662, 665, 672
Манцони Алесандро (Alessandro Manzoni) 

914
Манчић Александра 237, 707
Маодуш Бранислава 135, 136, 141, 142, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Марас Младен 336
Маретић Гедеон Ернест 485, 496, 506
Маретић Томо 996
Марзден Виљем (William Marsden) 645, 

646
Мари Озвин (Oswyn Murray) 452 
Марија из Бруснице 500
Марија Стјуарт / Мери I од Шкотске (Mary 

Stuart / Mary I of Scotland) 1021
Марија Терезија (Maria Theresia) 358, 461
Маринић Добрек 791 
Маринков Чолак Ивана 1021
Маринковић Боривоје 383, 384, 451, 452
Маринковић Константин 386 
Маринковић Никола 259, 266
Маринковић Радмила 429, 436
Маринчић Александар 100, 111
Марић Никола 832
Марић Сретен 277, 832
Марићевић Јелена 715, 718
Маричић Месаровић Сања М. 623, 639
Марјановић Наташа 363, 364, 365, 366, 368
Марјановић Петар 874, 887
Марковић Бранкица Ђ. 1015, 1024
Марковић Илија 502
Марковић Јелена 923
Марковић Јордана 617, 620, 621
Марковић Кодер Ђорђе 344, 362, 386, 810
Марковић Љубица 336
Марковић Маја 1018
Марковић Марко 1002
Марковић Милена 1032, 1034, 1035, 1037
Марковић Раде 711
Марковић Радован Бели 697, 698, 700, 701
Марковић Светислав Љ. 97, 103, 111
Марковић Светозар 717 
Марковић Сима 502
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Марковић Слободан Г. 660
Марковић Слободан Ж. 212, 213, 739
Марковић, гђа 313
Маркузе Херберт (Herbert Marcuse) 397, 

819
Маројевић Радмило Н. 21, 30, 35, 36, 37, 

509, 513, 514, 515, 516, 517, 521, 526, 
527

Марчетић Адријана 1011
Марчок Данијела 1015
Маршићанин Милица 336
Масе-Хасегава Еми (Emi Mase-Hasegawa) 

117, 124
Масон Роберт Т. (Robert T. Mason) 732
Матавуљ Симо 173, 364, 799, 806, 1000
Матарић Фрања 110
Матесиус Бохумил (Bohumil Mathesius) 

916
Матесич Стефан (Stefan Mattessich) 228, 

229
Матић Јелена Ленка 346, 349
Матић Петар / Ненад Ребић, псеудоним 

383
Матицки Миленко 1044
Матицки Миодраг 488, 506, 1043, 1044, 

1045, 1046
Матовац Дарко 997
Матовић В. 17
Матовић Весна 204, 207, 213, 578, 663
Махмутћехајић Русмир 1003, 1004
Маца Карло (Carlo Mazza) 440, 446, 452
Мацановић Ана З. 989
Мацура Сергеј 1009, 1010 1011
Маџар Божо 9, 17
Машовић Драгана 927, 937
Медаковић Дејан 1045
Медаковић Милорад 525
Мејданија Мирза 1020
Мекдауел Андреа (Andrea McDowell) 193
Мелвил Херман (Herman Melville) 941, 

943, 945, 948, 949
Мелвингер Јасна 137
Менелик II (Menelik II) 546, 548, 549
Мериме Проспер (Prosper Merimee) 695
Механџић Грујо 1037
Мијатовић Станоје 15
Мијатовић Чедомир 95
Микавица Дејан 459, 463, 478
Микеш Келеман (Kelemen Mikes) 1021
Микић Радивоје 274, 286, 720, 838, 850
Миклошич Франц 777, 787, 980
Миковић Дионисије 11
Микулић Дејан 933
Миланковић Антоније Анта 296
Миланковић Богдан 290, 293

Миланковић Јелисавета, рођ. Маучевић 
291

Миланковић Милан 291, 296
Миланковић Милутин 290, 296, 300
Миланковић Теодор 296
Миланковић Урош 289, 290, 291, 292, 293, 

294, 295, 296, 297, 298, 299, 300
Миланковићи, породица Милутина Ми-

лан ковића 291
Милановић Александар 278, 286, 287, 979
Милановић Бранко 720
Милачић Душан 801
Миленковић Драги 801
Миленковић Милица Д. 837
Миленковић-Вуковић Биљана 306, 326, 

342
Милер Герхард Фридрих (Gerhard Fried rich 

Müller) 702
Милер Хенри (Henry Miller) 532
Милетић Светозар 347
Миливојевић Милица 316
Милинковић М. Д. 506
Милинчевић Васо 103, 111, 739, 740
Милић Новица 233, 237
Милићевић Вељко 95, 553, 554, 555, 556, 

557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564
Милићевић Живко 564
Милићевић Милан Ђ. 345, 348, 376, 484, 

486, 487, 488, 490, 493, 495, 499, 500, 
501, 502, 504, 506

Милован из Гараша, буљубаша 498
Миловановић Кока 103
Миловановић Милован 660
Миловановић Младен 502
Миловић Јевто М. 35, 37, 518, 521, 527
Миловук Милан 364
Милојевић Јелисавета 736, 737, 738
Милојевић Снежана Ј. / Милојевичь Сне-

жана Й. 423, 424, 427, 428, 429, 436, 
437

Милорадов Дејан 1012
Милосављевић Бојана 1016
Милосављевић Борис 376
Милосављевић Милић Снежана 999, 1000
Милосављевић Петар 348
Милош Чеслав (Czesław Miłosz) 876
Милошевић Димитрије 103
Милошевић Миладин 659, 660, 665, 666, 

833
Милошевић Милош 786
Милошевић Никола 259, 1002
Милошевић-Ђорђевић Нада 922, 924, 937, 

1044
Милтон Џон (John Milton) 386
Милутиновић Зоран 1004
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Милутиновић Никола 292
Милутиновић Сима Сарајлија 343, 344, 

347, 385, 386, 483, 486, 492, 494, 500, 
506, 696, 717, 810

Миљковић Бранко 264, 269, 273, 277, 287, 
695, 698, 700

Миљковић Катић Бојана 373
Миљуков Павел Николаевич 15
Миљуш Бранко 711
Минуције Феликс Марко (Marcus Minu cius 

Felix) 691, 692, 693, 694
Мирковић Зора 310, 311, 315, 317, 320, 323
Мисе Алфред (Alfred de Musset) 648
Митић Миодраг 816, 833
Митревски Ана 1021
Митриновић Димитрије 78, 397, 582
Митриновић Јован 15
Митров Љубиша Стефан 514, 515, 516, 517, 

526, 527
Митровић Данијела С. 919
Митровић Катарина 792
Михаиловић Драгослав 239, 240, 241, 242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 249
Михаиловић Љубомир 660
Михаиловић Милица 286
Михаиловски Ст. 176
Михајловић Данка 932
Михајловић Јасмина 719
Михајловић Михиз Борислав 344, 348, 696, 

697, 698, 884
Михаљчић Раде 464, 479
Михановић А. 976
Мишић Саша 711 
Мишић Смиља 801
Мишкељин Ивана 1024
Мишковић Лазар 15
Младеновић Александар 34, 35, 36, 37, 455, 

456, 467, 469, 471, 478, 511, 518, 521, 528
Младеновић Душан 308
Младеновић Живомир 304, 307, 308, 318, 

342
Младеновић Јелена 308, 999, 1000
Младеновић Оливера, види Јурковић 304, 

306, 308, 309, 326, 342
Младеновић Ранко 957
Младеновићи, породица Живомира и 

Оливере рођ. Јурковић 305, 306
Мледеновић Бранко 791
Мокрањац Стеван 363, 364, 366, 367
Молина Тирсо де (Tirso de Molina) 625, 711
Мондри Хенриета (Henrietta Mondry) 194
Монкомбл Елиза (Elisa Moncomble) 539
Монро Мерилин (Marilyn Monroe) 927
Монтењ Мишел Екем де (Michel Eyquem 

de Montaigne) 718

Монтескје (Montesquieu) 704
Мопасан Анри Рене Албер Ги де (Henry 

René Albert Guy de Maupassant) 554
Морган Чарлс (Charles Morgan) 361
Морган Џон Пјерпонт (John Pierpont Mor-

gan) 104
Морисон Џим (James Morrison) 927
Морфидис-Нисис Александар 366
Мотоори Норинага (Norinaga Motoori / 本

居 宣長) 119
Мошин Владимир 464, 479
Мркаљ Сава 799
Мркојевић Теодосија 509, 511, 512, 524, 525
Мрожек Славомир (Slawomir Mrožek) 874
Муачевић Васа 290, 291
Музил Роберт (Robert Musil) 943
Мула Мане 172
Мулалић Мустафа А. 1003, 1004
Мунин Жорж (George Mounin) 916
Мурко Матија (Matija Murko) 307, 576
Мусаки Ђовани (Giovanni Musacchi) 787
Мутавџић Предраг 1014, 1015
Мутап-Чачанин (Ћушајић) Лазар 498
Мухвић Димановски Весна 895
Мухсин Ризвић 16
Мушицки Лукијан / Милобратић Лазар, 

псеудоним 360, 383, 735, 1043
Мушкатировић Јован 3

Назос Василис (Νάσος Βασίλης) 374
Најда Еуген (Eugene Nida) 138, 994
Наоја Шига (志賀 直哉) 121
Наполеон I Бонапарта (Napoléon I Bona-

par te) 542
Наполеон III Бонапарта (Charles Louis 

Napoleon Bonaparte) 536
Настасијевић Момчило 256, 258, 280, 401, 

698, 699, 852, 857, 863
Негри Антонио (Antonio Negri) 950
Негришорац Иван 115, 659, 660
Недић Владан 35, 37, 518, 521, 528
Недић Љубомир 963
Недић Марко 240, 242, 249, 578, 742
Недић Михаило 491, 498
Нејгел Томас (Thomas Nagel) 188
Нелиган Емил (Émile Nelligan) 648
Немањић Вратко 790
Немањић Деса 789
Немањић Стефан Владислав 789
Немањић Стефан Драгутин 787
Немањић Стефан Првовенчани 40, 430
Немањић Стефан Урош II Милутин 441
Немањић Стефан Урош III Дечански 441
Немањић Стефан Урош IV Душан 784, 

790
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Немањић Стефан Урош V / Урош Нејаки 
1021

Немањићи, српска средњовековна динас-
тија 40, 441, 442, 981, 983

Немец Фридрих (Friedrich Nemec) 163
Ненадовић Алекса 494
Ненадовић Василије 461
Ненадовић Јаков 484, 485, 487, 491, 495, 497, 

499
Ненадовић Константин 486, 495, 500, 501, 

504, 506
Ненадовић Лазар 461
Ненадовић Љубомир 95, 343, 361, 386, 1000
Ненадовић Љубомир П. 461, 489, 507
Ненадовић Павле 461
Ненадовић Петар 461, 491
Ненадовић Прота Матеја 485, 486, 491, 495, 

496, 497, 498, 499, 501, 502, 507
Ненин Миливој 661
Нервал Жерар де (Gérard de Nerval) 647
Несторовић Зорица В. 40, 43, 44, 48, 371, 

376, 713, 715, 716, 721
Нехру Џавахарлал (Jawaharlal Nehru) 84
Нидерле Луборг (Lubor Niederle) 307
Никачевић Миодраг 710
Никитовић Зорица 977, 981
Николајевић Петар Молер 486, 487, 488, 

491, 492, 493, 495
Николетић Јован 460, 462
Николетић, официрска породица 459
Николић Весна С. 1016, 1017
Николић Д. 15
Николић Лука 992
Николић Милија 739
Николић Милица 773
Николић Ненад 39, 48, 722, 723, 724, 725, 

805, 811
Николић Расински Миладин К. 13
Николић Часлав 999
Никон Јерусалимац 789, 793
Никчевић Војислав П. 35, 37
Нинковић Ненад Ђ. 455, 458, 459, 461, 463, 

478, 481
Нинковић Нићифор 360
Ниче Фридрих Вилхелм (Fr iedr ich 

Wilhelm Nietzsche) 567, 568, 570, 571, 
572, 573, 574, 575, 578, 579, 761, 772, 
945, 1023

Новак Кристиан 1020
Новак Нада 336
Новаков Предраг 1016
Новаковић Дионисије 384, 705
Новаковић Коста 376
Новаковић Стефан 357

Новаковић Стојан 41, 368, 369, 370, 371, 
372, 373, 374, 375, 376, 377, 451, 722, 
723, 724, 725, 740, 791, 797, 799, 811, 
812, 979, 1044

Новалис / Георг Филип Фридрих фон Хар-
денберг (Georg Philipp Friedrich 
Freiherr von Hardenberg / Novalis) 767

Новић Оточанин Јоксим 740
Новков Александра 14, 17
Новокмет Слободан 1016
Нојбауер Џон (John Neubauer) 800
Нокс Висесимус (Vicesimus Knox) 357, 382
Нортов Андреј Андрејевич (Андрéй Ан-

дрéевич Нáртов) 704
Нуво Жермен (Germain Marie Bernard 

Nouveau) 533
Нушић Бранислав 13, 14, 17, 95, 364, 368, 

405, 406, 739, 740, 873, 1000

Обилић Милош 347, 353, 379, 502, 504, 505
Обрадовић Доситеј 356, 357, 358, 381, 382, 

383, 555, 697, 708, 715, 716, 722, 724, 
739, 806, 1043, 1044

Обреновић Александар I 101, 374
Обреновић Анка 712, 715, 716
Обреновић Јефрем 347
Обреновић Милан 498
Обреновић Милош 296, 360, 385, 498, 506, 

740
Обреновић Михаило 367, 740, 799
Обреновић Наталија 365, 366, 367
Обреновићи, династија 365, 387
Огден Ч. К. 1049
Огризовић Милан 807
Одавић Милан 528, 578
Одавић Риста 567, 568, 569, 578
Одаловић Mомчило Мошо 401, 402, 403
Озимо Бруно (Bruno Osimo) 916
Опачић Зорана 212, 213, 407
Орбин Мавро 784, 792
Орвел Џорџ (George Orwell) 387
Орсић Срђан В. 289
Ортега и Гасет Хосе (José Ortega y Gasset) 

913
Ортен Норберт (Norbert Orthen) 994
Ортис Паула (Paula Ortiz) 623, 630, 631, 

632, 633, 634, 635, 636
Ортис-Лојола Бренда (Brenda Ortiz-Lo-

yola) 627
Орфелин Захарије 357, 383, 702, 703, 704, 

739
Освалд Ли Харви (Lee Harvey Oswald) 1008
Осман Џора 491
Осман-паша Скадарски 512
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Остин Џејн (Jane Austen) 135, 136, 138, 139, 
140, 146, 147, 151, 152, 1049

Остојић К. 1002
Остојић Тихомир / Остоич Тихомиру 364, 

366, 367, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 
673, 702, 703, 705

Павић Милорад 348, 357, 359, 383, 384, 387, 
441, 443, 444, 452, 462, 478, 704, 705, 
715, 718, 719, 722, 725, 784, 793, 853, 
957, 958, 965, 966, 967

Павић Панта 499
Павковић Васа 1012
Павловић Барили Милена 312, 313, 315, 

329, 1032, 1033
Павловић Бора 329
Павловић Владан 1031
Павловић Војислав 373
Павловић Дамјан 343
Павловић Даница 329
Павловић Драгољуб 965 
Павловић Миливој 1047
Павловић Миодраг 258, 276, 287, 714, 856, 

857
Павловић Слободан 464, 478, 977, 978, 990, 

991
Павловић Теодор 344
Пајић Биљана 1017, 1018
Пајовић Александар 557, 564
Пајсије I / Пајсије Јањевац 430, 1021
Палавестра В. 924 
Палмер Харолд Е. (Harold Edward Palmer) 

993
Пандуревић Јеленка Ј. 7, 8, 10, 13, 16, 17
Пандуровић Сима 333, 334, 342, 582, 857
Панић Кавгић Олга 1016
Панић Мараш Јелена 399, 400, 401, 402, 

403
Панић Милорад Суреп 489, 507
Пановић Зоран 231, 236
Пантић Михајло 232, 237, 248
Пантовић Катарина Н. 155
Паовица Марко 720
Папа Павле VI (Paulus PP. VI / Paolo VI) 130
Папа Пије VI (Pius Sextus) 358
Папишта Жолт 1015
Параносић Јован 442
Параносић Неда 442
Париповић Крчмар Сања 582, 647, 656
Паркер Артур (Arthur Parker) 829
Партеније 486
Пасер Илић Снежана 197
Паскал Блез (Blaise Pascal) 718
Пауел Џонатан (Jonathan Powell) 693

Пауновић Зоран Д. 738
Паутинов Лукша / Лука 791
Пачић Јован 343, 344, 713, 715, 716
Пашајит-бег 783, 785
Пашић Никола 373, 374, 959
Пашић Сретен 707, 708
Певуља Душко 343, 344, 349, 702, 704
Петковић Вранић Ивана 1023
Пејовић Божидар 810
Пекић Борислав В. 1019, 1020
Пекић Радмило 982
Пековић Слободанка 17, 554, 564, 663
Первић Мухарем 1002
Перес Хосефина Гонгора (Josefina Góngora 

Pérez) 624
Перић Владимир 999
Перић Јован 104, 106, 111
Перишић Миодраг 252
Перовић Радослав 484, 485, 487, 495, 496, 

498, 499, 507
Перојевић Марко 778
Перс Сен-Џон (Saint-John Perse) 817
Перуновић Љубомир 523
Петар I Алексејевич / Петар Велики (Пётр 

I Алексеевич / Пётр Великий) 357, 
383

Петканова Донка 424, 436
Петковић Владислав Дис 401, 402, 403, 

582, 589, 852, 855, 857, 868, 869
Петковић Новица 270, 271, 272, 286, 287, 

838, 850
Петрановић Божидар 808
Петрарка Франческо (Francesco Petrarca) 

450
Петров Ного Рајко 399, 401, 402, 852, 860, 

868
Петровић Александар Ж. 75, 76, 78, 80, 85, 

86, 87, 89, 90
Петровић Бошко 834
Петровић Бранислав 256
Петровић Вељко 661, 673, 857
Петровић Вељко Хајдук 501
Петровић Вук 51, 53, 72
Петровић Горан 776, 792, 891, 892, 893, 

896, 898, 899, 900, 902, 903, 905, 906
Петровић Драгољуб 184
Петровић Емил С. 1002
Петровић Јелена, рођ. Јовановић 500
Петровић Јована 1020
Петровић Љубица 386
Петровић Михаило Алас 369, 370
Петровић Н. 466, 467, 468, 469, 478
Петровић Надежда 828
Петровић Никола I 101, 102
Петровић Његош Данило I 489
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Петровић Његош Петар II 21, 22, 23, 35, 
36, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 278, 
279, 282, 343, 345, 347, 360, 361, 381, 
384, 385, 386, 387, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 695, 
701, 711, 714, 716, 721, 738, 739, 766, 
799, 804, 810, 852, 857, 868, 1032, 1035

Петровић Петар Пеција С. 740
Петровић Предраг Ж. 815, 820, 823, 833
Петровић Растко 589, 695, 815, 816, 817, 

818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 
834, 1000

Петровић Соња 928, 937
Петровић Хајдук-Вељко 39
Петровићи, црногорска владарска лоза 365
Петронијевић Бранислав 572
Пешикан Љуштановић Љиљана 406, 730, 

736, 883, 884, 887, 923, 924, 934, 936, 
937, 1032, 1032, 1033, 1034, 1035, 1037

Пешикан Митар 972
Пијаде Давид С. 567, 572, 574, 575, 576, 578
Пикасо Пабло Руиз (Pablo Ruiz Picasso) 818
Пинчон Томас (Thomas Pynchon) 215, 217, 

218, 220, 226, 228, 230, 237, 1009, 1010, 
1011

Пипер Предраг 388, 393, 994, 995, 1038
Пирх Ото Дубислав (Otto Ferdinand Dubi-

slav von Pirch) 740
Пит Бред (Brad Pitt) 934
Пишчевић Александар 358, 712, 715
Пишчевић Симеон 358, 381, 385, 386, 816
Плавшић Радивој 93, 95, 110, 111
Платон (Πλάτων) 387, 606, 691, 693, 760, 840
Плутарх (Πλούταρχος) 692, 693
По Едгар Алан (Edgar Allan Poe) 822, 825
Подруговић Тешан 732
Полит-Десанчић Михаило 364, 365
Половина Весна 608, 609, 1017
Половина Наташа 449, 452
Поп Дукљанин (Presbyter Diocleas / Pres by-

ter Diocleates / Anonymus Dyo clea tes) 
974

Попа Васко 256, 264, 276, 285, 695, 698, 
699, 700, 829, 850, 856, 857, 860, 861, 
863, 1043

Поп-Јованов Данијела 1023
Попов Анђелија 710
Попов Чедомир 659, 660
Поповић Александар 405, 874, 1020
Поповић Богдан 310, 553, 714, 963
Поповић Бранкица 1020, 1021
Поповић Виргиније 1022
Поповић Вићентије 478

Поповић Владимир 740
Поповић Данијела 932, 937
Поповић Даница 425, 436
Поповић Диана M. 641, 1021
Поповић Душан Ј. 458, 459, 463, 479
Поповић Ђорђе Стерија 346
Поповић Зарија Р. 1021
Поповић Јевта 384
Поповић Јован Стерија 344, 345, 346, 360, 

361, 366, 368, 381, 385, 386, 696, 708, 
717, 726, 727, 728, 729, 730, 739, 800, 
852, 857, 873, 874, 971, 1044, 1045

Поповић Јован Текелија 459
Поповић Љубодраг 488, 492, 507
Поповић Љубомир 388
Поповић Милош 451
Поповић Миодраг 43, 48, 292, 300, 345, 

346, 347, 348
Поповић Мирослав М. 787, 792
Поповић Мита 95
Поповић Наташа 1018, 1019
Поповић Николић Данијела 923, 937
Поповић Павле 307, 309, 357, 441, 452, 502, 

553, 564, 704, 722, 723, 724, 725, 740, 
965, 966, 967, 1044

Поповић Радован 665, 832, 833
Поповић Радомир Ј. 376
Поповић Сретен Л. 501, 506
Поповић-Даничар Ђорђе 521, 707, 710
Поповић-Текелија, официрска породица 

459
Поповска Драгица 923, 937, 938
Порфирије Успенски Архимандрит 441
Похвалић Прибисав 791, 982
Прањковић Иво 997
Предић Владимир В. 646
Предић Урош 345
Презвитер Козма 695
Прерадовић Јован 798
Прерадовић Пелагија 798
Прерадовић Петар 797, 798, 799, 800, 801, 

802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 
810, 811, 812

Прерадовић, официрска породица 459
Пригов Дмитриј (Дмитрий Алексáндрович 

Пригов) 235
Продановић Јаша 95, 310, 527, 966, 967
Продановић Милица 801
Продановић, гђа Јаше Продановића 310
Прокопович Теофан 705 
Пронко Леонард (Leonard Cabell Pronko) 

874
Протић Антоније 489, 490, 499, 507
Протић Коста С. 487, 492, 497, 499, 507
Прћић Твртко 135, 138, 993, 1023
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Пруст Марсел (Marcel Proust) 944
Птицина Љиљана 1019, 1020
Пузовић Слободан 1012
Пујa Бадеску Марина 1022
Пупин Михајло 96, 97, 107, 108, 345, 816
Пурић Божидар 581
Пурковић Миодраг Ал. 778, 781, 784, 792
Путник Јован 625
Пуцић Медо 784, 790, 791, 793
Пушкин Александар Сергејевич (Алек-

сáндр Сергéевич Пу́шкин) 310, 762

Рабреновић Тијана 1019
Равлић Јакша 295, 799
Радак Ј. 801
Радаковић Жарко 762, 763, 773
Радевић Милорад 506, 1043, 1044
Радивојевић Југ 625
Радисављевић Зоран 253
Радић Абрахам 777
Радић Првослав 178, 184
Радић-Бојанић Биљана 1014, 1023, 1024
Радичевић Бранко 343, 344, 347, 348, 360, 

362, 364, 385, 386, 717, 739, 799, 800, 
809, 810, 839, 852, 857

Радишић Вукашин 343
Радмиловић Зоран 884
Радовановић Милорад 610, 1047, 1048, 1049, 

1050
Радовић Борислав 273, 650 
Радовић Душан 839, 963
Радојичић Ђорђе Сп. 784
Радојчић Јован 798, 812
Радојчић Милош 292, 300
Радојчић Никола 793
Радојчић Саша 715, 720, 721
Радонић Маја С. 553
Радонич Јован 779, 780, 792
Радосављевић Аница 999, 1000
Радосављевић Крсмановић Аница 1023, 

1024
Радуловић Ема 295, 300
Радуловић Ифигенија 1022 
Радуловић Ксенија Ђ. 873
Радуловић Марко 279, 287
Радуловић Милан 397
Радуловић Немања 203, 213
Радуловић Селимир 715, 719
Радусин-Бардић Наташа 1024
Рађевски Крста 492
Разгон Л. 189
Раичковић Стеван 256, 837, 838, 839, 840, 

842, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 963, 
999, 1000

Рајаковић Никола 104, 106

Рајан Мaри-Лори (Marie-Laure Ryan) 356
Рајачић Јосиф 347, 740, 799
Рајић Велимир 582
Рајић Јован 39, 695
Рајичић-Перић Светлана 999
Рајман Франц (Franz Reimann) 930, 931
Рајчевић Урош 969, 970
Ракитић Слободан 348
Ракић Викентије 381, 386
Ракић Мијаило 497
Ракић Милан 280, 285, 582, 584, 816, 852, 

857
Ракић Милица 816, 830
Раковић Јелена 304, 311, 341
Ракоци Ференц II (Rákóczi Ferenc II) 459, 

460, 461, 462
Ракочевић Селена 306, 308, 342
Ранке Леополд фон (Leopold von Ranke) 

375, 487, 489, 497, 502, 507
Ранковић Светолик 362, 381, 386
Рансијер Жак (Jacques Rancière) 941, 945, 

946, 948, 951, 953
Раскин Џон (John Ruskin) 84, 85
Растовић Александар 373
Расулић Катарина 1016
Рачки Фрања 375
Рашајски Јавор 1012
Рашић Александар 603, 604, 606, 607, 620, 

621
Ревунéнкова Елена Владимировна 642, 

656
Ређеп Јелка 430, 436
Рембо Артур (Arthur Rimbaud) / Алсид Бава, 

псеудоним 531, 532, 533, 534, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 549, 550

Рембо Мариам (Mariam Rimbaud) 540
Рембо Фредерик (Frédéric Rimbaud) 534
Ремнëва М. Л. 470, 473, 474, 479
Рендић Иван 800
Репен Ренди (Randi Reppen) 1027
Решетар Милан 35, 37, 512, 513, 518, 520, 

521, 528
Рибникар Александар 300
Ригас, браћа (Rigas) 546
Ризванбеговић-Сточевић Али-паша 512
Ризвић Мухсин 17, 1002, 1003
Рикер Пол (Paul Ricoeur) 914, 1021
Рилски Јован 425
Ристић Јован 722
Ристић Јордан 182, 183
Ристић Љубодраг П. 374
Ристић Марко 709, 821, 832
Ристић Светомир 572, 578
Ристић Стана 608, 609, 621, 1038
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Ристић Шева 821
Ристовић Ненад 691, 692, 693, 694, 969, 970
Ричардс А. А. 1049
Ричардс И. А. (Ivor Armstrong Richards / 

I. A. Richards) 676, 684, 687
Ричардсон Џон (John Richardson) 509, 523
Рјуносуке Акутагава (芥川 龍之介) 121
Роб Грејем (Graham Robb) 531, 533, 538, 

540, 543, 547, 548, 549
Родман Денис (Dennis Rodman) 927
Родофиникин Константин Константино-

вич 504
Родригез Себастиао (Sebastião Rodrigues) 

125, 126, 128, 129, 130
Роза Оторино (Ottorino Rosa) 540
Розанов Василиј Васиљевич (Василий Ва-

сильевич Розанов) 127
Ројнић Матко 802
Романо Уртадо Беренисе (Berenice Ro ma-

no Hurtado) 1020
Ромелић Живка 300
Рос Кристин (Kristin Ross) 542
Росић Татјана 41, 48
Ростан Едмон (Edmond Rostand) 569
Ротковић Радослав 778, 781
Рошуљ Жарко 741, 742, 743
Руварац Иларион 375, 777, 790, 793
Руварац Коста 343
Рудић Срђан 374, 375, 981
Ружевич Тадеуш (Tadeusz Różewicz) 874
Ружић Владислава 393, 993
Рузвелт Френклин Делано (Franklin Dela no 

Roosevelt) 818, 823
Русаков Александр Ю. 179
Русић 310

Сабато Ернесто (Ernesto Sabato) 775, 792
Савић Виктор 971, 972, 973, 974, 975, 976, 

978
Савић Марија 1016
Савић Милан 364, 365, 366, 663, 965
Савић Милисав 239, 249
Савић Ненадовић Зорица 1023
Савић Ребац Аница 714, 715, 720, 721
Савић Свенка 608, 609
Савић Тихомир 364
Савковић Нада Н. 439
Сакагући Анго (坂口 安吾) 121
Салатино де Субириа Мариа Кристина 

(María Cristina Salatino de Zubiría) 
624

Самарџија Снежана 274, 287, 494, 507, 695, 
696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 731, 
733, 923, 924, 937, 938

Самарџић Ана 1015

Самарџић Д. 490, 505, 507
Сандерс Пeрс Чарлс (Charles Sanders Peirce) 

911
Сандић Александар 348
Санковић Радић / Радич 784, 785, 788
Сапир Едуард (Edward Sapir) 730, 912, 971
Саура Карлос (Carlos Saura) 630
Сахаров Софроније 117, 132
Свети Данило II / Данило Пећки 427, 428, 

429, 430, 436
Свети Климент Велички / Охридски 972, 

974
Свети Методије (Μεθόδιος) 972, 984
Свети Сава / Сава Немањић 174, 427, 430, 

433, 435, 441, 450, 452, 698, 700, 921, 
972, 974, 981

Свети Симеон / Стефан Немања 427, 430, 
435, 441, 452, 976

Свети Теодор Тирон / Свети Теодор од 
Амасеа 448

Свитлић Ђ. 108
Седер Ружица 1016
Сежурне Лидија (Lydia Séjourné) 649
Секељ Тибор 1022
Секулић Исидора 303, 305, 318, 334, 335, 

336, 341, 574, 575, 576, 578, 714, 1002
Селимовић Меша 1047
Селинџер Џером Дејвид (Jerome David 

Salinger) 604
Сент Клер Роберт (Robert St. Clair) 542
Сервантес Сааведра Мигел де (Miguel de 

Cervantes Saavedra) 383, 625, 706, 707, 
708, 709, 710, 711

Сеферис Јоргос (Γιώργος Σεφέρης) 646
Сечански Живан 490, 506, 507
Сијел Жил (Gilles Sielle) 546
Сикимић Биљана 919, 920, 936, 937, 938
Силашки Надежда 1017
Силуан Атонски (Силуан Афонский) 128
Симеоновић Милица 135, 136, 141, 142, 143, 

144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151
Симеоновић Чокић Јован 345
Симеуновић Драган 373
Симић Зоран 989, 990, 991, 992
Симић М. 484, 485, 487, 495, 507
Симић Светислав 660
Симић Станоје 831
Симић Чарлс (Charles Simic) 720, 816
Симјановић Јован 15, 17
Синадиновић Данка 1017
Синдик Душан И. 786, 791, 793
Сиргу Маргаритa (Margarita Xirgu) 625
Сићић Маринко 487
Сифер Лујза (Louisa Siefert) 647
Сјеклоћа Милер Ирена 111
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Скендербег Ђурађ Кастриот (Gjergj Ka-
stri oti Skënderbej / Skënderbeu) 776

Скерлић Јован 41, 48, 307, 310, 318, 341, 347, 
348, 361, 387, 443, 452, 462, 479, 553, 
564, 569, 576, 714, 722, 723, 724, 725, 
799, 812

Скерлић-Ћоровић Јелена 310, 319, 327, 342
Скорсезе Мартин Лучано (Martin Luciano 

Scorsese) 125
Славејков Пенчо Петков (Пенчо Петков 

Славейков) 662, 664, 666, 668, 670
Слепица из Гргуреваца 735
Слијепчевић Пера 397
Словић Срђан 183
Смиљанић Прота Никола 491, 495
Смиљанић Радомир 709 
Смит Пати (Patricia Lee Smith) 532
Смичиклас Тадија 789
Соболев Андрей Н. 179
Сократ (Σωκράτης) 691
Сокуров Александар (Алексáндр Нико-

лáевич Соку́ров) 365
Солар Миливој 248
Соларић Павле 358, 381, 384, 713, 715, 716, 

739, 740, 810
Солжењицин Александар (Александр Ис-

аевич Солженицын) 189
Соловјев Александар 464, 479
Соринка Михаило / Михајло 457, 460, 463, 

473, 475, 476 
Сосир Фердинанд де (Ferdinand de Saus sure) 

912
Сотир 546
Софокле (Σοφοκλης) 253
Спиноза Барух де (Baruch de Spinoza) 721, 

950
Спремић Момчило 779, 793
Србљановић Биљана 1032, 1034, 1035, 1037
Срдић Срђан 1020
Срезњевски Измаил (Измаил Иванович 

Срезневский) 980
Срејовић Драгослав 828, 833
Сремац Стеван 356, 359, 698, 708
Сретић Милена 239
Стајић Васа 291, 661, 673
Стајнер Џорџ (George Steiner) 913
Стаљин Јосиф Висарионович Џугашвили 

(Иосиф Виссарионович Джугашвили 
Сталин) 188, 189, 193

Стаматовић Павле 344, 347
Стаменковић Владимир 873, 874, 875, 876, 

877, 887
Стаменковић Слађана 1020
Станић Андра 309
Станић Вељко 375

Станић Исидора 1032
Станић Милан 306, 326
Станић Миле 376, 377
Станић Тамара 1023, 1024
Станишић Јелена 969
Станковић Борисав Бора 95, 347, 553, 625, 

698, 699, 701, 818, 1032, 1036
Станковић Корнелије 347, 363, 364, 365, 

366, 367
Станојевић Добривоје 220, 237
Станојевић Станоје 464, 479
Станојчић Живојин 388
Старац Милија 696
Старки Енид (Enid Starkie) 531, 533, 537, 

540, 541
Стевановић Александра П. 75, 76, 86, 87, 

89, 90
Стевановић Видосав 896
Стевановић Михаило 35, 37, 518, 519, 520, 

521, 523, 528, 996
Стевановић Новица 487, 507
Стевановић Хаџи Мелентије 498
Стевин-Новак Нада 336
Стејић Јован 344, 347
Степанов Страхиња Р. 603, 604, 606, 620, 891
Степановић П. 468, 469, 471, 479
Стернберг Меир (Meir Sternberg) 1010
Стефановић Венцловић Гаврило 355, 439, 

440, 443, 449, 450, 451, 452, 725
Стефановић Виловски Тодор 348, 364, 365, 

366
Стефановић Димитрије Е. 455, 479
Стефановић Мирјана Д. 355, 380
Стефановић Ратко 319
Стефановић Светислав 581, 582, 825
Стијовић Раде 376
Стипчевић Никша 272, 287
Стојадиновић Милица Српкиња 366, 368
Стојановић Д. 484, 485, 487, 495, 507
Стојановић Даринка 336
Стојановић Јасна 706, 707, 708, 709, 710, 

711, 712
Стојановић Јелица 455, 477, 479, 978
Стојановић Љубомир 777, 779, 780, 781, 783, 

787, 788, 789, 790, 791, 793
Стојановић Пантовић Бојана 155, 156, 157, 

164, 999, 1000
Стојачић Константин Коста 94, 110
Стојиљковић Братислав Н. 91, 97, 98, 99, 

106, 111
Стојић Вера 833
Стојићевић Милош Поцерац 502, 504, 505
Стојичић Војкан 1014, 1015
Стојковић Андрија 34, 35, 37, 292, 517, 525, 

526
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Стојковић Атанасије 359, 381, 384
Стојковић Срета Ј. 488, 506, 507
Стóппард Том (Tom Stoppard) 877
Стоун Арон (Aaron Stone) 929, 930, 931
Стражичић Антоније 11
Стратимировић Стефан 296, 497, 498
Стратимировић, официрска породица 459
Страцимировић Ђурађ II Балшић 778, 778, 

779, 780, 781, 782, 783, 785, 786
Стрелка Џозеф (Joseph P. Strelka) 162
Стрњаковић Драгослав 8, 17
Ступица Бојана 625
Суботић Василије 343, 715, 716
Суботић Јован 343, 347, 360, 361, 362, 365, 

381, 385, 386, 715, 716, 722, 808, 979, 
980

Суботић Љиљана 456, 479
Суботић Савка 364, 365
Сувајџић Бошко Ј. 381, 452, 488, 490, 507
Суворов Максим 463, 476
Суворов Петар 463
Сулејман-паша Скопљак (Süleyman Paşa) 

499
Сунајко Катарина 1012
Супо Филип (Philippe Soupault) 818
Сфорза Галеазо Мариа (Galeazzo Maria 

Sforza) 777

Tолвински Габријел (Gabriel Tołwiński) 447
Тавора Пилар (Pilar Távora) 630
Тадић Јорјо 782, 785
Тадић Новица 256, 715, 719, 720
Талевски Васко 1020, 1022
Талетов Петар 567, 571, 572, 575, 578
Талоци Лудвиг фон (Ludvig Fon Taloci) 777
Тарнанидис Јанис (Ioannis Tarnanidis) 973, 

974
Тартаља Иво 289, 290, 291, 292, 300
Тасо Торквато (Torquato Tasso) 386
Твиги (Twiggy / Lesley Lawson) 927
Текелија Сава 347, 359, 381, 384, 385, 386, 

712, 715
Теодора Тара 776, 786, 793
Теодоровић Атанасије / Божидар Божида-

ревић, псеудоним 383, 384
Теодосије 423, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 

433, 435, 436, 437 
Теодосије, кнез XIX век 498
Теофан Исповед н и к (Θεοφα ν ής / 

Theophanes Confessor) 974
Терзић Славенко 371, 372, 373
Тесла Никола 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 738, 739, 740, 816, 818

Тешић Весна 997

Тешић Гојко 78, 89, 833
Тешић Милосав 269, 270, 271, 272, 273, 274, 

275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 
283, 284, 285, 286, 287, 528, 698, 700, 
701, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 
858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
866, 867, 868, 869, 870, 871, 1032, 1033

Тешић Стив (Steve Tesich) 816
Тијан Сезар (Tian Cesar) 548 
Тимотијевић Мирослав 440, 441, 452
Тимченко Николај 665
Тито Јосип Броз 244, 246
Тјери Огистен (Augustin-Thierry) 375
Тодић Бојана Д. 1016, 1042
Тодоровић Пера 367, 368, 715, 717
Тодоровић Стеван 365
Тоичкина А. В. 54, 72
Токин Бошко 825, 833
Тококу (Тору) Китамура (北村透谷) 121
Толстој Лав Николајевич (Лев Николаевич 

Толстой) 82, 83, 85, 193
Томандл Миховил 348
Томашић С. 1002
Томин Светлана 957
Томић Бранислав 731
Томић Светлана 303, 342
Томовић Ненад 1023
Тонтић Стеван 839, 847, 850
Топаловић Мита 367 
Топчић Анте 1022
Торбица Игор Вук 625, 626, 628, 637
Точанац Исидора 459, 479 
Тошић Ђуро 777, 789, 793, 794
Тошовић Бранко 606, 607, 608, 609, 621, 894, 

907
Требјешанин Жарко 40, 48, 709
Трећаков Стојан 834
Тријић Весна 797
Трифковић Коста 364, 739, 740
Трифуновић Ђорђе 437, 442, 452
Трифуњагић Даница Д. 623, 639
Трнавац Радослава 1016
Трубецки Григорије Николајевич 374
Трухелка Ћиро 777
Тубић Ристо 870
Тургењев Иван Сергејевич (Ивáн Сергéе-

вич Тургéнев) 173, 740, 760
Тутњевић Станиша 213, 798, 812, 1001, 1002, 

1003, 1004, 1005

Ћабас Хуан (Juan Chabas) 625
Ћелић Ивана 1012
Ћипико Иво 553, 554, 661, 673
Ћирковић Сима 464, 479, 781, 787, 794
Ћопић Бранко 400, 1032, 1033, 1035, 1036
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Ћорић Божо 907
Ћоровић Владимир 310, 315, 319, 327, 572, 

573, 574, 575, 578, 579, 781, 783, 788, 
794, 807, 808, 812, 974, 1002, 1004

Ћоровић Милица 309, 310, 317, 320, 327
Ћоровић Мирјана, удата Љубинковић 310, 

317
Ћоровић Светозар 95
Ћосић Бора 400, 402, 403
Ћосић Бранимир 280, 285, 287
Ћосић Добрица 714, 1021
Ћосић-Вукић Ана 198, 213
Ћошковић Пејо 777
Ћуан Савано (Sawano Chuan) 125
Ћуковић Милица В. / Чукович Милица В. 

387, 659, 674
Ћулибрк Јован Јеромонах 793
Ћуприлић Нуман-паша 487
Ћуричић Милан Ст. 11
Ћурчин Милан 343, 346, 348, 567, 568, 569, 

570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 
578, 579, 582

Ћурчин Мирјана 346

Удовички Иванка 663, 664
Узелац Милан 759, 773
Ујевић Мате 802, 809
Ујевић Тин 824
Унамуно и Хуго Мигел де (Miguel de Una-

muno y Jugo) 740
Унбегаун Борис (Boris Ottokar Unbegaun) 

455, 479
Ускуфи Босневи Мухамед Хеваји 979
Успенски Борис (Борис Андрéевич Успéн-

ский) 1009, 1010
Уташи Чила (Csilla Utasi) 1021
Утјешеновић Острожински Огњеслав 801, 

806, 808
Ухларик Јасна 1015

Фаља Мануел дел (Manuel del Falla) 631
Фаркаш Пача 457, 460, 462
Федерер Роџер (Roger Federer) 934
Фейса Михайло / Фejсa Mихajлo 1014, 1015
Фенелон Франсоа (François Fénelon) 383
Фенти Робин Ријана (Robyn Rihanna Fenty) 

934
Фердинанд I (Ferdinand I) 798
Фердинанд I од Бугарске (Ferdinand Ma-

xi milian Karl Leopold Maria von Sach-
sen-Coburg und Gotha) 660

Фереира Кристофер (Christopher Ferreira) 
125, 127, 128

Ферм Људмила (Людмила Ферм) 994
Филдинг Хенри (Fielding Henry) 383

Филипов Лука 102
Филиповић Јелена М. 1022
Филиповић Ковачевић Соња 1016
Филиповић Луна 994
Филиповић Миленко 444
Филмор Чарлс Ј. (Charles J. Fillmore) 993
Флакер Александар 604, 605
Флервил Матилда (Mathilde de Mote Fler-

vil) 539
Флобер Гистав (Gustave Flaubert) 536
Флоровски Георгије (Георгий Васильевич 

Флоровский) 703
Фомичев С. А. 54, 72
Форетић Винко 787
Фос Б. Р. 693
Фрај Нортроп (Northrop Frye) 430, 437, 450, 

734
Фрајнд Марта 823, 834
Франгеш Иво 799
Франц Фердинанд (Franz Ferdinand) 347
Фрања Асишки (Francesco d›Assisi) 950
Фридрих Хуго (Hugo Friedrich) 270, 287
Фројд Зигмунд (Sigmund Freud) 950
Фуентес Карлос (Karlos Fuentes) 591, 592, 

594, 595, 596, 599, 600
Фузаро Дијего (Diego Fusaro) 760, 773
Фуине Ернест (Ernest Fouinet) 646
Фуке Фридрих Хајнрих Карл де ла Мот 

(Friedrich de la Motte Fouqué) 1020
Фуко Мишел (Michel Foucault) 954

Хавел Вацлав (Václav Havel) 873, 874, 875, 
876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 
884, 885

Хавлова Олга, рођ. Шпичалова (Olga Ha-
vlo vá, rozená Šplíchalová) 878

Хаворт Стив (Steve Haworth) 927
Хајмз Дел (Dell Hymes) 608, 1049
Хаксли Олдус (Aldous Huxley) 387, 818
Халас Поповић Ана 1016
Халупка-Решетар Сабина 1024
Хамовић Валентина 406
Хамовић Драган Л. 254, 266, 269, 838, 840, 

850
Хандке Марија (Maria Handke) 763, 769, 

770
Хандке Петер (Peter Handke) 759, 762, 763, 

764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 
772, 773

Харамбашић Аугуст 807
Харни Славко 802
Харт Мајкл (Michael Hardt) 950
Хасан Ихаб (Ihab Hassan) 1007
Хасанагић Едиб 801
Хасан-паша 499
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Хауптман Герхарт (Gerhart Hauptmann) 
578

Хачион Линда (Linda Hutcheon) 219, 221
Хаџи-бег 491, 492, 498, 499
Хаџимејлић Месуд 920 
Хаџиниколау Николај 128
Хаџи-Ташковић Григорије 14
Хаџић Зорица П. 289, 290, 300, 957, 966, 

967
Хаџић Јован / Светић Милош, псеудоним 

343, 347, 348, 360, 381, 383, 385, 386, 
484, 485, 486, 487, 491, 496, 497, 499, 
501, 502, 505, 507, 715, 716

Хегел Георг Вилхелм Фридрих (Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel) 53

Хезлит Вилијам (William Hazlitt) 675, 688
Хејвуд Џон (John Heywood) 1021
Хекторовић Петар 1022
Хелдерлин Јохан (Johann Hölderlin) 258
Хепберн Одри (Audrey Hepburn) 927
Херст Вилијам Рандолф (William Randolph 

Hearst) 104
Хесе Херман (Hermann Hesse) 760
Хитлер Адолф (Adolf Hitler) 329, 331
Хјелмслев Луј (Louis Hjelmslev) 993
Хлапец Здењко 324
Хлапец-Ђорђевић Јулка 307, 316, 324, 325, 

326
Хоган Линда (Linda K. Hogan) 1020
Ходел Роберт (Robert Hodel) 239, 240, 249
Хомер (Ὅμηρος) 66, 450
Хонегер Јохан Јакоб (Johann Jakob Honeg-

ger) 375
Хорације Флак Квинт (Quintus Horatius Flac-

cus) 360, 383, 716
Хорват Иван 381, 385
Хорват Јосип 295 
Хорват, официрска породица 459
Хорга Дамир 1018
Хофман М. 692
Хранислав Ана 345
Хранић Јелена 794
Хранић Косача Вук 780, 788
Хранић Косача Вукац 788
Хранић Косача Сандаљ 777, 778, 779, 780, 

781, 782, 783, 785, 788, 789, 790, 791, 
794, 982

Хрваћанин Јованка 310 
Хребељановић Лазар 306, 326, 777, 778, 

782, 783, 784, 790
Хребељановић Милица / Евгенија 782, 783, 

784, 790
Христић Јован 270, 287, 833
Христић Коста 367
Христић Остоја 784

Хувер Џон Едгар (John Edgar Hoover) 1008
Хусрев-паша Коча Мехмед 496

Цамблак Григорије 430
Царица Јелена, мајка Константина Вели-

ког (Constantinus Magnus) 439
Цветајева Марина (Марина Ивáновна Цве-

тáева) 258
Цветић Милош 11
Цветићанин Радивој 715, 717, 718
Цвијановић С. Б. 578, 579
Цвијановић Светислав 342
Цвијић Јован 9, 369, 370
Цвијовић Оливер 406
Циврић Зорица 98, 106, 111
Цидилко Весна 208, 213
Циндрић Владимир 936
Цинцар Јанко 491, 497, 502
Цицерон Марко Тулије (Marcus Tullius Ci-

cero) 691, 692, 693, 694
Црнојевић Ђурађ 42
Црнојевић Радич 780, 783, 785, 787
Црноризац Храбар / Чръноризьць Храбръ 

/ Черноризец Храбър 695
Црњак Дијана М. 1014
Црњански Милош 95, 264, 277, 348, 589, 

698, 699, 815, 816, 823, 824, 827, 834, 
855, 857, 860, 1000

Цукић Павле 500

Чајкановић Веселин 923 938
Чакаревић Марјан 220, 230, 231, 237
Чалић Боривој 702, 704
Чаплин Чарлс / Чарли (Charles Chaplin) 825
Чарапић Васа 501
Чарнојевић Арсеније III 276, 860
Чебашек Александра В. 1005
Чемерикић Димитрије 1015
Черчил Винстон (Winston Churchill) 970
Чистов К. 924
Чолаковић Родољуб 802, 1003
Чолић Милан 773
Чорба, официрска породица 459
Чубриловић Васа 496, 507
Чупић Стојан 485, 487, 488, 489, 490, 491, 

496, 497
Чхартишвили Григориј (Григóрий Шал-

вович Чхартишвили) 761, 767, 768, 
769, 773

Џафо Никола 1032, 1033
Џаџић Петар 243, 249, 1002
Џејмсон Фредерик (Frederic Jameson) 218, 

219, 225
Џексон Ендрју (Andrew Jackson) 823
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Џемић Кемал 1021
Џефаровић Христофор 452
Џојс Џејмс (James Augustine Aloysius Joyce) 

818, 820
Џонсон Роберт Андервуд (Robert Under-

wood Johnson) 102, 103
Џонсон Семјуел (Samuel Johnson) 148, 737
Џонсон Марк (Mark Johnson) 730
Џорџ III / Џорџ Вилијам Фредерик (George 

III / George William Frederick) 139
Џорџ IV / Џорџ Август Фредерик (George 

IV / George Augustus Frederick) 139

Шавит Зохар 710
Шаламов В. 189
Шамисо Аделберт фон (Adelbert von Cha-

misso) 645
Шамић Мидхат 1002
Шантић Алекса 95, 569, 582, 799, 839, 869, 

1004
Шапчанин Милорад 95
Шарић Љиљана 997
Шаркић Срђан 464, 479
Шафарик Павел / Павле Јосиф (Pavel Jozef 

Šafárik) 740, 980
Шафер Марина Ј. 998
Шварценегер Арнолд (Arnold Schwar ze neg-

ger) 927
Шевић Милан 289, 290, 291, 292, 299, 300, 

569, 576, 579, 798, 812, 957, 958, 959, 
960, 967

Шево Александар 994
Шеврије Ален (Alain Chevrier) 654
Шеглоф Емануел (Emanuel Schegloff) 608
Шекспир Вилијам (William Shakespeare) 

677, 684, 685, 686, 696, 716, 729, 736, 
737, 738

Шекуларац Божидар 780
Шемјакин Андреј (Андрей Леонидович 

Шемякин) 373
Шестаков Владимир 188, 189, 195
Шестов Лав (Лев Исаáкович Шестóв) 767
Шилер Фридрих (Friedrich Schiller) 344, 

569, 579, 696, 1021, 1022, 1023
Шилић Мирослав 446
Шимазаки Тосон (島崎藤村) 121
Шипка Данко 617, 621, 894, 901
Шишман Александар Јован (Александар 

Иван Шишман) 784
Шишман Јован Страцимир (Иван Страци-

мир Шишман) 783, 784
Шкворецки Јосеф (Josef Škvorecký) 1021
Шлајермахер Фридрих Даниел Ернст (Fried-

rich Daniel Ernst Schleiermacher) 58
Шмаус Алојз (Alois Schmaus) 314

Шмид Вольф (Schmid Wolf) 192, 195, 606
Шољан Маја 941
Шољевић Саша 982
Шопенхауер Артур (Arthur Schopenhauer) 

945
Шоукрос Џон (John Shawcross) 675
Шпадијер Ирена 424, 425, 427, 428, 429, 

432, 434, 437
Шпенглер Освалд (Oswald Spengler) 397
Штајнфелд Соња 1020
Штебих Голуб Барбара 895
Штросмајер Јосип Јурај (Joseph Georg 

Strossmayer) 798
Шћепановић Жарко 785, 794
Шуберт К. 692
Шувар Стипе 252
Шукало Младен 237
Шуловић Ксенија Н. 591, 1015
Шуљагић Радмила 828, 833, 834
Шумански Васиљ 487 
Шундрица Здравко 792
Шусаку Ендо (遠藤 周作, Endō Shūsaku)113, 

114, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 
124, 126, 127, 128, 129, 130, 131

Шуфлај Милан (Milan Šufflay) 776, 782, 
786

Abellan Chuecos Isabel 636, 637
Abot H. Porter 166
Abramowski Damian 936
Abrams Meyer H. 681, 688
Adair James 829, 834
Adorno Theodor W. 947, 955
Agamben Giorgio 951, 952, 953, 954, 955, 956
Ahearn Edward 533
Ajdžanović Milan S. 907
Alexander Hartley Burr 828, 834
Alighieri Dante 914, 917
Altieri Charles 216, 237
Alvarez A. 767, 773
Amoedo Miguel Ángel 631
Ančić Mladen 789, 789
Anders Leo 930, 931
Anderson Benedict 9, 17
Andrić Edita 1014
Anz Thomas 156, 166
Anzulović Ivna 794
Aquien Michèle 651, 656
Arango Manuel Antonio 629, 637
Arany János 645
Arendt Hannah 593
Aristotel / Aristotle 766, 774
Arnautovitch Alexandre 812
Asbun Bojalil Jorge 1019
Asselineau Charles 647
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Assmann Jan / Аsman Jan 443, 453
Astori Davide 1022
Atanasovski Srđan 9, 17
Auerbach Erich 453
Austen Jane / Ostin Džejn 146, 151, 152, 154
Babić Stjepan 895, 901, 907
Babović Marija 593, 596, 598, 600
Bachrach Peter 593, 600
Bajcar Anči 325
Bajović Rosanda V. 795
Bakreski O. 592, 600
Bala Monika 1020
Balaban Maria-Zoica 1022
Balšić Jelena 794
Balšić Kostadin 794
Banta Martha 713
Banville Théodore de 644, 646, 656
Barac Antun 799, 800, 812
Baratz Morton S. 593, 600
Basara Svetislav 238
Basta Danilo 577, 579
Baudelaire Charles 647
Bazerman Charles 480
Beales Derek 458, 479
Beket Samjuel 943, 955
Béla Bartók 227
Ben-Barka Souheil 630
Bene Annamária 1018
Berdyaev Nikolai Alexandrovich 126, 131, 

774
Berger Jоhn 187, 195
Bernard Suzanne 155, 550
Bertens Hans 216, 237
Besarović Risto 8, 9, 18
Bešić Vinko 812
Biber Douglas 1027
Bien Peter 123, 131
Bihorac Ahmed 1020
Bižić Tatjana 833
Bjelaković Isidora G. 480
Blečić Marina 1018
Bloom Lynn Z. 715
Bofre Žan 166
Bogdanović Ivana 266
Bogdanović Mirko 688, 689
Bogojević–Gluščević Nevenka 776, 794
Bojić Milutin 589, 590
Bojović Jovana D. 185
Bologna Andrea de 785
Borer Alain 548, 549, 551
Borges Jorge Luis 1019
Bošković-Stulli Maja 923, 938
Boureau Alain 464
Boxer Diana 621
Božić Sofija D. 579

Božović Grigorije 185
Branković Mara 794
Brdar Mario 1017
Brdar-Szabó Rita 1014
Brujić Branka 834
Brunel Pierre 533
Bugarski Ranko 152, 621
Bunić Marin 795
Burgos Carmen de 623, 637, 638
Burian Jarka M. 887
Buršić-Giudici Barbara 1018
Burton Julianne 637

Caballero Juan 624, 625, 637
Cagliari Georges de 653, 656
Calasanti Toni 926, 938
Chabas Juan 625, 637
Chamisso Adelbert von 645
Chareyron Nicole 447
Charles Chaplin 825, 833
Chartier Roger 464
Chisholm Hugh 642, 656
Cohen Leonard 631
Coleridge Samuel Taylor / Kolridž Semjuel 

Tejlor 675, 676, 678, 679, 681, 682, 685, 
687, 688, 689

Collognat-Bbarès Annie 650, 651, 656
Cooke Alexander 950, 955
Cornis-Pope Marcel 800, 812
Correa Gustavo 629, 637
Corti José 533
Crnjanski Miloš / Milosh 590, 835
Croce Benedetto 914, 917
Csilla Utasi 1020
Cuddy A. J. C. 926, 938
Cuesta Inma 631
Curtius Ernst Robert 644
Cvetajeva Marina 258, 266

Ćošković Pejo 794
Ćurčin Milan 579

Dahl Robert 600
Dahlberg Linda L. 592, 600
Daillie François-René 656
Daković Nevena 883, 887
Danaher David S. 879, 880, 887
Darbelnet Jean 917
Darovec Darko 794
Dat R. C. 86, 89
De la Roche Mazo 598
DeForest Margolies M. 140
Del Lungo Camiciotti Gabriella 464, 480
Deleuze Gilles / Delez Žil 943, 944, 945, 947, 

948, 949, 950, 953, 954, 955, 956
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Delić Jovan M. 589, 871
Delić Lidija D. 939
DeLillo Don 1019
Demeny Paul 551
Den Tandt Christophe 225, 237, 238
Derome François-Magloire 648
Derrida Jacques 187, 954
Desagulier Guillaume 1025
Despotović Petar 110
Dimitrijević Jelena J. 834
Dobrić Arnalda 1016
Dobson Austin 645
Dojčinović Biljana 820, 834
Donnersmarck Florian Henckel von 883, 

887
Dostojevski Fjodor 773
Drašković Čedomir 794
Drew P. 621
Drljević Jelena 904, 907
Drobnjak Dragana 1014
Dučić Sandra 1019
Dumić Jovan 481
Duјmоvić Sonja 9, 18
Džemić Kemal 1020

Djogo Gojko 266
Đokić Tamara 1020
Đorđević Radmila 152
Đurić Miloš N. 766
Đurin Tatjana 1017
Đurović Tatjana 1017

Eko Umberto 938
Elez Vesna V. 551
Еlijade Mirča 204, 213
Eliot T. S. 688
Elling Barbara 166, 167
Ellis Shannon 926, 938
Emmison Michael 621
Emrich Wilhelm 163
Epstein Mikhail 235, 237
Erdeljac Vlasta 1018
Erickson Carolly 139, 152
Esslin Martin 887
Etienne L. 592, 600

Falla Manuel del 631
Filipović Jelena M. 1022
Filipović Kovačević Sonja 1016
Fiske S. T. 926, 938
Flaker Aleksandar 621
Flaker Vida 812
Frangeš Ivo 800
Frojd Sigmund 822, 834, 950, 951, 955
Frye Norhrop / Fraj Nоrtrop 51, 72, 450, 453

Fudge Erica 187, 195
Fuentes Karlos 593, 594, 595, 596, 597, 598, 

599, 600, 601
Fuko Mišel 954, 955
Fumiaki Iwata 131
Furió María José 637

Gadamer Hans-Georg 166, 167
Gaitet Pascale 621
Gaj Ljudevit 300, 301
Galasso Giuseppe 917
Galtung Johan 592, 600
Gandhi Mahatma / Gandi Mahatma 81, 83, 

85, 86, 87, 89, 90
García-Posada Miguel 637
Garneau François-Xavier 648
Gautier Théophile 647
Gavril Stefanović Venclović 453
Gazdek Goran 812
Geiger Zeman Marija 926, 939
Gelner Ernest 8, 18
Genis Aleksandr 237
Georgijev Ivana 1014
Gerbran Alen 213, 257, 266
Gernsbak Hugo 95
Glatigny Albert 647
Göbel Rolf J. 162, 166
Godin Gérald 649, 656
Goetz-Stankiewicz Marketa 876, 877, 878, 

881, 888
Gogol Nikolai Vasilievich 73
Gojković Nataša V. 154
Goldsvorti Vesna 12, 18
Gonzales del Valle Luis 626, 629, 637
Gordić Petković Vladislava 1019
Gouinburg Edmundo 630
Graftik Robert 887
Grass Guenther 167
Grassi L. 917
Grebenar Jelena 1017
Greenbaum Sidney 892, 907
Greene Graham 132
Grilparcer Franc 772
Guardini Romano 238
Gudurić Snežana 1014
Guiraud Pierre 648, 656
Gundulić Ivan 1018
Günther Hans 55, 58, 72
Guyaux André 533

Hadžić Zorica P. 967
Hadžimejlić Mesud efendija 939
Hagiwara Takao 123, 131
Halas Popović Ana 1016
Halupka-Rešetar Sabina 1023
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Hamel M. J. 917
Hamović Dragan L. 287
Handke Peter 764, 767, 769, 770, 773, 774
Harding Christopher 131
Hardt Michael 950, 955, 956
Harni Slavko 802, 812
Hauck Johannes 155, 156, 167
Havel Václav 876, 878, 879, 888
Haworth Steve 927
Hazlitt William 675, 688
Heilmann L. 917
Hektorović Petar 1022
Hesse Hermann 760, 773
Heywood John 1019
Hlapec-Djordjević Julka 324
Hobsbom E. 16, 18
Hogan Linda K. 1020
Holmes Richard 677, 688
Horga Damir 1018
Horkheimer Max 947, 955
Horvat Josip 295, 298, 300
Hough Graham 688
Hranić Sandalj 794 
Hrebeljanović Lazar 795
Hrebeljanović Milica 795
Hrvatinić Katarina Jelena 795
Hughes Gregory 931
Hugo Victor 646, 647, 656
Hurd Clarke Laura 926, 938
Húrkova Klára 877, 888
Hutcheon Linda 216, 217, 237, 238

Ignjatović Đorđe 592, 600
Ilić Aleksandar 876, 886, 888
Ilić Nina 1018
Ilić Vojislav 871, 967, 968
Ivačić Matija 1020
Ivanišević Drago 625, 631, 637
Ivić Pavle 468, 480
Ivir Vladimir 152

Jakobson Roman 913, 917
Jaksic Djuro / Jakšić Đura 48, 813
Jambrešić Kirin Renata 939
James Jamie 551
Jameson Frederic 218, 219, 225, 237
Janković Milica 324, 333
Janković Nataša 1023
Jantz Antje 157, 167
Jarrety Michel 644, 648, 651, 656
Jeftimijević Mihajlović Marija S. 266, 774
Jelčić Josip 779, 780, 781, 782, 785, 786, 794
Jelenković Vladimir 111
Jerković Jelena 1023
Jerotej Račanin 453

Jirček Konstantin 780, 790, 794
Johnson E. 140
Johnson Mark 730
Johnson Robert Underwood 102
Josephs Allen 624, 625, 637
Jouet Jacques 642, 644, 656
Jovanović Branimir 106, 111
Jovanović Zmaj Jovan 968
Jovičić Slobodan 1018
Jović Dušan 907
Jurković Olivera 324, 325, 326, 332, 333

Kafka Franz 163, 166, 167
Kakodkar Anil 86
Kalaba Jovanka D. 238
Kangrga Jovan 579
Kapoor Pramod 83, 85, 86, 89
Karlson Bernard 100, 104, 111
Kaser Karl 458, 480
Kašanin Milan 812
Katnić Bakaršić Marina 621
Katona Ester 629, 630, 631, 637
Katz Stephen 926, 938
Kazantzakis Nikos 131
Kazuyoshi Terao 120, 131
Keane John 880, 888
Kemura S. F. 496, 507
Kerouac Jack / Keruak Džek 830, 833
Kesten Hermann 818, 834
Kešetović Ž. 592, 600
Kierkegaard Søren 767
Kiš Danilo 1019, 1020
Kličković Dalibor D. 132
Klikovac Duška 621
Knežević Ljiljana 1023
Kolanović Maša 621
Komaromi Bojana 1023
Korotchenko Alexandra 926, 938
Kosača Sandalj 795
Kotromanić Tvrtko I 795
Kovač Biljana 1019
Kovač Hadži Zdravko M. 110
Kovačevic Dušan 887, 888
Kovačević Branislava 266
Kovačević Darko 1017
Kovačević Predrag 1018
Kovijanić Risto 794
Kraljačić Tomislav 8, 9, 18
Kranjčević Silvije Strahimir 800
Krapp George Philip 137, 152
Krimer Gaborović Sanja 1015
Kristeva Julia 238
Krug G. 592, 600
Kruševac Todor 8, 9, 18
Kurz 156
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La Mettrie Julien 191, 195
Laforgue Jules 651
Lakoff George 730
Lalić Ana 1018
Lalić Ivan V. 833
Lamartine Alphonse de 648
Lamontagne Blanche 649, 656
Langer Gary 451
Lazarević Dragana 795
Lazarević Radak Sanja 939
Le Gof Žak 453
Leclerck Jean 440, 453
Lecouteux Claude 920
Lehnmann D. 155
Lemire Maurice 657
Lévi-Strauss Claude 819, 834
Leyden John 642, 656
Lilova Elena 1019
Lindstedt J. 179
Linge David E. 167
Lisle Leconte de 647
Llamas Carmen 610, 621
Lorca Federico García / Lorka Federiko Gar-

sija 632, 633, 634, 637, 638, 639
Lotman Jurij 62, 72
Lukách Georg 58, 72
Lux Angèle 650

Ljubiša Stefan Mitrov 514, 528
Ljujic Tamara М. 48
Ljuštanović Jovan 924, 938

Macan Trpimir 794
Magjer R. F. 813
Majo Óscar de 638
Makarova A. L. 179, 184
Makišová Anna 1014
Maksimović Desanka 213, 214
Maksimović Vojislav 13, 18
Mančić Aleksandra 773
Mann Klaus 818, 834
Mann Thomas 167 
Maoduš Branislava 154
Maraković Ljubomir 813
Marcuse Herbert 819, 834
Marčetić Aleksandra 621
Marčoková Daniela 1014
Maričić Mesarović Sanja M. 638
Marinkov Čolak Ivana 1019
Marjanić Suzana 920
Marković Jelena 938, 939
Marković Ljiljana 89
Marković Maja 1018
Marks Ljiljana 923, 938, 939
Maroyevich Radmilo 38, 529

Marsden William 645
Marshal Barbara 926, 938
Mase-Hasegawa Emi 129, 132
Mason Marianne 465, 480
Mathesius Bohumil 916
Matić Vojin 834
Mattessich Stefan 237
McCormick Michael 442, 453
McDowell Andrea 193, 195
Meer Fatima 85, 89
Mejdanija Mirza 1019
Meletinski Eleazar Moiseevič 201, 208, 212, 

213
Melville Herman 941, 942, 947, 955, 956
Melvinger Jasna 152
Mencej Mirjam 923, 938
Meyendorff John 705
Mihailovic Dragoslav 249 
Milanković Uroš 300, 301
Milankovits Theodoro 295
Milenković Milica D. 850
Milicevic Veljko 565
Miller Beth 637
Minucius Felix Marcus 691
Miškeljin Ivana 1023 
Mitrevski Ana 1019
Mitrović Danijela S. 939
Mlinarić Stefan 931
Molnar Judit 657
Mondry Henrietta 194, 196
Morganti S. 917
Morrison Todd 926, 938
Mounin George 916, 917
Mullany L. 621
Mullins Mark R. 118, 132
Murat Michel 533
Murphy Steve 533
Musil Robert 943
Musset Alfred de 648

Nagel Thomas 188, 196
Nayar Pramod K. 76, 89
Negri Antonio 950, 955, 956
Nelligan Émile 648, 656
Nelson T. D. 938
Nemanjić Stefan Uroš V 794
Nemanjić Vratko 795
Nemec Friedrich 163, 167
Nergaard Siri 913, 914, 917
Nerval Gérard de 647
Neubauer John 800, 812
Nida Eugene 152
Nietzsche Friedrich / Niče Fridrih 579, 945, 

955
Nigel Rothfels 195
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Nikčević Milorad 813
Nikolić Milica 266, 266
Ninković Nenad Đ. 480
Novak Kristian 1019
Novakov Predrag 1016
Nušić Branislav 888

Nyegosh P. P. / Njegos Petar Petrovic 38, 48, 
529

Odavić Rista 579
Olzak Susan 598
Orsić Srđan V. 301
Ortega y Gasset José 913, 917
Ortiz Paula 637, 638, 639
Ortiz-Loyola Brenda 624, 638
Osimo Bruno 916, 917

Pandurević Jelenka J. 18
Panić Kavgić Olga 1016
Pantić Mihajlo 834
Pantović Katarina N. 167
Papić Mitar 9, 18
Papišta Žolt 1015
Paradis James 480
Pascal Roy 370
Paser Ilić Snežana 213
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. предајарУкопИса
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: milena.kulic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити 
податке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2.процесрецензИрања
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3.елеМентИрада(обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
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в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же
так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;

г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 
1,5 cm у односу на основни текст;

д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4.ФорМат
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. цИтИранеФорМе
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...”, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. цИтИрањереФеренцИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (саМарџИја 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (MUrPHy1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (деретИћ 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (павИћ1972а: 

34), (павИћ1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (радевИћ–МатИцкИ2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (жИвковИћ1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (сУвајџИћ 2005: 201; петковИћ 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. цИтИраналИтератУра
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег” параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
павИћ, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
б) књига (више аутора):
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радевИћ, Милорад, Миодраг МатИцкИ. Народне песме у „Српскодал ма
тинском магазину”. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
жИвковИћ, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil”-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
пИпер, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ИвИћ, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
нИколИћ, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
fellUga, Dino. Survey of the Literature of England. <http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html> 18. 09. 2009. 
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