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Др Го ран М. Мак си мо вић

ЊЕ ГО ШЕ ВО ДЈЕ ЛО  
У ЊЕ ГО ШЕ ВОМ ЗБОР НИ КУ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ 

(Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске. Гл. и одг. уред ник ака де мик  
Алек сан дар Мла де но вић (број 1/2010) и ака де мик Ми ро Вук са но вић  
(бро је ви 2/2014, 3/2018, 4/2020). Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2010‒2020,  

ISSN 1821‒4843)

У огле ду су ана ли зи ра ни при ло зи по све ће ни ис тра жи ва њу 
књи жев ног дје ла, вла дар ске дје лат но сти и лич но сти Пе тра II Пе тро-
ви ћа Ње го ша (1813‒1851), ко ји су об ја вље ни у че ти ри бро ја Ње го ше
вог збор ни ка Ма ти це срп ске (1/2010, 2/2014, 3/2018, 4/2020). Ана ли-
зи ра ни при ло зи су ти по ло шки раз вр ста ни на те о ло шко‒фи ло соф ске, 
исто ри о граф ске, књи жев но и сто риј ске, ком па ра тив не, исто риј ско 
је зич ке, кул ту ро ло шке, лин гво сти ли стич ке и тек сто ло шке огле де. 
При то ме је по ка за но да су пред ста вље ни огле ди отво ри ли ме то до-
ло шки ра зно ли ке про сто ре ис тра жи ва ња ко ји нам по ма жу да Ње го-
ше во до ба, дје ло и лич ност са гле да мо из са вре ме не пер спек ти ве.

Кључ не ри је чи: те о ло ги ја, фи ло со фи ја, исто ри ја, књи жев на 
исто ри ја, ком па ра ти ви сти ка, исто ри ја је зи ка, лин гво сти ли сти ка, 
кул ту ро ло ги ја, тек сто ло ги ја. 

1. Ини ци ја ти ва за осни ва ње Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске по кре-
ну та је 2005. го ди не. Пред лог су под ни је ли: ака де мик Ми ро Вук са но вић, 
ака де мик Ра до мир В. Ива но вић и проф. др Ми ло Лом пар. Ма ти ца срп ска је 
осно ва ла Ње го шев од бор 2006. го ди не, а за пред сед ни ка је име но ван ар хи-
е пи скоп це тињ ски и ми тро по лит цр но гор ско‒при мор ски, пре о све ће ни Ам-
фи ло хи је Ра до вић (1940–2020). Ње го шев од бор је у окви ру свог пла на ра да 
од лу чио да сва ке тре ће го ди не при ре ђу је на уч ни скуп по све ћен Ње го ше вом 
дје лу, те да по кре не Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске са ци љем да афир ми ше 
и об ја вљу је но ва на уч на ис тра жи ва ња по све ће на дје лу Пе тра II Пе тро ви ћа 
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Ње го ша (1813‒1851). Пр ви на уч ни скуп ор га ни зо ван је 2009. го ди не, а пр ви 
број Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске иза шао је 1/2010. го ди не. До да нас 
су ор га ни зо ва на укуп но че ти ри на уч на ску па и об ја вље на су укуп но че ти ри 
бро ја ове на уч не пу бли ка ци је: по ред на ве де ног бро ја 1/2010. го ди не, об ја вље-
ни су и број 2/2014, број 3/2018. и број 4/2020. Глав ни и од го вор ни уред ник 
бро ја 1/2010. био је ака де мик Алек сан дар Мла де но вић, од бро ја 2/2014. дје-
лат ност глав ног уред ни ка Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске пре у зео је 
ака де мик Ми ро Вук са но вић.

2. Пр ви бр ој Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске са чи њен је од ра до ва 
ко ји су из го во ре ни на пр вом на уч ном ску пу Де ло Пе тра II Пе тро ви ћа Ње
го ша у ор га ни за ци ји Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске. Одр жан је у Ма ти ци 
срп ској 20. и 21. мар та 2009. го ди не, а пред сед ник Од бо ра на уч ног ску па био 
је ака де мик Све то зар Ко ље вић. У увод ном ди је лу Ње го ше вог збор ни ка Ма
ти це срп ске наш тампанa су уводнa обра ћа ња, нај при је Реч на по чет ку ака-
де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, а за тим и по здрав на сло ва на отва ра њу на уч ног 
ску па: пред сед ни ка Ма ти це срп ске, ака де ми ка Че до ми ра По по ва и Ње го вог 
пре о све штен ства, епи ско па бач ког г. Ири не ја. На кон то га је увр ште но де-
вет на ест ра до ва ко ји су из раз ли чи тих пре спек ти ва са гле да ли Ње го ше во 
до ба, дје ло и лич ност, а ко је мо же мо по сма тра ти кроз три ску пи не: кул туро-
ло шку, књи жев но и сто риј ску и исто риј ско је зич ку. Пр ву ску пи ну за сно ва ну 
на кул ту ро ло шком при сту пу чи не огле ди Ма ти је Бећ ко ви ћа, Све то за ра 
Ко ље ви ћа, Ми ра Вук са но ви ћа, Бо го љу ба Ши ја ко ви ћа, Јо ва на Стри ко ви ћа 
и Са ве Да мја но ва. Дру гу ску пи ну чи не књи жев но и сто риј ске рас пра ве Ду-
ша на Ива ни ћа, На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, Сне жа не Са мар џи је, Љи ља не 
Пе ши кан Љу шта но вић, Мла де на Шу ка ла, Вла ди ми ра Осол ни ка, Јо ва на 
Де ли ћа, Го ра на Мак си мо ви ћа и Ве сне Ву ки ће вић Јан ко вић. Тре ћу ску пи ну 
чи не исто риј ско је зич ке рас пра ве Алек сан дра Мла де но ви ћа, Ма та Пи жу-
ри це, Бра ни сла ва Осто ји ћа и Дра га не Мр ше вић Ра до вић.

На кра ју пр вог бро ја Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске штам па ни су 
раз ли чи ти при ло зи, до ку мен ти, фо то гра фи је, ко ји свје до че о осни ва њу Ње-
го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске и одр жа ва њу пр вог на уч ног ску па по све ће ног 
Ње го ше вом дје лу. На кра ју је штам пан In me mo ri am ака де ми ка Алек сан дра 
Мла де но ви ћа (1930‒2010), ко ји је пре ми нуо 6. апри ла 2010. го ди не, а на пи-
сао га је Ма то Пи жу ри ца, као уче ник и ду го го ди шњи са рад ник ака де ми ка 
Мла де но ви ћа. 

2.1. У увод ној Ре чи на по чет ку, ака де мик Ми ро Вук са но вић је ука зао 
на раз ло ге по кре та ња Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске као је да на е стог 
по ре ду на уч ног збор ни ка ове нај ста ри је срп ске кул тур не и на уч не ин сти ту-
ци је, ко ја је осно ва на у Пе шти 1826. го ди не. Нај ва жни ји раз лог је ве ли чи на 
Ње го ше вог дје ла и лич но сти, а дру ги та ко ђе би тан раз лог са др жан је у чи-
ње ни ци да је Ње гош ус по ста вио чвр сте ве зе са Ма ти цом срп ском. Пр ви 
при каз о Ње го ше вој књи зи Пу сти њак це тињ ски на пи сао је Те о дор Па вло вић 
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у Ле то пи су 1834. го ди не, а пр ви Ње го шев при лог у Ле то пи су об ја вљен је 
1837. го ди не и пред ста вља оду ис пје ва ну у част срп ског пје сни ка и ар хи-
ман дри та Лу ки ја на Му шиц ког. Већ на ред не 1838. го ди не, Ле то пис је из 
Са рај ли ји не Пје ва ни је цр но гор ске и хер це го вач ке (1833), об ја вио Ње го ше ву 
про зну але го ри ју Сан на Бо жић. Ње гош је по стао члан Ма ти це срп ске 1845. 
го ди не, а Би бли о те ка Ма ти це срп ске по сје ду је у свом фон ду сва пр ва из да ња 
Ње го ше вих дје ла. Го ди не 2004. Ма ти ца срп ска је при ми ла ле гат Вла ди ми-
ра Ото ви ћа у ко ме се на ла зи „је дин стве на збир ка књи га, ча со пи са, чла на ка 
и дру гих ства ри о Ње го шу“ (ВуксаноВић 2010: 7), за хва љу ју ћи ко ји ма је по-
ста ла је дин стве ни из вор за про у ча ва ње број них аспе ка та Ње го ше вог дје ла. 
Уз све то, Ма ти ца срп ска је об ја ви ла ви ше из да ња Ње го ше вих дје ла, а у Ма-
ти чи ним збор ни ци ма и пу бли ка ци ја ма об ја вље но је мно штво при ло га о 
Ње го шу. Све су то, ка ко на гла ша ва Вук са но вић, „би ли по во ди да Ма ти ца 
срп ска осну је Ње го шев од бор са за дат ком да бри не о си сте мат ском про уча-
ва њу Ње го ше вог де ла“ (ВуксаноВић 2010: 8). 

У по здрав ном сло ву ака де ми ка Че до ми ра По по ва, ко је је из го во ре но 
на отва ра њу пр вог на уч ног ску па, та ко ђе је ука за но на не рас ки ди ве и дра-
го цје не ве зе вла ди ке цр но гор ског Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша и Ма ти це 
срп ске. При то ме је по себ но на гла ше но да су се и „Ма ти ца срп ска и ве ли ки 
Вла ди ка, пу сти њак Це тињ ски, са мим Бо жи јим по сла њем ве ро ват но, на шли 
на сце ни исто ри је срп ског на ро да у вре ме ка да су му би ли нај по треб ни ји, 
као во де ћа кул тур на ин сти ту ци ја и као лич ност по е те ми сли о ца ко ја ће га 
на дах ну ти нај пле ме ни ти јим на ци о нал ним осе ћа њи ма“ (ПоПоВ 2010: 9). 

У по здрав ном сло ву пре о све ће ног вла ди ке бач ког Ири не ја Бу ло ви ћа, 
ука за но је на зна чај Ње го ше ве по ја ве, нај и зра зи ти је по сли је све то га Са ве, 
а по „ко ли чи ни оспо ра ва ња“ мо жда и из над све то га Са ве (БулоВић 2010: 11). 
Док су Са ви Не ма њи ћу оспо ра ва ни ве ли чи на и зна чај, све тост и исто риј ска 
уло га, у Ње го ше вом слу ча ју оти шло се још да ље, па му је до дат но оспо ра-
ван и „на ци о нал ни иден ти тет“, као и „пра во слав ни са др жај“ те о ло шких, 
ко смо ло шких и ан тро по ло шких иде ја ко је је из но сио у сво јим дје ли ма, а 
нај ви ше у спје ву Лу ча ми кро ко зма. Бу ло вић ука зу је на ре пре зен та тив не 
при мје ре из Гор ског ви јен ца, Ла жног ца ра Шће па на Ма лог и дру гих дје ла да 
би по ка зао ко ли ко су та оспо ра ва ња нео сно ва на. Освр нуо се и на по гре шке 
у по је ди ним рас пра ва ма по све ће ним Ње го ше вом дје лу, по пут за па же не 
сту ди је Иси до ре Се ку лић, али и на сви је тле при мје ре пра вил ног чи та ња и 
ту ма че ња тог дје ла, ка кво про на ла зи мо у сту ди ји Ре ли ги ја Ње го ше ва вла-
ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа.

2.2. Кул ту ро ло шке сту ди је по све ће не Ње го ше вом дје лу отва ра оглед 
ака де ми ка Ма ти је Бећ ко ви ћа Ње гош наш са вре ме ник. На осно ву дра ма ти-
за ци је Гор ског ви јен ца ко ју је Бећ ко вић ура дио у са рад њи са Бо ри сла вом 
Ми хај ло ви ћем Ми хи зом, а ко ју је ре жи ра ла Ви да Ог ње но вић у На род ном 
по зо ри шту у Бе о гра ду 1980. го ди не, ука за но је на са вре ме ност овог нај зна-
чај ни јег Ње го ше вог дје ла и од ли чан при јем код по зо ри шне пу бли ке. По том 
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је кроз број не при мје ре из сти хо ва, ме ђу ко ји ма је на ро чи то упе ча тљи во зна-
че ње сти хо ва не Ње го ше ве ло зин ке „Не ка бу де што би ти не мо же“, ука за но 
на не по сред ну са вре ме ну ак ту ел ност ово га пи сца и ње го вог дје ла у по сљед њим 
де це ни ја ма 20. и на по чет ку 21. ви је ка. У рас пра ви ака де ми ка Све то за ра 
Ко ље ви ћа О Ње го ше вом ху мо ру ука за но је на број не при мје ре ко мич ног и 
сми је ха у Гор ском ви јен цу и Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом. По ка за но је ка ко 
се тај сми јех оства ру је у раз ли ч и тим умјет нич ким ви до ви ма, од је зич ких 
смје хо твор них фор му ла, пре ко ко мич них за пле та, до ко мич не ка рак те ри-
за ци је ју на ка. Упе ча тљи ве су број не си ту а ци је у ко ји ма се по ја вљу ју Вук 
Ми ћу но вић и Вук Ман ду шић, хо џа Брун че вић, вој во да Дра шко, ба ба вје шти-
ца и поп Ми ћо, игу ман Сте фан и Те о до си је Мр ко је вић, у ко ји ма се смје хо-
твор но под јед на ко оства ру је и за при ка зи ва ње раз ли чи тих „сце на ужа са“, 
кул ту ро ло шких раз ли ка, али и пре по зна ва ње ра зно ли ких жи вот них си ту-
а ци ја. Смје хо твор но у Гор ском ви јен цу Ко ље вић до во ди у ве зу са на род ном 
тра ди ци јом и смје хов ном кул ту ром, док се Ла жни цар Шће пан Ма ли ви ше 
по сма тра у кон тек сту по ли тич ки ин то ни ра них ко ме ди ја европ ске па ро дич-
не тра ди ци је, од хо ме ров ског Бо ја жа ба и ми ше ва, као па ро ди је Или ја де, па 
све до По у по ве От ми це ко вр џе (1712). У рас пра ви ака де ми ка Ми ра Вук са-
но ви ћа Крст Об ра дов ви ше Го ре Цр не ука за но је на ви ше знач ну сим бо ли-
ку кр ста у Гор ском ви јен цу. Из ме ђу број них при мје ра, по себ но су из дво је ни 
сти хо ви „Крст за си ја кâ на го ри сун це// и сав на род на но ге уста де,// ча сно ме 
се кр сту по кло ни ше“, ко је у об ли ку сно ви дов не фан та зи је из го ва ра сер дар 
Об рад из Мар ти но ви ћа. У рас пра ви Бо го љу ба Ши ја ко ви ћа раз ма тран је 
ме то до ло шки при ступ ту ма че њу пи та ња хри сто ло ги је у фи ло зоф ско‒ре ли-
гиј ском спје ву Лу ча мир ко ко зма, а за тим је по ка за но на број ним при мје ри ма 
из овог ис так ну тог Ње го ше вог дје ла да је лик Хри ста „пу то во ђа за ту ма че-
ње не ких од нај ва жни јих иде ја“ цје ло куп ног Ње го ше вог дје ла (ШијакоВић 
2010: 43). У рас пра ви Јо ва на Стри ко ви ћа Кул ту ро ло шко и ар хе тип ско у Ње
го ше вом дје лу из пер спек ти ве ла ка нов ске пси хо а на ли зе и на при мје ру моно-
ло га вла ди ке Да ни ла из Гор ског ви јен ца са гле да на је са вре ме на кул ту ро ло-
шка ак ту ел ност ово га дје ла. У рас пра ви Са ве Да мја но ва на при мје ру кра ћих 
пје са ма и спје ва Лу ча ми кро ко зма ука за но је на зна чај Ње го ше вог чи та лач-
ког ис ку ства и бо га те лек ти ре за ра зу ми је ва ње ње го ве пје снич ке по е ти ке. У 
том сми слу Ње гош је са гле дан као „po e ta doc tus“, ко ји је по ред усме не на-
род не тра ди ци је, ус по ста вио зна ча јан „ре цеп циј ски до слух“ и ин тен зив на 
про жи ма ња сво га дје ла са до ма ћом и стра ном кла си ци стич ком тра ди ци јом. 
Од но си се то на Са рај ли ју и Му шиц ког из до ма ће, а на Ге теа, Мил то на, Ши-
ле ра, Бај ро на, Игоа, Ла мар ти на, Вја зем ског и Дер жа ви на, из европ ске тра-
ди ци је. 

2.3. Књи жев но и сто риј ске рас пра ве отва ра оглед Ду ша на Ива ни ћа Дје ло 
Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша у Про кру стр о вој по сте љи пе ри о ди за ци је, у 
ко јем је ука за но на сло же не аспек те пе ри о ди за циј ског од ре ђе ња Ње го ше вог 
дје ла у књи жев но и сто риј ским рас пра ва ма срп ске књи жев но сти. Усмје ра-
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ва ју ћи па жњу на ис так ну те син те зе Јо ва на Скер ли ћа, Ми о дра га По по ви ћа, 
Јо ва на Де ре ти ћа и Дра ги ше Жив ко ви ћа, ука за но је на пре о вла ђу ју ће ста-
во ве да Ње го ше во дје ло упр кос свим опи ра њи ма пре ци зним пе ри о ди за ци-
ја ма мо ра мо по сма тра ти на стил ско‒по е тич кој гра ни ци из ме ђу кла си ци зма, 
пред ро ман ти зма и ро ман ти зма. У рас пра ви ака де ми ка На де Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић О не ко ли ким пе сма ма у Ње го ше вом „Огле да лу срп ском“ ана ли-
зи ра не су не ке од ка рак те ри стич них на род них пје са ма са ку пље них и об ја-
вље них у Ње го ше вом Огле да лу срп ском (1845). При то ме је по себ на па жња 
усмје ре на на оне пје сме ко је су по ред не сум њи вог на род ног по стан ка има ле 
и сво је ау то ре ко ји су их ис пје ва ли по узо ру на на род не сти хо ве. Ра ди се о 
пје сма ма Бој на Мар ти ни ће, По ха ра Жа бља ка, По ги би ја Бе ћир‒бе га Бу ша
тли је, Удар на Сал ко ви ну. Пр ва ме ђу њи ма је пре ма ра зу ми је ва њу са ку пља ча 
и ту ма ча на род ног пје сни штва углав ном при пи си ва на Пе тру II Пе тро ви ћу 
Ње го шу, а за оста ле су из но ше не раз ли чи те и не пот пу не прет по став ке. У 
де таљ ној упо ред ној ана ли зи ових пје са ма са број ним дру гим на род ним пје-
сма ма по све ће ним срод ним до га ђа ји ма, ака де мик На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
за кљу чу је да се све че ти ри пје сме о ко ји ма је би ло ри је чи у ово ме ра ду 
„мо гу сма тра ти на род ним пе сма ма“ (МилоШеВић‒ЂорЂеВић 2010: 128). У 
рас пра ви Сне жа не Са мар џи је Ис по ве сти Ње го ше вих ва ра ли ца и фол клор на 
гра ђа, ука за но је нa раз ли чи те од но се из ме ђу „епи ке, исто ри је и фи ло зо фи је“ 
у Ње го ше вом дје лу, као и про жи ма ња са на род ном по е зи јом и европ ском 
ба шти ном. Дје ли мич но је ука за но и ко мич не аспек те дје ла и па ро дич но‒иро-
ниј ску пер спек ти ву у об ли ко ва њу по је ди них Ње го ше вих ју на ка у драм ском 
спје ву Ла жни цар Шће пан Ма ли, као и про зном дје лу Жи ти је Мр ђе на Не
срет њи ко ви ћа. У рас пра ви Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић По шљед ње ври је ме 
у Гор ском ви јен цу и срп ској на род ној по е зи ји, ана ли зи ра на је се ман тич ка 
ди мен зи ја син таг ме „по шљед њег вре ме на“ у Ње го ше вом дје лу у по ре ђе њу 
са ње ном упо тре бом у на род ном пје сни штву. У рас пра ви Мла де на Шу ка ла 
Окви ри срп ске књи жев не исто ри је: Ње гош и Ан дрић, ука за но је на Ан дри-
ће во чи та ње и есе ји стич ко ра зу ми је ва ње Ње го ше вог дје ла, са по себ ним 
усмје ре њем на те ма ти за ци ју ко сов ског ми та. У рас пра ви Вла ди ми ра Осол-
ни ка Сло ве нач ке но ви не о Ње го шу (1844‒1852), пред ста вље но је пет но вин-
ских за пи са у Сло ве ни ји у ко ји ма је у ра спо ну од 1844. до 1852. го ди не 
пи са но о Ње го ше вом дје лу, Цр ној Го ри и Цр но гор ци ма. Пред ста вљен је и 
не кро лог ко ји је об ја вљен у Но ви ца ма 1852. го ди не по во дом пре ра не Ње го-
ше ве смр ти. У рас пра ви Јо ва на Де ли ћа Ње гош у ви ђе њу Ми о дра га Па вло ви ћа, 
ука за но је на ин те ре со ва ња овог срп ског пје сни ка за Ње го ше во дје ло, под-
јед на ко из пер спек ти ве ан то ло ги ча ра, пје сни ка и есе ји сте. По себ но је на гла-
ше на чи ње ни ца да је у Па вло ви ће вој Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва (1964), 
Ње гош за сту пљен са че ти ри лир ска фраг мен та из Лу че ми кро ко зма, као и 
три фраг мен та из Гор ског ви јен ца. На кра ју огле да де таљ но је ана ли зи ра на 
Па вло ви ће ва пје сма Лов ћен, Ње го шу из збир ке Хо до дар је (1971), у ко јој је 
ука за но на из ра зи то пра вил не фор мал не и сло же не зна чењ ске аспек те, по пут 
свје тло сне и сим бо ли ке ка ме на, ко је се сна жно про жи ма ју са Ње го ше вим 
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пје сни штвом. На осно ву то га Де лић из во ди за кљу чак „да је Па вло ви ће ва 
пје сма Лов ћен, Ње го шу мно го бо ља не го што је сам Па вло вић о њој ми слио“ 
(Делић 2010: 209). У огле ду Го ра на Мак си мо ви ћа пред ста вљен је Ње го шев 
од нос и са рад ња са Ма ти јом Ба ном са гле дан из че ти ри Ба но ва ме мо ар ска 
за пи са о су сре ти ма са Ње го шем у раз до бљу из ме ђу 1848. и 1851. го ди не. По-
себ но је ука за но на исто риј ски кон текст у ко јем су се од ви ја ли ти су сре ти, 
на њи хов по ли тич ки зна чај и на да ле ко се жност по сље ди ца по ка сни ју суд-
би ну срп ског на ро да. У огле ду Ве сне Ву ки ће вић Јан ко вић Ње го ше ви пу те
ви ка Лу чи ми кро ко зма ука за но је на крат ке пје сме Ње го ше ве, са по себ ним 
освр том на пје сму Ми сао (1844), као и ге не зу иде је на ко јој је уте ме љен 
фи ло зоф ско‒ре ли гиј ски спјев Лу ча ми кро ко зма (1845). 

2.4. Исто риј ско је зич ке рас пра ве о Ње го ше вом дје лу отво ре не су огле-
дом ака де ми ка Алек сан дра Мла де но ви ћа На по ме на о је зи ку пр вог из да ња 
Ње го ше вог Ла жног ца ра Шће па на Ма лог (1851). Ука за но је на низ не у јед на-
че них је зич ких осо би на ко је се по ја вљу ју у овом Ње го ше вом драм ском спје-
ву. Мла де но вић их до во ди у ве зу са по сто ја њем два пре пи са, од ко јих је 
дру ги ура ђен на Ву ко вој ре фор ми са ној ћи ри ли ци на ко јој је дје ло од штампа-
но 1851. го ди не, а на ко јој ни је би ло на пи са но 1847. го ди не. У огле ду Ма та 
Пи жу ри це На по ме не уз кри тич ко из да ње ЦА НУ Лу че ми кро ко зма, Гор ског 
ви јен ца и Ла жног ца ра Шће па на Ма лог, ука за но је на спе ци фич не је зич ке 
осо би не и ко мен та ре ово га из да ња Ње го ше вих нај ва жни јих књи га ко је су 
се по ја ви ле у Под го ри ци (2004‒2007), под уред ни штвом Бран ка По по ви ћа 
и уз при ре ђи ва ње ака де ми ка Алек сан дра Мла де но ви ћа и Ми ро на Фла ша ра. 
У огле ду Бра ни сла ва Осто ји ћа Књи жев ни је зик Пе тра II Пе тро ви ћа Њего
ша и Ву ков мо дел књи жев ног је зи ка ука за но је на спе ци фи чан од нос оп ште-
књи жев ног је зич ког сло ја и ди ја ле кат ског је зич ког сло ја у нај зна чај ни јим 
Ње го ше вим дје ли ма. На пра вље на су по ре ђе ња са Са рај ли ји ним пје снич ким 
је зи ком, као и са Ву ко вим дје ли ма, а по себ но пре во дом Но вог за вје та (1847), 
а за тим је из ве ден за кљу чак да је да на шњи мо дел срп ског књи жев ног је зи ка 
у „бит ној мје ри од ре ђен не са мо дје лат но шћу Ву ка Ка ра џи ћа већ су му те-
ме љи уда ре ни и Ње го ше вим је зич ким обра сцем ко ји је у прак си не по но вљив“ 
(остојић 2010: 101). У огле ду Дра га не Мр ше вић Ра до вић Лав, гу ска и пе тао 
(по во дом јед ног Ње го ше вог сти ха), ана ли зи ран је Ње го шев стих „За што стре пи 
лаф од гу ске, ка жи?“ као сво је вр сна зна чењ ска за го нет ка ко ја се и на је зич-
ком и на ми то ло шком пла ну пре ко сим бо ли ке „гу ске“, у зна че њу вар ни це, 
искре, не бе ског ог ња, по ве зу је са мит ским пред ста ва ма сун че вог ра ђа ња и 
„ку па ња у пра во да ма“ (МрШеВић‒раДоВић 2010: 103). 

3. Дру ги број Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске об ја вљен је 2014. 
го ди не а на стао је као Спо ме ни ца по во дом оби ље жа ва ња двје сто го ди на од 
рође ња Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша. Са чи њен је из укуп но че тр де сет че ти ри 
огле да у ко ји ма су из есе ји стич ке, исто ри о граф ске и књи жев но и сто риј ске, из 
фи ло соф ско‒те о ло шке, из лин гво сти ли стич ке, исто риј ско је зич ке и тек сто-
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ло шке пер спек ти ве, из књи жев но‒ком па ра тив не и пре во ди лач ке пер спек ти-
ве, као и кул ту ро ло шке пер спек ти ве са гле да ни раз ли чи ти аспек ти Ње го ше вог 
дје ла. 

У пр вој и нај о бим ни јој ску пи ни ко ја об у хва та есе ји стич ке, исто ри о граф-
ске и књи жев но и сто риј ске по гле де на Ње го ше во дје ло, ука зу је мо на ра до ве 
Ми ра Вук са но ви ћа, Све то за ра Ко ље ви ћа, Рај ка Пе тро ва Но га, Љу бо ми ра 
Зу ко ви ћа, Бран ка Ле ти ћа, Зо ра на Ла ки ћа, Ду ша на Ива ни ћа, Са ве Да мја но ва, 
Ра до сла ва Ера ко ви ћа, Ива на Не гри шор ца, Слав ка Гор ди ћа, Јо ва на Де ли ћа, 
Ми лу ти на Ми ћо ви ћа, Ире не Ар сић, Бо ри са Ла зи ћа, Пре дра га Па ла ве стре, 
Жар ка Ђу ро ви ћа, Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић и сл. У дру гој ску пи ни, 
ко ја је за сно ва на на фи ло соф ско‒те о ло шком при сту пу Ње го ше вом дје лу, 
на ла зе се огле ди ми тро по ли та Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа, епи ско па Јо а ни ки ја 
Ми ћо ви ћа, Ди ми три ја М. Ка ле зи ћа, Бо го љу ба Ши ја ко ви ћа, Ми ла на Ра ду-
ло ви ћа, Ми ло ја М. Ра ко че ви ћа, Сте ва на Кор ди ћа и сл. У тре ћој ску пи ни, 
ко ја је за сно ва на на лин гво сти ли стич кој, исто риј ско је зич кој и тек сто ло шкој 
пер спек ти ви, на ла зе се огле ди Сло бо да на Ре ме ти ћа, Ми ло ша Ко ва че ви ћа, 
Ве се ли на Ма то ви ћа, Жив ка Бр ко ви ћа и сл. У че твр тој ску пи ни, ко ја је за сно-
ва на на ком па ра тив ном и пре во ди лач ком при сту пу у са гле да ва њу Ње го ше-
вог дје ла, из два ја мо огле де Во ји сла ва Је ли ћа, То ма жа Евер тов ског, Нај де 
Ива но ве, Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић, Вла ди ми ра Осол ни ка, Де ја на Ђу рич-
ко ви ћа и сл. У пе тој ску пи ни, ко ја је за сно ва на на кул ту ро ло шком при сту-
пу Ње го ше вом дје лу, из два ја мо огле де Ча сла ва Д. Ко при ви це, Вла ди сла ве 
Гор дић Пет ко вић, Дра га на Си ме у но ви ћа, Не на да Ма ку ље ви ћа, Бран ке Ра-
до вић, Ми ро љу ба Јев ти ћа и сл. 

3.1. Ме ђу есе ји стич ким, исто ри о граф ским и књи жев но и сто риј ским 
огле ди ма о Ње го ше вом дје лу ука зу је мо на сље де ће рас пра ве. У огле ду ака-
де ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа О Ње го ше вом на дах ну ћу ‘бе суд ном зе мљом’ 
ука за но је на Ње го шев пје снич ки до жи вљај Цр не Го ре као „бе суд не зе мље“. 
Из два ја ју ћи сти хо ве по па Ан дри је из Ла жног ца ра Шће па на Ма лог у ко ји ма 
је Ње гош нај не по сред ни је пре по знао Цр ну Го ру као „бе суд ну зе мљу“, као 
и број не дру ге при мје ре из Ње го ше вог дје ла, пре пи ске и вла дар ских ак тив-
но сти, Ко ље вић на гла ша ва да је та пје снич ка син таг ма „би ла те мељ ни умет-
нич ки иза зов, по ла зна тач ка ње го вог ства ра ла штва у ко јем је он, као и не ки 
ње го ви да ле ки срод ни ци, Дан те и Мил тон, из ра зио сво је лич не дра ме, суд-
би ну и за па жа ња као оно зе маљ ски до жи вљај при ро де људ ског жи во та“ (ко
љеВић 2014: 36). У огле ду ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа Ње го ше ва два ве ка 
му ка, на оба све та, пре до че на су број на ис ку ше ња кроз ко ја је про ла зио 
Ње гош као вла дар и пје сник, под јед на ко за сво га жи во та, као и Ње го ше во 
дје ло и ми сао на кон ње го вог упо ко је ња. Је дан од нај у пе ча тљи ви јих при мје-
ра Ње го ше вог жи во та на „оба сви је та“ на ла зи се у чи ње ни ци да је из да ње 
Гор ског ви јен ца на про сто ру Цр не Го ре ура ђе но тек 1913. го ди не, на сто го-
ди шњи цу ње го вог ро ђе ња. У огле ду ака де ми ка Рај ка Пе тро ва Но га Мо же 
ли ‘ис тра га пре да ка’ на у ди ти Ње го шу, па жња је усмје ре на на „но ва чи та ња“ 
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и кри во тво ре ња Ње го ше вог дје ла, ко ја нај ви ше до ла зе упра во из да на шње 
Цр не Го ре. Иза то га сто ји на мје ра да се кроз та кав про цес фал си фи ко ва ња 
за пра во од рек ну Ње го ша и ње го вог дје ла, јер им је он нај ве ћа пре пре ка на 
пу ту ра ср бља ва ња ово га про сто ра. У огле ду ака де ми ка Љу бо ми ра Зу ко ви-
ћа Ње гош и Вук ука за но је на Ву ко ве ве зе са Цр ном Го ром још од вре ме на 
ску пља ња пре ну ме ра на та за Срп ски рјеч ник (1818), а за тим је ана ли зи ра на 
дра го цје на са рад ња Ву ка и Ње го ша ко ја је да ти ра ла од њи хо вог пр вог су сре-
та у Бе чу 1833. го ди не, пре ко штам па ња књи ге Ву ко вих са ку пље них на род-
них по сло ви ца на Це ти њу 1836. го ди не, па све до Ње го ше вог упо ко је ња 1851. 
го ди не. У огле ду ака де ми ка Бран ка Ле ти ћа „Ноћ ску пља ви је ка“ у кон тек
сту Ње го ше ве по е зи је и по е ти ке ука за но је на по ет ске и зна чењ ске сло је ве 
ове је ди не са чу ва не Ње го ше ве љу бав не пје сме ко ји су нај сна жни је ис ка за ни 
кроз ан ти те зе сви је тло и там но, ти је ло и дух, чув ство и ми сао. У огле ду Зо-
ра на Ла ки ћа Ње го шев срп ски на род, Цр на Го ра и Цр но гор ци из исто ри о граф-
ске пер спек ти ве је са гле да но Ње го ше во ра зу ми је ва ње Срп ства и Цр но гор ства, 
а за тим је ука за но на са вре ме не зло у по тре бе Ње го ше вог дје ла и по ку ша је 
по ни шта ва ња или од ри ца ња од Ње го ше ве иде је Срп ства. У огле ду Ду ша на 
Ива ни ћа Ње го ше ви ау то по е тич ки ис ка зи у окви ри ма срп ске пје снич ке тра
ди ци је ука за но је на низ ис ка за у ко ји ма је Ње гош го во рио о при ро ди сво га 
ства ра лач ког по ступ ка, а ко је је про на шао у сти хо ви ма по једи них пје са ма 
или спје во ва, као и у по је ди ним пи сми ма. На осно ву све га то га по ка за но је 
да се Ње гош „по не ким еле мен ти ма укла па у ра ни ју пје снич ку тра ди ци ју 
(Со ла рић, Му шиц ки, на род на пје сма), а по дру ги ма из ла зи из ње“. На осно-
ву то га је за кљу че но да је Ње го ше во дје ло про шло про цес „на пу шта ња 
кла си ци стич ких пје снич ких ре кви зи та и по сте пе ног усва ја ња ро ман ти чар-
ско‒фол клор ног кру га“ (иВанић 2014: 159). У огле ду Љи ља не Пе ши кан Љу-
шта но вић По шљед ње ври је ме и ко сов ско пре да ње код Стар ца Ра шка и у 
„Гор ском ви јен цу“, на пра вље но је по ре ђе ње из ме ђу на род ног еп ског ви ђе ња, 
ка рак те ри стич ног за по је ди не еп ске пје сме Ву ко вог пје ва ча Стар ца Ра шка, 
син таг ме „по шљед њег вре ме на“, тј. про па сти срп ских сред њо вје ков них 
др жа ва, са те ма ти за ци јом тог пре да ња у Ње го ше вом Гор ском ви јен цу, нај ви-
ше у шест пје сма ма ко ла. У за кључ ку је по ка за но да по сто је зна чај на про жи-
ма ња у ра зу ми је ва њу тог фе но ме на, по го то во на ет но граф ском пла ну, али да 
је Ње гош чи та ву иде ју зна чај но обо га тио по ет ским, естет ским, зна чењ ским 
и иде о ло шким функ ци ја ма. У огле ду Ра до сла ва Ера ко ви ћа Лик Са та не у 
Ње го ше вој Лу чи ми кро ко зма и ре ли гиј ским епо ви ма срп ских пред ро ман ти
ча ра, ука за но је на до са да нео до вољ но про у че не те мат ско‒мо тив ске ве зе 
ово га дје ла са ре ли ги о зним епо ви ма Кон стан ти на Ма рин ко ви ћа (1784‒1844), 
Ви кен ти ја Ра ки ћа (1750‒1818) и Га ври ла Ко ва че ви ћа (1765‒1832). Из вр ше ном 
упо ред ном ана ли зом до шло се до са зна ња о број ним по ду дар но сти ма у обли-
ко ва њу ли ка Са та не, као и до за кључ ка да су по ме ну ти срп ски пред ро ман-
ти ча ри би ли „ле ги тим ни за чет ни ци по ет ско‒еп ског жан ра, ко ји је у срп ској 
књи жев но сти до сти гао свој вр ху нац упра во са Ње го ше вом Лу чом ми кро ко
зма“ (еракоВић 2014: 235). У огле ду Са ве Да мја но ва Ње гош као при по ве дач, 
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фи ло зоф ско‒ре ли гиј ски спјев Лу ча ми кро ко зма по сма тран је пре вас ход но 
као дје ло на ра тив не струк ту ре, на осно ву че га су у ње му пре по зна та умјет-
нич ка и жан ров ска свој ства ро ман ти чар ског „ро ма на у сти хо ви ма“. У огле ду 
Ива на Не гри шор ца Ре цеп ци ја Ње го ше вог де ла на стра ни ца ма Ма ти чи ног 
Ле то пи са (1831‒1852): при ло зи Те о до ра Па вло ви ћа и Јо ва на Су бо ти ћа, ука-
за но је на сна жне ве зе вла ди ке Ње го ша и ње го вог дје ла са Ма ти цом срп ском. 
Ука за но је нај при је на за би ље шку из 1831. го ди не у ко јој је у Ле то пи су об ја-
вље на ви јест о смр ти Пе тра I Пе тро ви ћа, као и из бо ру мла дог Ра да Пе тро-
ви ћа за ње го вог на сљед ни ка. По том је 1834. об ја вљен при каз Те о до ра Па вло-
ви ћа о Ње го ше вој пје снич кој књи зи Пу сти њак це тињ ски, да би 1837. и 1838. 
го ди не би ли об ја вље ни и пр ви Ње го ше ви тек сто ви у Ле то пи су. На гла ше но 
је и то да је Ње гош 1845. го ди не по стао члан Ма ти це срп ске, да је 1847. го-
ди не при ло жио као по клон Би бли о те ци Ма ти це срп ске је дан при мје рак 
Лу че ми кро ко зма и пет при мје ра ка Гор ског ви јен ца. На кон Ње го ше ве смр ти 
у ок то бру 1851. го ди не, та да шњи уред ник Ле то пи са Јо ван Су бо тић одр жао је 
у Бе чу ко ме мо ра тив ну бе сје ду, а за тим је и об ја вио у Ле то пи су 1852. го ди не. 
По себ но је на гла ше но да је у том Су бо ти ће вом тек сту „пр ви пут да та за о кру-
же на оце на о Ње го шу вла да ру, вла ди ки и пе сни ку, а ти ме су по ста вље ни 
осно ви за раз вој Ње го ше вог кул та у срп ској књи жев но сти и кул ту ри, као и 
кул та Цр не Го ре као Срп ске Спар те“ (негриШорац 2014: 253). У огле ду Бо ри-
са Ла зи ћа При лог раз у ме ва њу раз вит ка по и ма ња све тло сне ми сли на при
ме ру ра ног Ње го ше вог пе сни штва (ци клус пе са ма из Гр ли це за 1837. го ди ну), 
ука за но је на зна чај ра них Ње го ше вих ре флек сив них пје са ма: Вјер ни син 
но ћи пје ва по хва лу ми сли ма и Ода сун цу спје ва та у но ћи без мје се ца, ко је 
су прет хо ди ле пје сми Ми сао (1844) за фор ми ра ње „све тло сне сим бо ли ке“ 
у ка сни јем спје ву Лу ча ми кро ко зма (1845). У огле ду Ире не Ар сић Пе тар II 
Пе тро вић Ње гош и Ђор ђе Ни ко ла је вић: два ли ца срп ске ди пло ма ти је и др жав
ни штва, ука за но је на ве о ма сло же не од но се из ме ђу вла ди ке Ње го ша и ду-
бро вач ког „мир ског па ро ха“, ка сни јег ми тро по ли та да бробо сан ског, Ђор ђа 
Ни ко ла је ви ћа (1807‒1896). У су шти ни се ра ди ло о лич но сти ма пот пу но 
раз ли чи тог тем пе ра мен та и раз ли чи тих по гле да на ди пло ма ти ју и др жав-
ни штво, што је у по је ди ним при ли ка ма иза зи ва ло и озбиљ не по сље ди це по 
срп ску пра во слав ну за јед ни цу у Ду бров ни ку. Упр кос то ме, а за хва љу ју ћи 
при је све га зна чај ној уло зи Ди ми три ја Ми ла ко ви ћа и Ма ти је Ба на, Ње гош 
и Ни ко ла је вић су оства ри ли обо стра но ко ри сну и зна чај ну са рад њу. У огле ду 
Слав ка Гор ди ћа „Ње го ше ви тра го ви у срп ском пе сни штву два де се тог ве ка“ 
ука за но је на зна чај ко ји је Ње го ше ва пје снич ка по е ти ка оства ри ла на кре-
а ци ју по је ди них са вре ме них срп ских пје сни ка, а при је све га Вас ка По пе, 
Бран ка Миљ ко ви ћа, Сте ва на Ра ич ко ви ћа, Ми о дра га Па вло ви ћа, Ива на В. 
Ла ли ћа, све до Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Сло бо да на Ра ки ти ћа, 
Мо ми ра Вој во ди ћа и др. У огле ду Јо ва на Де ли ћа Ма ти ја Бећ ко вић и Ње гош 
ука за но је на сна жне по е тич ке ве зе Бећ ко ви ће вог са Ње го ше вим пје сни штвом. 
По ка за но је то кроз ана ли зу по је ди них Бећ ко ви ће вих есе ја и бе сје да, као и 
се дам Бећ ко ви ће вих пје са ма о Ње го шу. При то ме је ука за но и на за па же но 
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ис тра жи ва ње Сте ва на Кор ди ћа ко ји је од бра нио док тор ску ди сер та ци ју Ње
гош и Ма ти ја кроз са гле да ва ње дје ла ове дво ји це пи са ца као „два су прот на, 
али ме ђу соб но ком пле мен тар на опу са о истом и да та два опу са за јед нич ки 
гра де јед но це ло“ (Делић 2014: 297). 

3.2. Ме ђу фи ло соф ско‒те о ло шким рас пра ва по све ће ним Ње го ше вом 
дје лу ука зу је мо на сље де ће за па же не тек сто ве. У огле ду пре о све ће ног ми-
тро по ли та Ам фи ло хи ја Ра до ви ћа Хри сто цен трич ност пре сто ла све свје тија 
по Ње го шу ана ли зи ра ни су на гла ше ни хри сто цен трич ни аспек ти Ње го ше вог 
дје ла, а кроз ана ли зу Ње го ше вог по и ма ња пој мо ва „Сло во“, „Ри јеч“ и „Ло гос“, 
ука за но је на „исто вјет ност са Ло го сом Јо ва но вог је ван ђе ља“ (раДоВић 2014: 
11). Ти ме је по твр ђе на основ на ана ли тич ка те за за те о ло шко чи та ње Ње го-
ше вог дје ла по ко јој „Сло во“ пред ста вља сто жер све у куп не пје сни ко ве ми-
сли, „ње го вог тај но ви ђе ња, ње го вог опи та“, а као та кво пред ста вља ње го во 
„про роч ко ви ђе ње и ње гов увид у тај ну Бо жи ју, у тај ну пре сто ла Ви шњег, 
у тај ну свих свје то ва, у тај ну Бо жи јег све свје ти ја“ (раДоВић 2014: 17). Ва жно 
је на гла си ти и то да је на ве де на рас пра ва пре о све ће ног ми тро по ли та Ам фи-
ло хи ја из го во ре на као бе сје да 16. фе бру а ра 2013. го ди не на све ча ној сјед ни ци 
Ма ти це срп ске по во дом ње ног 187. ро ђен да на, ко јом је оби ље жен по че так 
про сла ве двје сто го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња. У огле ду пре о све ће ног 
епи ско па Јо а ни ки ја Ми ћо ви ћа Цар ска пор фи ра ука за но је на ау тен тич ност 
Ње го ше вог ми стич ног до жи вља ја сви је та, та ко да ње го ва ми сти ка и по е ти ка 
не тр пе по вр шна и не пот пу на по ја шње ња и пој мо ве. Усмје ре не су на пре но-
ше ње до жи вља ја и ду хов них от кри ћа и као та кве „слу же се нај ду бљом сим-
во ли ком и тер ми ни ма апо фа тич ког бо го сло вља“. На кра ју рас пра ве епи скоп 
Јо а ни ки је за кљу чу је да „све то ду хов ска зна ко ви тост та ин стве не пор фи ре, 
најми стич ни јег Ње го ше вог сим во ла Бо жи је цар стве но сти, има осно ву у ико-
но гра фи ји и у пи са ном пре да њу ис точ но пра во слав не ду хов но сти“ (МићоВић 
2014: 19). Ука зу је мо и на оглед Ди ми три ја Ка ле зи ћа Пи та ње хе те ро док си је 
код Ње го ша у ко јем је по себ на ана ли тич ка па жња усмје ре на на ма ње ис ти-
ца ни фе но мен „ства ра ња сви је та“ у спје ву Лу ча ми кро ко зма, ко ји је остао 
у сјен ци број них ту ма че ња фе но ме на пре ег зи стен ци је у овом дје лу. У огле ду 
Ми ла на Ра ду ло ви ћа Ства ра лач ки пре о бра жа ји срп ских кул тур них обра за ца 
у Ње го ше вом пје сни штву, кроз кре а тив ни ана ли тич ки спој кул ту ро ло шког 
и те о ло шког при сту па Ње го ше вом дје лу, ука за но је на чи ње ни цу да се ње-
го ва „по е зи ја по ка зу је као ве ли ка кул тур на син те за кла сич них кул тур них 
обра за ца и као ду хов на вер ти ка ла срп ске исто ри је и на род не ег зи стен ци је“ 
(раДулоВић 2014: 147).

3.3. Ме ђу лин гво сти ли стич ким, исто риј ско је зич ким и тек сто ло шким 
огле ди ма, ука зу је мо на сље де ће рас пра ве. У огле ду ака де ми ка Сло бо да на 
Ре ме ти ћа Вук и Ње гош на ста зи бо га ће ња лек сич ког фон да срп ског је зи ка 
по ка зан је до при нос Ву ка Ка ра џи ћа и Ње го ша „бо га ће њу лек сич ког по тен-
ци ја ла срп ског књи жев ног је зи ка“ (реМетић 2014: 79). То се по себ но од носи-
ло на не до вољ ност лек сич ког фон да на род ног је зи ка при ли ком из ра жа ва ња 
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ап стракт них ка те го ри ја нео п ход них за по е зи ју, те о ло ги ју и фи ло со фи ју. У 
ис црп ној ана ли зи је по ка за но да су и Вук и Ње гош тај про блем рје ша ва ли 
на два пла на: кроз адап та ци ју ри је чи из сло вен ских и дру гих је зи ка, као и 
кроз успје шно ства ра ње ко ва ни ца у ду ху срп ског је зи ка. У огле ду Ми ло ша 
Ко ва че ви ћа Ње го шев од нос пре ма срп ском је зи ку раз мо тре ни су не по сред-
ни и по сред ни Ње го ше ви ста во ви пре ма срп ском је зи ку. Нај че шће су по ет-
ски об ли ко ва ни у фор ми им пли цит них или екс пли цит них ис ка за у лир ским 
пје сма ма или у фи ло зоф ско‒ре ли гиј ским и драм ским спје во ви ма. При то ме 
је по себ на па жња усмје ре на на оне је зич ке кри те ри ју ме ко је је Вук Ка ра џић 
по ста вио у те ме ље стан дард ног срп ског је зи ка. На осно ву то га је у за кључ ку 
кон ста то ва но да је Ње гош „го то во без ре зер вно био на пу ту Ву ко вих рје ше-
ња о срп ском књи жев ном је зи ку“ (коВачеВић 2014: 169). У огле ду Ве се ли на 
Ма то ви ћа Ње гош у цр но гор ским уџ бе ни ци ма за је зик и књи жев ност ука за но 
је на бес при зор не об ли ке фал си фи ко ва ња и зло у по тре ба Ње го ше вог дје ла 
у но во цр но гор ским уџ бе ни ци ма је зи ка и књи жев но сти са ци љем не ги ра ња 
срп ског је зи ка и срп ског иден ти те та на про сто ру да на шње цр но гор ске држа ве. 
За хва љу ју ћи то ме Ње го ше во дје ло је по ста ло пред мет по ли тич ких ма ни пу-
ла ци ја и „мен тал ног ин же ње рин га“ та мо гдје је то „нај ма ње до пу сти во – у 
школ ским уџ бе ни ци ма“ (МатоВић 2014: 529). У огле ду Жив ка Бр ко ви ћа Суд
би на ру ко пи са Гор ског ви јен ца ука за но је на ва жне тек сто ло шке аспек те 
овог нај бо љег Ње го ше вог дје ла, а за тим је по ку ша но од го нет ну ти шта се 
де си ло са ње го вим ру ко пи сом. При је све га се то од но си на про на ла же ња 
одговoра на два пи та ња: „Чи ји је I део ру ко пи са Гор ског ви јен ца?“ и „Где је 
II део ру ко пи са Гор ског ви јен ца?“. 

3.4. У окви ру ком па ра тив них чи та ња Ње го ше вог дје ла ука зу је мо на 
сље де ће рас пра ве. У огле ду Во ји сла ва Је ли ћа Ње гош и po e ta doc tus ука за но 
је на ре то рич ке и по е тич ке ве зе Ње го ше вог дје ла са ан ти ком, а на осно ву 
Ње го ше вог ра зу ми је ва ња пој ма „пе ри од“ ука за но је на ње го во ра зу ми је ва ње 
уло ге учи те ља, шко ле, књи ге и обра зо ва ња. У огле ду То ма жа Евер тов ског 
Два по гле да на Веч ни град – до жи вљај Ри ма у ства ра ла штву Ње го ша и Миц
кје ви ча, кроз ана ли зу јед ног до ми нант ног пје снич ког мо ти ва, ка кав је био 
до жи вљај гра да Ри ма, ука за но је на бли ско сти и раз ли ке дво ји це пје сни ка, 
Ње го ша и Ада ма Миц кје ви ча. Пред мет ана ли зе су би ла пи сма, за пи си и 
књи жев на дје ла срп ског и пољ ског књи жев ни ка, као и свје до чан ства њи хо-
вих са вре ме ни ка, у овом слу ча ју и са пут ни ка, пу то пи са ца Љ. Не на до ви ћа и 
А. Одињ ца. У огле ду Нај де Ива но ве Про блем иден ти фи ка ци је ре цеп тив них 
стра те ги ја у па ра тек сту ал ним ком по нен та ма бу гар ских пре во да Гор ског 
ви јен ца, ука за но је на два пре во да ово га дје ла на бу гар ски је зик, са по себ ним 
освр том на со ци о кул тур ни кон текст, ко ји је зна чај но усло вио при ро ду ко-
мен та ра и пре во да по је ди них сти хо ва. У огле ду Хи ро ши Ја ма са ки Ву ке лић 
О пре во ђе њу Гор ског ви јен ца и Лу че ми кро ко зма на ја пан ски, ука за но је на 
спе ци фич но сти пре во да ово га дје ла на је зик на ро да ко ји при па да пот пу но 
дру гој кул ту ри и дру гој по ро ди ци је зи ка, али ко ји је за хва љу ју ћи из ра зи том 
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тру ду и зна њу пре во ди о ца Ка зуо Та на ке, ура ђен на успје шан на чин. У огле ду 
Вла ди ми ра Осол ни ка Ау то ри срп ских, хр ват ских и сло ве нач ких исто ри ја 
књи жев но сти о Ње го ше вом Гор ском ви јен цу, ука за но је на об ли ке ре цеп ци-
је овог нај бо љег Ње го ше вог дје ла у књи жев но и сто риј ским син те за ма по-
ме ну тих ју жно сло вен ских на ро да. У срп ској књи жев но сти та ис тра жи ва ња 
су ишла све до Јо ва на Су бо ти ћа и Јо ва на Ри сти ћа, из сре ди не 19. ви је ка, а 
за тим су пре ко Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ан дре Га ври ло ви ћа, Па вла По по ви ћа 
и Јо ва на Скер ли ћа, об у хва ти ла исто ри је срп ске књи жев но сти све до кра ја 
20. ви је ка и ис так ну тих син те за Ми о дра га По по ви ћа и Јо ва на Де ре ти ћа. У 
хр ват ској књи жев ној исто ри о гра фи ји са гле да ни су по ме ни Ње го ше вог дје ла 
од дру ге по ло ви не 19. ви је ка и сту ди ја Ива на Фи ли по ви ћа и Ђу ре Шур ми на, 
па све до књи ге Ма те Ује ви ћа из 1932. го ди не у ко јој је пр ви пут хр ват ска 
књи жев ност по сма тра на одво је но од срп ске књи жев но сти, па са мим тим 
ни је об у хва ти ла по глед на Ње го ша као пи сца. Ука за но је и на крат ку исто-
ри ју књи жев но сти Сло ве на ца, Хр ва та и Ср ба сло ве нач ких ау то ра Ива на 
Пре ге ља и Фран це та Том ши ча, из 1938. го ди не, у ко јој је Гор ски ви је нац 
са гле дан као „нај ви ше и нај љеп ше“ дје ло у срп ској књи жев но сти (осолник 
2014: 486). 

3.5. Ме ђу кул ту ро ло шким сту ди ја ма по ја вљу ју се ра зно ли ка ис тра жи-
ва ња Ње го ше вог дје ла, као што је са гле да ва ње по ли тич ких аспе ка та, у огле-
ду Дра га на Си ме у но ви ћа, Ње го ше вог до жи вља ја исла ма и од но са пре ма 
кон вер тит ству, у огле ду Ми ро љу ба Јев ти ћа, као и зна чај Ње го ше вог дје ла за 
ра зу ми је ва ње и чу ва ње са вре ме ног срп ског иден ти те та, у огле ду Ча сла ва 
Д. Ко при ви це. 

Овом при ли ком по себ но ука зу је мо на тек сто ве Бран ке Ра до вић и Не на-
да Ма ку ље ви ћа. У огле ду Не на да Ма ку ље ви ћа Са вре ме ник, хе рој и све ти
тељ: кре и ра ње Ње го ше вог ли ка у ви зу ел ној кул ту ри ука за но је на број не и 
ра зно вр сне сли кар ске пор тре те, да ге ро ти пи је и ли то гра фи је Пе тра II Пе тро-
ви ћа Ње го ша. Из дво је не су дви је вр сте Ње го ше вих пор тре та: ар хи је реј ски 
и на род ни пор тре ти. Нај ра ни ји по вре ме ну на стан ка је Ње го шев ар хи је реј-
ски пор трет из 1833. го ди не ко ји је ура дио ру ски сли кар Мор гу нов од мах 
на кон ње го вог ру ко по ло же ња за епи ско па у хра му Пре о бра же ња Го спод њег 
у Пе тро гра ду. Дру ги ар хи је реј ски пор трет на стао је у Тр сту 1837. го ди не а 
ура дио га је сло ве нач ки сли кар Јо жеф То минц. Нај и зра зи ти ји ико нич ки 
пор трет Ње го шев на стао је у Те ми шва ру, али „ни су по зна ти из во ри ко ји би 
ука зи ва ли на тач но вре ме на стан ка, сли ка ра и по ре кло овог пор тре та, што 
оте жа ва раз у ме ва ње ње го ве пр во бит не функ ци је“ (МакуљеВић 2014: 513). 
Ли ков на пред ста ва Ње го ша као на род ног вла да ра та ко ђе је да ла из у зет не 
пор тре те. По себ но је из дво јен из у зет ни рад Ана ста са Јо ва но ви ћа, ко ји је био 
пр ви срп ски фо то граф и ли то граф, а ко ји је 1847. го ди не у Бе чу ли то гра фи-
сао Ње го ша у на род ном оди је лу. Исте го ди не слич ну Ње го ше ву ли то гра фи ју 
у на род ном оди је лу ура дио је и беч ки сли кар Ау густ Прин цхо фер. У дру гом 
ди је лу огле да ука за но је и на зна чај не спо ме ни ке по све ће не Ње го шу, ко ји су 
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на ста ја ли на кон ње го ве смр ти, од дру ге по ло ви не 19. ви је ка, па све до на ших 
да на. Пр ву иде ју о по ди за њу Ње го ше вог „ко ња нич ког спо ме ни ка“ ура дио 
је Ана стас Бо ца рић у За дру 1899. го ди не. Пр ви јав ни спо ме ник по све ћен Ње-
го шу по ди гао је Јо ван Ду чић у Тре би њу 1934. го ди не, а из ра дио га је То ма 
Ро сан дић. Ука за но је и на зна чај не Ње го ше ве скулп ту ре ко је је ура дио Сре тен 
Сто ја но вић, нај при је у Под го ри ци 1954. го ди не, а на кон то га је на осно ву 
истог пред ло шка ура ђе на и скулп ту ра ко ја је 1994. го ди не по ста вље на на 
пла то ис пред Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду. Ње го ше ва скулп ту ра ура-
ђе на по на цр ту Сре те на Сто ја но ви ћа по ста вље на је 2013. го ди не у и Ан дрић-
гра ду у Ви ше гра ду. У огле ду је ука за но и на из ра де Ње го ше вих ме да ља и 
пла ке та, као и на све оне не при јат не окол но сти ко је су пра ти ле ру ше ње Ње-
го ше ве ка пе ле на Це ти њу и по ди за њу ма у зо ле ја на осно ву про јек та Ива на 
Ме штро ви ћа, у са рад њи са ар хи тек том Ха рол дом Би ли ни ћем, 28. ју ла 1973. 
го ди не. 

У огле ду Бран ке Ра до вић Но ве ком по зи ци је срп ских и цр но гор ских ауто
ра Ње го шу ука за но је на му зич ке ком по зи ци је и му зич ке ин тер пре та ци је 
Ње го ше вих пје са ма. У ис тра жи ва њу ко је је ина че би ло дио док тор ске ди сер-
та ци је Бран ке Ра до вић, об ја вље не јед ним ди је лом у књи зи Ње гош и му зи ка 
(2001), про на ђе но је, по пи са но и ре ги стро ва но, а за тим ана ли зи ра но 50 пје-
са ма на пи са них на Ње го ше ве сти хо ве и про зу од пр ве по ло ви не 19. ви је ка, док 
је Ње гош био жив, па све до 2014. го ди не. Нај ста ри ја по зна та ком по зи ци ја 
је Ог ња но ви ће ва По све та пра ху оца Ср би је, из дво је на је и му зи ка Иси до ра 
Ба ји ћа из 1901. го ди не ко ја је би ла на ми је ње на за пред ста ву Гор ског ви јен ца 
у Но вом Са ду, а ме ђу нај по зна ти јим из но ви јег вре ме на су ком по зи ци је које 
су ра ди ли Де јан Де спић и Жар ко Мир ко вић, све до нај но ви јих ком по зи ци-
ја Алек сан дра Пе ру но ви ћа, Ни не Пе ро вић, као и Та тја не Пре ле вић и Мар ка 
Ро го ши ћа. У за кључ ку је ука за но и на зна чај не умјет нич ке до ме те и жан ров-
ску ра зно вр сност ком по зи ци ја по све ће них Ње го ше вом дје лу, али је ис ка зан 
и кри тич ки став пре ма на гла ше ној не за ин те ре со ва но сти др жа ве за оби ље-
жа ва ње Ње го ше вог ју би ле ја двје сто го ди на од ро ђе ња, 2013. го ди не.

3.6. На кра ју бро ја увр ште на је пре пи ска, ко ју су Ма ти ца срп ска и Ње-
го шев од бор Ма ти це срп ске, упу ћи ва ли раз ли чи тим др жав ним огра ни ма 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске, као и ин ститу ци ја ма СА НУ, АНУРС, 
ЦА НУ, Си но ду Срп ске пра во слав не цр кве и дру ги ма, у на сто ја њу да се на 
аде ква тан на чин оби ље жи ју би леј Две сто го ди на Ње го ше вог ро ђе ња. Од мах 
иза то га, као по се бан до ку мент, об ја вљен је и Из ве штај Ма ти це срп ске по-
во дом Про сла ве две сто го ди шњи це Ње го ше вог ро ђе ња. 

4. Тре ћи број Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске, ко ји је об ја вљен 2018. 
го ди не, оку пио је и штам пао са оп ште ња ко ја су из го во ре на на на уч ном скупу 
Књи ге о Ње го шу, одр жа ном у Но вом Са ду, 13. но вем бра 2017. го ди не у ор га-
ни за ци ји Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске. Основ ни циљ на ве де ног на уч ног 
ску па са сто јао се у то ме да по нов но афир ми ше не ке од нај ре пре зен та тив ни јих 



мо но граф ских сту ди ја и рас пра ва ко је су бит но до при ни је ле ра зу ми је ва њу 
и ту ма че њу Ње го ше вог дје ла и лич но сти у ра спо ну ду жем од сто ти ну го ди-
на: од по ја ве књи ге Па вла По по ви ћа О Гор ском ви јен цу (19001, 19232), рас пра-
ве Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа Фи ло зо фи ја у Гор ском ви јен цу (1908), те књи ге 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа Ре ли ги ја Ње го ше ва (1911), па све до три књи ге Мила 
Лом па ра: Ње гош и мо дер на (1998), О тра гич ком пе сни ку (2010) и Ње го ше во 
пе сни штво (2010). 

4.1. У увод ном ди је лу збор ни ка об ја вље на су по здрав на обра ћа ња пре-
о све ће ног вла ди ке Ири не ја Бу ло ви ћа и пред сед ни ка Ма ти це срп ске Дра га на 
Ста ни ћа, у ко ји ма је ука за но на нео дво ји вост срп ске кул ту ре и Ње го ше ве 
лич но сти и дје ла. Пре о све ће ни епи скоп Бу ло вић освр нуо се на по себ ну 
дра го цје ност ово га ску па за то што се као те ме ис тра жи ва ња по ја вљу ју „нај-
трај ни је књи ге пи са не о Ње го шу“, ко је су ство ри ли „они нај бо љи и нај ду бљи“, 
по пут све тог вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Ива Ан дри ћа, Иси до ре Секу-
лић и Ани це Са вић Ре бац (БулоВић 2018: 9). У из ла га њу Дра га на Ста ни ћа 
по себ но је на гла ше на Ње го ше ва ве за са Ма ти цом срп ском и уло га Ма ти це 
у афир ми са њу и кри тич ком вред но ва њу Ње го ше вог дје ла. При то ме је ука-
за но на чи ње ни цу да је уред ник Ле то пи са Те о дор Па вло вић на пи сао пр ви 
кри тич ки текст о Ње го шу по во дом об ја вљи ва ња ње го вог пје снич ког пр вен-
ца Пу сти њак це тињ ски (1834) и штам пао га у 39 бро ју Ле то пи са кра јем 
1834. го ди не. „Те о дор Па вло вић је пред ста вљао нај чвр шћу спо ну Ње го ша 
и Ма ти це срп ске“ (станић 2018: 12), што се нај бо ље ви ди у чи ње ни ци да је 
Ње гош по стао са рад ник у Ле то пи су 1837. го ди не ка да је об ја вио оду „Не ла-
жниј знак па ме ти пра ху на ро до љуп ца“ по во дом смр ти Лу ки ја на Му шиц ког 
(1777‒1837), а ка сни је је 1845. го ди не по стао члан Ма ти це срп ске. Ста нић је 
ука зао и на чи ње ни цу да је на кон Ње го ше ве смр ти 1851. го ди не, Ма ти ца 
до стој но ожа ли ла ра но пре ми ну лог пје сни ка, а по себ но је из дво јен не кро лог 
Јо ва на Су бо ти ћа ко ји је као уред ник об ја вио у Ле то пи су 1852. го ди не. 

Увод ник ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, уред ни ка Ње го ше вог збор ни ка 
Ма ти це срп ске, под на сло вом С Ње го шем бо ље зна мо ко смо, пред ста вља 
осврт на ви ше ак ту ел них пи та ња ко је отва ра Ње го ше во дје ло у на шем вре-
ме ну. Нај при је на чи ње ни цу да скуп озна ча ва ју би леј 170 го ди на од об ја-
вљи ва ња Гор ског ви јен ца, као и под сје ћа ње на „ве ли ки зна чај 1847. за срп ску 
ду хов ност, је зик, књи жев ност и кул ту ру“ (ВуксаноВић 2018: 17). За тим на 
чи ње ни цу да је од Ње го ше вог упо ко је ња 1851. го ди не на пи са но и об ја вље но 
ви ше од че ти ри сто ти не по себ них из да ња о дје лу овог ве ли ког ства ра о ца, 
ра чу на ју ћи при то ме и рјеч ни ке, мо но граф ске пу бли ка ци је и број не књи ге, 
че сто штам па не у ви ше из да ња. По ред све га то га, Вук са но вић ука зу је и на 
чи ње ни цу да Ње гош „још ни је из у чен ка ко за слу жу је“, те да је „кри во тво-
рен ка ко не за слу жу је“, да је кле ве тан, из вр тан и из о кре тан, да му је по ни-
шта ван срп ски иден ти тет, на ро чи то у по сљед њих не ко ли ко го ди на (Вукса
ноВић 2018: 17). На ве де ни на уч ни скуп и овај тре ћи број Ње го ше вог збор ни ка 
Ма ти це срп ске пред ста вља и ве ли ко при зна ње сви ма они ма ко ји су пи са ли 
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о Ње го ше вом дје лу, чи је књи ге пред ста вља ју ва жне да ту ме у исто ри ји срп-
ске књи жев но сти, те ко ји ма су по ста вље ни те ме љи „ње го шо ло ги је“. Ме ђу 
тим ау то ри ма по себ но су из дво је на име на: Ива Ан дри ћа, Па вла По по ви ћа, 
Ми ло са ва Ба бо ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Алој за Шма у са, Ми о дра га 
По по ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа, Ми ло ва на Ђи ла са, Ми ше ла Обе на, Бра ни сла ва 
Пе тро ни је ви ћа, Ани це Са вић Ре бац, Иси до ре Се ку лић, Ми ро на Фла ша ра, 
Сло бо да на То мо ви ћа, Ми ла Лом па ра и мно гих дру гих. Упр кос то ме, Вук са-
но вић на гла ша ва да је још уви јек „пред на ма ши ро ко Ње го ше во по ље“ (Вук
саноВић 2018: 18), да је то већ по ка зао де се то го ди шњи ис тра жи вач ки рад 
Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске, а да ће у на ред ним де це ни ја ма тек до ћи 
до из ра жа ја и би ти са свим ви дљи ви сви по ста вље ни и ура ђе ни по сло ви. 

У на дах ну тој „апо те о зи“ Ма ти је Бећ ко ви ћа, на сло вље ној Све ти Пе тар 
II Пе тро вић Ње гош пу сти њак це тињ ски, ука за но је на чи ње ни цу да је Ње-
го шев све ти тељ ски култ у срп ском на ро ду не сум њив, иа ко га цр ква ни је 
зва нич но про гла си ла за све ти те ља. При то ме се Бећ ко вић по себ но по зи ва на 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и ње го ву гла со ви ту рас пра ву Ре ли ги ја Ње го ше ва 
(1911) у ко јој је из ни је та тврд ња да у срп ској исто ри ји не ма лич но сти ко ја би 
се мо гла у по гле ду сво је ре ли ги о зно сти мје ри ти са Ње го шем, на гла ша ва ју-
ћи да је то био истин ски „Ве ли ко му че ник“. У да љим за па жа њи ма, Бећ ко вић 
се освр ће на број не крат ке пје сме Ње го ше ве, по себ но из два ја ју ћи пје сму 
„Цр но го рац к све мо гу ћем Бо гу“, те ма ги страл ни фи ло зоф ско‒ре ли гиј ски 
спјев Лу ча ми кро ко зма. Све то, уз мно ге дру ге по је ди но сти, по Бећ ко ви ће-
вом ми шље њу пре по ру чу је Ње го ша да га „при бро ји мо у Са бор све тих“, 
че му би се об ра до ва ли сви срп ски све ти те љи од Све тог Са ве и Све тог Пе тра 
Це тињ ског, Све тог Ва си ли ја Остро шког, до Све тог Ни ко ла ја Ле лић ког и Све-
тог Ју сти на Ће лиј ског, те Све тог Ву ка ши на Кле пач ког (БећкоВић 2018: 27). 

4.2. Сре ди шњи дио бро ја ис пу ња ва ше сна ест „са оп ште ња“ чи ји су ауто-
ри: Јо ван Де лић, Ра до мир В. Ива но вић, Ми ко ња Кне же вић, Ра дој ка Вук че-
вић, Го ран М. Мак си мо вић, Ли ди ја То мић, Ду шко Н. Ба бић, Бо рис Ла зић, 
Или ја Ма рић, Ду шко В. Пе ву ља, Не над Ни ко лић, Ми ло Лом пар, Иван Не-
гри шо рац, Дра го Пе ро вић, Во ји слав П. Је лић и Љи ља на Ж. Пе ши кан‒Љу-
шта но вић. На кра ју бро ја об ја вље на је „би бли о гра фи ја“ Сла ђа не Су ба шић 
у ко јој је по пи са ла Књи ге о Ње го шу (1851‒2017), се лек тив на би бли о гра фи ја. 
Са свим на кра ју збор ни ка об ја вљен је као „при лог“ у фо то тип ском об ли ку 
„Про грам на уч ног ску па Књи ге о Ње го шу“. 

На гла ша ва мо да су ту ма че ња иза бра них „књи га о Ње го шу“ за сно ва на 
на три гру пе ра до ва. Пр ву гру пу чи не тек сто ви у ко ји ма су ин тер пре ти ра ни 
есе ји стич ки по гле ди срп ских пи са ца на Ње го ше во дје ло (Иво Ан дрић, Иси-
до ра Се ку лић, Ми ло ван Ђи лас), дру гу гру пу тек сто ви за сно ва ни на књи-
жев но и сто риј ским ин тер пре та ци ја ма Ње го ше вог дје ла (Па вле По по вић, 
Ми о драг По по вић, Јо ван Де ре тић, Ми ло сав Ба бо вић, Ми ло Лом пар), тре ћу 
гру пу тек сто ва чи не рас пра ве уте ме ље не на стра ној ре цеп ци ји и ту ма че њу 
ком па ра тив них сту ди ја о Ње го ше вом дје лу (Алојз Шма ус, Ми шел Обен, 
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Едвард Де нис Гој, Ми рон Фла шар), а че твр ту гру пу тек сто ви у ко ји ма су 
са гле да не фи ло зоф ско‒те о ло шке рас пра ве о Ње го ше вом дје лу (Ни ко лај 
Ве ли ми ро вић, Бра ни слав Пе тро ни је вић, Ани ца Са вић Ре бац, Сло бо дан То-
мо вић). 

4.3. Ме ђу есе ји стич ким тек сто ви ма о Ње го шу сре ди шње мје сто за у зи ма 
де сет Ан дри ће вих рас пра ва. Посебно издвајамо два огледа: Његош као тра
гични јунак косовске мисли и Вечна присутност Његошева. Оглед Јована Делића, 
који је до сада написао пет огледа о односу Андрића према Његошу, а који 
овом шестом  приликом носи наслов Иво Андрић о Његошу, представља „малу 
поетичку синтезу“ свих десет Андрићевих есеја из којих се очитава висока 
мјера поштовања и оданости јединог нашег нобеловца према Његошевом 
дјелу и личности. У огле ду Ива на Не гри шор ца раз мо тре не су књи жев но тео-
риј ске иде је ко је су угра ђе не у по зна ту есе ји стич ку сту ди ју Иси до ре Се ку лић 
Ње го шу књи га ду бо ке ода но сти (1951). При то ме су као по себ но зна чај не из-
дво је не ми стич но‒ре ли гиј ске иде је о пје сни ко вој „свје тло сној при ро ди“ (иси-
ха зам, та вор ска свје тлост), а за тим и „те о ри ја ге ни ја“ и „те о ри ја хе ро ја“, као 
и „те о ри ја ужи вља ва ња и ин ту и ци је“. У Иси до ри ној књи зи о Ње го шу до ла зе 
до из ра жа ја и до бри мит ско‒ар хе тип ски и кул ту ро ло шки уви ди: од Ву ка Ка-
ра џи ћа и ње го вог ра зу ми је ва ња срп ске кул ту ре, пре ко Ду чи ће вих мит ско‒
пје снич ких сли ка, па све до Нор тро па Фра ја са ко јим је ди је ли ла увје ре ња о 
бли ско сти књи жев но сти и ми та. У огле ду Ли ди је То мић ана ли зи ра не су дви-
је књи ге Ми ло ва на Ђи ла са: Ле ген да о Ње го шу (1952) и Ње гош: пје сник, вла дар, 
вла ди ка (1988). При то ме је ука за но на чи ње ни цу да је Ђи ла со ва ана ли за 
нај ва жни ја три Ње го ше ва спје ва: Лу че ми кро ко зма (1845), Гор ског ви јен ца 
(1847), Ла жног ца ра Шће па на Ма лог (1851); ре зул тат из вр сне кон тем пла ци је, 
али и ве о ма про ми шље них исто риј ских, дру штве них и по ет ских са зна ња.

4.4. У дру гој ску пи ни огле да, ко ји су об у хва ти ли књи жев но и сто риј ске 
ин тер пре та ци је Ње го ше вог дје ла, ака де мик Ра до мир В. Ива но вић је ана-
ли зи рао до при нос Ми ли са ва Ба бо ви ћа раз во ју ње го шо ло ги је на при мје ру 
дви је ње го ве књи ге Ње гош и сљед бе ни ци (1993) и По е ти ка Гор ског ви јен ца 
(1997). Не над Ни ко лић је ана ли зи рао сту ди ју Па вла По по ви ћа О Гор ском 
ви јен цу (19001, 19232), при че му је ука зао на чи ње ни цу да је за не ма ри ва ње 
ме та фи зич ке ди мен зи је овог Ње го ше вог дје ла до ве ло до „ра сло ја ва ња мо но-
гра фи је“ и по сто ја ње на гла ше не не у са гла ше но сти по је ди них по гла вља, као 
и од су ства аде кват ног за кључ ка. Ду шко Пе ву ља је ана ли зи рао књи гу Ми-
о дра га По по ви ћа Бо ник це тињ ски (1984), при че му је ука зао на чи ње ни цу 
да је ана ли за три раз ли чи та об ли ка по ет ског ис ка за (љу бав ног, ко смич ког 
и хе рој ског), би ла уте ме ље на на до бром по зна ва њу би о граф ских и исто риј-
ских чи ни ла ца, ге не зе умјет нич ког са зри је ва ња, те есте тич ко‒фи ло зоф ских 
прет по став ки Ње го ше вог дје ла. Го ран Мак си мо вић је ана ли зи рао сту ди ју 
Јо ва на Де ре ти ћа Ком по зи ци ја Гор ског ви јен ца (1969), при че му је ука за но 
на осо бе но сти Де ре ти ће вог књи жев но и сто риј ског ме то да у ко јем до ла зи до 
кре а тив не син те зе кон тек сту ал ног и тек сту ал ног при сту па. Уоч љи во је то 
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у са мом де фи ни са њу пој ма ком по зи ци је, пре ко ис тра жи ва ња ге не зе дје ла 
и по ве за но сти са дру гим тек сто ви ма, при је све га са Лу чом ми кро ко зма, до 
ту ма че ња струк ту рал них чи ни ла ца (од нос ди је ло ва и цје ли не, про зна са-
оп ште ња ау то ра, ди ја ло зи, мо но ло зи, си стем ли ко ва и сл.), као и жан ров ске 
ти по ло ги је дје ла. У за кључ ку је ука за но на пот пу ну оправ да ност глав не Де-
ре ти ће ве ис тра жи вач ке те зе да се умјет нич ка при ро да Гор ског ви јен ца не 
мо же ту ма чи ти „нор ма ма тра ди ци о нал не по е ти ке“, већ на осно ву кри те ри-
ју ма и нор ми из ве де них из ори ги нал не ње го шев ске по е ти ке и са мог ма ги страл-
ног тек ста дје ла. Ду шко Ба бић је ана ли зи рао књи гу Ми ла Лом па ра Ње го ше во 
пе сни штво (2010), при че му је на гла сио да је овом књи гом Лом пар за о кру-
жио сво је ви ше де це ниј ско ба вље ње Ње го ше вим дје лом, што се ви ди у прет-
ход ним књи га ма Ње гош и мо дер на (1998) и О тра гич ком пе сни ку (2010). Ба бић 
на гла ша ва да је у књи зи Ње го ше во пе сни штво Лом пар об у хва тио ско ро цје-
ло ку пан пје сни ков опус, а осла ња ју ћи се на иде ју Лајб ни цо ве мо на до ло ги је 
(на ко ју су прет ход но ука за ли Дра ган Не дељ ко вић и Јо ван Де ре тић), као 
ср жне од ред ни це за ра зу ми је ва ње Ње го ше вог од но са чо вје ка и ко смо са, 
из гра дио је свој „ме то до ло шки пан дан“ ко ји му је омо гу ћио да пра ти „уну-
тра шњи са мо ра звој Ње го ше вог де ла“ (БаБић 2018: 113). 

4.5. Тре ћу ску пи ну чи не тек сто ви по све ће ни стра ној ре цеп ци ји и ин тер-
пре та ци ји ком па ра тив них сту ди ја о Ње го ше вом дје лу. Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић пред ста ви ла је сту ди је ње мач ког сла ви сте Алој за Шма у са по-
све ће не Ње го ше вом дје лу, а пи са не у ду жем раз до бљу (1927‒1964) и на кра ју 
об је ди ње не у књи зи Сту ди је о Ње го шу (2000). Ра ди се о сту ди ја ма ко је су 
два нај зна чај ни ја Ње го ше ва спје ва Лу чу ми кро ко зма и Гор ски ви је нац ви ше-
стру ко кон тек сту а ли зо ва ле у на ци о нал ној, али и европ ској и свјет ској књи-
жев но сти (Дан те, Мил тон и сл.). Бо рис Ла зић у огле ду по све ће ном фран цу-
ском сла ви сти Ми ше лу Обе ну, ко ји је сво ја ис тра жи ва ња о Ње го шу на кра ју 
об је ди нио у књи зи Ње гош и исто ри ја у пе сни ко вом де лу (1989), ука зу је на 
до бре по ли тич ко‒исто риј ске, књи жев но и сто риј ске и ком па ра тив не уви де, 
ко ји су овог ау то ра свр ста ли у ред нај бо љих ту ма ча Ње го ше вог дје ла. Ра дој-
ка Вук че вић је ана ли зи ра ла књи гу Са бља и пје сна (1995) бри тан ског сла-
ви сте Едвар да Де ни са Го ја, ко ја је срп ској јав но сти пред ста вље на за слу гом 
ака де ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа. У ана ли зи ра ној књи зи по себ на па жња би-
ла је усмје ре на на чи та ње Гор ског ви јен ца, али и крат ких пје са ма и дру гих 
Ње го ше вих тек сто ва, у кљу чу ан гло сак сон ске „но ве кри ти ке“. Вук че ви ће ва 
на кон па жљи ве ана ли зе за кљу чу је да је бри тан ски сла ви ста имао до бар 
увид у срп ску ре цеп ци ју Ње го ше вог дје ла (П. По по вић, И. Се ку лић, М. Ђи-
лас, М. По по вић, Ј. Де ре тић), да је пре по знао у Гор ском ви јен цу умјет нич ку 
сна гу ко ја Ње го ша чи ни ве ли ким пје сни ком, те да је то до во љан раз лог да 
Са бљу и пје сну оци је ни мо као из у зе тан ди при нос освје тља ва њу ње го шев ске 
по е ти ке из јед ног по себ ног чи та лач ког угла. Во ји слав Је лић се по за ба вио 
ин тер е пре та ци јом по зна те ком па ра тив не сту ди је Ми ро на Фла ша ра Ње гош и 
ан ти ка (1997), при че му је по себ но из дво јио „мо тив при ро де ко ја се снаб дева 



24

оруж јем“ (јелић 2018: 273), што је Фла шар до вео у ве зу са број ним ан тич ким 
узо ри ма, а по себ но Ана кре он том и Ци це ро ном. 

4.6. Че твр ту ску пи ну чи не тек сто ви по све ће ни ин тер пре та ци ји фи ло-
зоф ско‒те о ло шких рас пра ва о Ње го ше вом дје лу. Или ја Ма рић ана ли зи рао 
је по зна ту сту ди ју Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа Фи ло зо фи ја у Гор ском ви јен цу 
(1908), при че му је ука зао на су штин ска пи та ња ко ја су ва жна за ра зу ми је-
ва ње Ње го ше ве фи ло со фи је, ка ко на пје снич ки на чин од го во ри ти на фи ло-
зоф ске иде је о по сто ја њу Бо га, бе смрт но сти ду ше, фи ло со фи ји при ро де, 
пе си ми зму и сл. Ми ко ња Кне же вић је ана ли зи рао рас пра ву Ни ко ла ја Ве ли-
ми ро ви ћа Ре ли ги ја Ње го ше ва (1911), при че му је ука зао на из ра зи ту су бјек-
тив ност и по себ но сти те о ло шке хер ме не у ти ке, те пре вас ход ни циљ Ве ли ми-
ро ви ћа да по ну ди „сли ку ду ше Ње го ше ве“ и да „ова пло ти Ње го ше ву ду шу 
у се би“ (кнежеВић 2018: 61). Ана ли зи ра ју ћи од нос из ме ђу исто ри је иде ја и 
ту ма че ња Ње го ше вог дје ла, Ми ло Лом пар је пред ста вио рас пра ве Ани це 
Са вић Ре бац о Ње го шу. По себ но оне ко је су по све ће не ге не зи спје ва Лу ча 
ми кро ко зма, као и од но су ми сти ци зма и ерот ског у пје сми Ноћ ску пља ви
је ка. При то ме је Лом пар ука зао на „пред но сти ње ног раз у ме ва ња Ње го ше-
вих пе снич ких сли ка у од но су на дру га ту ма че ња пе сни ко вог де ла“, али и на 
од ре ђе на огра ни че ња ко ја су би ла „усло вље на ње ном ме то до ло ги јом и ау-
тен тич ном ду хов ном по зи ци јом“ (лоМПар 2018: 181). По себ но су упо ре ђе ни 
од но си из ме ђу гно сти ци зма и хри шћан ства, као и укр шта ње струк ту рал-
но‒ти по ло шког са хро но ло шко‒исто риј ским ме то дом, али је ука за но и на 
не до стат ке тог ту ма че ња због „за не ма ри ва ња при су ства еле ме на та спе ку-
ла тив не ми сти ке“, као и не у ка зи ва ње „на при су ство култ ско‒афек тив не 
ми сти ке“ (лоМПар 2018: 189‒190). У огле ду Дра га Пе ро ви ћа ура ђе на је ана-
ли за рас пра ва Сло бо да на То мо ви ћа по све ће них Ње го ше вој Лу чи ми кро ко зма. 
При то ме је по себ но из дво је на књи га Ње го ше ва Лу ча (1971), као и њој ком-
пле мен тар на књи га Ње го ше ва фи ло зо фи ја при ро де (1975), у ко ји ма је на 
про ду бљен на чин са гле да на пан ко смич ка етич ка фи ло со фи ја пје сни ко ва. 
Пе ро вић на гла ша ва да је То мо вић на сто јао да Ње го ше во дје ло „ра зу ми је у 
пре чи шће ној фи ло соф ској по тен ци ји“, због че га је оста вљао у дру гом пла ну 
оно што је „пре не се но као би блиј ско и цр кве но уче ње и ис ку ство“ (ПероВић 
2018: 271), те да је тек у ка сни јем дје лу Хри стос – мо ја исти на, То мо вић сагле-
дао на ста нак Лу че ми кро ко зма као Ње го ше во „оза ре ње Бо жи јом енер ги јом“. 

4.7. По глед на се лек тив ну би бли о гра фи ју књи га о Ње го шу (1851‒2017), 
ко ју је са чи ни ла Сла ђа на Су ба шић, упу ћу је нас на број не ва жне књи ге, сту-
ди је и рас пра ве на пи са не о Ње го ше вом дје лу. Мно ге од њих су ана ли зи ра-
не, а не ке су са мо по ме ну те у огле ди ма ко ји су увр ште ни у пред ста вље ни 
тре ћи број Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске, што нам са мо ка зу је да је 
ре цеп ци ја Ње го ше вог дје ла ве ли ка и жи ва дје лат ност ко ја нам отва ра вра та 
за ор га ни за ци ју број них но вих на уч них ску по ва и из да ња по све ће них овом 
аспек ту ис тра жи ва ња Ње го ше вог дје ла. Са мо украт ко по ми ње мо не ке од 
ис тра жи ва ча чи је би књи ге мо гле да за ври је де по нов на чи та ња и ту ма че ња 
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(Па вел Апо ло но вич Ро вин ски, Ми лан Ре ше тар, Љу бо мир Сто ја но вић, Ла зар 
То ма но вић, Ла зо М. Ко стић, Ди ми три је Л. Ма ша но вић, Жар ко Ви до вић, 
Жив ко Ђур ко вић, Ди ми три је Ка ле зић, Ам фи ло хи је Ра до вић, Јо ван Стри-
ко вић и др.). Ври је ди ло би у пер спек ти ви усмје ри ти па жњу и на тек сто ло шки 
при ступ и са гле да ти нај ва жни ја ме ђу број ним из да њи ма и ко мен та ри ма 
Ње го ше вих дје ла. Уто ли ко при је што је у но ви је ври је ме Ње го ше во дје ло, 
ка ко смо ви ше пу та на гла си ли, из ло же но број ним кле ве та ма, зло у по тре ба-
ма и учи та ва њи ма, као и фал си фи ко ва ним из да њи ма ко ја до ла зе из екс тре-
ми стич ких бо шњач ких кру го ва или из ре до ва остра шће них ми ло гор ских 
кре а то ра по ли тич ког ин же ње рин га за сно ва ног на про мје ни на ци о нал не 
сви је сти срп ског на ро да на про сто ру Цр не Го ре, Ста ре Хер це го ви не и Бо ке 
Ко тор ске.

5. Че твр ти број Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске иза шао је 2020. 
го ди не, а оку пио је по ред увод не ри је чи ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа Ње
го шев дан Ма ти це срп ске, те два увод на тек ста ака де ми ка Ми ра Ву ка сно-
ви ћа и ака де ми ка Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, укуп но осам ра до ва ко ји су из ло-
же ни као са оп ште ња на на уч ном ску пу Је зик у Ње го ше вим де ли ма, ко ји је 
одр жан у Ма ти ци срп ској, 14. но вем бра 2019. го ди не. У осно ви се ра ди о 
рас пра ва ма ко је су из че ти ри пер спек ти ве са гле да ле је зик Ње го ше вог дје ла: 
лек си ко граф ске, исто риј ско је зич ке, ди ја ле кат ско‒мор фо син так сич ке и тек-
сто ло шке. У пр ву ску пи ну ула зи рас пра ва ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа 
„Тре ба нам сва ка Ње го ше ва реч (За но во из да ње Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка)“, 
као и из но ва пре штам па ни пред го вор ака де ми ка Ми ха и ла Сте ва но ви ћа за 
из да ње дво том ног Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка из 1983. го ди не Свр ха и на чин 
из ра де ово га де ла. Дру гу ску пи ну чи не огле ди Ја сми не Гр ко вић‒Меј џор, 
Алек сан дра Ми ла но ви ћа, Иси до ре Бје ла ко вић, Ане Пе ја но вић и Ма та Пи жу-
ри це. Тре ћу ску пи ну чи не огле ди Је ли це Сто ја но вић и Ми о дра га В. Јо ва но ви-
ћа. Че твр ту цје ли ну пред ста вља рас пра ва Рад ми ла Ма ро је ви ћа Тек сто ло шки 
аспек ти про у ча ва ња Ње го ше вих дје ла (кри тич ка, ак це нат ска и основ на 
из да ња). Као при ло зи на кра ју че твр тог бро ја об ја вље ни су осврт Го ра на 
Мак си мо ви ћа по све ћен из да њу тре ћег бро ја Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це 
срп ске „Пред ре пре зен та тив ним књи га ма на пи са ним о Ње го ше вом дје лу“, 
као и про грам на уч ног ску па Је зик у Ње го ше вим де ли ма.

5.1. У увод ној ри је чи ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа на гла ше но је да се 
у дво вје ков ном ра ду Ма ти це срп ске глав на па жња усмје ра ва на ис тра жи ва ње 
срп ског је зи ка и књи жев но сти, „без одва ја ња да ли је то би ло у пред ву ков-
ском до бу или по Ву ко вом ме ри лу“, а са основ ном на мје ром да „из у ча ва 
раз вој, кон ти ну и тет и при род ну це ло ви тост срп ске кул ту ре, на у ке, про све-
ће но сти и умет но сти, да ми ри тра ди ци ју и са вре ме но, ука зу ју ћи где је су шти-
на на ци о нал ног и ци ви ли за циј ског, исто риј ског и вер ског, ду хов ног и мит-
ског, да до след но под се ћа на Ср бе ко ји су обе ле жи ли епо хе и ства ра лач ке 
су сре те са дру гим на ро ди ма“ (ВуксаноВић 2020: 7). У том кон тек сту је са свим 
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ло гич но осни ва ње Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске, а ни је слу чај но да се то 
де си ло исте оне го ди не „ка да се Цр на Го ра из дво ји ла из др жав не за јед ни це 
са Ср би јом“ и ка да се та ко „по че ла одва ја ти и од Ње го ша“ (ВуксаноВић 2020: 
7). Има ју ћи у ви ду чвр сте Ње го ше ве ве зе са Ма ти цом срп ском још од 1834. 
го ди не, ка да је у Ле то пи су об ја вљен при каз Те о до ра Па вло ви ћа о Ње го ше-
вој збир ци Пу сти њак це тињ ски, а за тим на ка сни ји од нос Ма ти це срп ске 
пре ма Ње го ше вом књи жев ном дје лу на кон пје сни ко вог упо ко је ња 1851. го-
ди не, Вук са но вић на гла ша ва да „не ма си гур ни јег ме ста за Ње го шев стих, 
реч и ми сао“ не го што је Ма ти ца срп ска (ВуксаноВић 2020: 7). У увод ној ри-
је чи је на гла ше но и то да је од 2019. го ди не по пр ви пут 14. но вем бра, на дан 
Ње го ше вог ро ђе ња, при ре ђен и „Ње го шев дан“ у Ма ти ци срп ској. Ука за но 
је и на усво је ни пред лог да Ма ти ца срп ска бу де из да вач дру гог, до пу ње ног 
и ре ди го ва ног из да ња Реч ни ка Ње го ше вог је зи ка из 1983. го ди не, ко ји је са-
чи нио ака де мик Ми ха и ло Сте ва но вић (1903‒1991). То је и глав ни раз лог за што 
је као је дан од два увод на тек ста у че твр том бро ју Ње го ше вог збор ни ка Ма
ти це срп ске об ја вљен Сте ва но ви ћев пред го вор за пр во из да ње по ме ну тог 
рјеч ни ка. 

5.2. У увод ном тек сту ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа Тре ба нам сва ка 
Ње го ше ва ри јеч упра во је ука за но на зна чај рјеч ни ка, као нај бо љих и нај по-
треб ни јих књи га за укуп но „пам ће ње на ро да и ње го вих ве ко ва“ (Вуксано
Вић 2020а: 11). У том кон тек сту је ука за но на зна чај ура ђе ног и об ја вље ног 
Рјеч ни ка Ње го ше вог је зи ка ака де ми ка Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, као што је ука-
за но и на по тре бу из ра де рјеч ни ка, као и кри тич ких из да ња или по нов них 
из да ња дје ла ис так ну тих срп ских пи са ца. У по ми ња ном и ов дје пре штам-
па ном пред го во ру ака де ми ка Ми ха и ла Сте ва но ви ћа Свр ха и на чин из ра де 
ово га де ла, ука за но је на исто ри ју срп ске лек си ко гра фи је, од Ву ко вог Срп ског 
рјеч ни ка (18181, 18522), пре ко Да ни чи ће вих лек си ко граф ских по ду хва та у 
дру гој по ло ви ни 19. ви је ка, па све до из ра де ве ли ког Рјеч ни ка срп ско хр ват
ског на род ног и књи жев ног је зи ка у ре а ли за ци ји Ин сти ту та за срп ско хр ват-
ски је зик СА НУ у дру гој по ло ви ни 20. ви је ка. Сте ва но вић је ис та као огром но 
лек сич ко бо гат ство је зи ка Ње го ше вог дје ла, са на по ме ном да тај је зик „није 
био са мо на род ни не го бо га ти ји од на род ног“, те да је као та кав ушао у „осно-
ве срп ског књи жев ног је зи ка“ (стеВаноВић 2020: 17). 

5.3. У исто риј ско је зич ким огле ди ма из два ја мо рас пра ву ака де ми ка Ја-
сми не Гр ко вић Меј џор Је зик оби чај ног пра ва у Ње го ше вим де ли ма у ко јој је 
из дво ји ла и ана ли за ра ла тер ми но ло ги ју и „фор му лич не ис ка зе“ оби чај но га 
пра ва у Ње го ше вим дје ли ма. Из два ја мо сље де ће при мје ре: вје ра, да ти, чи-
ни ти, ухва ти ти, др жа ти, раз ру ши ти, сло ми ти, раз би ти вје ру, мир, све то, 
вра жда, суд, дуг, на ка за, на ка за ти, умир. При то ме је по ка за но да се у већи-
ни слу ча је ва ра ди о тер ми ни ма и фор му ла ма на сли је ђе ним из ста ро срп ског 
и пра сла вен ског оби чај ног пра ва, са ри јет ким „ди ја ле кат ским ино ва ци ја ма“. 
У за кључ ку ис тра жи ва ња је на гла ше но да се са гле да ва ње овог „лек сич кој 
сло ја у ди ја хро ној и оп ште сло вен ској пер спек ти ви“, по ка за ло као нео п хо дан 
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пут у „де фи ни са њу лек сич ких (срп ских, цр кве но сло вен ских, ру ских) и се-
ман тич ких (пред хри шћан ских, хри шћан ских) сло је ва у Ње го ше вим де ли ма“ 
(гркоВићМејџор 2020: 45). У огле ду Алек сан дра Ми ла но ви ћа Ње гош и сла
ве но срп ска тра ди ци ја ука за но је на уло гу сла ве но ср би за ма (лек сич ких хи-
бри да), нео ло ги за ма (ко ва ни ца) и сла ве ни за ма у Ње го ше вом дје лу, у са деј-
ству са лек си ком на род них го во ра. Ука за но је и на зна чај Ње го ше вог је зи ка 
за ра зу ми је ва ње од но са књи жев но је зич ког и кул тур ног цен тра и пе ри фе-
ри је, као и „ути цај Ње го ше вог је зич ког из ра за на дру ге пи сце до си те јев ске 
сла ве но срп ске епо хе“ (МиланоВић 2020: 91). Сро дан фе но мен са мо на корпу-
су Ње го ше ве пре пи ске ис тра жен је у огле ду Иси до ре Бје ла ко вић, Еле мен ти 
сла ве но срп ског у је зи ку Ње го ше вих пи са ма. Ра ди се о пи сми ма ко ја су на-
ста ла из ме ђу 1830. и 1841. го ди не (а ту ма че на су пре ма из да њу Ду ша на 
Вук са на из 1940. го ди не), а у ко ји ма је из со ци о лин гви стич ке пер спек ти ве 
по себ но ана ли зи ра на „со ци јал на стра ти фи ка ци ја уче сни ка у пре пи сци“, те 
из два ја ње сред њо вје ков них и мо дер них фор ми пре пи ске (БјелакоВић 2020: 
103). У огле ду Ане Пе ја но вић Ње го шев иди о лект са аспек та фра зе о ло ги је 
са гле да не су осо би не Ње го ше вог је зи ка кроз од нос ње го ве фра зе о ло ги је пре-
ма фол клор ној и на род ној фра зе о ло ги ји, а за тим је ука за но на „пре це дент-
ни ка рак тер Ње го ше ве фра зе о ло ги је“, на њен од нос пре ма ра зу ми је ва њу 
ет но кул тур не сли ке сви је та. При то ме је са гле да на Ње го ше ва фра зе о ло ги ја 
из пре спек ти ве тран сла то ло ги је, као и са гле да ва ње те фра зе о ло ги је као „грађе 
за из ра ду пр вог фра зе о ло шког рјеч ни ка пи са ца код нас“ (ПејаноВић 2020: 127). 

5.4. Ди ја ле кат ски и мор фо син так сич ки при ступ је зи ку Ње го ше вог дјела 
за сту пљен је у огле ди ма Је ли це Сто ја но вић Упо тре ба кон струк ци је к+да тив 
у Ње го ше вом дје лу и Ми о дра га В. Јо ва но ви ћа Не ке мор фо ло шке и син так
сич ке осо би не Гор ског ви јен ца у по ре ђе њу са ста ро цр но гор ским го во ри ма. 
Је ли ца Сто ја но вић је ис тра жи ва ла функ ци ју кон струк ци је к+да тив та ко што 
је по сма тра ла ста ње у пра сла вен ском је зи ку, као и у ди ја лек ти ма, а он да их 
упо ре ди ла са ста њем код Ње го ша. Ис тра же на гра ђа је по ка за ла да је кон-
струк ци ја к+да тив у Ње го ше вом дје лу би ла ве о ма фре квент на и да се на-
ро чи то ко ри сти ла „уз гла го ле кре та ња“, а по том и као „до пу на раз ли чи тим 
вр ста ма ри је чи“ (стојаноВић 2020: 57). У огле ду Ми о дра га Јо ва но ви ћа ура-
ђе но је по ре ђе ње Ње го ше вих је зич ких ка рак те ри сти ка, као што су гла гол ске 
ре ак ци је и упо тре ба ин фи ни ти ва и кон струк ци је да+пре зент, са ци љем да 
се са гле да бли скост Ње го ше вог је зи ка са „мје сним це тињ ско‒ње гу шким 
го вор ним ти пом“, као и са „Ву ко вим и Да ни чи ће вим мо де лом срп ског књи-
жев ног је зи ка“ (јоВаноВић 2020: 171). 

5.5. По себ ну цје ли ну у че твр том бро ју Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це 
срп ске пред ста вља рас пра ва Рад ми ла Ма ро је ви ћа Тек сто ло шки аспек ти 
про у ча ва ња Ње го ше вих дје ла (кри тич ка, ак це нат ска и основ на из да ња), 
ко ја је за сно ва на на не по сред ном при ре ђи вач ком ис ку ству при ли ком штампа-
ња по је ди них Ње го ше вих дје ла. У огле ду је ука за но на осо би не „кри тич ког“, 
„ак це нат ског“ и „основ ног из да ња“ Ње го ше вих дје ла, а за тим је на при мје ру 
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свог из да ња Ње го ше ве еп ске три ло ги је (Лу ча ми кро ко зма, Гор ски ви је нац, 
Ла жни цар Шће пан Ма ли), као и пје са ма из Би ље жни це, те из да ња је ди не 
Ње го ше ве са чу ва не љу бав не пје сме пје сме Ноћ ску пља ви је ка, по ка за на сва 
сло же ност тек сто ло шког при сту па Ње го ше вом дје лу. Од но си се то при је 
све га на ода бир аде кват ног кор пу са тек сто ва за кри тич ко из да ње, на про бле-
ме ак це нат ског из да ња, као и на мо гу ће при сту пе основ ном из да њу Ње го-
ше вих дје ла ко је би би ло усмје ре но пре ма нај ши рој чи та лач кој пу бли ци. У 
по себ ном сег мен ту огле да, под на сло вом Тек сто ло ги ја, Ма ро је вић је ука зао 
на глав не ка рак те ри сти ке сва че ти ри то ма свог кри тич ког из да ња Ње го ше-
вих дје ла, са по себ ним освр том на „про бле ме оно ма стич ке ре кон струк ци је“ 
(ан тро по ни ма и то по ни ма), „про бле ме се ман тич ке ре кон струк ци је“ (гра ма-
ти ка, лек си ка, фра зе о ло ги ја), „про бле ме фо нет ско‒фо но ло шке ре кон струк-
ци је“ (су гла сни ци, ре флекс ја та), као и „про бле ме ре кон струк ци је тек ста“ 
на пла ну ње го ве из вор но сти и ау тен тич но сти (МаројеВић 2020: 81‒86). 

6. На кра ју при ка за мо же мо за кљу чи ти да су че ти ри об ја вље на бро ја 
Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске до ни је ла је дан пот пу но нов за мах чи та-
њу и ту ма че њу Ње го ше вог дје ла, те да су у њи ма на ре пре зен та ти ван на чин 
пред ста вље ни раз ли чи ти аспек ти тог дје ла. Ука за но је на кул ту ро ло шке и 
ком па ра тив не аспек те дје ла, на књи жев но и сто риј ске сту ди је, исто риј ско 
је зич ке аспек те, лек сич ке осо бе но сти и по тре бу стал них лек си ко граф ских 
ис тра жи ва ња, тек сто ло шке про бле ме и на чи не при ре ђи ва ња, као и на ре цеп-
ци ју Ње го ше вог дје ла кроз са гле да ва ње нај ва жни јих сту ди ја ко је су на пи-
са не о дје лу и пје сни ко вој лич но сти код нас и у сла ви стич ким кру го ви ма 
у ино стран ству. За хва љу ју ћи све му то ме пред ста вље ни бро је ви Ње го ше вог 
збор ни ка Ма ти це срп ске отво ри ли су ра зно ли ке и дра го цје не про сто ре ис-
тра жи ва ња ко ји ће нам по мо ћи да још бо ље упо зна мо Ње го ше во до ба, дје ло 
и лич ност. Упу ти ће нас да Ње го ша и ње го во ври је ме аде кват ним зна њем 
пред ста ви мо са вре ме ним ге не ра ци ја ма чи та ла ца, а са мим тим и да га од бра-
ни мо од не зна ња, као и од мо гу ћих зло на мјер них чи та ња, фал си фи ка та и 
тре нут них уско гру дих по ли тич ких иде о ло ги ја и зло у по тре ба.
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Др Дра го љуб Ж. Пе рић

ЕП СКА ПЕ СМА И ТУ ЖБА ЛИ ЦА:  
ПИ ТА ЊЕ ЖАН РОВ СКЕ СРОД НО СТИ*

(на при ме ру пе сме Смрт Вој во де Ка ји це)

Ово ис тра жи ва ње раз ма тра срп ску ју нач ку еп ску пе сму, срод-
ну, у ис хо ди шној тач ки, с (ју нач ким) ла мен ти ма, из во ђе ним над 
гро бо ви ма па лих хе ро ја. Као ар гу мен та ци ја, ко ри сти се слич ност 
у на чи ну из во ђе ња ових пе са ма, еле мен ти кул та мр твих (не сумњи-
во при сут ни у ту жба ли ца ма, али и у фи нал ним фор му ла ма ју нач-
ке епи ке), као и за јед нич ки стих – аси ме трич ни (еп ски) де се те рац, 
за јед нич ки за обе пе снич ке вр сте. Све ово де таљ ни је је по ка за но 
на пе сми Сле пе Жи ва не Смрт Вој во де Ка ји це, ко ја је, пе снич ки 
ви до ви то, до ве ла у ве зу (исто риј ским раз во јем) уда ље не жан ро ве 
– ту жба ли цу и ју нач ку пе сму: у сце на ма уре ђе ња гро ба Вој во де 
Ка ји це, при но ше ња жр тве, му шког (Ђур ђе вог) ту же ња над Ка ји-
чи ним гро бом и по смрт не по хва ле па лом ју на ку.

Кључ не ре чи: ју нач ка епи ка, ту жба ли ца, еп ски де се те рац, култ 
хе ро ја, по сту пак хе ро и за ци је.

1. Нео бич но ле па и ан то ло гиј ски вред на пе сма Смрт Вој во де Ка ји це 
(СНП II: бр. 81), ко ју на осно ву је зич ких, стил ских и мо тив ских ка рак те ри-
сти ка про у ча ва о ци при пи су ју Жи ва ни Ан то ни је вић (неДић 1990: 81–82; 
клеут и др. 2014: 111, 116) – Сле пој Жи ва ни,1 на шла се ме ђу нај ре пре зен та-
тив ни јим пе сма ма дру ге књи ге Ву ко вог беч ког и лај пци шког из да ња, и по ред 
ана хро ни за ма и (по себ но) ана то пи за ма,2 упр кос то ме што је Вук, при ли ком 

* Овај рад део је ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во обли
ко ва ње у срп ској књи жев но сти (бр. 178005), ко ји се из во ди на Од се ку за срп ску књи жев ност 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду уз фи нан сиј ску по др шку 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.

1 О Ву ко вој пе ва чи ци Жи ва ни Ан то ни је вић ви ше у: неДић 1990: 62–83; клеут и др. 
2014: 21–23, 71–72, 106–117, 129–206.

2 Краљ Ђу рађ (ана хро но ти ту ли ран и, сход но на род ском схва та њу фе у дал не двор ске 
ети ке ци је, осло вљен са господин[е] краљ[у], а у це ре мо ни јал ном обра ћа њу Си би ња нин 
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при ре ђи ва ња сво јих збир ки, из бе га вао та кве пе сме (Kleut 1990: 103). За пра-
во, ова пе сма (с об зи ром на број ност са чу ва них ар ха ич них пред ста ва – oста-
така древ них ри ту а ла из кул та мр твих) као да је и са ма сво је вр сни жи ви 
ана хро ни зам, с еле мен ти ма мно го ста ри јим и од нај ста ри јих по ме на и пр вих 
за пи са срп ске усме не епи ке.

Пре глед ста во ва ве за них за пи та ње ста ри не срп ске усме не епи ке дао је 
Су вај џић (2014: 23–45), ис ти чу ћи на по чет ку Ву ко ву по сло вич ку опре зност 
и, чи ни се, хо ти мич ну нео д ре ђе ност прет по став ке „да су Ср бљи и при је 
Ко со ва има ли ју нач ки пје са ма од ста ри не“ (нав. пре ма – суВајџић 2014: 23). 
Би ло је ме ђу на уч ни ци ма и твр до гла вих по зи ти ви ста (по пут Т. Ма ре ти ћа и 
Д. Ко сти ћа) ко ји су оспо ра ва ли ста ри ну срп ске ју нач ке епи ке, нео дво ји во 
по ве зу ју ћи пи та ње ње не ста ри не, као вр сте, са нај ста ри јим ње ним спо ме-
ни ма и за пи си ма. На сре ћу, број ни ји су би ли они (П. И. Пре ис, В. Ја гић, И. 
Ру ва рац, А. Се рен сен, С. Но ва ко вић, А. Га ври ло вић, В. Чај ка но вић и др.) 
ко ји су за сту па ли ста во ве да ста ри ну не би тре ба ло од ре ђи ва ти на осно ву 
са др жи не (тј. до га ђа ја – Ко сов ске бит ке), ни ти на осно ву ста ри не по је ди них 
за пи са, па чак ни на осно ву по ста ња од ре ђе них об ли ка (уп. суВајџић 2014: 
25–34). Основ на њи хо ва хи по те за је сте да су Ју жни Сло ве ни има ли ју нач ко 
пе сни штво и пре до се ља ва ња на Бал кан, од но сно да је оно пра ста ро, још из 
вре ме на пра сло вен ске за јед ни це.

Жи ва ни на пе сма о Вој во ди Ка ји ци ка ко сво јим фор мал ним (стих, об лик, 
жа нр), та ко и са др жин ским (и из ра жај ним) об ли ци ма фор му ла тив но сти (са
Марџија 2007), као „жи ва ста ри на“ – вер бал ни ре ликт ар ха ич них култ них 
фор ми и по зни ја раз вој на фа за ју нач ких ла мен та – по твр ђу је оправ да ност 
њи хо ве хи по те зе. То ће би ти по ка за но ком па ра тив ним по сма тра њем ове 
ју нач ке пе сме (као тво ре ви не вер бал ног фол кло ра) – са ста но ви шта од но са 
„тек ста“, тек сту ре и кон тек ста – основ них ни воа ана ли зе фол клор них фор ми 
(BošKović-Stulli 1983: 33–36) и срод них жан ро ва (пр вен стве но ту жба ли це 
и, у ма њој ме ри, па не ги ри ка).

Из оскуд них по да та ка о жи во ту Сле пе Жи ва не зна се о њој ре ла тив но 
ма ло: да је би ла ро дом из Ср би је, да је жи ве ла у Зе му ну и та мо пе ва ла, про-
се ћи и по Бу гар ској. Зна се да је пе сме из во ди ла пе ва ју ћи.3 О то ме кaко је 
сле па пе ва чи ца из во ди ла сво је пе сме (тек сту ра), од но сно о ње ној тех ни ци 
пе ва ња не по сто је ни ка ква све до чан ства. Уко ли ко се ње но пе ва ње кон тек сту-
а ли зу је у ши ре раз ма тра ње из во ђе ња усме не епи ке, две тип ске мо гућ но сти 
би ле су јој на рас по ла га њу. У сво јој му зич кој ана ли зи гу слар ског из во ђе ња 

Јан ка и са Злат на кру но под не бом на зе мљи, / ја сна зве здо на Ма ће до ни ји (СНП II: бр. 81, 
ст. 24–25), ана то пич но се ве зу је за Ма ће до ни ју. Па ипак, у пе сми, он по ла зи од пи то ма ме ста 
Сме де ре ва, пре ла зи Ду нав код Ко ви на и до ла зи на до мак Вр шца, што би мо гло пред ста вља ти 
мо гу ћи, у пе сми ути сну ти траг Жи ва ни них пу то ва ња (уп. неДић 1990: 81).

3 Зе мун ски тр го вац Ва си ли је Ва си ли је вић оба ве шта ва Ву ка 19. ја ну а ра 1828. о Жи ва-
ни ној и Је ци ној смр ти за кљу чу ју ћи „сад нам већ не ма ко пе ва ти ов де у Зе му ну“ (клеут и др. 
2014: 115), што би, по сред но, упу ћи ва ло и на на чин Жи ва ни ног из во ђе ња ју нач ких пе са ма.
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ју нач ке пе сме, Двор ни ко вић се освр ће на емо ци о нал ност ин тер пре та ци је 
са др жи не, ре чи ма: „Са мо пе ва ње, пре ма са др жа ју пе сме, основ ној осе ћај ној 
ин то на ци ји и при пад ној тех ни ци, јед ном се при бли жу је ти пу ме лан хо лич
ног ту же ња, а дру ги пут хе рој ског от по ра и под стре ка“ (1936: 169). Ко ји је 
од ових ти по ва био бли жи из во ђач ком ма ни ру и сен зи би ли те ту Жи ва ни ном 
– очи то је:

„То су они гу сла ри […] ко ји пе ва ју та ко да ће се сва ког тре нут ка угу-
ши ти у је ца њу. То пра во ʻбу га ре њеʼ од ре ђу је сву фи зи о ло ги ју њи хо вог 
пе ва ња, све пре во је, пре да хе, успо не и спу шта ње гла са. Ова вр ста еп ског 
ка зи ва ња ода је ја сно срод ство са ту жба ли цом. Иа ко је ту жба ли ца жен-
ска тво ре ви на, ов де је ве за са му шком епи ком то ли ко очи та да би смо у 
је зи ку ста ре ро ман ти ке мо гли ту епи ку мир не ду ше на зва ти ̒ сим бол ском 
ве ков ном ту жба ли цомʼ јед ног на ро да“ (ДВорникоВић 1936: 170).

Oн, да ље, уо ча ва да по сто ји из ве сна фор мал на и сми са о на ве за из ме ђу 
ту жба ли це и еп ске пе сме. Та ве за огле да ла би се у од ре ђе ној слич но сти обли-
ка, сти ха, рит ма – а по не кад би се да ла са гле да ти и на ни воу те мат ске слич-
но сти, чак и не ких са др жин ских еле ме на та. При ме ње но на ову пе ва чи цу, 
не са мо из ра зи та емо ци о нал ност, већ и му шко ту же ње пре по зна тљи ви су 
еле ме нат Жи ва ни ног еп ског кор пу са (клеут и др. 2014: 116). 

Сна жном по ет ском има ги на ци јом та лен то ва не зе мун ске из во ђа чи це 
уки ну те су гра ни це и за ко ни то сти „му шких“ и „жен ских“ жан ро ва – у 
Ђур ђе вој ту жба ли ци над гро бом вој во де Ка ји це, по ет ски ре кон стру и са на, 
про бле ску је пра и скон ска си ту а ци ја и за ме так жан ра у сво ме дво ја ко ме виду 
– као по хва ла па ло ме ју на ку,4 али и као ју нач ки ла мент – са став ни еле ме нат 
кул та мр твих. У том кон тек сту, ге не зу усме не епи ке са гле да ва В. Чај ка но-
вић, из во де ћи из над гроб них пла че ва и по хва ла „нај ста ри је ју нач ке пе сме“ 
(1994а: 504–505).

Слич но сти из ме ђу еп ске пе сме и ту жба ли це, по сле В. Чај ка но ви ћа, 
за па жа и В. Двор ни ко вић. Оне се, пр вен стве но, од но се на опе ва ни до га ђај 
(на сил на смрт), за тим те мат ско-мо тив ске и фа бу ла тив но-си жеј не еле мен те 
(ДВорникоВић 1936: 170–171). Са од но сно овој дво смер но сти од но са ту жба-
ли ца ↔ ју нач ка пе сма, он из но си хи по те зу, по што се у „ту же њу из ра жа ва 
па три јар хал но-еп ска апер цеп ци ја же не“, да је, ана лог но то ме, „ју нач ки еп, 

4 По хва лу жи во ме ју на ку Ђу рађ из го ва ра пре Ка ји чи ног од ла ска у та бор Ма ђа ра: 
„О Ка ји ца, мо је че до дра го! 
„Мој пер на ти од су на шца шти те! 
„Ди ко мо ја сваг да на ди ва ну! 
„Са бљо брит ка сваг да на меј да ну! 
„А кре по сти ме ђу вој во да ма! (СНП II: бр. 81, ст. 102–106).
Ове Ђур ђе ве ре чи до би ће свој (про ши ре ни) од јек, по пут ре флек са у там ном огле да лу, 

уз емо ци о нал ну кул ми на ци ју, на кра ју пе сме, у Ђур ђе вом опла ки ва њу Ка ји це над гро бом 
мла до га ју на ка (уп. ст. 255–260).
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с истог гле ди шта, му шка фор ма апер цеп ци је ту жба лич ког мо ти ва“, а ове 
жан ро ве ди фе рен ци ра на осно ву по ла из во ђа ча – као два по гле да, два при-
сту па, и, ко нач но, два об ли ка истог.5 Ме ђу тим, ау тор се др жи (на жа лост), 
ка ко ка же, пси хо ло шког гле ди шта, од ри чу ћи „мор фо ло шко-ге не тич ку“ 
по ве за ност ових об ли ка, од но сно иде ју „ли не ар ног раз вит ка као да би еп 
ʻпо ти цао из ту жба ли цеʼ“ (ДВорникоВић 1936: 172). По том, он на зи ре и не ке 
еле мен те ин тер жан ров ске про ход но сти код ових об ли ка, на во де ћи као при-
мер, с јед не стра не, „ма ни ри стич ко ̒ без раз ло жно̓  ту же ње чо бан ки код ова ца“ 
(ДВорникоВић 1936: 171) у ди нар ским кра је ви ма, ко је по ми ње и Т. Ђор ђе вић:6 
„У Цр ној Го ри и Хер це го ви ни же не још и сад ме сто пе ва ња на ри чу, као за 
мр тва цем. Кад их је је дан из не на ђе ни књи жев ник за пи тао ко им је умро, од-
го во ри ле су му: ʻНи је ни ко, већ за Ла за ром и Ми ло шем на ри че мо, што на 
Ко со ву па до шеʼ“ (Нав. пре ма – ДВорникоВић 1936: 171). Та ко ђе, слич ност по-
сто ји и с отег ну тим ој ка њем у книн ској кра ји ни – тзв. „Пла чем за Ко со во“ 
(ДВорникоВић 1936: 171).

С дру ге стра не, жан ров ска укр шта ња мо гла су по те ћи и од ту жба ли це 
ка еп ској пе сми. У та кву нео бич ну слич ност у на чи ну из во ђе ња, ау тор је имао 
при ли ке и сам да се осве до чи, при су ству ју ћи ту же њу јед не мај ке над гро бом 
свог је дин ца 1914:

Јед ног су мор ног је се њег да на, у пр вим ме се ци ма свет ског ра та, чуо 
сам на пра во слав ном гро бљу у Са ра је ву очај но ту же ње. Би ла је то мај ка, 
по ре клом Хер це гов ка, на гро бу си на је дин ца. Тај плач са пе ва њем био 
је то ли ко је зив и стра шан да се ни је мо гао слу ша ти. Кроз је ца ње и за
ди ха ни го вор чу ла се ја сна рит ми ка де се тер ца. Ни кад као тог мо мен та 
не осе тих искон ско је дин ство де се те рач ке рит ми ке са го во ром бо ла. Увек 
но вим пре да хом и за ле том та је же на по на вља ла бол но раз ву че не сти-
хо ве, ко ји су истин ски и еле мен тар но зву ча ли као да су то уоп ште пр ви 
та кви сти хо ви ко ји су ство ре ни. Са др жи на и из ра жај на фор ма би ле су 
ту за јед но у пр вом гр чу ства ра ња. ‘Пра-стих епа у свом по ста ја њу!’ – 
си ну ло ми је у тај мо ме нат. Сва ста ро древ на исто ри ја де се тер ца као 
да у том мо мен ту ни је по ста ја ла, ко ли ко је еле мен тар но би ло ње го во 
деј ство из уста ове же не (ДВорникоВић 1936: 170 – Ис та као Д. П.).7

5 „Ако је слу чај био ис так нут и ако је за вре дио еп ску мне му, ту на ме сту мо гла се у 
не чи јој гла ви за ро ди ти и еп ска пе сма, шта ви ше, мо гла је да при ми у се бе и еле мен те ту жба-
ли це“. Сто га, сма тра Двор ни ко вић, „еп и ту жба ли ца две су нај свој стве ни је фор ме еп ско-па-
три јар хал ног ми љеа“ (1936: 172).

6 Он ука зу је на фор мал не зна ке жа ло сти, ко ји ма се ода је по што ва ње слав ној про шло сти: 
„Љ. П. Не на до вић ни је ви део у Цр ној Го ри ̒ ни јед ну же ну, ни јед ну де вој ку да се кад год нај мањим 
цве том за ки ти. Ни је оби чај; у жа ло сти су за Ко со вом, та ко оне ми слеʼ“ (ЂорЂеВић 1984: 158).

7 Не же ле ћи, ме ђу тим, из не ких раз ло га, да раз ма тра ње ге не зе жан ра (по пут В. Чај ка-
но ви ћа) из ве де до кра ја и без пре тен зи ја ка ши ре за сно ва ној ком па ра тив ној ана ли зи исто-
риј ског раз во ја жан ра (а мо гло би се до да ти – и сти ха), и по ред за па њу ју ћих слич но сти, 
от кри ве них на емо ци о нал ној и му зич кој рав ни из во ђе ња, Двор ни ко вић се за др жа ва са мо 
на „пси хо ге не зи еп ског де се тер ца“ и уо че ним слич но сти ма. 
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У еп ској ју нач кој пе сми Сле пе Жи ва не, мла до га ју на ка, ме ђу тим, опла-
ку је му шка рац – вла дар, краљ Ђу рађ од Ма ће до ни је, као си на (по син ка):

Му шка ту жба ли ца Ђур ђе ва над вој во дом Ка ји цом јед на је од нај-
леп ших ин тер по ла ци ја у еп ском тки ву пе сме […]; над ма шу је у сва ком 
по гле ду ту жба ли цу вој во де Дра ги је, али их по ве зу је од нос оца (оног 
ко ји ту жи) и си на (по гу бље ног) – ни у јед ној од ове две пе сме не ра ди се 
о крв ном срод ству но о емо тив ном (клеут и др. 2014: 116).

Си ту а ци ја је по све нео бич на, а сре ће се са мо још јед ном – у (та ко ђе) 
Жи ва ни ној пе сми Љу ти ца Бог дан и Вој во да Дра ги ја (СНП II: бр. 81). По ред 
то га, по сто ји ба рем још је дан раз лог – мит ско-ри ту ал ни – ко јим би се мо гла 
об ја сни ти ова нео бич на по ја ва му шког ту же ња: са кра ли зо ва но шћу вла дар-
ске функ ци је све то га кра ља (Фрејзер 1992: 27–28). Краљ Ђу рађ (ко ли ко год 
то, на пр ви по глед, не би ло очи то и сти лом хе ро и за ци је еп ске пе сме за ма гље-
но), ру ко во ди, по пут кра ља пр во све ште ни ка, по греб ним це мо ни ја ма над Каји-
чи ним гро бом – он, без ре чи, ини ци ра при но ше ње жр тве (ра ци о на ли зо ва но 
у пе сми осве том због по ги ну лог ју на ка);8 очи ту је се, све вре ме, ње го во не мо 
при су ство при ли ком укoпа и уре ђе ња хум ке (на си па ња гроб ни це) и, ко нач-
но, ње му при па да фи нал но ту же ње на кра ју пе сме (са оба ве зним еле мен ти ма: 
ри ту ал ним за зи ва њем по кој ни ка, по хва лом пре ми ну лом и ис ти ца њем ње го-
вих вр ли на, те ис ка зи ва њем вла сти тог гу бит ка), као куму ла ци ја и кул мина-
ци ја емо ци о нал не тен зи је у пе сми.

По сма тра ју ћи пе сме ко је Вук у Ра чу ну од пје са ма по ми ње као Жи вани-
не, вид но је да су јој оми ље ни ре ли ги о зни мо ти ви, оми ље ни лик – Мар ко 
Кра ље вић, оми ље ни мо тив – по ро дич на љу бав, пре по зна тљи ва осо би на – ве-
ли ка осе ћај ност (неДић 1990: 66), а препознатљива цр та – не ка ква оп се сив на 
потре ба да по ги ну ли ма, у епи ло шким де ло ви ма пе сме, упри ли чи по греб 
(клеут и др. 2014: 115). Ка да је о да тој пе сми реч, Жи ва ни на ма е страл ност 
до ла зи до из ра жа ја ка да се ње на ва ри јан та упо ре ди дру гим ва ри јан та ма 
ко је су кру жи ле у ис тој кул тур ној зо ни, у истом ме сту (Зе мун) и из во ђе не 
ис тој пу бли ци, при че му се ње на ва ри јан та по ка зу је на са мо ду жом, већ и 
за о кру же ни јом и не сум њи во естет ски ус пе ли јом:

Нај знат ни је од сту па ње у Жи ва ни ној ва ри јан ти је су: два ди ја ло га 
из ме ђу Ка ји це и Ђур ђа, ко ји очи ту ју нај пре са вет и бри гу за ју на ка, за-
тим бол над ра ње ним, а на кра ју пре ла зе у мо но лог – му шку ту жба ли цу 
(мо ти ви-ре чи). По ред ди ја ло га, естет ска су пер и ор ност пе сме сле пе жене 

8 Па по гле да оком на вој во де, 
А вој во де је дан на дру го га, 
Па се до бри до и ти ше ко ња,
Бој на ко пља зе мљи по ло жи ше, 
За брит ке се са бље пре ва ти ше,
Међ’ Ма џа ре ју риш учи ни ше (СНП II: бр. 81, ст. 228–234).
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огле да се у опи си ма: ша то ра, глав ног ју на ка и са хра њи ва ња (мо ти ви-опи си). 
Од јед но став не при че о су ко бу две дру жи не и два ју на ка Сле па Жи ва на 
ство ри ла је пе сму о тра гич ној по ги би ји ве ли ког ју на ка, али и о вер но сти 
и ју нач кој жа ло сти, пе сму у ко јој се ста па ју до га ђа ји и емо ци је (клеут и 
др. 2014: 113).

Ме ђу тим, ни је до кра ја об ја шње но от ку да то да, су прот но ис ку ству ко-
ди фи ко ва ном тра ди ци јом, у овој пе сми ту же му шкар ци, ка да је пер спек ти ва 
лир ског су бјек та у ту жба ли ци до ми нант но жен ска (уп. ПеШиканљуШтано
Вић 2019: 199).

2.култМртВихијуначкаПесМа.Гроб у ко ме је са хра њен рат ник, у тра-
ди ци ји ин до е вроп ских на ро да, био је пред мет по себ ног по што ва ња. Са од-
но сно древ но ме ве ро ва њу да ју нак део сво је сна ге и мо ћи пре да је про сто ру 
где је по ко пан (уп. Schein 1989: 60), гроб рат ни ка био је ло кус са по себ ним 
ста ту сом и зна чај но култ но ме сто: 

Tim je lič no sti ma bi lo is ka zi va no što va nje na mje stu gdje su bi le po ko-
pa ne kao ʻhe ro ji ma ;̓ druš tve na sku pi na ko ju je he roj šti tio i či je je in te re se 
za stu pao pri no si la mu je ma te ri jal ne is ka ze što va nja u ob li ku žr ta va i sla vi la 
ga je pje smom (Schein 1989: 60).

У свом исто риј ском раз во ју пут ко ји је жа нр тре ба ло да пре ђе, по свој 
при ли ци, у ис хо ди шној тач ки био је ве зан за еле мен те кул та мр твих, тач није 
по ро дич ни култ пре да ка (Schein 1989: 60). Ком па ра тив ни кон текст по тврђу-
је ту раз вој ну ли ни ју: „Пр ве еп ске ле ген де, у нај ар ха ич ни јој фор ми лич не 
при че, са ста вља ју се од по греб них по хва ла и пла че ва о под ви зи ма, бит ка ма 
и до га ђа ји ма бо го ва и хе ро ја“ (ФрејДенБерг 2011: 301). За хе ро и за ци ју по једи-
нач не смр ти, а, пре све га, за све ко ли ки раз вој еп ског пе сни штва, био је не оп -
хо дан још је дан пред у слов, сма тра М. Бра ун – „тра гич ка исто риј ска свест, 
ка ква је ов де из гра ђе на с ко сов ским ми том. У сва ком слу ча ју, упа дљи во је да 
је упра во у еп ски ак тив ним и плод ним под руч ји ма из ра жен тра гич ко-на пет, 
па чак и мрач но-бо лан став пе ва ча и слу ша ла ца“ (Браун 2004: 92), из во де ћи 
да ле ко се жни за кљу чак: „По на чи ну из ла га ња ту жба ли ца је нај бли жа ју нач-
кој епи ци; чак би се мо гло за ми сли ти да је ту же ње за по ги ну лим рат ни ком 
ста ја ло у ис хо ди шној тач ки ју нач ког пе сни штва“ (Браун 2004: 92, ис та као 
Д. П.). Дру ги еле ме нат ко ји би мо гао ути ца ти на хе ро и за ци ју од ре ђе не био-
гра фи је је сте смрт на бо ји шту. В. Ђу рић, та ко ђе, уо ча ва бли скост ју нач ких 
ту жба ли ца, тј. ту жба ли ца за знат ни јем љу ди ма (па лим на раз бо ји шту) с 
еп ском пе смом (1940: 100). 

Ба у ра сма тра да је ју нач ки по глед на свет онај за јед нич ки чи ни лац од 
пре суд ног зна ча ја, ко ји је ме ђу соб но при бли жио ју нач ко пе сни штво, ла мент 
и па не ги рик:

The one ce le bra tes a gre at man’s do ings to his fa ce, whi le the ot her pra i ses 
him in la men ting his de ath. The gre at do ings and qu a li ti es so com me mo ra ted 
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are of ten of the kind which he ro ic po ets re cord in ob jec ti ve nar ra ti ve. Mo re o ver, 
pa negyrics and la ments are of ten in the sa me style and me tres as strictly he ro ic 
po ems […] Pa negyrics and la ments re sem ble he ro ic po e try in the ir ta ste for 
no bler hu man qu a li ti es. The gra e at man wins vic tory in bat tle or the ga mes; he 
is a fa mo us hun tsman, a fat her of his pe o ple, a ge ne ro us host, a loyal fri end, 
no ta ble ali ke for co u ra ge and wis dom. In so uch po ems ho no ur is as su med to 
be the right end of li fe, and a man wins it thro ugh gre at ac hi e ve ments. Both 
pa negyri c and la ment ce le bra te an in di vi dual s̓ fa me at so me spe cial cri sis, 
and in so do ing en dor se a he ro ic ou tlo ok (Bowra 1961: 8–9).

2.1.ПриПреМагроБногМестаижртВаучастјунака.У пе сми о муч ком 
уби ству Вој во де Ка ји це, сли ци по гре ба, по греб ним ри ту а ли ма и на си па њу 
хум ке по све ће на је осо би та па жња. Ка ји чи на дру жи на (два на ест срп ских 
вој во да, ода бра них по мла до сти, сна зи, ле по ти) гроб (хум ку) свог са бор ца 
(бра та) уре ђу ју на по се бан на чин – рас хо ду ју ћи ње го ву рат нич ку опре му 
– ју нач ко оруж је, ко ња и со ко ла и при но се ћи му на жр тву не при ја те ље који 
су га уби ли на пре ва ру:9

А вој во де, бра ћа ми ло сти ва, 
Са са бља ма сан дук оте са ше, 
Са ра ни ше вој во ду Ка ји цу, 
Че ло гла ве ко пље уда ри ше, 
На ко пље му со ко ла мет ну ше, 
За ко пље му ко ња при ве за ше, 
По гро бу му оруж је про стра ше; 
Од Ма џа ра ун ку на чи ни ше, 
Об гра ди ше гро ба Ка ји чи на (СНП II: бр. 81, ст. 243–251).

У пе сми при сут на су два од три оба ве зна еле мен та древ ног сло вен ског 
по греб ног ри ту а ла ко ји по ми ње Не сто ро ва хро ни ка: по ди за ње ун ке (од не-
при ја тељ ских те ла)10 екви ва лент но је на си па њу мо ги ле; три зна – ју нач ка 
так ми че ња и игре у част хе ро ја (зечеВић 2007: 50), у пе сми (тр ка, ко ло, скок 
удаљ и ба ца ње ка ме на с ра ме на), ана хро но су по ме ре не на вре ме пре смр ти 
ју на ка и слу же као мо ти ва ци ја рат нич ке су рев њи во сти и за ви дљи во сти 
про тив ни ка – Си би ња нин Јан ка – да из вр ши зло чин. Из о ста ло је са мо бде ње 
(ко је у ди нар ским кра је ви ма пр во бит но ни је ни не по сто ја ло –ЂорЂеВић 1984: 
191), што би се мо жда мо гло об ја сни ти и не ре до ви том (на сил ном) смр ћу 
ју на ка. При но ше ње људ ских жр та ва на гро бо ви ма ис так ну тих по кој ни ка 
по све до че но је у Или ја ди (Ахи леј у Па тро кло ву част жр тву је два на ест мла дих 
Тро ја на ца), по том, у ви ше на вра та код Сло ве на, а у Х ве ку Ал Ма су ди бе ле жи 

9 Да ов де ни је реч о осве ти, оба ве зу ју ћој за ју нач ку епи ку, сма тра и Чај ка но вић: „У 
кул ту мр твих осо би то су че сте и људ ске жр тве. Кад умре ка кав от мен чо век, мо ра ју ићи с њим 
пред ме ти ко је је во лео и ко ји ће му тре ба ти, ње го во оруж је, коњ, ро бо ви, же на“ (1994a: 68).

10 У Цр ној Го ри, удру жен с мо ти вом крв не осве те, оби чај жр тво ва ња не при ја те ља на 
гро бу ју на ка за ме њен је ки ће њем гро ба гла ва ма по гу бље них про тив ни ка.
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овај оби чај и ме ђу Ср би ма (в. тројаноВић 2008: 609 –610). Људ ска жр тва за-
све до че на је код Ли тва на ца че ти ри ве ка ка сни је, уз уни шта ва ње оруж ја 
(са бља, ко пље), жр тво ва ње ко ња, со ко ла и па са, као и ком би но ва ње раз ли-
чи тих по греб них прак си (спа љи ва ње и укоп) oко мр тва ца.11

Ко пље из над Ка ји чи не гла ве – ју на ко во оруж је ко је ви ше то ни је, по ста-
је об ред ном ин вер зи јом из ме ње ни озна чи тељ – обе леж је гроб ног ме ста: „На 
кра ју пу та, ко ји је обе ле жен слав ном и ча сном по ги би јом, ко пље по бо де но 
у зе мљу бе лег је ју на ко вог гро ба“ (саМарџија 2008: 52), знак-сим бол и axis 
mun di, „оса све та ко ја се у па штров ској ту жба ли ци сме шта ви ше гла ве или 
по ред дво ра умр лог“ (ПеШиканљуШтаноВић 2019: 210).12 За пра во, чи та ва 
сце на при ре ме гро ба, по то ње уни шта ва ње (рас хо до ва ње, по вла че ње из упо-
тре бе све га што је би ло у до ди ру с мр тва цем или му је при па да ло) – ју нач ких 
атри бу та: оруж ја, жи во ти ња и љу ди ко ји ће ју на ку слу жи ти на оно ме све ту 
нео бич но под се ћа на прет ход но по ми ња ни опис уко па кне за Ге де ми на, одоле-
ва ју ћи про стор ној дис тан ци и вре ме ну. На чу де сан на чин спле ли су се у јед но 
чин жр тво ва ња и осве та,13 ју нач ка оба ве за и лич ни ис каз бо ли као при пре ма 
за тра гич ни кре шчен до пе сме. По др жа на и сим бо ли ком бро је ва, ве ро ва њем 
у деј ство ко би и мит ском се ман ти ком, пе три фи ци ра ном у фи нал ној фор му ли, 
Ђур ђе ва ту жба ли ца пле ни мрач ном та мом пост ко сов ских вре ме на:

Окру жен два на е сто ри цом ода бра них рат ни ка, Ђур ђе се у овој пе сми 
об рео из ван сво јих дво ра. Пре шав ши пре ко во де, опре мљен за лов сред 
Вр шач ких пла ни на, Ђур ђе се по ста вио као (не смо тре ни) иза зи вач де мо на. 
Се ман тич ки по тен ци јал про сто ра и бро је ва (1+12) су ге ри ше тра ги ку пре-
о кре та, не ста нак нај бо љих у ап со лут ној пре вла сти смр ти. Из диг нут, гроб 
вој во де Ка ји це чу ва ̒ ...на Бе ља цу стра жу/ Брез про ме не до кле је кра ји не.“ 
Фор му лом се до дат но отва ра ју не ка дру га, кр ва ва вре ме на, у ко ји ма ће 
гро бо ви хај ду ка, уско ка и кра ји шни ка све до чи ти о бе за ко њу и от по ру 
(саМарџија 2008: 219).

11 „Ге де мин, ве ли ки кнез ли тав ски, год. 1341. био је на овај на чин по гре бен: од је лови-
не на сла га ли су ло ма чу и на њу по ло жи ли по кој ни ка у ха љи на ма ко је је нај ви ше за жи во та 
но сио, са њим мет ну ли са бљу, ко пље, то бо лац и стре лу. Он да, на ис тој ло ма чи, по ред мр тва-
ца спа ли ше два со ко ла, хр та, жи вог осе дла ног ко ња, и нај вер ни јег слу гу. По том у пла мен 
ба ци ше ме две ђе и ри со ве нок те, не ки део не при ја тељ ског пле на и на по слет ку три жи ва 
не мач ка ри те ра. По што је све са го ре ло, са ку пи ше прах од мр ца и ра зних ство ро ва с њим 
спа ље них, па за ко па ше на са ста ви ре ке Вил не и Ви ли је“ (в. тројаноВић 2008: 610).

12 Уп. по че так сле де ће ту жба ли це: Бој но ко пље у пла ни ни ста ше,/ Сва пла ни на од 
ње га се сја ше, / Ту Јо ки ца бо лан бо ло ва ше (СНП V: бр. 128). Раз ма тра на пе сма от кри ва још 
не обич не ана ло ги је с еп ским пе сма ма с мо ти вом за хвал не пти це ко ја по ма же бо ле сном / 
ра ње ном ју на ку (у на став ку: К њем’ до ла зи су ра ти ца вра не, / И у кљун му во де до но ша ше), 
не из не ве ра ва ју ћи, при том, ни сво ју фор му ла тив ну се ман ти ку гла сни ка не сре ће, а чи је би 
да ље ту ма че ње из ла зи ло из окви ра овог ра да.

13 По зив на осве ту, при том, не ма са мо иде о ло шки, већ и ри ту ал ни сми сао: „Зна че ње 
по зи ва на осве ту као јед ног од кон стат них еле ме на та ту жба ли це […], у ова квом кон тек сту 
ин тен зи ви ра но је чи ње ни цом да се њи ме и из вр ше ном осве том сми ру је по кој ник ко ји ни је 
обез бе ђен у скла ду с кул том мр твих“ (ПоПоВићниколић 2016: 148). 
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2.2.ПросторгроБаиисторијскилокуси.У ту жба ли ци, ка ко при ме ћу је 
Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, „му шки про стор је ши ри, ди на мич ни ји, 
об је ди њен кре та њем по кој ни ка и, пре све га се гра ди као про стор бо ји шта 
и по ги би је, од но сно про стор смр ти, ко ме сле ди про стор гро ба, но ве, нео бич
не, ку ће пре ми ну лог и про сто ри оног све та као по ро дич ног, пре све га брат-
ског, пле мен ског, па и на ци о нал ног оку пља ли шта“ (2019: 207). Пре ци зи ра-
ју ћи ме ста тра гич ног уде са ју на ка, она ка же: 

Про сто ри по ги би је / смр ти мо гу би ти ге о граф ски ло ка ли те ти и 
про сто ри по зна ти исто ри ји као ра ти шта и по при шта су ко ба, или про сто-
ри еко ном ске ми гра ци је, али и ап стракт на, не и ме но ва на бо ји шта, гра дови, 
бе де ми, шан ци, кр ва ва кра ји на. Исто риј ски гле да но, про стор уми ра ња 
се по ме ра од ма ње ви ше ап стракт ног, за сно ва ног на опо зи ци ји ми – они, 
ка име но ва ним, кон крет ним про сто ри ма. У Ка ра џи ће вим / Вр че ви ће вим 
за пи си ма про сто ри смр ти је су не и ме но ва ни гра до ви оки ће ни гла ва ма; 
не при ја тељ ска те ри то ри ја и кра ји на пре ма њој (ПеШиканљуШтаноВић 
2019: 208).

У пе сми, по ми њу се по ље Бе љац (Бе љу га?) код Вр шца као ме сто Ка ји-
чи не по ги би је, Вр шац и Вр шач ке пла ни не, од но сно Ко вин и Сме де ре во као 
пре сто ни град, ло кус ко ји по при ма мит ску ко но та ци ју средишт a, спрам – 
Бе љац по ља (ја ло ве, ис по шће не, бе ле зе мље) као пе ри фе ри је (у мит ском ко-
ди ра њу), ли ми нал ног про сто ра ци ви ли за ци је и пр вог бра ни ка кра ље ви не, 
где па ли ју нак би ва осу ђен на веч ну стра жу – брез про ме не до кле је кра ји не 
(СНП II: бр. 81, ст. 264). Taко се, про стор ним ко ди ра њем, по ги би ја ма ње 
по зна тог хра брог мар то ло са из Ђур ђе ве сви те хе ро и зу је по сред ством ми та 
о хе ро ју ко ји ће се вра ти ти из мр твих ка да бу де по тре бан свом на ро ду, веч-
но стра жа ре ћи на гра нич ној обла сти кра љев ства.

2.3.МуШкотужење. Опис ста си то га вој во де Ка ји це цен трал но је ме сто 
гра да тив ног ка та ло га иза бра них срп ских вој во да и умно го ме под се ћа на 
иде ал тип ски опис мла до га мр ца у ту жба ли ци.14 Ње га три пут опла ку је „кра-
љу“ Ђур ђе: пр ви пут на ме сту где је за до био смрт ну ра ну („Мој пер на ти од 
су на шца шти те! / „Ди ко мо ја сваг да на ди ва ну! /„Брит ка са бљо сваг да на 
меј да ну! /„А кре по сти ме ђу вој во да ма! – ст. 208–211), у дру гом на вра ту – из 
по зи ци је лич ног гу бит ка („Ј’о Ка ји ца, мој со ко ле си ви! / „Ал’ ти ба би кри
ла од ло ми ше / „И оба два ока из ва ди ше! / „Ка ко ће те пре бо ле ти ба ба? / 
„На Бе ља цу оста ви ти са ма. / „Да ми чу ваш брез про ме не стра жу?“ ст. 
223–227), и тре ћи пут – на са мом кра ју пе сме, ис ти чу ћи у гра да тив ном ни-
зу ме та фо ра ње го ву рат нич ку вред ност и не на док на ди вост па ло га ју на ка:

Ку ка кра љу, ка но ку ка ви ца:
„Ј’о Ка ји ца, мо је че до дра го!
„Ди ко мо ја сваг да на ди ва ну! 

14 В. СНП II: бр. 81, ст. 64–94.
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„Са бљо брит ка сваг да на меј да ну! 
„И кре по сти ме ђу вој во да ма! 
„Су ва зла та сме де рев ски кљу чи!
„Де сно кри ло од срп ске кра ји не! 
„Ка ко ће те пре бо ле ти ба ба! 
„Ка ко ће те оста ви ти са ма, 
„Да ми чу ваш на Бе ља цу стра жу 
„Брез про ме не до кле је кра ји не!“ (СНП II: бр. 81, ст. 254–264).

Гра да тив ним ан ти кли мак сом ис ти че се лич ни гу би так Ђур ђев (че до 
мо је дра го, ди ко мо ја), ко га сме њу је ту га за из гу бље ним вр сним рат ни ком, 
ње го вом ве шти ном и сна гом (Са бљо брит ка сваг да на меј да ну! /„И кре по сти 
ме ђу вој во да ма), што по сте пе но пре ра ста у гу би так за све ста нов ни ке утвр-
ђе ног де спо то вог гра да (Су ва зла та сме де рев ски кљу чи), а по том и за чи та ву 
зе мљу (Де сно кри ло од срп ске кра ји не). Ме та фо ром кљу ча ра и кљу че ва, Ђу рађ 
по твр ђу је Ка ји чи ну функ ци ју пост хум ног чу ва ра гра ни це, злат них кљу че ва 
гра да ко ји ни ка да не ће би ти пре да ти не при ја те љу (сим бо ли ка не по мир љи-
ве бор бе и од би ја ње сва ке пре да је), али и ње го ву про ве ре ну вер ност пре ма 
си зе ре ну,15 он крај гра ни ца смр ти. На тај на чин, лич на тра ге ди ја и тра ге ди ја 
на ро да ста па ју се у јед но и по и сто ве ћу ју, а Ка ји чи на смрт до би ја исто вре мено 
(псе у до)исто риј ску и по ет ску ин тер пре та ци ју.

Ђу рађ Сме де ре вац – вла дар и (све ти) краљ, ста ро сном до би16 и до сто-
јан ством си зе ре на из дво јен, опла ку је па лог ју на ка, а вој во де ћу те. Но, ни је 
са мо реч о из ра зу фе у дал не хи је рар хи је. По пут пр во све ште ни ка, он као да 
ру ко во ди по греб ним ри ту а лом и опла ку је нај вер ни јег вој во ду, а оста ли, 
по и мен це по бро ја ни рат ни ци, сво де се са да на спо ред не ли ко ве, при пре ма ју 
гроб и ју на ка за укоп, а не огла ша ва ју се. На об ред ни ка рак тер ових рад њи 
ука зу је ли ми нал ни ста тус уче сни ка: два на ест вој во да атри бу и ра ни су у пе-
сми као де ца, мла ђи, си но ви. То не са мо да упу ћу је на њи хо ву мла дост, већ и 
на со ци јал ни ста тус – њи хо ву не и ни ци ра ност, об ред ну уло гу нео фи та – мла-
ди ћа ко ји тек тре ба да бу ду про из ве де ни у ста тус рат ни ка. Они су и са ми 
за ду же ни за ис ка зи ва ње по што ва ња и утвр ђи ва ње кул та па ло га ју на ка.17 
Му шко ту же ње не по др жа ва са мо древ на оби чај на нор ма, већ по сто је и рет ки 
за бе ле же ни при ме ри: „u XVII v. me đu senj skim usko ci ma na ri ca li su i muš kar ci“ 
(Pešić–MiloševićĐorĐević 1984: 252); у Цр ној Го ри „на ри ка вац“ огла ша ва 
по кој ни ко ву смрт (ЂорЂеВић 1984: 171), а слич не при ме ре из Цр не Го ре на-

15 Ин тер на ци о нал на сло је ви та сим бо ли ка кљу че ва укљу чу је и „po ve re nje i pro ve re nu 
ver nost pre ma svom go spo da ru“ (BiderMan 2004: 158).

16 Де спо та Ђур ђа усме на исто ри ја „пам ти“ као вла да ра у по зним го ди на ма, бу ду ћи да 
се „zna da je Đur đu bi lo 60 go di na ka da je stu pio na pri je sto lje i da je do ži vio de ve de se tu go di nu; 
da kle bio je ʻsta racʼ či ta vo vri je me svo je vla de“ (Maretić 1966: 146).

17 „U po vi je sna vre me na he ro ja je obič no što va la u po seb nu ob li ku druš tve na sku pi na, na 
pri mjer mla di ći ko ji su i sa mi bi li u po stup ku ini ci ja ci je u od go vor no sti i pra va od ra slih“ (Schein 
1989: 60). 
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во ди и Вук: „Кад из дру ги јех мје ста иду му шкар ци на по ка ја ње, они се по ре-
ђа ју је дан за дру ги јем за мет нув ши пу шке на о па ко, а јед но га из ме ђу се бе иза
бе ру те на ри че и ја у че иза гла са“ (караџић 1852: 529 – ис та као Д. П.). Сли чан 
при мер за пи сао је и Н. Ша у лић по чет ком ХХ ве ка (в. ПеШиканљуШтаноВић 
2019: 199), a бе ле же ни су и ка сни је, у пар ти зан ским ту жба ли ца ма (ПоПоВић
николић 2016: 144). Да ти при ме ри по твр ђу ју да му шко ту же ње ни је би ло 
не по зна то Ср би ма (осо би то ди нар ци ма).

С об зи ром на (по зни ју) ди фе рен ци ја ци ју жан ро ва пре ма по лу из во ђа ча, 
на истом под не бљу (ди нар ска кул тур на зо на), из истих ко ре на (култ мр твих, 
од но сно култ пре да ка) ге не ри са не су две основ не вр сте, при па да ју ће овом 
кул ту – ту жба ли ца и еп ска пе сма. Ка да је на ра тив ни еле ме нат по стао доми-
ни ра ју ћи у струк ту ри пе сме и до био јав ни зна чај (при пао му шком до ме ну), 
а ту жба лич ки се по ву као у дру ги план, до шло је до хе ро и за ци је на ра ци је, 
од но сно по ја вљу ју се „нај ста ри је ју нач ке пе сме“ (чајканоВић 1994а: 505). 
Ка да су пре ваг ну ли из ра зи лич не бо ли, по ро дич на тра ги ка над гу бит ком 
ко лек ти ва и при год ни ка рак тер из во ђе ња (с ци љем ис пра ћа ја по кој ни ка на 
онај свет), ту же ње за по кој ни ком оста је у по ро дич ном окри љу и жен ском 
до ме ну мо ћи, а да та ва ри јан та жан ров ски се ре а ли зу је као лир ска пе сма 
(ту жба ли ца). На рав но, хи брид них жан ро ва и не ка квих ме ђу фор ми, на гра-
ни ци жен ског и му шког, лир ског и еп ског би ло је, али оне не мо гу би ти и 
ни су ку ри о зум, већ по ја ва ко ја се под ра зу ме ва по се би, као основ на од ли ка 
усме ног пе сни штва.18

3.ФорМалнииконтекстуалниелеМентиусМенеиМПроВизације:стих
јуначкеПесМе(асиМетричниДесетерац)иначинизВоЂења(казиВање:ПеВање
узгусле)уПореЂењусастихоМтужБалицеитехникоМтужења.Не по сто ји 
по твр да да је Жи ва на еп ске пе сме из во ди ла уз гу сле, већ са мо да их је пева ла. 
Ме ђу тим, за ње ну уче ни цу, Сле пу Је цу (Је ли са ве ту Јо ва но вић) зна се да је 
пе ва ла уз гу сле про се ћи (в. неДић 1990: 123). Из Ву ко вих уз гред них освр та, 
мо гло би се за кљу чи ти да су рав но прав но би ли за сту пље ни и је дан и дру ги 
тип из во ђе ња (пе ва ње из гу сле : ка зи ва ње), али и да је до шло до из ве сне 
про фе си о на ли за ци је у из во ђе њу:

Пи шу ћи о сво јим не во ља ма при ли ком са ку пља ња пе са ма, Вук је 
за пи сао и ре чи же на ко је су од би ја ле да му ка зу ју или пе ва ју пе сме: ̒ Ми 
ни смо сле пи це да вам пе сме пе ва мо и ка зу је моʼ […]. По сред но, ово је 
све до чан ство да је ство рен не ка кав от пор пре ма из во ђе њу пе са ма, бар 
у јав но сти, од но сно да је пре но ше ње пе са ма би ло схва та но као по сао 
сле пих. (клеут и др. 2014: 12).

18 Ин те ре сан тан је прет ход но по ми ња ни при мер де се те рач ког ту же ња с ти пич но 
еп ским мо ти ви ма ра ње ног ју на ка, га вра на гла со но ше и по зи ва на осве ту (Мај ка ве ли: „Куку 
мај ци, син ко!“/ Бра ћа ве ле: „Ку ку, на ше кри ло!“/ „На ју на штво сву ђе од осве те!“), ко ји се 
за у ста вио на ко рак од хе ро и за ци је и (ин тер жан ров ског) пре ла ска у ју нач ку пе сму (Уп. СНП 
V: бр. 128).
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„Текст“, пе ва ње и ин стру мен тал на прат ња нај че шће су ис ти ца ни као 
не о дво ји ви еле мен ти усме не им про ви за ци је. С об зи ром на мо гу ће из о ста-
ја ње гу са ла као му зич ке прат ње при ли ком пе ва ња еп ских пе са ма, на ме ће 
се пи та ње да ли је из во ђе ње уз гу сле хро но ло шки мла ђе у од но су на стих. 
Пoсматрајући са вре ме но из во ђе ње еп ских пе са ма, од но сно прак су да се 
пе сма „још го во ри и ре ци ту је“ (ДВорникоВић 1936: 177), Двор ни ко вић за кљу-
чу је: „Нај пре от па да му зич ка прат ња, а то [...] ка зу је да је прат ња гу са ла 
је дан се кун да ран еле ме нат и за то се у ста ди ју рас па да и ра ни је гу би“ (1936: 
177).19 Из во ђе ње ју нач ких пе са ма ка зи ва њем20 от кри ва нео че ки ва ну ана ло-
ги ју са ту жба ли ца ма, као и с ба ла да ма. Ре чи та тив на си ла би ка и афек тив ност 
из во ђе ња („уз бу ђе на на ра ци ја“, тј. „тех ни ка и фи зи о ло ги ја уз бу ђе ног го во ра“ 
– ДВорникоВић 1936: 164, 165) све до че о њи хо вој нео бич ној по ве за но сти. Сто-
га, по треб но је, на тре ну так, ап стра хо ва ти ону фи нал ну фа зу у исто ри ји 
раз во ја пе са ма у аси ме трич ном де се тер цу – из во ђе ње од пр ве по ло ви не XIX 
ве ка (вре ме Ву ко вог бе ле же ња), све до са вре ме них „естрад них“ из во ђе ња и 
гу слар ских ве че ри. Ти ме би по ста ло очи то да „не, да кле, му зи ку, не го осе
ћај но ка зи ва ње са пре ла зом у пе ва ње сма тра мо при мар ним фак то ром наше 
на род не епи ке“ (ДВорникоВић 1936: 165 – ис та као Д. П.). 

Хи по те зу о бли ској по ве за но сти ту жба ли це (по себ но на ра тив но раз-
ви је них ту же ња у аси ме трич ним „три пар тит ним“ де се тер ци ма) и еп ске 
по е зи је за го ва ра ју и дру ги про у ча ва о ци. Ро ман Ја коб сон, на осно ву истих 
ге о граф ских зо на у ко ји ма се по ја вљу ју еп ско пе сни штво и срод не „по ет ске 
и му зич ке фор ме“, го во ри о њи хо вој бли ској по ве за но сти (1966: 427), имају-
ћи пред со бом исту ар гу мен та ци ју као и Двор ни ко вић, уз бо ље по зна ва ње 
ком па ра тив не ме три ке. М. Л. Га спа ров уо ча ва за оп ште сло вен ску си ла би ку 
(по ре клом из ин до е вроп ске) да су стих ту жба ли це и еп ске пе сме, осме рац 
и аси ме трич ни де се те рац, нај ста ри ји сло вен ски сти хо ви (1989: 5, 14). Основ-
на ка рак те ри сти ка по ме ну тог „оп ште ин до е вроп ског“ сти ха би ла је це зу ра 
иза че твр тог сло га и кван ти та тив на кла у зу ла (ду ги прет по след њи слог у 
сти ху),21 као на ја ва за вр шет ка сти ха (гасПароВ 1989: 14–15). У сти ху ту жба-
ли це (у си ме трич ном осмер цу с че тво ро сло жним при пе вом, ко ји се, у пр вом 
де лу сти ха де се тер ца – до це зу ре, као и у по то њем че тво ро сло жном на став-
ку – до по моћ не це зу ре, по ду да ра с аси ме трич ним де се тер цем), Га спа ров 
уо ча ва али те ра ци ју (као и Н. Пет ко вић, уз ети мо ло шку фи гу ру и од ре ђе не 

19 Прет по став ку о (пр во бит но) де кла ма тор ском ка рак те ру ин до е вроп ске пра о сно ве 
еп ског де се тер ца из ри чу нај пре Ме је, Сре зњев ски, по том Ја коб сон (в. JaKoBSon 1966: 461), 
а по на вља је и Га спа ров (1989: 20, 30).

20 Вук за Те ша на на гла ша ва ка ко је пе сме ка зи вао (прем да их је умео и из во ди ти уз 
гу сле). То се, у ве ли кој ме ри, по ду да ра са твр ђе њем М. Га спа ро ва о ре чи та тив ном ка рак те ру 
ју жно сло вен ске еп ске по е зи је, у ко ме на пев пре о вла да ва над го вор ним рит мом (гасПароВ 
1989: 20).

21 Н. Пет ко вић кван ти тив ну кла у зу лу ту ма чи ти ме да је „сти ху као за себ ној је ди ни ци 
по тре бан сиг нал о за вр шет ку, о кра ју, па му зич ка ме ло ди ја ов де слу жи за ка ден ци ра ње“ 
(2006: 200).
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лир ске па ра ле ли зме за еп ски де се те рац), ко ји ма се учвр шћу је ри там сти ха 
(гасПароВ1989: 21; ПеткоВић 2006: 196–197). Сли чан је и на чин из во ђе ња: 
док су у ре чи та тив ном сти ху од лу чу ју ћу уло гу има ле ре чи, у по ет ском та-
кву уло гу до би ја ме ло ди ја (гасПароВ1989: 30). Та ко ту жба ли ца, као и еп ска 
пе сма, има на пев ни ка рак тер, при че му је ме ло ди ја од спо ред не ва жно сти. 
А. Ло ма ре кон стру и ше за јед нич ко по ре кло епи ке и ту жба ли ца по сред ством 
из ве сних еле ме на та сти ха. На и ме, он у прак си упо тре бе во ка ти ва уме сто 
но ми на ти ва от кри ва мо гу ћи оста так при зи ва ња мр твих у еп ским пе сма ма 
(loMa 2008).

Да ли би се, на осно ву иден тич но сти сти ха (си ме трич ни осме рац, од-
но сно еп ски де се те рац, ко је ко ри сте обе вр сте), мо гло ре ћи да су ју нач ка 
епи ка и ту жба ли ца от по че ле свој раз вој ни пут из исте ис хо ди шне тач ке 
(пра сло вен ске за јед ни це)? С об зи ром на то да је ста рост сти ха у не по сред ној 
ве зи са ста ро шћу фор му ла – пе три фи ци ра них структурних и зна чењ ских 
је ди ни ца, да ли би то зна чи ло да око шта лост ме трич ких кон струк тив них 
це ли на ука зу је на ста рост (и са крал ност) мит ско-ри ту ал них еле ме на та који 
су овим сти хом пре зер ви ра ни? Пра те ћи го вор ни низ усме но пет ског сти ха, 
Н. Пет ко вић твр ди да је он са чи њен од „ма ње-ви ше при го то вље них син так-
сич ких обра за ца из за ли хе ко јом усме ни пе сник рас по ла же као де лом ко лек-
тив но га и лич ног пам ће ња“ (2006: 197), а ти ме и мно го ста ри ји од са ме пе сме. 
Да су та кве це ли не („син так сич ки обра сци“, од но сно фор му ле) уи сти ну арха-
ич ни ји од кон крет не пе сме, мо гу ће је по ка за ти на ми кро је ди ни ца ма сти ха 
– „из ра жај ним об ли ци ма фор му ла тив но сти“ (саМарџија 2007: 133–179), по-
ре ђе њу и ме та фо ри, с ре стрик тив но по ста вље ним се ман тич ким по љи ма. Краљ 
Ђу рађ опла ку је ју на ко ву смрт ку ка ју ћи ка но ку ка ви ца (ст. 221, 254), апо стро-
фи ра ју ћи мла до га по кој ни ка тип ском ме та фо ром – мој со ко ле [сиви] (ст. 222). 
По ре ђе ње оно га ко на ри че за мр твим са ку ка ви цом има мит ски ка рак тер 
– у ети о ло шком пре да њу, ку ка ви ца је на ста ла од се стре ко ја је та ко оплакива-
ла бра то вље ву смрт „да се Бог на њу ра ср дио, што је та ко мло го ту жи ла за 
бра том, ко га је он био узео, па је пре тво рио у ти цу“ (караџић 1852: 312). Ово 
по ре ђе ње-фор му ла, очи то, на ди ла зи жан ров ске гра ни це и по ста је, у ту жба-
ли ци, тип ска озна ка же не ко ја ту жи за му шким чла ном по ро ди це (си ном, 
бра том, му жем...).22

Ме та фо ра со ко ла, че сто ко ри шће на у ту жба ли ца ма,23 али и у сва тов-
ској ли ри ци, упо тре бље на је и у овој ју нач кој пе сми: „ма да је још че шће со ко 
ме та фо рич на озна ка за мла ди ћа и же ни ка у љу бав ној и свад бе ној ли ри ци“, 
она до би ја спе ци фич ну се ман ти ку у усме ној епи ци: „Кроз срп ску тра ди ци ју 
се уче ста ло со ко иден ти фи ку је са нај бо љим еп ским ју на ци ма“ (саМарџија 
2008: 76). Та ме та фо ра, у ту жба ли ци, да ље се кон кре ти зу је ме то ни ми јом 

22 Уп. СНП I: бр. 154; СНП V: бр. 134, 152 и др. У ку ћи ко ја је из гу би ла му шке чла но-
ве, „же не ко је на ста њу ју тај хлад ни и за тво ре ни за тр ње ни свет озна ча ва ју се ме та фо ра ма 
ку ка ви це, цр не чав ке, гу је.“ (ПеШиканљуШтаноВић 2019: 214).

23 В. СНП I: бр. 154; СНП V: бр. 130, 135–137, 142, 144, 147, 148, 155 и др.
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сло мље них кри ла:24 „сли ко ви то обе ле жа ва ње си ту а ци је у ко ји ма ју нак сво је 
са бор це ме то ни миј ски озна ча ва као кри ла ви ше стру ко су при бли же на пред-
ста ва ма смр ти. За у ста вљен лет и пре ме шта ње ду ше пре ко гра ни це све то ва 
увек су по ја ча не то ном ди рект ног обра ћа ња“(саМарџија 2008: 77).

Ђур ђе на ри че над на пре ва ру уби је ним Ка ји цом на сле де ћи на чин:

„Ј’о Ка ји ца, мој со ко ле си ви!
„Ал’ ти ба би кри ла од ло ми ше
„И оба два ока из ва ди ше!
„Ка ко ће те пре бо ле ти ба ба? (СНП II: бр. 81, ст. 222–225)

При пре ма ју ћи за штам пу сти хо ва на ту же ња, Вук Ка ра џић бе ле жи нај-
пре ту жба ли це (из во ђе не пре и то ком уко па) у си ме трич ним осмер ци ма са 
че тво ро сло жним при пе вом, а он да ту же ња (на по врат ку ку ћи) у еп ским де се
тер ци ма, без при пе ва (да кле, реч је о ис тој кул тур ној зо ни, истом ме сту, 
ис тој са хра ни и истом по кој ни ку): 

Ку ку Пер ко, очи из ва ђе не!
Ку ку бра те, кри ло са ло мље но!
Ку ку бра те пре стри же ни!
Ко ме ће ти сви је тло оруж је
Да ти там ни у си рот ну дво ру,
Као тво је у зе мљи ци ли це? (СНП V: бр. 145). 

При том, на ис тој са хра ни, за по кој ни ком на ри чу у си ме трич ном осмер-
цу, с че тво ро сло жним при пе вом (мој со ко ле СНП V: бр. 142, 148; со ко Пе ро 
– СНП V: бр. 144, со ко ро де – СНП V: бр. 147), а „вра ћа ју ћи се ку ћи“ – да кле, 
ван про сто ра гро ба и ка да ни је реч о опла ки ва њу над по кој ни ко вом оде ћом 
и оруж јем – у еп ским де се тер ци ма. Сим бо лич ко-ме та фо рич ка зна че ња и 
об лик ових ми кро фор му ла ту жба ли це (со ко ла, по ло мље них кри ла, из ва ђе них 
очи ју...) иден тич на су при том као и у раз ма тра ној еп ској пе сми.

Да ли је мо гу ће прет по ста ви ти да је, одва ја њем од кул та по кој ни ка, 
ту же ње при род но пре шло у „хе ро и зо ва ну фор му“ и aсиметрични (еп ски) 
де се те рац? Или је оно од у век ег зи сти ра ло и у еп ским де се тер ци ма – као 
ал тер на тив ном сти ху, са чу ва ном код Ср ба још од пра ин до е вроп ске за јед-
ни це?! Не хо тич но све до чан ство да је аси ме трич ни де се те рац био и при род ни 
стих ту жба ли це по сто ји у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку (1818, 1852) јер од ред-
ни цу ту жи ти он илу стру је – при ме ром ту же ња у еп ском де се тер цу (уп. 
караџић 1818: 834; 1852: 754).

Ја вља ње ова два сти ха као ал тер на тив них ме трич ких фор ми ла мен та, 
да ка ко, не мо ра све до чи ти о њи хо вој ге нет ској по ве за но сти. Но, ка ко су и 
си ме трич ни осме рац и аси ме трич ни де се те рац сти хо ви ко ји во де по ре кло још 
из сло вен ске пра по стој би не, а код Ср ба очу ва ни до да нас (при том, ме ђу соб но 

24 СНП V: бр. 127, 128, 143, 144, 145, 149 и др.
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за ме њи ви у ис тој кул тур ној зо ни), ра зло жно је прет по ста ви ти да су се ови 
сти хо ви, осло ба ђа ју ћи се ме трич ке „пред о дре ђе но сти“ за јед ну од ре ђе ну 
вр сту и жа нр (ме та ме трич ке озна че но сти), по че ли ко ри сти ти, на по ре до са 
сво јом „при мар ном“ свр хом (у кул ту пре да ка и па лих рат ни ка), и у дру гим 
жан ро ви ма. Та ко је, с јед не стра не, па ра лел но с ту жба ли ца ма, у осмер цу 
ег зи сти ра ла и епи ка крат ко га сти ха (осме рач ка), а уз си ме трич ни осме рац 
(стих ка лен дар ске об ред не, али и жи вот но-об ред не и љу бав не по е зи је) по-
сто ја ла су, с дру ге стра не, хе ро и зо ва на ту же ња у пра вил ном аси ме трич ном 
де се тер цу и тре ћем ли цу, на ра тив но раз ви је на, у ко ји ма се сре ћу не ки еп ски 
мо ти ви и то по си (ра ње ни ју нак, пти ца по моћ ник, пла ни на као хтон ски про-
стор бо ло ва ња, га вран гла со но ша, по де ла пле на/на след ства и сл.) (в. СНП 
V: бр. 127, 128, 131 и др.).

Ти по ло шка ис пи ти ва ња ге не зе еп ског пе сни штва кла сич ни фи ло ло зи 
из во ди ли су, као што је прет ход но по ка за но, из ве зе еп ског пе сни штва са 
кул том мр твих и ла мен та над хум ка ма па лих рат ни ка. С. Шајн до во ди у 
ве зу фор му ла тив ност и ме трич ку струк ту ру нај ста ри је еп ске по е зи је (ста-
ро грч ке и ста ро ин диј ске) са ње ним ин до е вроп ским окри љем (1989: 26–27), 
а по том на сто ји уста но ви ти об ред но по ре кло ове по е зи је из кул та хе ро ја и 
пе са ма, из во ђе них над њи хо вим гро бо ви ма. В. Чај ка но вић ту ве зу по ку ша ва 
да до ка же спе ци фич но шћу ин стру мен тал не прат ње (гу сле), на чи ном из во-
ђе ња и, ко нач но, фи нал ним фор му ла ма у ко ји ма се пе сма на ме њу је за ду шу 
од ре ђе не осо бе (1994а: 505–506). Кaо је дан од ар гу ме на та сво је те зе о по ре-
клу еп ске по е зи је из ту жба ли це он по ми ње култ ну вред ност ја во ра као дрве-
та мр твач ког кул та – ма те ри ја ла од ко га се пра ве гу сле, а ко ји се ко ри сти и 
за мр твач ке сан ду ке (1994b: 101). Са вре ме ни фол кло ри сти оправ да ност овог 
Чај ка но ви ће вог ар гу мен та при хва та ју и по твр ђу ју пе три фи ци ра ном се ман-
ти ком сло вен ске еп ске фор му ле гу са ла ја во ро вих, као сред ства ко му ни каци-
је с пре ци ма (труБарацМатић 2017: 427). Гу сле, по ре чи ма С. Тро ја но ви ћа, 
има ју не сум њи во на ци о нал ни ка рак тер, „зна чај не због прат ње слав них на-
род них пе са ма, ко је се пе ва ју срп ским је зи ком и срп ске ју на ке ве ли ча ју“ 
(2008: 674 – ис та као С. Т.). На те ре ни ма и код пе ва ча где је му зич ка прат ња 
из о ста ла, по ми ње се њи хо во озбиљ но др жа ње (Те шан По дру го вић), али и 
на ро чи то из во ђе ње, тј. „ту жан на чин ре ци то ва ња“ еп ске пе сме, за ко ји Чај-
ка но вић прет по ста вља да „до ла зи од њи хо ве ве зе са кул том мр твих и њи хо-
вог срод ства са ту жба ли ца ма“ (1994a: 506). Слич ност на зи ва за опла ки ва ње 
мр тва ца и спе ци фич ног на чи на из во ђе ња – бу га ре ња (ЂорЂеВић 1984: 167, 
169), осве до чен је, при том, у још јед ној вр сти еп ске по е зи је – бу гар шти ци 
(в. ДВорникоВић 1936: 170).

Кључ ни до каз да је све ко ли ко еп ско пе сни штво ге не ри са но из је зич-
ко-стил ских обра за ца, при па да ју ћих кул ту па лих хе ро ја, Чај ка но вић на ла зи 
у за вр шној фор му ли еп ске пе сме, где се пе сма на ме њу је „за спо мен, или за 
ду шу то га и то га“ (1994a: 506). Ка та лог фор му ла М. Де те лић кон кре ти зу је 
не ко ли ке ти по ве фи нал них фор му ла ове се ман ти ке (упр кос њи хо вим не си-
стем ским и уз гред ним бе ле же њи ма), где пе вач при зи ва бла го слов на при сут не, 
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а сла ву и веч ни по мен жели по ги ну лим ју на ци ма – из вр ши о ци ма по ду хва та 
(Њи ма ниг да име не уми ре; Бог му дао у ра ју на се ље, / На ма, бра ћо, здра вље и 
ве се ље; Ах, не ка га, сви је тла му ду ша! / Та кви ју нак ниг да не уми ре,/ но оста
је да се спо ме ну је, и т. сл – в. Детелић 1996: 173–174). Из ових при ме ра очит 
је арха и чан кон цепт по ко ме хе ро ји из вр ша ва ју ју нач ки под виг, не пре ста но 
су о че ни са смр ћу, а не рет ко, по це ну соп стве ног жи во та, за свој ко лек тив 
(по ро ди цу, пле ме), али и за рад соп стве не сла ве (у пе сма ма) и са мо по твр ђи-
ва ња, ко ји ма на ди ла зе гра ни це смр ти и смрт но сти (Schein 1989: 28).

Укуп но узев, иа ко је не по сред не до ка зе о ге нет ској по ве за но сти ту жба-
ли ца и усме не епи ке те шко по ну ди ти, мно штво по сред них до ка за упу ћу је 
на то да су ау то ри ко ји су за сту па ли ову те зу (Ја коб сон, Чај ка но вић, Ђу рић, 
Бра ун, Шајн, Ло ма и дру ги), по свој при ли ци, у пра ву.

А ка да је о пе сми Смрт Вој во де Ка ји це реч, ин тер по ли ра ју ћи лир ску 
ту жба ли цу у еп ски на ра тив о смр ти хе ро ја и осве ти, Жи ва на је пе снич ки 
ви до ви то на слу ти ла ар ха ич не ду би не ових жан ро ва. Ста вља ју ћи ту же ње 
над пре ми ну лим ју на ком у уста вла да ра и (све тог) кра ља, она је ово нео бич-
но од сту па ње од тра ди ци је, па ра док сал но, мо ти ви са ла још ар ха ич ни јом 
об ред ном нор мом. Уно се ћи лич ни тон у пе сму (ла мент вла да ра и Ђур ђе ву 
ту гу због гу бит ка нај бо љег ју на ка), она је из јед на чи ла тра ге ди ју по је дин ца 
(де спо та из мрач них да на срп ске по ве сни це) са тра ге ди јом на ро да. У по ет-
ском до слу ху са вре ме ни ма мно го ста ри јим не го она о ко ји ма је пе ва ла, 
Жи ва на је, из у зет ном ин ту и ци јом и пр во ра зред ним пе снич ким та лен том, 
по ет ски ре кон стру и са ла и ожи ве ла раз вој ни лук све у куп не (срп ске) епи ке, 
у гра ни ца ма јед не пе сме. Њен глав ни ју нак, ма ње по зна ти хра бри мар то лос 
из сме де рев ског кру га рат ни ка, из ра стао је та ко од па лог рат ни ка у сим бол 
тра гич не жр тве, али и не у га слог от по ра, ми то ло ги зо ва ног и ме та фо ри зо-
ва ног у стра жа ра он крај гра ни ца гро ба, не у мор ног и по сто ја ног, „брез про-
ме не до кле је кра ји не“.
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Дра голюб Ж. Пе рич

ГЕ РО И ЧЕ СКАЯ ПЕСНЯ И ПРИ ЧИ ТА НИЕ:  
ВО ПРОС ВО ЗМО ЖНО ГО ЖАН РО ВО ГО ПОДКЛЮЧЕ НИЯ 

Р е з ю м е

Пред ме том ис сле до ва ния в дан ной статье является ре кон струк ция пу тей 
ге не зи са серб ско го ге ро и че ско го эпо са, ко торый да же в своей на чально й эта пе был 
нео бычайно близ ким с (ге ро и че ским) пла чем, ис полняем ым над мо ги ла ми пад ших 
ге ро ев. В ка че стве ар гу мен та ис пользу ется сход ство в спо со бе ис пол не ния этих 
пе сен, эле менты культа мертвых (без сом нен ния при сут ствующие как в при чи та-
ниях, так и в заключи тельных фор му лах ге ро и че ско го эпо са), а так же и общий 
стих – асим ме тричный (эпи че ский) десяти сло жник, общий для обо их поэтичных 
жан ров. Все это бо лее по дроб но по ка за но в пе сне Сле пой Жи ваны „Смерть во е-
во да Ка ицы“, ко то рая поэтич но ясно видящее, связыва ет и пот хо дит исто ри че ский 
и ге не ти че ский от да ленные жа нры – при чи та ние и ге ро и че скую песню: в сце нах 
ус тра и ва ния мо гилы во е во да Ка ицы, жер тво при но ше ния, муж ско го пла ча над его 
мо ги лой и по смерт но го во зда ва ния хвалы у пад ше го ге роя.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
dra go ljub.pe ric@ff.un s.ac .rs 
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Др Ли ди ја Д. Де лић

МЕ ТА МОР ФО ЗЕ ЧО ВЕ КА У ЖИ ВО ТИ ЊУ
Ло ги ка тран сфор ма ци ја у усме ном фол кло ру*

У ра ду се на ма те ри ја лу срп ског усме ног фол кло ра илу стру-
је ло ги ка мо ди фи ка ци је чо ве ка у жи во ти њу у спек тру жан ро ва од 
бај ке и пре да ња, до ба ла де и епи ке, за сно ва на на осо бе ним ти по-
ви ма фан та сти ке, стра те ги ја ма кон цеп ту а ли за ци је и праг ма ти ци 
тек ста. Пра те се сме ро ви тран сфор ма ци је и ве за ме та мор фо зе и 
гре ха (чу да, ема на ци је тран сцен дент ног), што је осно ва за ре кон-
струк ци ју по зи ци је и „упо тре бе“ жи во ти ње у ан тро по цен трич ном 
мо де лу све та.

Кључ не ре чи: жи во ти ња, ани ма ли сти ка, ме та мор фо за, чу до, 
зми ја, со ко, ви ла, ку ка ви ца.

1. Пре тва ра ње чо ве ка у жи во ти њу и тран сфор ма ци ја у су прот ном сме ру 
фре квент ни су у усме ним пре да њи ма и обим ни јим про зним вр ста ма, а у вези 
су с ти по ви ма фан та сти ке ка рак те ри стич ним за кон крет не жан ро ве и њи хо-
ву „ду хов ну за о ку пље ност“ (А. Јо лес). Пре тва ра ње пти ца у пре ле пе де вој ке 
(„Злат на ја бу ка и де вет па у ни ца“; В 4), или пре тва ра ње де вој ке, ди во ве кће ри, 
у пче лу, пат ку и по но во у де вој ку („Ца ре вић и ди во ва кћи“; Ч 34), зми је у 
ју на ка („Зми ја мла до же ња“; В 9, 10) и сл. – је дан је од основ них ви до ва „зача-
ра ва ња“ и „раш ча ра ва ња“ у ини ци јал ним и фи нал ним ета па ма рад ње бај ке 
и (без об зи ра на мо гу ћа то тем ска,1 мит ска и об ред на упо ри шта) има пре вас-
ход но си жеј ну функ ци ју. При вре ме на ме та мор фо за ста би лан је еле мент „у 
скло пу ти па о ча роб ња ко вом ше гр ту“ (у мач ка, врап ца, ко ња, го лу ба), као и 
у бај ка ма с мо ти вом ма гич ног бе га (пре о бра жа ји у ов цу, пче лу, пат ку, го лу ба 
и го лу би цу) (раДулоВић 2009: 204). Трај не ме та мор фо зе чо ве ка у жи во ти њу 
рет ке су, ме ђу тим, у бај ка ма и екс клу зив но су ве за не за ли ко ве по моћ ни ке 

* Рад је су фи нан си ра ла Хр ват ска за кла да за зна ност про јек том „Кул тур на ани ма ли-
сти ка: ин тер ди сци пли нар на по ла зи шта и тра ди циј ске прак се“ (IP-2019-04-5621).

1 О то тем ским ис хо ди шти ма бај ке де таљ ни је у раДулоВић 2009: 132 и MarJanić 2020: 
146–148, где је на ве де на и ре фе рент на ли те ра ту ра.
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(Пе пе љу ги на мај ка се пре тва ра у кра ву; В 32) или за си ту а ци је у ко ји ма се 
у бај ке уво де еле мен ти ати пич ни за овај жа нр, ка кав је слу чај с ва ри јан том 
„Ца ре ва кћи ов ца“ (В 28), у ко јој се ја вља мо тив ин це ста. У тој бај ци су пру-
га на са мр ти за кли ње му жа да се на кон ње не смр ти оже ни, али ис кљу чи во 
оном де вој ком ко јој ће са вр ше но при ста ја ти њен пр стен. Ка да се на кон не-
у спе шне по тра ге по цар ству ис по ста ви да пр стен од го ва ра са мо њи хо вој 
кће ри и ка да отац, оба ве зан су пру ги ном са мрт ном же љом, кре не да се оже ни 
соп стве ном кћер ком – она се пре тва ра у ов цу и оста је уз оца. Овај не ве шти 
епи лог по ка зу је да бај ка ни је уме ла да иза ђе на крај са њој стра ним мо ти вом 
ин це ста,2 ти пич ним за усме не ба ла де и усме на пре да ња, а ре ше ње је по вуче-
но из оп штег фон да тра ди ци је, ко ја ин цест че сто до во ди у ве зу с ме та мор фо-
за ма, по пра ви лу у ка мен. Оно је, ме ђу тим, су штин ски не при ла го ђе но систе-
му бај ке, јер се трај на ме та мор фо за ко ја ни је по сле ди ца гре ха при бли жа ва 
ап сур ду – ћер ка пре тво ре на у ов цу оста је с оцем у не де фи ни са ном од но су 
и уми ре ка да и он: „По том је ов ца све ђер уз ца ра ска ку та ла и бле ја ла, и он 
је њи вио и го јио као сво је ди је те, и кад цар умре, у они дан умре и ов ца.“

За раз ли ку од бај ки, пре да ња тран сфор ма ци јом, чак и ка да у ети о ло шком 
ду ху „об ја шња ва ју“ по ре кло жи во ти ња, по пра ви лу мар ки ра ју грех. Син 
ко ји с оцем по ку ша ва да пре ва ри ком ши ју око ме ђе (или брат бра та) та ко 
што се за ко па у зе мљу и ла жно све до чи где је гра ни ца из ме ђу два има ња 
пре тва ра се у кр ти цу (МаркоВић 2004: 75–77); не по слу шна кћи пре тва ра се 
у зми ју у ком плек су при ча о за ко па ном бла гу (ПалаВестра 2003: 135–136), 
не ве ста „нем ки њи ца“ ко ја го ди на ма слу жи све уку ћа не без ре чи и крај које 
до во де дру гу, је зи ча ву же ну пре тва ра се у ла ста ви цу и на пу шта дом (злат
коВић 2007: 476), пе кар ко ји но га ма ме си хлеб пре тва ра се у ме две да3 (Ђор
ЂеВић [Т.] 1958/I: 253) и сл.4 Чак и та мо где је би блиј ско пре да ње по ну ди ло 
сво ју вер зи ју при че о ме та мор фо зи, ши ра фол клор на тра ди ци ја ин кли ни-
ра ла је на ра ти ви ма о огре ше њу. Вук та ко бе ле жи пре да ње по ко ме су се 
се стре Ла за ра из Ви та ни је ка да је он пр ви пут умро за ве то ва ле да ће ту жи-
ти за њим док су жи ве, па ка да је Исус по ди гао Ла за ра из мр твих ство рио 
је и пти цу ко ја ће уме сто њих ку ка ти – да се одр жи за вет (СР, s. v. ку ка ви ца).5 

2 Мо тив би мо гао има ти упо ри ште у древ ним прак са ма ве за ним за вен ча ње кра ље ва 
(„Ин ке, ста ри Пер си јан ци, Егип ћа ни, Ир ци и Ки не зи по зна ва ли су оби чај да се краљ же ни 
кћер ком“; раДулоВић 2009: 94), али је у кон крет ној тра ди ци ји при по ве да ња дис функ ци она-
лан. Ка ко по ка зу је Не ма ња Ра ду ло вић, у бај ци је ин цест „од ба чен, од но сно раз вој до га ђа ја 
под ра зу ме ва обр те ко ји оне мо гу ћа ва ју гре шну ве зу“ (2009: 87); уп. и саМарџија 2011: 124.

3 Ис цр пан сло вен ски ком па ра тив ни ма те ри јал о по ре клу ме две да од чо ве ка дат је у 
гура 2005: 118–119.

4 У ра ду нас за ни ма ис кљу чи во тран сфор ма ци ја чо ве ка у жи во ти њу, не ће мо се овом 
при ли ком ба ви ти број ним ме та мор фо за ма де мон ских би ћа (ве шти ца, ала, вам пи ра итд.), 
ан ђе ла, све та ца и сл. Не кр штен ци ко ји се тран сфор ми шу у де мон ска зо о морф на би ћа (нај-
че шће пти це) та ко ђе ће оста ти ван за цр та них окви ра ис тра жи ва ња.

5 Круг ва ри ја на та дат је у ЂорЂеВић [Д.] 1988: 552. Уп. чајканоВић 1994/1: 87; ЂорЂеВић 
[Т.] 1958/II: 3–20.
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Че сто се, ме ђу тим, грех не у ме ре ног ту же ња (по знат у тра ди ци ји и у ви ду 
не сми ре ног пре ми ну лог де те та чи ја је ко шу љи ца мо кра од мај чи них су за) 
апо стро фи ра као узрок пре тва ра ња се стре у ку ка ви цу (бу гар ска тра ди ци ја 
по ве зу је мо тив ду гог бо ло ва ња ју на ка са ту же њем се стре због ко јег ан ђе ли 
не мо гу да при ђу и узму му ду шу; СбНУ 10, стр. 15, бр. 7, 8),6 а од нос пре ма 
тран сфор ма ци ји и чи ну пре ве ли ког жа ље ња по сред но се иш чи та ва из чиње-
ни це да у пре да њи ма овог ти па ку ка ви це ал те ни ра ју са зми ја ма7: 

Св. Јо ван ка же на оне се стре:
– А што ку ка те? – ка же: – Ти, ка же, да ку каш на гра ну, а ти да идеш 

у тр ње.
И ство ри се јед на у ку ка ви цу, а јед на у зми ју (ЂорЂеВић [Д.] 1988: 

477).

Кар ди нал на раз ли ка ме ђу жан ров ским стра те ги ја ма бај ке и пре да ња 
је сте, ме ђу тим, у до ми нант ном сме ру тран сфор ма ци је, а ти сме ро ви – са 
ста но ви шта не ми нов но ан тро по цен трич не кул ту ре – ни из бли за ни су под-
јед на ко оп ти мал ни ни ти по жељ ни. Бај ке фа во ри зу ју пре тва ра ње жи во ти ња 
у љу де, или ис ку ство бо рав ка у жи во тињ ском об лич ју, као не ку вр сту аван-
ту ри стич ке ка тар зе ко јој сле ди срећ ни по вра так у нор ма лу, док пре да ња 
го во ре о тран сфор ма ци ји у су прот ном сме ру, а она се не ми нов но са гле да ва 
као вид ка зне и фи гу ри ра као ег земпл и опо ме на.

2. еПскеМетаМорФозе. Еп ске и ба ла дич не ме та мор фо зе осла ња ле су се 
на си жее бај ки и пре да ња сход но соп стве ним жан ров ским стра те ги ја ма и 
пре о ку па ци ја ма (МилоШеВићЂорЂеВић 1971). Епи ка је од бај ке пре вас ход-
но ба шти ни ла кон крет не си жеј не обра сце и мо ти ве, ка кав је, при ме ра ра ди, 
„спо ља шња ду ша“ (Детелић 1996: 89).8 Бај ков на фан та сти ка је, ме ђу тим, 
бит но дру га чи ја од еп ске (саМарџија 2008: 285), па је и број ових по зај ми ца 
ре ла тив но ма ли. Бај ко ви ти си жеи су са мо по из у зет ку би ли адоп ти ра ни у 
усме ну епи ку, углав ном он да ка да су за ле ђе да ва ли ти по ви су ко ба ко ји одго-
ва ра ју „те шким за да ци ма“ у бај ка ма (ProP 1990) или ам би ва лент на при ро да 

6 И Вук на дру гом ме сту да је ва ри јан ту пре да ња: „Ср бљи при по ви је да ју да је ку ка-
ви ца би ла же на и има ла бра та, па јој брат умро и она за њим та ко мно го ту жи ла и ку ка ла, 
док се ни је пре тво ри ла у ти цу (јед ни ка жу да се бра ту до са ди ло ње но ку ка ње и ја у ка ње, 
па је он про клео те се пре тво ри ла у ти цу, а јед ни опет ка жу да се Бог на њу ра ср дио што је 
та ко мно го ту жи ла за бра том, ко га је он био узео, па је пре тво рио у ку ка ви цу да ку ка до ви-
је ка“ (караџић 1989: 64).

7 У ши рој сло вен ској тра ди ци ји по ре кло ку ка ви це до во ди се у ве зу и са дру гим гре-
си ма: по хле пом, ла жи, из да јом, исме ва њем Ису са или све ти те ља, кр ше њем за бра не ра да 
на пра зник (гура 2005: 515).

8 „Ово ка жи, ако опет до ђе: / Да с’ не бо јим на св’је ту ни ко га [...] Док ми здра во утва 
злат но кри ла / У Ду на ју, во ди ци сту де ној, / А у го ри ува злат но ру на. / Не ћу ниг да кре пос 
из гу би ти, / Ни ти ћу ти ниг да остар је ти, / Ни би је ла ви ла по гру бје ти“ (МH II, 20).
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ју на ка, ге не рал но свој стве на еп ском пе ва њу.9 Нај по зна ти ји ме ђу њи ма је су 
ва ри јан те о же нид би Мар ко вог се стри ћа („цви јет кре по сти“; KrStić 1984: 
608), где мла до же ња има за да так да пре пли ва во ду, са вла да де мон ско би ће 
и до не се чу де сну биљ ку, ка ко би до био ру ку ца ре ве (ба но ве) кће ри, и ве ли ки 
круг ва ри ја на та о зми ји мла до же њи (KrStić 1984: 628), ко ји об у хва та спек тар 
ме та мор фо за:

Осим зми је мла до же ње у бај ка ма се чу де сни об лик ју на ка ве зу је и 
за дру ге жи во ти ње: је жа, пра се, ми ша, би ка итд. Ка да до ђе до из ме не 
но мен кла ту ре, же на ра ђа ћер ку – струк бо сиљ ка, а сход но та квој ини ци-
јал ној си ту а ци ји ток бај ке се при бли жа ва мо ти ви ма о про го ње ним девој-
ка ма (ро ђе ним из на ран џе или ка квог дру гог во ћа). Пре ма за ко ни то сти ма 
жан ра, фи нал ни сег мент под ра зу ме ва по сто ја ност пре о бра жа ја, те ће ју-
на ци за у век оста ти у људ ском об лич ју. Исто вет ни су и обр ти ве за ни за 
ли ко ве на гла ше но фан та стич ног по ре кла, те ће спо соб но сти ме та мор-
фо зе има ти и ис по ља ва ти ви ле, па у ни це, ла буд –де вој ке, ћер ке ди во ва и 
ве шти ца, али и де вој ке у ко жи жа бе. На кра ју на ра тив ног ни за, као по сле-
ди ца ус по ста вље ног скла да и успе шне ини ци ја ци је, чу де сни и људ ски 
су пру жни ци оста ју да срећ но вла да ју, за јед но на јед ном од два све та 
(саМарџија 2012: 16).10

И по след њи по ме ну ти обра зац (зми ја / со ко мла до же ња11) и спе ци фич-
но еп ски ари ку ли са не при че с мо ти ви ма ме та мор фо зе упо ри ште има ју у ла-
тент но ани мал ној при ро ди, с јед не стра не, еп ских ју на ка – епо ним них фи-
гу ра и жи жа пре ма ко ји ма гра ви ти ра ју основ не ко ор ди на те еп ског мо де ла 
све та (про стор ни, ани ма ли стич ки, ко лор ни, ак ци о ни код и др.) – а с дру ге 
стра не, вилā, ко је у ма ску ли но цен три ра ном си сте му ка кав је усме на епи ка, 
за хва љу ју ћи де мон ској при ро ди ко ја их чи ни иму ним на род ну стра ти фи-
ка ци ју, у не ким аспек ти ма пред ста вља ју жен ски пан дан ју на ка.

Еп ски си стем кон зи стент но и у нај ши рим ко ор ди на та ма струк ту ри ра 
мо дел про сто ра, ва ри ра ју ћи у не пре глед ном ни зу две основ не про стор не опо-
зи ци је и два основ на про стор на прав ца – го ре : до ле (вер ти ка ла) и бли зу : 
да ле ко (хо ри зон та ла) – ус по ста вља ју ћи тим пу тем три основ не ко ор ди на те: 
не бо, зе мља, го ра. Овим про стор ним од ред ни ца ма ста бил но су при дру же ни 
жи во тињ ски сим бо ли – пти ца, зми ја и вук, ко ји фор му ла тив но уче ству ју у 

9 Еп ски ју на ци че сто по се ду ју зма је ви ту при ро ду, за шта су екла тант ни при ме ри Змај 
Ог ње ни Вук (ПеШиканљуШтаноВић 2002; Перић 2008) и Ба но вић Се ку ла, ко ји се пре тва ра 
у зми ју и су ко бља ва с тур ским ца рем пре тво ре ним у со ко ла.

10 По пис срп ских ва ри ја на та жи во тињ ских не ве ста и мла до же ња дат је у раДулоВић 
2009: 205–206 (с ком па ра тив ним освр том, стр. 209). За хр ват ски кор пус (та ко ђе у ком па ра-
тив ном кон тек сту) по гле да ти MarJanić 2020. О ме та мор фо за ма у ин тер на ци о нал ним окви-
ри ма де таљ ни је у Васић 2008.

11 Со ко љу би ћер ку кра ља од Стам бо ла: „Ка да јед но ју тро ра но би ло, / До ли је ће со кол 
пти ца си ва, / Раз би ја јој вра та од про зо ра / И ул ’је ће у би је ле дво ре, / Сме ће с’се бе сит не пе-
ру ши не, / Оста ју нак ко на го ри сун це. / И он љу би ли је пе дје вој ке“ (МH I, 35).
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струк ту ри ра њу фи гу ре еп ског ју на ка. Да би вла дао це лим еп ским про сто ром 
и био ка дар да пре ла зи гра ни це (Лот ман, Ли ха чов) и су ко бља ва се с би ћи ма 
дру га чи је при ро де (ви ле, џи но ви, ју на ци ка ме ни ти до по ло ви не, са зми ја ма 
на ср цу, са три гла ве и сл.) ју нак мо ра де ли мич но по се до ва ти не људ ску при-
ро ду (BaKotić 1937: 13–14) и еле мен те ко ји га по ве зу ју с екс трем ним про стор-
ним по ло ви ма. Сто га, у це ли ни гле да но, пре ма еп ским ју на ци ма гра ви ти-
ра ју жи во ти ње ко је су мар ке ри тих по ло ва, и ка да је реч о атри бу ци ји,12 и 
ка да је реч о на чи ну на ко ји се огла ша ва ју,13 и ка да је реч о њи хо вим беле-
зи ма („Ни је че до че да ка ква но су: / Вуч ја ша па и ор ло во кри ло, / И зма је во 
ко ло под па зу ом“; СР, s. v. Зма јог ње ни), и ка да је реч о по моћ ни ци ма ју на ка 
(ПеШиканљуШтаноВић 2002: 35–51; 78–80; саМарџија 2012: 20, 35; Делић 
2019: 169–181):

а она се куч ка до ми шља ше, 
те гво зде ни свр да узи ма ше, 
те про вр ће де ве то ро вра тах, 
те му куч ка ра не ви ди је ла, 
али Ву ка би љи ма ви да ху, 
зми ја ње му би ље до но са ше, 
а ви ла му би ље пре ви ја ше, 
а вук Ву ку ли же ра не љу те, 
ци чи зми ја па под кам уте че, 
а по ле ће у обла ке ви ла, 
а за ви ја у го ри цу ву че (СМ 104).

Змиј ска (зма је ви та) и ор ни то морф на ди мен зи ја, ко је од ре ђу ју фи гу ру 
ју на ка на нај ду бљој струк тур ној рав ни,14 по све му су де ћи пре суд но су ути цале 

12 Ју на ци се име ну ју со ко ли ма, „гор ским ву ци ма“, гу ја ма: „Оно су ти све бра ћа ро ђе на, 
/ Оно су ти под ка ме ном гу је, / Ко јих же шћих у при мор ју не ма“ (Вук III, 24). Ви ше о то ме 
у ПеШиканљуШтаноВић 2002: 35–51, 45–55; Перић 2008: 45–46; Делић 2019: 169–181.

13 Ју на ци „клик ћу“ као со ко ли („Кли че Не над, ка ко со ко си ви“; Вук II, 16), за ви ја ју 
као ву ци („До три мр ка за ви ја ше ву ка / у па за ру на сред Са ра је ва, / то не би ла три кр ва ва 
ву ка,/ но то би ла три гор ска хај ду ка“; СМ 88) и пи ште као гу је („Пи шти мом че, ка ко зми ја 
љу та“; Вук II, 8).

14 У кон крет ном слу ча ју ми сли се на фун да мен тал не по став ке еп ског мо де ла, ко ји нас 
пре вас ход но за ни ма, али се о нај ду бљим стра ту си ма мо же го во ри ти и у ди ја хро ном лу ку. 
Ка ко по ка зу је Сне жа на Са мар џи ја, мо тив тран сфор ма ци је ју на ка у зми ју мо гао би има ти 
упо ри ште у нај ста ри јим аграр ним кул то ви ма – а у ве зи с ме на ма при ро де и змиј ском ре ге-
не ра ци јом пу тем од ба ци ва ња свла ка: „Сва ка ко је ʼје дан од нај у пе ча тљи ви јих еле ме на та 
це ре мо ни је го ди шњих до ба драм ски при каз смр ти и по нов ног ра ђа ња ме се ца, го ди шњег 
до ба, биљ ног све та и бо жан ста ва ко ја овим вла да ју и упра вља ју .̓ Исто вет на је и ʼло ги ка 
иде јаʼ про ме на у би о ло шком и со ци јал ном жи во ту је дин ке. По ду дар но сти сли ко ви то и до-
слов но зна че ̓ про ме ни ти ко жуʼ (ВангенеП 2005: 210–212), а па ра ле ли зам се иде ал но згу шња-
ва и ʼкон кре ти зу јеʼ кроз си жеј ни склоп о ју на ку –зми ји и од ба ци ва њу свла ка. Али, ка да 
об ред из гу би сво ју при мар ну свр ху и праг ма тич ност, при ча о об ре ду мо же по при ми ти 
раз ли чи те об ра де и зна че ња. Дра ма ти за ци ја древ не иде је зах те ва не то ли ко но ву, ко ли ко 
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на адоп ти ра ње бај ко ви тих мо де ла о зми ји / со ко лу мла до же њи, у ко ји ма се 
ју нак ко ји је да њу зми ја, од но сно со ко но ћу, у ло жни ци, пре тва ра у пре ле пог 
мла ди ћа („Тре сну со ко со ко ло ва кри ла, / Оста мо мак у тан ку ко шу љу“; Вук 
VI, 4). Из о ста нак су ко ба ко ји би се по тен ци јал но мо гао ин тер пре ти ра ти као 
еп ски, учи нио је да епи ка пре у зи ма ју ћи си жеј ни обра зац бај ке ак це нат ста ви 
на та бу „зма је ви тих бе ле га“ (тај них мо ћи и тај не сна ге) и на њи хо во угро жа-
ва ње, по зна то еп ском пе ва њу у ни зу ва ри је те та: од за та па ња „са бље са очи ма“ 
кр вљу и спа љи ва ња кри ла Мом чи ло вом чу де сном ко њу Ја бу чи лу (Вук II, 25), 
пре ко узи ма ња „мо ћи од по мо ћи“ (та ко ђе ве за ном за круг пе са ма о горо ста-
сном вој во ди),15 до ода ва ња тај них по ма га ча, као у прет ход но ци ти ра ној 
пе сми о смр ти Змај Ог ње ног Ву ка (СМ 104). Оту да се у еп ским вер зи ја ма 
при че по пра ви лу из не ве ра ва хе пи енд бај ке и ју нак стра да јер му мај ка (по-
не где у са рад њи са сна хом), у по ку ша ју да га ли ши ани мал не ди мен зи је и 
трај но га пре ве де у људ ску за јед ни цу, спа љу је ко шу љу (змиј ски свлак / кошу-
љи цу)16 (МилоШеВићЂорЂеВић 1971: 76–111; саМарџија 2012: 18–19; раДу
лоВић 2009: 206):

„Бла го те бе, а и ме не кра ље!
Ја се ди гох на ви со ку ку лу,
На ода ји ја отво рих вра та,
На ја сту ку од зми је ко шу ља,
У ду ше ку до бар ју нак спа ва,
За гр лио При зрен ку де вој ку;
Ја укра дох од зми је ко шу љу,
Па ју ту рих на ту ва тру жи ву.“
„Што је љу бо, изе ла те зми ја!“
По тр ча ше ку ле на ви си ну,
Шта да ви де? Чу да го ле мо га!
Мр тав ју нак у ду ше ку ле жи (Вук II, 12).

Тра ди ци ја је, ме ђу тим, ге не ри са ла и спе ци фич но еп ски обра зац о ме-
та мор фи ма осло њен на пред ста ву о змиј ској и птич јој при ро ди ју на ка, и он 
је екс клу зив но ве зан за Ба но вић Се ку лу. У овом си жеј ном мо де лу, чи ја су 

по себ но ис так ну ту кул ми на ци о ну тач ку. Ме ња ју ћи угао по сма тра ња и пре по зна ва ња про-
це са, сти ли за ци је ба ла де и епи ке, сва ка на свој на чин, дез ин те гри шу на сле ђе ну ма три цу. 
Уме сто об ред но-сим бо лич ке смр ти ве ге та ци је, ко ју оба ве зно пра ти ус кр сну ће, си же се 
ʼза у ста вљаʼ на на сил ном уми ра њу мла ди ћа“ (саМарџија 2012: 23).

15 „Пот кра ди му мо ћи од по мо ћи / Са ње го вог ју нач ког ра ме на, / Дра ги ка мен из жу-
та пер чи на, / До не си га ме ни на Уд би ну“ (МH V, 209); би ље у пер чи ну „што за њʼ са бља 
при о нут не мо же“ (СМ 147) и сл.

16 Рет ке су еп ске ва ри јан те у ко ји ма мај чин по тез не усмр ћу је ју на ка („Ах не лу дуј, 
дра го д’је те мо је! / Што ће те би сит не пе ру ши не, / Што ће те би го ра со ко ло ва? / Ти ужи вај б’јеле 
дво ре тво је / И у дво ру ми ле мај ке сво је, / Ми ле мај ке и го спо ђе Фај ке“; МH I, 35), што у 
осно ви ре пли ци ра си ту а ци ју из бај ке: „А ма ти и же на са ле те га: ̓ Па бо ље да си та ки, и боље 
да си ме ђу љу ди ма!ʼ И та ко га је два ути ша ју. Кад то чу је таст ње гов, од мах му још за сво га 
жи во та пре да цар ство, и та ко он по ста не цар, те је ца ро вао срет но до сво га ве ка“ (В 9).
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ар ха ич на упо ри шта иден ти фи ко ва на у то те ми зму, ша ман ској пре твор би 
ју на ка, те су ко бу ча роб ња ка ме та мор фа,17 Се ку ла и тур ски цар тран сфор ми-
шу се у зми ју и со ко ла и у том об ли ку се су ко бља ва ју („Цар се Тур ски са зда 
у со ко ла, / Па од ле ће не бу под обла ке, / При па зи га Ба но вић Се ку ла, / Па се 
са зда у ша ре ну гу ју, / Па од ле ће не бу под обла ке“; Вук II, 86). У на по ну два 
код на си сте ма – с јед не стра не, про стор ног, у ко ме је со ко, као ме то ни ми ја 
вр ха, над ре ђен зми ји, сим бо лич ком ко ре ла ту под зе мља и дна (ко смич ке) 
вер ти ка ле, и дру гог, услов но ре че но „мор фо ло шког“, ко ји се од но си на струк-
ту ру еп ске фи гу ре и атри бу ци ју ју на ка (зма је ви тост) – ге не ри ше се тра гич ка 
по зи ци ја про та го ни сте, Ба но вић Се ку ле, ко ји стра да због коб ног, али при-
ме ре ног и оче ки ва ног из бо ра ње го вог уја ка Си би ња нин Јан ка да у од суд ном 
мо мен ту не стре ља со ко ла, већ зми ју: „Зашт’ да стре љам си во га со ко ла, / Кад 
сам и сам ро да со ко ло ва? / Во лим стре љат’ зми ју ше сто кри лу“ (Вук II, 85).

Ме та мор фо за Ба но вић Се ку ле у пе ва њу о ње го вој смр ти од стре ле вој-
во де Јан ка јед но је од нај у пе ча тљи ви јих све до чан ста ва о су штин ској ком плек-
сно сти и по ли ва лент но сти еп ских ју на ка, ко ји се сво ђе њем на са мо јед ну 
од ком по не на та, би ло да је то људ ска при ро да, на у штрб жи во тињ ској (као у 
пе сма ма о зми ји мла до же њи), или на са мо змиј ску или са мо птич ју приро ду 
(као у овом кру гу ва ри ја на та) – дез ин те гри шу и не ми нов но по зи ци о ни ра ју 
у тра гич ки про цеп. Су коб зми је и пти це не сум њи во је је дан од ба зич них 
ар хе ти по ва.18 У еп ском си сте му он је, ме ђу тим, при ви дан, јер су еп ски ју-
на ци – по пут зма је ва или Сфин ге19 – фи гу ре син те зе, о че му, из ме ђу оста лог, 
све до чи већ и то што се Се ку ла тран сфор ми ше у „гу ју ше сто кри лу“, вич ну 
ле ту и не бе ским ви си на ма ко ли ко и со ко.

По про стор ним до ме ни ма ко је об је ди њу ју пу тем атри бу ци је и си жеј них 
функ ци ја, ви ле су умно го ме пан дан еп ском ју на ку: вла да ју во дом (во да ри це 
ви ле, ви ле ба ждар ки ње, ђу мруг џи је ви ле и сл.), го ром („гор ске ви ле“, ви ле 
пла нин ки ње, „од го ри це ви ле“ итд.) и не бом (ви ле об ла ки ње) (караноВић 
2010: 289–298) и има ју фор мал но двој но – ан тро по морф но и ани мал но облич-
је. Ле ви ти ра ње ви ле из ме ђу жен ског и птич јег ли ка и тран сфор ма ци ја из 
јед ног у дру го об лич је по зна ти су еп ском пе ва њу у ни зу ва ри је те та:

Кад је би ло на ис то ку сун це,
А из ле ти ви ла ба ждар ки ња.
Не из л’је ће ка ко жен ска гла ва,
Не го ор ле, ти ца стра хо ви та.
До бро па зи Кра ље ви ћу Мар ко,
От кле ор ле ти ца из ле ће ла.
Ви ла се је у лов опре ми ла (МH II, 20).

17 чајканоВић 1994: 393–404; лоМа 2002: 118, 129; Перић 2007; раДулоВић 2005; лукић 
2016; суВајџић 2014: 252–271; саМарџија 2012: 21–24.

18 О то ме де таљ ни је у Делић 2019: 13–41, где је да та и ре фе рент на ли те ра ту ра.
19 Зма је ви су ком би на ци ја реп ти ла и ле та ча, а до во де се у ве зу и са во де ним жи во ти ња ма; 

Сфин га је у јед ној од нај по зна ти јих ин тер пре та ци ја кри ла то би ће с те лом ла ва и гла вом чо ве ка.
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Но нај мла ђа по ле ће ла ви ла, 
По ле ће ла на би је ла кри ла,
Она па де Му ју ви ше гла ве,
Па ми то пле су зе про ли је ва,
Док Му јо во про го ре ло ли це;
Ско чи Му јо, ка’ да се по ма ми,
Кад по гле да, угле да ђе вој ку (Вук II, 11).

До ле ти ше три ти це го лу ба, 
Па па до ше на ку лу Илиј ну. 
То не би ла три ти це го лу ба, 
Вен то би ле три би је ле ви ле, 
А Му ји не све три по се стри ме (МH IV, 40) и сл. 

Овај си стем пред ста ва (као и у слу ча ју ком плек сно сти еп ског ју на ка) 
ге не ри сао је дру ги тип спе ци фич но еп ске ме та мор фо зе чо ве ка у жи во ти њу 
– онај ко ји се пре по зна је по ан то ло гиј ској пе сми о смр ти мај ке Ју го ви ћа. У 
ини ци јал ном сег мен ту те ва ри јан те и јед ној од чу ве ни јих фор му ла „чу да“ 
(лоМа 2002: 21–35), мај ка Ју го ви ћа мо ли бо га за „очи со ко ло ве“ и „кри ла ла-
бу до ва“, ка ко би са вла да ла ве ли ку дис тан цу и ви де ла ис ход бо ја у коме су јој 
муж и де вет си но ва:

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 (Вук II, 48).

По зи ва ју ћи се на мо ти ве од су ства жа ље ња за мр ти ма („И ту мај ка твр да 
срд ца би ла, / Да од срд ца су зе не пу сти ла“), огре ше ње о ри ту ал ну прак су 
(узи ма ње по смрт них да ро ва са гро ба) и, на ро чи то, на епи лог пе сме у ко ме се 
мај ка до слов но на ду је и рас пад не („На ду ла се Ју го ви ћа мај ка, / На ду ла се, па 
се и рас па де“), Ве се лин Чај ка но вић је у мај ци Ју го ви ћа пре по знао фи гу ру 
ви ле (чајканоВић 1994: 94–109). На истом тра гу је, с до дат ном ар гу мен та-
ци јом, и Алек сан дар Ло ма. По ре кло мо ти ва ме та мор фо зе – стра ног, ка ко је 
већ ре че но, еп ској фан та сти ци – об ја шња ва се у кон крет ном слу ча ју де мон-
ским про то ти пом ју на ки ње и ар ха ич ним ре лик ти ма ин до е вроп ских пред ста-
ва о за гроб ном све ту рат ни ка, ко јим је – су де ћи по Ло ми ној ре кон струк цији 
– до ми ни ра ло жен ско де мон ско би ће, оли че но у нор диј ској ми то ло ги ји вал-
ки ра ма, а у на шој ви ла ма (лоМа 2002: 142). 
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Тран сфор ма ци ја мај ке Ју го ви ћа у пти цу ути ца ла је по том на ли ри ку, 
ко ја је мо тив пре у зи ма ла кад год је тре ба ло пре мо сти ти уда ље не хро но то-
пе, углав ном у ве зи с „по гле дом“ на стра ти шта:

Да су ме ни очи со ко ло ве,
Да ја ви дим гдје но вој ска па да,
Вој ска па да у сред Ца ри гра да,
И уби је три мла да ка плара.
Би е ли ша тор је дан до дру го га,
Са мо је дан од зе ле не сви ле;
Под њим сје ди Сте во мом че мла до.
Пу че пу шка у сред по ља рав на,
И уби је Сте ву, мом че мла до – 
(Kuhač 968/1; уп. Kuhač 968/2, MH VII, 495)

ма да је ли ри ка, за хва љу ју ћи инер ци ји жан ра, мо тив ла ко про јек то ва ла у 
ин тим не, љу бав не сфе ре и скри ве ну исто ри ју же на:

Бо га мо ли Ко сов ка де вој ка:  Бо га мо ли сев да ли де вој ка:
„Дај ми, Бо же, што ми ср це оће, „Дај ми, Бо же, кри ла ла бу до ва,
Дај ми, Бо же, кри ла ла бу до ва, А и дај ми очи со ко ло ве,
Дај ми, Бо же, очи со ко ло ве, Да пре ле тим Са ра је ву у Бо сни,
Да од ле тим на рав но Ко со во, Те да пад нем у лад не ме а не,
Па да пад нем у Ми ло ше ву ор ди ју, Па да би рам дра го пре ма се бе.“
Да из бе рем мом ка пре ма се бе: (БоВ. 2, 15)
Што не пи је ви но и ра ки ју,
Што не пу ши ду ван и бур му та.“
(БоВ. 2, 367)

Ком би на ци ја фор му ла „очи со ко ло ве“ и „кри ла ла бу до ва“ у да тим кру-
го ви ма ва ри ја на та да је до ста осно ва за прет по став ку да је у кон крет ном 
слу ча ју реч о ди рект ном ути ца ју пе сме из Ву ко ве збир ке на по то ње пе ва ње, 
ма да би у на че лу ло ги ка усме ног фол кло ра до зво ља ва ла и мо гућ ност ти по-
ло шких ана ло ги ја, узро ко ва них по сто ја њем за јед нич ког тра ди циј ског је згра 
ко је се сва ки пут из но ва ак ти ви ра у ана лог ним си ту а ци ја ма. На ова кве про-
це се мо гле би ука зи ва ти ва ри јан те за бе ле же не на про сто ри ма ко ји су би ли 
под ма њим ути ца јем „ка нон ских“ де вет на е сто ве ков них збир ки (што по го-
то во ва жи за ли ри ку), с уда ље ним ва ри ја ци ја ма мо ти ва, ка кав је, при ме ра 
ра ди, тран сфор ма ци ја мај ке у го лу ба и њен лет до ца ри град ске там ни це у 
ко јој јој је син де вет го ди на за су жњен:

„Сто ри мь, Бо же, пре сто ри
На н а̓ка ква си га ди на,
Вре дом по све то да вьркам,
Да но Сто ја на на мерʼь.“
Сто ри iь Го спод, пре сто ри,
Сто ри iь си ва гьльба. (СбНУ 42, стр. 159, бр. 143)
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3. БалаДичнеМетаМорФозе. За раз ли ку од бај ки, ко је не опе ри шу ка те-
го ри јом гре ха20 и ко је са тип ским огре ше њи ма усме ног фол кло ра (ка кав је 
ин цест), ви де ли смо, не уме ју да иза ђу на крај, усме на пре да ња – чак и ка да 
у нај бо љој ети о ло шкој тра ди ци ји, као де ло ви ко смо го ниј ског „ве ли ког на-
ра ти ва“ при по ве да ју о по ре клу ства ри – оп се сив но се ба ве фе но ме ни ма 
гре ха и ка зне. Упра во сто га, она су и у кон тек сту при че о ме та мор фо за ма 
да ле ко бли жа усме ној ба ла ди, ко ја соп стве ним сред стви ма „над зи ра ња и 
ка жња ва ња“ та ко ђе про пи ту је ре ли гиј ске, со ци јал не и етич ке нор ме.

У на че лу ре зер ви са на пре ма фан та сти ци, ба ла да за њом ин тен зив но 
по се же у до ме ну ко ји по кри ва и „ма ски ра“ ре ли ги ја. Чу до се и у ар ха ич ном 
и у услов но мла ђем – хри шћан ском – иде о ло шком кљу чу до жи вља ва као 
вид ема на ци је тран сцен дент ног, па ти ме и као ре ал ност осо бе ног ти па.21 
Са ста но ви шта ре ли ги о зног чо ве ка, по ја ва све та ца и Бож је ин тер вен ци је у 
људ ском све ту под јед на ко су ве ро ват ни и мо гу ћи као и зло чи ни ме ђу срод-
ни ци ма, што је и мо ти ву ме та мор фо зе чо ве ка у жи во ти њу под деј ством 
„ви ше си ле“ ши ро ко отво ри ло вра та. Шта ви ше, ме та мор фо за се по ка за ла 
јед ним од нај е фект ни јих сред ста ва опо ме не и ка жња ва ња гре шни ка – у два 
основ на ва ри је те та: гре шни ци се тран сфор ми шу у зми ју или ка мен, или се 
не ко од ак те ра при че тран сфор ми ше у жи во ти њу ка ко би се на тај на чин 
ка знио гре шник. Пр ви слу чај ка рак те ри сти чан је за ве ли ки круг пе са ма о 
не за хвал ним си но ви ма, чи је огре ше ње о мај ку22 све ци ка жња ва ју њи хо вим 
пре тва ра њем у ка ме ње и пре тва ра њем њи хо вих љу ба у зми је или ку ка ви це:

Де вет си на де вет ка ме но ва,
Де вет снаа де вет љу ти зми ја;
Пак се зми је по ка ме њу ви ју (Вук I, 204; уп. МH I, 38).

20 Ети ка бај ке је са свим осо бе ног ти па; мо рал ни ко декс ни је исти за људ ска и не људ ска 
би ћа. У ве зи с тим је и „про блем не мо рал ног ју на ка“ („Ло ши по ступ ци су ло ши ако их ју нак 
тр пи, не ако их чи ни, ње му је због оства ре ња ци ља до пу ште но мно го то га не е тич ког; сушти-
на при ро де ју на ка ни је у вр ли на ма, не го у ма гич ној сна зи, че сто и лу кав стви ма“). О то ме 
ви де ти у раДулоВић 2009: 65–128 (ци тат је на стр. 109).

21 Де фин ци ја фан та сти ке за ви си од де фи ни ци је ре ал ног и мо гу ћег, а оне су раз ли чи те 
за раз ли чи те со ци јал не гру пе; раз ли чи та пер спе кти ва мо ра се пред ви де ти за вер ни ке, чији 
пој мов ни си стем укљу чу је и све то и про фа но (до ме ни с раз ли чи тим але тич ким дис по зи ци-
ја ма), и за за го вор ни ке је дин стве не, про фа не он то ло ги је (Детелић 1989: 159–160; ryan 1991: 
40–41; PerušKo 2018; Делић 2020). Уо ста лом, Пе тар Ба ко тић је још 1937. ука зи вао на то да 
су и ре ал но (ред) и фан та стич но (чу до) об је ди ње ни ви шом струк тур ном рав ни: „Па ни изме-
ђу за ко на ре да и за ко на чу да (јер чу да су од сту па ња од ре да; до га ђа ји су прот ни за ко ни ма 
ре да) не би смје ло да бу де су прот но сти; а то је мо гу ће ако за ко ни чу да има ју огра ни че ну 
ври јед ност и ако за јед но са за ко ни ма ре да пот па да ју под је дан оп ћи за кон у ко је му се при-
вид не су прот но сти по ми ру ју“ (BaKotić 1937: 1).

22 Си но ви те ра ју мај ку од ку ће ка да оста ри и ви ше не мо же да ра ди („Ој ста ри це, ста-
ра на ша мај ка! / Но ге имаш, хо ди ти не мо реш, / Ру ке имаш, ра ди ти не мо реш, / Очи имаш, 
гле да ти не мо реш, / Сад нам, мај ко, од ко ри сти ни си, / Са да хо ди, ку да те би дра го!“; МH I, 38).
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Де вет си на до де вет ка ме на,
Де вет сна ха де вет ку ка ви ца,
Сва ка му жу над гла вом ку ка ше (Вук V, 218).

По истом обра сцу, под деј ством кле тве ко ју уби је на су пру га из ри че на 
са мр ти, у ка мен и зми ју тран сфор ми шу се у сло ве нач ком фол кло ру муж и 
ње го ва љу бав ни ца (SLP V/264/2; GoležKaučič 2012: 308). Кле тва се по пра-
ви лу ак ти ви ра и у на ра ти ви ма с те мом не по слу шне кће ри, би ло да је реч о 
пре да њи ма, где се ћер ка ко ја од би ја да по слу ша очев на лог пре тва ра у зми-
ју ко ја оста је да чу ва бла го,23 би ло да је реч о ба ла да ма, где се под деј ством 
мај чи не кле тве ћер ка пре тва ра у ри бу:

„Мо је ди те Ло вре нац,
Ни ти до ма се стри це.
Сла ла сам ју на во ду
У ква тер ну не ди љу,
Ни ме хти ла слу ша ти,
Ста ла се је че шља ти.
Љу то сам ју про кле ла
С оном мр злом во ди цом:
Да у во ди пли ва ла
Кај пло ву ћа ри би ца“ (МH I, 9).

С дру ге стра не, гре шни ци се у усме ном фол кло ру ка жња ва ју и пу тем 
ме та мор фо зе дру гих, и то је про стор где се ем па ти ја и прав да су спен ду ју 
на ра чун ег зем пла. Де вој ка ко ју про тив ње не во ље об љу бљу је хај дук –по-
бра тим пре тва ра се у зми ју, да би се гре шни ку, као и Св. Не де ља у срод ном 
ти пу си жеа, ови ла око гр ла (јастр., стр. 146).24 Да ле ко је, ипак, по зна ти ји 
при мер о зло срећ ном ку мо ва њу Гр чи ћа Ма ној ла (KrStić 1984: p. v. 169), који, 
ку му ју ћи „та на ној Гр ки њи“ и „би је лој Вла хи њи“, пот ку пљен зла том, ме ња 
жен ско че до за му шко.25 Кле тва мај ке ко јој је за ме ње но му шко де те, упр кос 
чи ње ни ци да она жен ско де те до слов но раз би ја о ка мен („Те раз ви ла оно 

23 Ка да гр меч ки краљ од лу чи да под на ле том сне га на пу сти кра љев ство, ње го ва нај-
мла ђа ћер ка ус про ти ви се јер јој је жао да оста ви бла го. Отац је про ку не да се пре тво ри у 
зми ју, ко ја ће са мо о Ђур ђев да ну јед ном из ла зи ти, и ако та да срет не мла ди ћа ко ји ће је 
по љу би ти – да се вра ти у људ ско об лич је и мом ку до не се бла го (ПалаВестра 2003: 135–136). 
Ово је је дан од фре квент ни јих мо ти ва усме них пре да ња о за ко па ном бла гу (уп. караноВић 
1989: 80; саМарџија 2012: 25).

24 У зми ју се, на мол бу упу ће ну Св. Не де љи, пре тва ра и де вој ка ко ја је по тен ци јал на 
жр тва ин це ста: „̓ Ми ли Бо же и Не ђе љо мла да, / Ства рај ме не у у зми ју ша ре ну, / Да се ва тим 
Ни ки око вра та.̓  / Бог је дра ги за ду шу спри мио, / Ства рао је у зми ју ша ре ну, / Ва ти ла се 
Ни ки око вра та“ (караноВић 1998: 13).

25 У пе сми не би ва ка жње на мај ка ко ја пот ку пљу је ку ма и мо ли га да ње но жен ско 
де те под мет не дру гој же ни, а њој да ње но. Жен ско де те би ва до слов но раз би је но о ка мен, 
и због то га ви ше си ле не ин тер ве ни шу.



че до лу до; / Али ни је му шко, но ђе вој ка! / Шњом уда ри о ка ме ну стан цу“), 
оства ру је се на на чин ко ји по су ро во сти не за о ста је за грч ким ми том. Маној-
лов син „про ме ће“ се у јаг ње, он га сре ће на пу ту, ко ље и је де, а по оста ци ма 
ба че ним у зоб ни цу пре по зна је га ка сни је и мај ка:

„Ја сам, љу бо, јаг ње до че као,
Убио га, па га ис пе као,
И од ње га, љу бо, об је до ва’,
И пле ће сам ме са оста вио;
Вр зи ру ку у зоб ни цу вран цу!“
Она ба чи у зоб ни цу ру ку,
Оно пле ће ме са до фа ти ла,
Ал’ је оно од ђе те та ру ка! (Вук II, 6)

4. С из у зет ком ме та мор фо зе де те та у јаг ње, ко је је у епи ку не су мљи во 
ушло под ути ца јем хри шћан ског има ги на ри ју ма и на ра ти ва о жр тво ва њу 
пр вен ца (Авра мо ва жр тва), епи ка, ли ри ка и ба ла де зна ју за прак тич но две 
тран сфор ма ци је – у пти цу и зми ју. Ку ка ви ца је у ли ри ци и пре да њи ма ста-
тус из бо ри ла за хва љу ју ћи кул ту мр твих и об ред ној прак си жа ље ња. Со ко 
и зми ја на шли су се ту по дру га чи јој ло ги ци. Те же ћи то ме да бу де на род на 
„исто ри ја“, усме на епи ка је фан та сти ку при хва ти ла пре вас ход но у до ме ну 
хи пер бо ле. Еп ски про та го ни сти над ре ђе ни су љу ди ма „по сте пе ну“, не „по 
вр сти“ (Frye 1979: 45–46), иа ко њи хо ви про тив ни ци мо гу ин кли ни ра ти мо-
ду су ро ман се (тро гла ва би ћа, џи но ви, ви ле, ка ме ни ти ју на ци и сл.). Ме та мор-
фо зе су се, оту да, при хва та ле са мо по из у зет ку, као вид Бож је ин тер вен ци је, 
ко ја је са ста но ви шта хри шћан ске дог ме – не у пит на. И то ва жи за епи ку, 
ко ли ко и за ба ла ду, ко ја је од по ла фан та сти ке и знат но уда ље ни ја.

Иа ко су ин тер пре та то ри раз ли чи тих про ве ни јен ци ја тран сфор ма ци ју 
у жи во ти ње ве зи ва ли за хо ли стич ко ег зи стен ци јал но ис ку ство и ар хе ти пе: 

Po sta ti ži val ni sa mo beg iz člo veš ke ga v ži val sko, ne gre za na za do va nje, 
kot se zdi v zgo raj ome nje nih pe smih, je po skus raz u me ti ži val, „bi ti ži val, 
to rej sem“ (derrida 2002), se pre le vi ti v ži val in se na to vr ni ti v člo veš ko te lo. 
Če bi se na ve za li tu di na Jun ga (1995), gre pri pre o bra zbi iz člo veš ke ga v 
ži val sko in na zaj, tu di za raz u me va nje „ži val ske“ na ra ve, s tem pa od pi ra nje 
člo veš ke ga po gle da na ži val ta ko, da ta ni več spo daj, pač pa v isti rav ni ni kot 
člo vek, mu je ena ko vred na (GoležKaučič 2012: 308) – 

фол клор ни кор пус по ка зу је да се ме та мор фо за афир ми ше са мо уко ли ко је 
из жи во ти ње у чо ве ка, сва ка дру га не га тив но је ко но ти ра на и пер це пи ра на 
као нај ве ћа мо гу ћа ка зна. Упр кос ши ро ком и ам би ва лент ном спек тру сим-
бо лич ких зна че ња ко је зми ја има у ми ту, фол кло ру и са вре ме ној кул ту ри, 
ме та мор фо за ис кљу чи во ак ти ви ра њен не га ти ван аспект: „Ме та мор фо за је 
тек сред ство – сли ка ко јом тре ба да се под у пру мо рал ни прин ци пи ко лек-
ти ва. У том сми слу сим бо ли за ци ја зми је пот пу но је окре ну та хтон ским 
сфе ра ма, злу и смр то но сном отро ву“ (саМарџија 2012: 32). Ни спо ра дич не 
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тран сфор ма ци је у жи во ти ње с не у пит но по зи тив ном сим бо ли ком – по пут 
го лу ба – ни су по зи тив не у укуп ном на ра тив ном ско ру: „Де вет си на, де вет 
ка ме но ва, / Де вет снаа, де вет лад ни сте на, / Два уну ка, два злат на го лу ба, 
/ Они ле те од сте не до сте не“ (Вук I, 205). По да так да ме та мор фо зе ин те гри-
шу ис ку ство људ ског и не људ ског, не по ти ру чи ње ни цу да се оне дво стру-
ко са гле да ва ју, сход но сме ру тран сфор ма ци ја. Бај ка с ка тарк тич ком ра до шћу 
пре тва ра жи во ти ње у љу де, али је су про тан смер у свим фол клор ним ре а ли-
за ција ма ве зан за де мон ске ди мен зи је и за нај су ро ви је ка зне, би ло да се у 
жи во ти ње тран сфор ми шу гре шни ци, би ло да се у њих тран сфор ми шу неви-
ни, ка ко би гре шни ци би ли ка жње ни. У по след њем слу ча ју, жр тве су при-
би је не са два ча вла – ем па ти је не ма ни из ем ске ни из ет ске пер спек ти ве: 
ак те ри при че жр тву ју их ег зем пла ра ди, слу ша о ци и чи та о ци при че цен трал-
ног на ра ти ва ра ди.26 При ча тих ме та мор фа оста је не ис при ча на. Тран сфор-
ми са ни за у век у жи во ти ње, на си лу об љу бље ни, ис ко ма да ни и по је де ни, ови 
ју на ци – и му шки и жен ски – оста ју ван сва ког фо ку са.
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Logic of transformation in oral folklore 

S u m m a r y 

On the basis of the material from Serbian oral folklore, the paper illustrates the 
logic of the modification of man into an animal in a whole range of genres, from the 
fairytale and tale, to the ballad and epic, based on the particular types of fantasy, strate-
gies of conceptualization and pragmatics of the text. The paper follows the directions of 
transformation and the connection of metamorphosis and sin (miracle, emanation of the 
transcendental), which is a foundation for the reconstruction of the position and “use” 
of animal in the anthropocentric model of the world. 
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Др Ду шко В. Пе ву ља

ПО Е ЗИ ЈА И ПО Е ТИ КА ЈО ВА НА СУН ДЕ ЧИ ЋА

На осно ву ис ка за има нент них пје снич ком сви је ту Јо ва на Сун-
де чи ћа, за тим ана ли зом ње го вих ста во ва о при ро ди по е зи је и сми-
слу умјет нич ког ства ра ња са оп ште них у пред го во ри ма пје снич ким 
зби р ка ма и не ко ли ким члан ци ма, на ста лим при год ним при ли ка ма, 
у тек сту се нај при је ус по ста вља ју мо гу ће ко ор ди на те и кон стан те 
по е тич ког кон цеп та, пје сни ка, ди пло ма те, све ште ни ка и за слу жног 
на ци о нал ног труд бе ни ка Јо ва на Сун де чи ћа. Зна тан про стор у рас-
пра ви по све ћен је и ње го вој би о граф ској сту ди ји о Бо жи да ру Пе тра-
но ви ћу, зна ме ни том пред став ни ку дал ма тин ских Ср ба у де вет на-
е стом ви је ку, лич но сти ко ја је умно го ме од ре ди ла и суд би ну на шег 
пје сни ка. За тим су, у дру гом ди је лу ово га тек ста, ана ли зи ра не глав-
не пје снич ке збир ке Јо ва на Сун де чи ћа и нај ври јед ни ја умјет нич ка 
оства ре ња у тим збор ни ци ма. Ука за но је на те мат ско-мо тив ски 
ре ги стар Сун де чи ће вог по ет ског сви је та, на ње го ву ве зу са до ми-
нант ним стил ским фор ма ци ја ма срп ске књи жев но сти дру ге по ло-
ви не де вет на е стог ви је ка те са гле дан књи жев но и сто риј ски ста тус 
овог не пра вед но за бо ра вље ног пје смо твор ца.

Кључ не ри је чи: Јо ван Сун де чић, по е ти ка, Бо жи дар Пе тра но-
вић, стил ске фор ма ци је, књи жев но и сто риј ски ста тус те мат ско-мо-
тив ски ре ги стар, умјет нич ка оби љеж ја.

1. У сво јој кри тич коби о граф ској сту ди ји о Јо ва ну Сун де чи ћу, све ште-
ни ку, пје сни ку и ди пло ма ти, Мар ко Цар је од мах на по чет ку при ми је тио: 
„Не ма мо жда срп ско га пје сни ка о ко је му се у Срп ству та ко ма ло пи са ло као 
о Јо ва ну Сун де чи ћу“ (Цар1902:1). У на став ку истог тек ста, и по ред из ре-
че ног, овај кри ти чар за кљу чу је: „Па ипак ће име ово га пје сни ка, по крај свих 
ње го вих сла бих стра на, ду го жи вје ти у успо ме ни при мор ски јех Ср ба, а 
не ке ће се ње го ве пје сме [...] очу ва ти ме ђу нај бо љим про из во ди ма срп ске 
му зе у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ви је ка“ (Цар1902:2). У до са да нај бо-
љој сту ди ји по све ће ној Јо ва ну Сун де чи ћу, Мар ко Цар је кри тич ки од мје ре но 
ука зао ка ко на до бре та ко и на ло ше стра не пје снич ког опу са ово га ства ра о ца. 



68

Оп ти ми стич ке ри је чи о ње го вој бу ду ћој пје снич кој суд би ни, из ре че не са 
мно го осно ва, ни су по твр ђе не у два де се том ви је ку. У оскуд ној ре цеп ци ји 
Сун де чи ће ве по е зи је, као по не ком пра ви лу, на гла ша ва не су ње не ма не, а 
пре ћут кив не не по ре ци ве умјет нич ке ври јед но сти.

По мно го број ним и ра зно ли ким по сло ви ма те по ет ском гла су и обим-
ном пје снич ком дје лу (ра чу на се да је по раз ли чи тим ча со пи си ма и у ау тор-
ским књи га ма пу бли ко вао око 800 пје са ма), Јо ван Сун де чић је био ис так-
ну та и по што ва на лич ност сво га до ба на знат ном ди је лу ју жно сло вен ског 
про сто ра. А пе ри од кроз ко ји се про те же ње го во ра зно стру ко дје ло ва ње и 
књи жев ни рад је сте чи та ва дру га по ло ви на де вет на е стог ви је ка. О Сун де чи-
ће вом зна ча ју у на ре че ном пе ри о ду рје чи то свје до чи Спо ме ни ца, ко ја је 1899. 
го ди не об ја вље на по во дом пе де се то го ди шњи це ње го вог ли те рар ног ра да 
(пр ву пје сму, под на сло вом Ана ни ја и Сап фи ра об ја вио је у Зо ри дал ма тин
ској 1848. го ди не)1. У овој књи зи об је ди ње ни су тек сто ви о Сун де чи ћу обја-
вље ни у број ним ју жно сло вен ским ча со пи си ма, у ко ји ма је из ра же но јед но-
ду шно по што ва ње пре ма сла вље ни ку.

Јо ван Сун де чић упо ко јио се 1900. го ди не, а ње го во дје ло ће не ду го за тим 
пре кри ти го то во пот пу ни за бо рав. При ка зу ју ћи књи гу Пе тра Бо жо ви ћа под 
на сло вом Јо ван Сун де чић, 1928. го ди не у Ле то пи су Ма ти це срп ске, Кре ши-
мир Ге ор ги је вић је на пи сао и сље де ће ри је чи: „Ј. Сун де чић иде ме ђу оне 
на ше ста ри је пе сни ке ко ји су у сво је вре ме би ли мно го чи та ни, док се да нас 
је два зна за њи хо во име. Као и то ли ки дру ги, Сун де чић је пао у за бо рав баш 
због оно га због че га је нај ви ше сла вљен: по дра жа ва ња на род не по е зи је, и 
па три от ских ти ра да и пре не ма га ња. Вре ме је пре га зи ло про дук те обич ног 
ма нир ског сти хо твор ства, ко је у ства ри не ма ни ка кве ве зе са пра вом по е зи-
јом. По ја ве ових пе сни ка мо гу би ти ве о ма за ни мљи ве још је ди но у кул тур-
но и сто риј ском по гле ду, као до ку мент ду хов ног на стро је ња та да шње пу бли-
ке, и као при лог за упо зна ва ње ни воа ње ног књи жев ног уку са и обра зо ва ња“ 
(георгијеВић1928:467–468).

Иа ко је овај суд о Сун де чи ће вој по е зи ји пре о штар, ври је ме ко је је до ла-
зи ло ипак је по твр ди ло из не се не ста во ве. За њих је Ге ор ги је вић на шао упори-
ште у Бо жо ви ће вој књи зи ко ју је пред ста вио, а у ко јој је ау тор из нио ви ше 
из ра зи то не га тив но кри тич ки ин то ни ра них су до ва о Сун де чи ћу. На јед ном 
мје сту у сту ди ји о Сун де чи ћу Пе тар Бо жо вић пи ше: „Као лир ски пе сник 
Јо ван Сун де чић ни је уна пре дио на шу ли ри ку. Мо ти ви су ње го вих пе са ма 
оп ште ства ри, а о ка квој про сеч ној умет но сти у овим пе сма ма не мо же бити 
го во ра. Све су оне без ма ште и осе ћа ња, свуд је сув и хла дан. Пе вао ро ду, 
љу ба ви, или из но сио бо ло ве сво га ср ца, он на нас оста вља слаб ути сак. Он се 
уси ља ва да се поп не до пра ве ли ри ке, али су му пе сме без вред но сти и он се 
без у спешнпо ста рао да нам оста ви сти хо ве пу не жи во та и зву ка“ (БожоВић
1928:26).

1 Ју би леј је оби ље жен 1898. го ди не, а Спо ме ни ца је штам па на на ред не го ди не.
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Дје ло овог пје сни ка је у два де се том ви је ку пот пу но мар ги на ли зо ва но, 
ње го вих пје са ма не ма у нај зна чај ни јим ан то ло гиј ским из бо ри ма срп ске по-
е зи је, спо ред но мје сто до би ја у Исто ри ји срп ске књи жев но сти Јо ва на Дере-
ти ћа, а по је ди нач них ра до ва о ње му го то во да и не ма. Ма ло број ни тек сто-
ви у ко ји ма се Сун де чић по ми ње нај ма ње се ти чу ње го ве по е зи је, ви ше су 
кул тур но и сто риј ског ка рак те ра. У ову гру пу спа да текст Ду ша на Вук са на 
под на сло вом Ди ми три је Ру ва рац и Јо ван Сун де чић, об ја вљен 1934. го ди не 
у Ле то пи су Ма ти це срп ске. 

На на чел но књи жев но и сто риј ско пи та ње, ко је се ну жно мо ра по ста ви-
ти по сли је на ве де них кон ста та ци ја, а ко је гла си: за што јед но књи жев но 
дје ло, при зна то и при хва та но у ври је ме по ја вљи ва ња, у не ком дру гом вре-
ме ну, ко је ну жно не мо ра би ти на ро чи то вре мен ски уда ље но, па да у пот пу ни 
за бо рав, од го вор мо же би ти крај ње јед но ста ван: за то што је то дје ло ма ле 
књи жев не ври јед но сти, ефе мер ног умјет нич ког ка рак те ра, као и за то што се 
уку си и по е тич ке про це ду ре у од ре ђе ним вре мен ским ци клу си ма ми је ња ју. 
И је дан и дру ги ар гу мент мо гли би се на ве сти и по во дом суд би не књи жев-
ног дје ла Јо ва на Сун де чи ћа, али би смо ти ме оста ли ус кра ће ни за ре ле ван тан 
од го вор на на при јед по ста вље но пи та ње. Срп ска књи жев на исто ри ја би ље жи 
и су прот не про це се: број на су књи жев на дје ла ко ја ни су би ла при хва ће на у 
мо мен ту об ја вљи ва ња, да би на кнад но би ла ре а фир ми са на и чак ушла у оно 
што би смо мо гли на зва ти књи жев ним ка но ном. До вољ но је са мо на ве сти слу
чај Ла зе Ко сти ћа и суд би ну ње го ве нај гла со ви ти је пје сме па да се по твр ди 
ре че но. Украт ко, књи жев но и сто риј ска сви јест је, из чи та вог ни за оправ да них, 
али не ри јет ко и те шко схва тљи вих раз ло га, се лек тив на, због че га је спи сак 
за бо ра вље них и нео прав да но скрај ну тих срп ских пи са ца при лич но оби ман.

Да ли је у књи жев но и сто риј ским про у ча ва њи ма, за тим ан то ло гиј ским 
и еди циј ским пре зен то ва њи ма, мо гућ но по ми ри ти ста но ви ште про шло сти 
и ста но ви ште са да шњо сти? То, та ко ђе, на чел но пи та ње мо же се по ста ви ти 
и по во дом са гле да ва ња и пре зен то ва ња књи жев ног дје ла Јо ва на Сун де чи ћа, 
али и по во дом суд би не умјет нич ки ре пре зен та тив ни јих пи са ца срп ске књи-
жев но сти. Сми сао књи жев но и сто риј ских ре ин тер пре та ци ја и ре ва ло ри за-
ци ја под ра зу ми је ва по ку шај од го во ра и на на ве де на пи та ња, а у раз ма трач-
ки ком плекс укљу чу је књи жев но и сто риј ске, књи жев но кри тич ке, есте тич ке, 
ак си о ло шке и ре цеп циј ске мо мен те.

За то би се на ша те мељ на ди ле ма мо гла на сље де ћи на чин фор му ли са ти: 
За што је Сун де чи ће во дје ло би ло при хва та но и ци је ње но у свом вре ме ну, 
ко ја су уну тра шња умјет нич ка оби љеж ја то ме до при ни је ла, за што је не ду го 
по сли је пје сни ко ве смр ти па ло у го то во пот пу ни за бо рав и, ко нач но, ка ко 
се да нас од но си ти пре ма то ме дје лу, да ли оно да нас по сје ду је знат ни ју 
књи жев ну ври јед ност? Да би смо на зна чи ли од го во ре на ком плекс на ве де них 
про бле ма, нео п ход но је нај при је ви дје ти ка кав је Сун де чи ћев ста тус у нај-
ва жни јим исто ри ја ма срп ске књи жев но сти.

У сво јој По ви је сти књи жев но сти хр ват ске и срп ске хр ват ски исто ри-
чар књи жев но сти Ђу ро Шур мин би о би бли о граф ским мо де лом уоб ли ча ва 
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пор трет Јо ва на Сун де чи ћа. Шур мин, ме ђу оста лим Сун де чи ће вим по слови-
ма, из два ја ње го во уре ђи ва ње Дал ма тин ског гла сни ка те из да ва ње Ка чи ће вог 
Ал бу ма. Од по је ди нач них пје са ма Шур мин ис ти че Вр шид бу те на ро чи то 
под вла чи ју жно сло вен ску ми сао ко јом је про же то ово дје ло. На кра ју крат-
ког одјељ ка о Сун де чи ћу, овај исто ри чар до но си и ври јед но сни суд о ње му: 
„Ње го ве се пје сме од ли ку ју ље по том об ли ка, пле ме ни то шћу ма ште и ду би ном 
осје ћа ња“ (ШурМин1898:183). Сун де чи ћев књи жев ни рад, у сво јој Исто ри ји 
срп ске књи жев но сти, ко ја је иза шла 1903. го ди не у Но вом Са ду, пред ста вља 
и Јо ван Гр чић. Овај књи жев ни исто ри чар до но си ис цр пан при каз жи во та и 
ра да Јо ва на Сун де чи ћа, пи ше о те мат ској ра зно вр сно сти ње го ве по е зи је, али 
се не опре дје љу је за ана ли зу или вред но ва ње би ло ког по је ди нач ног ње го-
вог дје ла. Гр чић се та ко од но си и пре ма дру гим пи сци ма уне се ним у сво ју 
књи гу, огра ни чен књи жев но и сто риј ском кон цеп ци јом чи ји је био сљед бе ник. 
По ре ди ли се ње го во ви ђе ње Сун де чи ће вог ра да са на чи ном об ра ђи ва ња 
дру гих пи са ца, ви дје ће се да је пје сник Кр ва ве ко шу ље у по ме ну тој књи зи 
до био за па же но мје сто (грчић1903:136). Ти хо мир Осто јић у сво ју Исто ри ју 
срп ске књи жев но сти, по смрт но об ја вље ну 1923. го ди не, не уно си Сун де чи ћа 
– те шко је за кљу чи ти да ли због ври јед но сних кри те ри ју ма или, што ће би ти 
вје ро ват ни је, због то га што дио Осто ји ће ве књи ге у ко јем се об ра ђу је но ви ја 
књи жев ност ни је за вр шен.

У Исто ри ји но ве срп ске књи жев но сти Јо ван Ске р лић жи вот и рад Јова на 
Сун де чи ћа при ка зу је на го то во дви је стра ни це. За раз ли ку од дру гих књи жев-
них исто ри ча ра – сво јих са вре ме ни ка, Скер лић се ба ви и вред но ва њем Сун де-
чи ће ве по е зи је. Он за Сун де чи ћа ка же да је био пје сник ко ји се ни је ми је њао 
те да је сво је ро до љу би ве ми сли у пје снич ком об ли ку ка зи вао „увек истим и 
мо но то ним сти хо ви ма“. Сун де чић је, пре ма Скер ли ће вој оцје ни, не о ри ги нал-
ни пје сник, по дра жа ва лац на род не по е зи је, чи је пје сме гу бе књи жев ни зна чај 
ка да се не са гле да ва ју у кон тек сту на ци о нал них и по ли тич ких бор би у чи јој су 
слу жби би ле. За Јо ва на Сун де чи ћа Скер лић ка же да је био „нај по зна ти ји и нај-
чи та ни ји срп ски пи сац код Хр ва та“ (скерлић2006:257–258), а за тим на во ди 
оно што и сви дру ги књи жев ни исто ри ча ри при је и по сли је ње га: чи ње ницу 
да је Сун де чи ће ве Иза бра не пје сме 1889. го ди не из да ла Ма ти ца хр ват ска.

Пред го вор за Иза бра не пје сме Јо ва на Сун де чи ћа у по ме ну том из да њу 
на пи сао је Ху го Ба да лић. И он се усред сре дио на ис цр пан пре глед Сун де чи-
ће вог ра да, али без упу шта ња у ана ли зу по је ди них пје са ма. На кра ју пред-
го во ра Ба да лић не раз ма тра естет ске ври јед но сти Сун де чи ће ве по е зи је, већ 
украт ко из ла же раз ло ге пје сни ко ве по пу лар но сти: „Но јед но је већ да нас 
утвр ђе но, а то при зна ју ком пе тент ни кри ти ча ри и на ше га и стра них на ро да, да 
сав пје снич ки ње гов рад но си на се би чи сто на род но оби љеж је и да се осо-
би то од ли ку је пле ме ни том по ли тич но-на род ном тен ден ци јом, ко јој се наш 
пје сник ни ка да и ни ко ме за љу бав ни је из не вје рио“ (сунДечић1898:15).

Та ко се пре ма Сун де чи ћу од но се књи жев ни кри ти ча ри и књи жев ни 
исто ри ча ри – ње го ви са вре ме ни ци. Ка кав је Сун де чи ћев ста тус у исто ри-
ја ма књи жев но сти ко је су се по ја ви ле у на ше ври је ме? 
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Јо ван Де ре тић у Исто ри ји срп ске књи жев но сти Сун де чи ће во пје снич-
ко дје ло од ре ђу је као „по пу лар ни на род ски об лик ро ман ти зма“, а за ње го ве 
пје сме ка же да су пи са не „у јед но став ном теч ном али мо но то ном на род ном 
сти ху, без ду би не и ори ги нал но сти“ (Деретић2007:708). На ма се чи ни да је 
нај тач ни је књи жев но и сто риј ски ста тус Сун де чи ће вог дје ла од ре дио Ду шан 
Ива нић у сво јој књи зи Књи жев ност Срп ске Кра ји не. Сун де чи ће во дје ло је, 
пре ма Ива ни ће вом ви ђе њу, „фол клор на ва ри јан та срп ског ро ман ти зма“, а он 
пје сник ко ји се, су прот но оно ме што је твр дио Скер лић, ми је њао, чак се по-
ка зи вао отво ре ним за ра зно ли ке ути ца је. У Сун де чи ће во пје снич ко дје ло 
укљу че ни су ра зно ли ки фол клор ни и исто риј ски мо ти ви, ка рак те ри ше га 
ро ман ти чар ска по ли ме трич ност сти ха те жан ров ски об ли ци ти пич ни за ову 
епо ху срп ске књи жев но сти. Нај зад, Ива нић ис ти че и ути цај срп ских пјесни-
ка на Јо ва на Сун де чи ћа: Ра ди че ви ћа, Сте ри је, Ње го ша, Јак ши ћа и дру гих. 

По во дом оби ље жа ва ња сто го ди шњи це дру штва „Сун де чић“ из Лив на, 
у Ба ња лу ци је 2007. го ди не одр жан на уч ни скуп по све ћен жи во ту и ра ду 
Јо ва на Сун де чи ћа. Тим до га ђа јем је на кон ви ше де це ни ја ње гов опус по стао 
пред мет ис тра жи вач ке па жње. Го ди не 2009. у Ба ња лу ци је об ја вљен збор-
ник ра до ва под на сло вом Јо ван Сун де чић: све ште ник, пје сник, ди пло ма та, 
у чи јем су сре ди шњем ди је лу пре зен то ва ни ра до ви под не се ни на исто и ме-
ном на уч ном ску пу. Пред мет на уч не па жње у за себ ним ра до ви ма би ла је 
раз гра на та и бо га та по ли тич ка, про свјет на и ди пло мат ска дје лат ност Јо ва на 
Сун де чи ћа, по себ но са рад ња са кња зом Ни ко лом Пе тро ви ћем, за тим њего ва 
љу бав на ли ри ка, књи жев но и сто риј ски ста тус те књи жев ни при ло зи об ја вље-
ни у ли сту Цр но гор ка, ко ји је на Це ти њу из ла зио 1884. и 1885. го ди не. По ред 
увод них, при год них ри је чи са отва ра ња по ме ну тог ску па, овај збор ник са-
др жи још и по је ди не тек сто ве из ре цеп ци је Сун де чи ће вог дје ла, као и неве-
лик из бор из ње го вог пје снич ког опу са (сунДечић2009).

2. Јо ван Сун де чић ро ђен је 6. ју ла 1825. го ди не у се лу Го ли ње ву, по крај 
Лив на. Сун де чи ћи су по ри је клом из Тре бје се, код Ник ши ћа, у Цр ној Го ри. 
Ка да је имао три го ди не, по ро ди ца му се пре се ли ла у Дал ма ци ју. Го ди не 
1837. Тур ци су опљач ка ли и за па ли ли има ње ње го вог оца Пе ре Сун де чи ћа. 
Код фра та ра фра ње ва ца у Имот ском на у чио је чи та ти и пи са ти, што се може 
сма тра ти пр вим ко ра ци ма у ње го вом шко ло ва њу. Два раз ре да основ не шко-
ле за вр шио је на ита ли јан ском, код учи те ља дон Пе тра Пе о ти ја у Имот ском. 
У Ма кар ској је свр шио основ ну шко лу, док је ћи ри лич но пи смо на у чио код 
пра во слав них ка лу ђе ра у Гла ви ни. На мје ра Сун де чи ће вог оца би ла је да 
си на по ша ље у ма на стир Жи то ми слић да се за ка лу ђе ри. Сун де чи ћев су срет 
са Бо жи да ром Пе тра но ви ћем био је од пре лом ног зна ча ја у ње го вој жи вот ној 
пу та њи. Пе тра но вић га ша ље у ма на стир Св. Ар хан ђе ла, на ри је ци Кр ки, 
код игу ма на Сте ва на Кне же ви ћа, гдје је учиo ста ро слов ен ски је зик. Та ко ђе, 
по Пе тра но ви ће вој пре по ру ци, 1843. го ди не упи су је За дар ску бо го сло ви ју. 
По ред бо го слов ских, Сун де чић ов дје учи и ху ма ни стич ке и фи ло соф ске на-
у ке. За ври је ме шко ло ва ња у За дар ској бо го сло ви ји, Сун де чић из ре зу је сит не 
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сли ке у шим ши ро вом др ве ту и по ка зу је ли јеп дар за ову вр сту умјет но сти. 
Ис ка зи вао је у мла до сти ре зач ке, цр тач ке и сли кар ске спо соб но сти. У ча-
со пи су Сло ви нац, у ви ше на ста ва ка, кра јем 1878. и по чет ком 1879. го ди не, 
об ја вио је оп шир ну сту ди ју о жи во ту и ра ду Бо жи да ра Пе тра но ви ћа. На 
по чет ку тог тек ста Сун де чић пи ше: „Два су чо вје ка осо би то упли ви са ла на 
мој ду шев ни раз ви так у мо ји јем мла ди јем до ба ма. Је дан је Фра не Сал ге ти 
Дри о ли (Salg het ti Dri o li), За дра нин, ври је дан и да ро вит сли кар дал ма тин ски, 
а дру ги је др Бо жи дар Пе тра но вић, Ши бен ча нин, вр сан до мо љуб и по кре тач 
на род не књи ге у Дал ма ци ји. Оба ова чо вје ка већ су се упо ко ји ла. За њи хо-
ва жи во та, оба дво ји цу сам ви со ко ци је нио, али им мо је пе ро ни је ни кад по-
ла ска ло; оба дво ји цу сам љу био, ал’ се је та мо ја љу бав по ка зи ва ла са мо у 
из ра зи ма мо је га пре ма њи ма исти ни то га ува же ња. Њих ви ше не ма; ама је 
пре о ста ла у ме ни искре на хар ност, ко ја ме је ва зда оду ше вља ва ла пре ма 
овој дво ји ци му же ва; пре ма ови јем мо ји јем до бро тво ри ма. Ни је су ме они 
по ма га ли ни сре бром ни зла том: по ма га ли су ме свје том и вр ли јем при мје-
ром. За та ки очин ски за јам, зар би си нов ски дуг не под ми рен мо гао оста ти?... 
Ни по што.“ 

Као ства ра лац се пр ви пут огла ша ва у Зо ри дал ма тин ској (1848), у ко-
јој об ја вљу је пје сму Ана ни ја и Сап фи ра. По за вр шет ку За дар ске бо го сло ви је, 
1848. го ди не, Сун де чић се оже нио и за по пио, на кон че га по ста је ка пе лан и 
учи тељ у се лу Пе ро је у Ис три. У За дру 1850. го ди не об ја вљу је пје снич ку 
збир ку под на сло вом Ср це. Го ди ну 1851. про во ди у Же га ру, као ад ми ни стра-
тор па ро хи је, да би за тим био пре мје штен у Скра дин, гдје је дви је го ди не 
про вео и истом зва њу. У Ал бу му, при ре ђе ном по во дом сто го ди шњи це Ан дри-
је Ка чи ћа, об ја вљу је спјев Вр шид ба, ко ји је на и шао на из у зе тан при јем и био 
об ја вљен у ви ше из да ња. Два де сет осам го ди на ка сни је на пи са ће и на ста вак 
овог спје ва и об ја ви ти га под ин те грал ним на сло вом Сје тва и вр шид ба. У 
бо го сло ви ји ра ди до 1863. го ди не. Сун де чић је те шко под нио гу би так про-
фе сор ске ка те дре у За дру. О то ме ка ко се осје ћао, при ти снут те шким ма те-
ри јал ним не да ћа ма, оста вио је лир ско свје до чан ство у сво јој зна чај ној пје сми 
под на сло вом Ју нак.

Еп ско-лир ски спјев под на сло вом Кр ва ва ко шу ља об ја вљу је 1864. го-
ди не у За дру (ћи ри ли цом и ла ти ни цом) у пет хи ља да при мје ра ка, што је за 
оно вре ме не кул тур не и из да вач ке при ли ке би ла не сва ки да шња при јат на 
ри јет кост.

Са по бра ти мом Ми хо ви лом Па вли но ви ћем пу ту је у Бе о град и том при-
ли ком по сје ћу је сље де ћа мје ста: Трст, Љу бља ну, За греб, Ђа ко во, Ву ко вар, 
Срем ске Кар лов це и Но ви Сад. Код Јо си па Ју ра ја Штро ма је ра оста ју осам 
да на. Ка да је Сун де чић са Це ти ња пу то вао у Праг ра ди на бав ке штам па ри је, 
1865. го ди не, Шро сма јер му као по моћ да је 3000 фо рин ти. У Бе о гра ду је Сун-
де чи ћу Или ја Га ра ша нин обе ћао мје сто про фе со ра. Лич ни се кре тар кне за 
Ни ко ле по ста је 1864. го ди не, ка да се са по ро ди цом на ста њу је на Це ти њу. Три 
го ди не доц ни је, на крат ко, од ла зи у Бе о град, гдје не до би ја обе ћа но про фе-
сор ско мје сто. Вра ћа се на Це ти ње и би ва име но ван за др жав ног се кре та ра.
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За ври је ме ско ро де се то го ди шњег бо рав ка на мје сту се кре та ра кне за 
Ни ко ле, Јо ван Сун де чић оба вља ви ше за па же них ди пло мат ских по сло ва. 
На пи сао је пр ву цр но гор ску хим ну Уба вој нам Цр ној Го ри (1865), на чи ји 
текст је му зи ку ком по но вао Чех Ан тон Шулц. Це тињ ски ми тро по лит га је 
про из вео за про то пре зви те ра с пра вом да но си на пр сни про то је реј ски крст 
(1869). Истe ове го ди не од ла зи у Беч да са пред став ни ком ру ског по слан ства 
Ра јев ским до го во ри ста тут за Це тињ ску бо го сло ви ју, ко ју исте го ди не осни-
ва, иа ко се по ме ну ти до го во ри ни су за вр ши ли успје шно. С кне же вом до зво-
лом сам из ра ђу је ста тут, ко ји ће доц ни је би ти по твр ђен од Све тог си но да. 
У Бе чу је бо ра вио и 1871. го ди не ра ди скла па ња ви ше по ли тич ких кон вен-
ци ја (скла па по год бу за со, об ја шња ва беч кој вла ди зна чај из град ње кол ског 
пу та од Ко то ра до Це ти ња и Ри је ке Цр но је ви ћа, итд.). На по ли тех нич кој 
из ло жби у Мо скви (1872) упо зна је се са број ним ру ским књи жев ни ци ма и 
др жав ни ци ма.

Од 1874. го ди не на ста њу је се у Ко то ру. Кнез Ни ко ла му да је от пуст, 
али оста је ње гов по ча сни се кре тар, са од ре ђе ном го ди шњом пен зи јом од 400 
фо рин ти. Ру ски цар Алек сан дар II до дје љу је Сун де чи ћу до жи вот ну пен зи ју 
од 600 ру ба ља го ди шње. О Сун де чи ће вом бо рав ку на Це ти њу Мар ко Цар је 
у сту ди ји о ње му на пи сао и сље де ће: „На Це ти њу је Сун де чић, ма ли јем пре-
тр гом од не ко ли ко мје се ци про вео и кне же вој и на род ној слу жби мал’те не 
пу ни јех де сет го ди на, и те го ди не спа да ју мо жда ме ђу нај буј ни је и нај бла го-
род ни је го ди не ње го ва пје снич ког ства ра ња. Сун де чић се у то до ба ис ти че 
као за но сни гла сник сла ве и ју на штва кр шне цр не Го ре, и ту је уло гу он 
сја но оправ дао ни зом по ет ски јех са ста ва ка, у ко ји јем се оно на ше по но си то 
сти је ње, ску па са на ро дом сво ји јем, огле да као сли ка у очи њој зје ни ци“.

Го ди не 1884. Јо ван Сун де чић до жи вља ва ве ли ку по ро дич ну тра ге ди ју, 
уми ру му од ра сли си но ви Ве ли мир и Пе тар. Збир ку Оди сја ји ро ди тељ ског 
ср ца (1885) по све ћу је тој лич ној не сре ћи. У пред го во ру ове је дин стве не књи-
ге на во ди: „Она је још слат ка оду га успо ме ни два ју си но ва, два ју вр ли јех 
под мла да ка, ко је је зла и не ми ла суд би на, као дви је ки те и зе ле не гра не, не-
по штед но од ср ца от че ну ла стар цу оцу и сјет ној остар је лој мај ци“. На кон 
крат ког уво да, сли је де би о граф ске би ље шке о си но ви ма Ве ли ми ру и Пе ри, 
а на кон Сун де чи ће ве збир ке и књи га пје са ма ње го вог си на Пе ра под на сло-
вом Ср це и љу бав.

Упр кос пен зи о ни са њу, на ста вио је да за цр но гор ски двор оба вља по вјер-
љи ве ди пло мат ске по сло ве. Тре ба по себ но на гла си ти да је као цр но гор ски 
пу но мо ће ник у Ри му са Све том сто ли цом скло пио кон вен ци ју о ус по ста вља-
њу Бар ске ка то лич ке би ску пи је (1886) те да је из деј ство вао да се у ка то лич-
ким хра мо ви ма слу жба оба вља на сло вен ском је зи ку.

Срп ска ко тор ска омла ди на је 6. апри ла 1898. го ди не оби ље жи ла пе де-
се то го ди шњи цу Сун де чи ће вог књи жев ног ра да. На ред не го ди не је у Др жав-
ној штам па ри ји на Це ти њу об ја вље на Спо ме ни ца по све ће на овом ју би ле ју.

Све ште ник, пје сник, ди пло ма та, про фе сор За дар ске бо го сло ви је, Јо ван 
Сун де чић био је чо вјек ве ли ке рад не енер ги је, по кре тач, уред ник и са рад ник 
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број них књи жев них ча со пи са. Уре ђи вао је Гла сник дал ма тин ски (1860–1861); 
у За дру је 1863. го ди не по кре нуо књи жев ни лист Зви је зду. На кон осни ва ња 
Ма ти це дал ма тин ске по стао је уред ник На род ног ко ле да ра (за 1863. и 1864). 
Уре ђи вао је цр но гор ски го ди шњак Ор лић (1866–1884). Био је вла сник ли ста 
Ma ha ba ra te, за уред ни ка је име но вао Си му По по ви ћа. Од 1871. го ди не овај 
лист је иза ла зио под на зи вом Цр но го рац, а ње гов књи жев ни до да так на зван 
је Цр но гор ка. По ред све га по бро ја ног, уре ђи вао је и це тињ ску Про свје ту 
(1892–1894).

За свој рад Јо ван Сун де чић до био је број на од ли ко ва ња и при зна ња, 
ме ђу њи ма и не ка углед на ино стра на. На во ди мо ов дје да га је Срп ско уче но 
дру штво 1869. го ди не име но ва ло за сво га по ча сног чла на, што је 1893. годи-
не по твр ди ла и Срп ска кра љев ска ака де ми ја.

Јо ван Сун де чић упо ко јио се 19. 7. 1900. го ди не у Ко то ру.

3. Јо ван Сун де чић за жи во та је штам пао ско ро че тр де сет за себ них пу-
бли ка ци ја, од ко јих зна тан дио ни је био ве ли ког оби ма. Од пје снич ких збир-
ки тре ба по себ но из дво ји ти сље де ће: Низ дра го цје них би се ра (1856), Кр ва ва 
ко шу ља (1864), Љу бав и цви је ће (1882), Ту жна књи га: оди са ји ро ди тељ ског 
ср ца (1885), Сје тва и вр шид ба (1888) те Ми ље и оми ље (1893). Ма ти ца хр ват-
ска је 1889. го ди не, у ре дак ци ји Ху га Ба да ли ћа, об ја ви ла Иза бра не пје сме 
Јо ва на Сун де чи ћа. Те мат ски ре ги стар обим ног пје снич ког опу са Јо ва на Сун-
де чи ћа од ли ку је из ра зи та ра зно вр сност, а тре ба при ми је ти ти да је ин тен-
зи тет ње го вог пје ва ња био у очи глед ној ве зи са пре о ку пи ра но шћу дру гим 
по сло ви ма (на ро чи то за ври је ме слу жбо ва ња на Це ти њу), као и са ин тим ним 
жи вот ним окол но сти ма ко је су ини ци ра ле ње го во по ет ско ис ка зи ва ње. Пи-
сао је мо рал но-по уч не, ро до љу би ве (сна жно осло ње не на на род ну по е зи ју) 
те љу бав не пје сме. У на при јед по ме ну том из бо ру Сун де чи ће вих пје са ма у 
из да њу Ма ти це хр ват ске и из бо ру Ху га Ба да ли ћа, ко јим је Сун де чи ћу учи-
ње на не ма ла част, за сту пље не су пје сме ко је по твр ђу ју ову те мат ско-мо тив-
ску ра зно вр сност.

Сун де чи ће ва по е зи ја, ко ја је по уну тра шњим свој стви ма нај бли жа ро-
ман ти чар ској по е тич кој про це ду ри (али се не мо же ис кљу чи во за њу ве зи-
ва ти), те ме љи се на ње го вим нај ин тим ни јим жи вот ним мо мен ти ма, али су 
ње ни из во ри не ри јет ко и лек тир ни. Са свим је ра зу мљи во, с об зи ром на 
пје сни ко во шко ло ва ње и бо ра вак у Дал ма ци ји, што код ње га при ви ле го ван 
ста тус има ју ита ли јан ски пје сни ци, чи је сти хо ве че сто узи ма за мо то сво јих 
пје смо тво ра или их на дру ге ин тер тек сту ал не на чи не, ди рект но или по сред-
но, упли ће у свој умјет нич ки сви јет. То је то ли ко уче ста ло у ње го вим пје-
сма ма да из ма ни ра пре ра ста у не ку ду бљу уну тра шњу по тре бу и ду хов ну 
бли скост са они ма ко је при зи ва.

Број не су пје сме Јо ва на Сун де чи ћа у ко ји ма овај пје сник те ма ти зу је 
са мо по ет ско ства ра ње, што зна чи да је код ње га, као и код дру гих плод них 
и са мо свој них пје сни ка, ми сао о по е зи ји нео дво ји ва од са мог пје снич ког 
ства ра ла штва. Те ми сли, за о дје ну те у пје снич ко ру хо, из дво је не и по сма тра не 
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за себ но, пред ста вља ју скуп за ни мљи вих по е тич ких ис ка за, про ми шља ња о 
по е зи ји ко ја ни су на су мич на, јер нам от кри ва ју пје сни ка ко ји сли је ди свој 
пје снич ки ин стинкт и не пре ста но га освје шћу је, па и он да ка да се угле да 
на дру ге, ка да је под ути ца ји ма (на ро чи то је вид но и по пје сни ка штет но 
угле да ње на на род ну по е зи ју).

О пје снич ком ства ра њу Сун де чић про го ва ра и у сво јим тек сто ви ма, 
бе сје да ма или пред го во ри ма пје снич ким књи га ма. У освје тља ва њу ње го ве 
по е зи је и по е ти ке, ти мо мен ти мо ра ју се раз мо три ти са на ро чи том па жњом. 
У том сми слу по себ но је не за о би ла зна Сун де чи ће ва бе сје да из го во ре на у 
Ко то ру по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња пје сни ка Си ме Ми лу ти но ви ћа Са-
рај ли је. Тај по вод Сун де чић је схва тио као при ли ку да ода по част Са рај ли ји, 
али и да из не се сво је ми сли о по е зи ји и пје сни ку, да у ро ман ти чар ском духу 
ис так не ва жност пје смо твор ства. Већ на по чет ку све ча не бе сје де, ве ли наш 
пје сник, у ду ху ен ту зи ја стич ке по е ти ке, ко ја сво је ко ри је не има у Пла то но-
вим на у ча ва њи ма, да је по е зи ја искра бо жан стве но сти, а пје сник иза бра
ник бо жи је бла го де ти, про рок, об ли ча тељ свјет ских зло ћа и не прав ди. За тим 
се на во де нај слав ни ји пје сни ци кроз исто ри ју и о њи ма из но се крај ње са-
же те али ин те ре сант не оп сер ва ци је. На да ље, твр ди Сун де чић, пје сни ци су 
спа со но сни учи те љи, бла го вје сни ци, апо сто ли, по кло ни ци бо гу и људ ству; 
њи хо ве за да ће и оба ве зе су ве ли ке, јер су ду жни „свом сна гом и си лом сво га 
осје ћа ња љу би ти: сво ју вје ру, сво ју до мо ви ну, сво је име и свој за ви чај“. Зане-
се ни ље по том, њи ма је у за дат ку ље по ту обо жи ти и сво јом ча сном љу ба вљу 
обе смр ти ти. Из ових ри је чи не иш чи та ва мо са мо пје сни ко ве ми сли о по-
е зи ји већ ње гов по ет ски про грам, ко ји ће он са још не ко ли ко ва жних ком-
по нен ти до пу ни ти у бе сје ди о Са рај ли ји, али и по твр ди ти, при је и по сли је 
из го во ре ног сло ва, у свом пје снич ком дје лу.

Ва жно је и ње го во па жљи во ди стинк ти ра ње из ме ђу пје сни ко вих на-
ци о нал них ду жно сти и со ци јал не ан га жо ва но сти, ко ја не ри јет ко скли зне у 
про стор по ли тич ке ефе мер но сти: „С об зи ром на тô, ре као је уче ни Фран цуз 
Ди Шам (De Camp), да Пје сник мно го гу би од сво га угле да по што се ба ци 
у вр тлог по ли ти ке. Но ја бих се и пак усу дио ту Ди Ша мо ву из ре ку ова ко 
ис пра ви ти: Пје сник мно го гу би од сво га угле да, ва зда, ка да се год ба ци у 
вр тлог оче вид не стра нач ке по ли ти ке, по што у ово ме слу ча ју не из бје жи во 
по ста не он не ис кре ни јем и не и сти ни ти јем. Али, кад Пје сник искре но и по-
ште но, дје лом и сло вом, уста је на обра ну сво га и сво ји не: у том слу ча ју, не 
са мо што ни шта не гу би од свог угле да; не го, на про тив, он, тај свој углед, 
на ви ши сте пен по ди же и уз но си“ (сунДечић1893:6).

Нај зад, ка да је ри јеч о Сун де чи ће вим по е тич ким ста во ви ма и про ми-
шља њи ма о пје смо твор ству, ври је ди ов дје на ве сти и ње го во за па жа ње о ме-
ђу од но су пје сни ка и фи ло зо фа: „Ох, пре дра ги Бо же!... у ка квом ли је ми стич ком 
скла ду ду ша пје сни ко ва са ду шом му дра ца?!... Пје сник нас бу ди и по ди же; 
а му драц – учи и упу ћу је. Пје сник нас за но си и со ко ли; а му драц нас – сна жи 
и укр је пљу је. Пје сник нас од ви ја у под не бе сне про сто ре; а му драц нам ука-
зу је спо со бе да не кло не мо у на ши јем под ви зи ма. Пје сник нам обо га ћу је и 
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обла го ро ђу је ср це; а му драц ве дри нам ум и би стри нам ра зум. И пје сник 
и му драц нај зад – кроз са му на рав упо зна ју нас са вр ху на рав ни јем би ћем, 
од ко је га по ти че мо, ми и све; и ко је му се опет по вра ћа мо, ми и све. Ка ко фи-
ло со фу – та ко и пје сни ку, му дрост је не пре су ши ви из вор на дах ну ћа. Сва ки 
же сто ко гри је ши, кò год лу чи пје сни ка од фи ло со фа, и кò год злат ну пје сни-
ко ву ма шту за по ста вља фи ло соф ком оштро у мљу. И као што би вр ло не во-
љан пје сник без фи ло со фи је био: та ко би и фи ло соф вр ло су хо па ран био без 
ика кве по е зи је у ду ши; и сла ву, ко ју пје сник за слу жу је: исту сла ву за слу-
жу је му драц и обрат но“ (сунДечић1893:11).

На осно ву из ло же ног, мо гло би се при ми је ти ти да се Сун де чић ису ви ше 
уда љио од пред ме та сво је бе сје де, ме ђу тим, по во дом Си ме Ми лу ти но ви ћа 
Са рај ли је, ко га сма тра јед ним од на ших нај за слу жни јих пје сни ка, он је очи-
глед но сма трао да тре ба да из ло жи сво ја ум ство ва ња о по е зи ји, од ко јих смо 
нај ва жни ја не при јед по ме ну ли. Сун де чић на во ди са мо не ко ли ке по је ди но-
сти из Са рај ли ји не би о гра фи је, на гла ша ва ју ћи да је ње гов жи вот био оби љежен 
си ро ма штвом, што за пје сни ке ни је нео бич но, по ред оста лог и због то га што 
је за ње го ву тра ге ди ју под на сло вом Ка раЂор ђи је, ко ја ни је би ла штам па на, 
знао кнез Ми лош, и због ко је је код овог вла да ра био у не ми ло сти. Од Милу-
ти но ви ће вих књи жев них дје ла у пр ви план су ис так ну та три ње го ва „пје снич-
ка умо тво ра“: Ми лош Оби лић, Ср би јан ка и Ди ка Цр но гор ска. Сун де чић их, 
ка ко је и при ли ка у ко јој се на ла зио на ла га ла, са мо пре глед но опи су је, али 
ипак у ври јед но сном сми слу из два ја Ср би јан ку, за ко ју твр ди, да не ма је зич-
ких сла бо сти, да би се „мо гла так ми чи ти са нај бо љи јем еп ски јем умо тво-
ри на ма“. Ипак, као нај ве ћу Са рај ли ји ну за слу гу Сун де чић ви ди то што је 
„срп ству под го јио слав но га и не у ко га пје сни ка, вла ди ку Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша; пје сни ка Гор ског ви јен ца, то га нај бај ни је га але ма у кру ни про све-
ће но га срп ско га пје сни штва“. Бе сје ду по во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Си ме 
Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је Сун де чић за вр ша ва ка ко и при ли чи ово ме жан ру, 
апе ла тив но, по зи вом срп ском на ро ду да се са ви ше па жње и ува жа ва ња 
од но си пре ма сво јим ис так ну тим и за слу жним по је дин ци ма.

Јед ном од Сун де чи ће вих про грам ских пје са ма мо же се сма тра ти она 
под на сло вом Пје сник, пр ви пут об ја вље на у Ви ли Сто ја на Но ва ко ви ћа, у 
Бе о гра ду 1868. го ди не. Ху го Ба да лић у крат кој би ље шци по во дом ове пје сме 
на во ди: „Сје та, а у исто до ба и оно охра бре ње се би са мо ме, што се у њој та ко 
би стро по ја вљу ју, тврд су до каз та да шњег ду шев ног не ми ра пје сни ко ва. 
Сун де чић до ду ше бје ше сте као у Бе о гра ду ли је пу ки ту зна на ца, ко ји су се 
ме ђу по на ји за бра ни је љу де он да бро ји ли, а осо би то га је омла ди на во ље ла 
и ра до се с њим дру жи ла, али сви су се знан ци ба ви ли, ма ње или ви ше сво-
јим по сло ви ма, те се по ри је ђе мо гао са њи ма са ста ти, а са омла ди ном је мо рао 
би ти на опре зу, јер вла ди ни је би ло по ћу ди та кво оп ште ње“ (сунДечић1898:
262–263).

Сун де чи ће во та да шње ста ње и рас по ло же ње не у пит но је ини ци ра ло ову 
пје сму и од ре ди ло њен тон. Ме ђу тим, њен зна чај пре ва зи ла зи тај мо ме нат 
на стан ка. Пје сник екс пли цит но на во ди све оно што га под сти че на ства ра лачко 
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ис ка зи ва ње, што по бу ђу је ње го ву ин спи ра ци ју. У ре ги стру тих чи ни ла ца 
су: мио по глед, сла дак уз дах, ње жан осми јех, ри јеч љу ба вљу на дах ну та, итд. 
Јед но вре ме но, у овој пје сми су ис так ну те и по вла шће не пје снич ке те ме, ко-
ји ма је ви ше од дру гих био пре дан овај ства ра лац: то су Бог, љу бав, сло га, 
на род ност. Ин спи ра ци ју, пје снич ки чин и на ста нак пје сме не иза зи ва ју само 
ови, за на шег пје сни ка оп се сив ни мо ти ви; бла го тво ран ути цај на на ста нак 
пје сме има ју и ту га и не во ља, да кле, у по ре ђе њу са на при јед на гла ше ним, пот-
пу но дру га чи ји им пул си. То се по нај бо ље ви ди из сље де ћих Сун де чи ће вих 
сти хо ва: И не во ље исто ми це/ Пје сни ка под бу де/ Па му пје сме ди вот ни це/ 
Из ње дра за гу де. Ду шан Ива нић је ис та као да је на Сун де чи ћа ути цао и Јо ван 
Сте ри ја По по вић, ме ђу тим, он се ни је де таљ ни је ба вио ана ли зом уо че них 
ве за из ме ђу ова два, по од ре ђу ју ћим пје снич ким свој стви ма, раз ли чи та срп-
ска пје сни ка. Сун де чи ће ви сти хо ви из пје сме Пје сник о ту зи и не во љи као 
под сти цај ним чи ни о ци ма пје снич ке ин спи ра ци је, на очи гле дан на чин се до-
зи ва ју са по зна тим Сте ри ји ним сти хо ви ма из пје сме Мо јим пе сма ма, ко ји 
гла се: Гди се чув ство к пе сми бу ди,/ и ту га је пев цу ду га или И са ту гом у 
пр си ма/ за чи ње се спев и стих (стерија1993:15–16).

Слич на по ме ну тој је и пје сма Тра жио сам, у ко јој, као и у ве ћи ни Сун-
де чи ће вих пје са ма, ве о ма по у зда но мо же да се пре по зна пје сни ко во уну-
тра шње ду шев но ста ње ко је је пре то че но у пје сму. У њој је ста вљен знак 
јед на ко сти из ме ђу пје сни ко вих жи вот них ври јед но сти и ње го вих глав них 
умјет нич ких пре о ку па ци ја, док је у дру гом ди је лу пје сме пред мет пје ва ња 
по ста ло све оно што оне мо гу ћа ва та пје сни ко ва глав на на сто ја ња. Пје сма 
Тра жио сам за вр ша ва се у ти пич но ро ман ти чар ском за о кру же њу, у ко ме 
до ла зи до из ра жа ја пје сни ков пр кос и су прот ста вља ње оно ме што при је чи 
ње го ве те жње, док кроз ње ну по ен ту пје сник по ру чу је ка ко жи вот и ни је 
ни шта дру го до по при ште бор бе, а не не ка иде ал на оа за ми ра.

По ред број них дру гих пје са ма ко је би смо мо гли свр ста ти у овај круг, 
у ко ји ма се не по сред но те ма ти зу је пје снич ко ства ра ње и мо мен ти ко ји са 
њи ме ко но ти ра ју, тре ба ов дје по ме ну ти и сље де ће: Хајд’те, пје сме мо је, Хај, 
пје сни че, Ми ља и оми ља, Ох, пје вај, Пој те, пој те, Да је ри е чи, Ту рим пе ро 
и број не дру ге. Тре ба скре ну ти па жњу на за ни мљи ву пје сму Да је ри е чи, која 
је по све ће на опје ва ва њу пје сни ко ве ин спи ра ци је, за но са и те жњи ка пје снич-
ком ис ка зи ва њу, у ко јој, ипак, нај сна жни ји ути сак оста вља пје сни ко ва сви јест 
о је зич ким огра ни че њи ма, о бра на ма ко је је зик као ме ди јум умјет нич ког 
ис по ља ва ња пред умјет ни ка по ста вља: „Да је ри е чи!... да ис ка жем/ То што 
зна ми за чет ми са’:/ Див но ли бих дра ги Бо же,/ Онај за нос опи са’“.

Раз ли чи ти ути ца ји, ра зно вр сни пје снич ки мо ти ви, еле мен ти фол клор-
ног те по е тич ке осо би не ка рак те ри стич не за срп ску по е зи ју дру ге по ло ви не 
де вет на е стог ви је ка ви дљи ви су у мно го број ним Сун де чи ће вим пје сма ма. 
Умјет нич ка не у бје дљи вост по је ди них ње го вих дје ла упра во је усло вље на 
не вје штом аси ми ла ци јом тих по е тич ких ми је на на ко ји ма по чи ва је дан сег-
мент ње го вог по ет ског сви је та. То нај ви ше до ла зи до из ра жа ја при ли ком 
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ими та ци је на род не по е зи је, за тим у ди дак тич ким и „ан га жо ва ним“ пје сма-
ма, без об зи ра на то шта се у њи ма за сту па.

На ве де них сла бо сти ни су ли ше на ни у сво је ври је ме нај по пу лар ни ја 
Сун де чи ће ва дје ла, она ко ја су по нај ви ше до при ни је ла ње го вом пје снич ком 
угле ду, по е ме Кр ва ва ко шу ља и Сје тва и вр шид ба.

Кр ва ва ко шу ља об ја вље на је 1864. го ди не у За дру, у ћи ри лич ној и ла-
ти нич ној ва ри јан ти, у ти ра жу од пет хи ља да при мје ра ка. У жан ров ском 
сми слу, Кр ва ва ко шу ља има го то во сва оби љеж ја ка рак те ри стич на за ро-
ман ти чар ску по е му: ре пре зен та тив ни ју нак ста вљен у сре ди ште зби ва ња, 
раз от кри ва ње ње го вог од но са пре ма дру гим ли ко ви ма, по сти за ње ци ља 
ко ме прет хо ди ју на ко во пу то ва ње, на гла ше на на ра тив ност и дру ге. Ова 
по е ма об ра ђу је мо тив мај чи не за кле тве си ну да осве ти оца, ко ји као по кре-
тач ки за ма јац рад ње ју нак по на вља на ви ше мје ста у дје лу. У ову по е му, као 
умет ну ти од лом ци у од но су пре ма глав ном на ра тив ном то ку, укљу че ни су 
де та љи из срп ске сред њо вје ков не исто ри је, као и ка рак те ри стич на ро ман-
ти чар ска ам би јен та ци ја при ро де. Кр ва ва ко шу ља се не ти пич но за вр ша ва, 
ди дак тич ким до дат ком, гра фич ки оди је ље ним од остат ка по е ме, у ко јој је 
глав ни ју нак ис пу нио мај чин, али и ши ри на ци о нал ни за вјет. Ти за вр шни 
сти хо ви гла се: Осве та је гро зно дје ло/ Што с тим ко ји увр је ђу је/ Уври је ђе ног 
спо ре ђу је/ Ма и мо гли ре ћи смје ло/ Да у ча сим ко би ху де/ Она ну жном мје ром 
бу де/ ко ју тра же, ишту, хо ће/ На рав, љу ди и не бе са:/ да с оштри је ка зне 
зло ће/ И ута ре по род би је са(сунДечић1898:175).

Нај о бим ни је Сун де чи ће во пје снич ко дје ло, по е ма Сје тва и вр шид ба, 
пред ста вља, на да све, сна жан по зив на је дин ство ју жно сло вен ских на ро да, 
ко је се у ор га ни за ци ји дје ла пре пли ће са етап ним при ка зи ва њем по сло ва 
сје тве и вр шид бе, као пред у сло ва људ ског би о ло шког оп стан ка. И у овој 
по е ми су ве о ма екс пли цит но, не ри јет ко на гла ше но тен ден ци о зно, из не се на 
глав на пје сни ко ва про грам ска на сто ја ња, ва ри ра на на не ко ли ко на чи на и 
прилич но раз ву че на. До бро осми шљен и успје шно за вр шен по сао око сје тве 
и вр шид бе, по стиг нут сло гом и са деј ством, у дје лу је пред ста вљен као мо дел 
људ ске и брат ске за јед ни це, од но сно при род ног оку пља ња ју жно сло вен ских 
на ро да.

Тре ба на гла си ти да је у осно ви ових дје ла, ко ји ма је има нент на по ет ска 
тен ден ци о зност, иде ја ши рег је дин ства ју го сло вен ских на ро да, а не срп ско-
хр ват ско за јед ни штво, ау стриј ски кон цепт ју го сло вен ства ко ји је три јум-
фо вао у два де се том ви је ку, да би у истом сто ље ћу до жи вио свој исто риј ски 
по раз. Не ма упо ри шта у чи ње ни ца ма из жи во та и дје ла Јо ва на Сун де чи ћа 
да се та по ли тич ка док три на за ње га ве зу је, као, уо ста лом, ни за Бо жи да ра 
Пе тра но ви ћа, јед ног од нај у глед ни јих дал ма тин ских Ср ба де вет на е стог 
ви је ка, о ко ме је Сун де чић на пи сао књи гу и пре ма ко ме је ње го вао на ро чи-
то по што ва ње. При мјер ка ко су по гре шно ту ма че ни Сун де чи ће ви ста во ви 
о за јед ни штву сло вен ских на ро да пред ста вља је дан од ло мак из књи ге Пе тра 
М. Бо жо ви ћа Јо ван Сун де чић. Бо жо вић пи ше: „Сун де чић се у пе сми ни је 
за у ста вио на уза ном па три о ти зму са мо пре ма Цр но гор ци ма и Цр ној Го ри. 
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У пр вим ње го вим пе сма ма осе ћа се иде ја Сла вјан ства, јер је он и про пе вао 
као Сла вја нин, а по сле је по стао Срб-Хр ват, ко ји у пе сми ни је пра вио ни ка кве 
раз ли ке из ме ђу ова на ша два на ро да. По сво ме пе ва њу овај пра во слав ни 
све ште ник био је нај бли жи ка то лич ким Хр ва ти ма од сви ју Ср ба сво га до ба“ 
(БожоВић1928:18). Пр ви и дру ги дио до не се ног ци та та у очи глед ној су про-
ти вр јеч но сти. Пр ви је та чан, дру ги про из во љан. Да би пот кри је пио Сун дечи-
ће вим сти хо ви ма дру ги дио свог ту ма че ња, Бо жо вић на во ди сти хо ве ко ји га 
ра ди кал но оспо ра ва ју, осна жу ју ћи оп сер ва ци ју о пје сни ко вом сла вјан ству: 
Срб Хр ва ту не ка/ Брат ску ру ку пру жи/ А Хр ват са Ср бом/ Нек с искре но 
дру жи./ Сло ве нац у ко ло/ На ше нек се хва та/ Бу га рин међ на ма/ Нек си бира 
бра та (БожоВић1928:19).

За те му о ко јој ов дје рас пра вља мо ово су ван ред но илу стра тив ни и дра-
го цје ни сти хо ви. Укљу чу ју ћи у сло вен ско за јед ни штво Сло вен це и Бу га ре, 
Сун де чић се по ка зу је као за ступ ник срп ске иде је ју го сло вен ства, чи ји су 
за ступ ни ци сре ди ном де вет на е стог ви је ка би ли Те о дор Па вло вић и Јо ван 
Су бо тић, а ко ја је ра чу на ла са уза јам но шћу свих ју жно сло вен ских на ро да, 
да кле, не са мо Ср ба и Хр ва та. Да се Хр ва ти пре ма том за јед ни штву ни су 
искре но од но си ли ви ди се из сти ха: А Хр ват са Ср бом/ Нек с искре но дру жи, 
а још ви ше из ње го ве књи ге о Бо жи да ру Пе тра но ви ћу, у ко јој се на ви ше 
мје ста ис ка зу је сум ња у хр ват ску при вр же ност иде ји сло ге два бли ска на ро-
да. На тврд њу Ан те Стар че ви ћа да је срп ски је зик свињ ски, Сун де чић пје-
снич ки на дах ну то од го ва ра: Ни је свињ ски је зик срп ски/ Не го је зик – злат ни 
је зик./ Је зик ви ла пје ва чи ца/ Је зик сит них там бу ри ца:/ Ги бак,/ Гла дак,/ Зву
чан,/ Сла дак,/ Бо гат,/ Је дар,/ Кр је пак,/ Ве дар (БожоВић1928:24). Бра не ћи 
срп ски је зик од ова квих опа да ња, Јо ван Сун де чић не при ста је на ње го во 
пре и ме но ва ње, на че му је по чи ва ла фи ло ло шка плат фор ма ау стриј ског ју-
го сло вен ства.

4. Че ти ри го ди не на кон смр ти Бо жи да ра Пе тра но ви ћа, Сун де чић об ја-
вљу је сту ди ју у ко јој до но си ис цр пан при каз жи во та и ра да ове ис так ну те 
лич но сти и пред став ни ка дал ма тин ских Ср ба у де вет на е стом ви је ку. Рас пра-
ву под на сло вом Жи вот и рад др Бо жи да ра Пе тра но ви ћа Јо ван Сун де чић је 
у осам на ста ва ка об ја вио у ду бро вач ком Сло вин цу, овим ре до сли је дом: број 
12, ок то бар 1878. го ди не, стр. 124–126; број 13, но вем бар 1878. го ди не, стр. 
141–143; број 14, 16. но вем бар 1878. го ди не, стр. 158–160; број 15, 1. де цем бар 
1978. го ди не, стр. 176–177; број 16, 16. де цем бар 1878. го ди не, стр. 188–189; 
број 1, 1. ја ну ар 1879. го ди не, стр. 12–14; број 2, 16. ја ну ар 1879. го ди не, стр. 
22–25; број 3, 1. фе бру ар 1879. го ди не, стр. 40–45. Под истим на сло вом, у 
фор ми књи ге од 75 стра ни ца, сту ди ја је об ја вље на у Ду бров ни ку, у два из-
да ња (1878. и 1879). 

Сту ди ју о жи во ту и ра ду Бо жи да ра Пе тра но ви ћа, ко ја за у зи ма по себ но 
мје сто у ње го вом ства ра лач ком кор пу су, Сун де чић за по чи ње из ра жа ва њем 
ду бо ког по што ва ња и осје ћа јем ду га пре ма не ка да шњем до бро тво ру, чи ји 
ће са вје ти дје ло ва ти пре крет нич ки на ње гов жи вот и рад. Од мах ис ти че да 
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му је на мје ра да при ка же Пе тра но ви ће ве спи са тељ ске спо соб но сти, ње го ве 
гра ђан ске вр ли не и усрд ност у вр ше њу чи нов нич ких ду жно сти те, нај по сли-
је, „жар кост ње го ва ро до љу бља“, украт ко, да „по диг не спо ме ник“ (сунДечић
1878:124) ње го вим за слу га ма. Ка ко нас од мах на по чет ку ин фор ми ше, Сун-
де чић сво ју сту ди ју те ме љи на лич ним кон так ти ма и уче ство ва њу у за јед нич-
ким по сло ви ма са Пе тра но ви ћем, за тим на не кро ло гу ко ји је по во дом Пе тра-
но ви ће ве смр ти об ја вио Фра њо Рач ки те ко ри шће њу по да та ка и за па жа ња 
из Пе тра но ви ће вог крат ког ау то би о граф ског спи са. Сун де чи ћев при ступ је 
вр ло јед но ста ван: хро но ло шким ре дом на по ре до при ка зу је Пе тра но ви ћев 
жи вот (са по себ ним на гла ском на ње го вом шко ло ва њу), књи жев ни рад и 
број не дру ге ак тив но сти ко је об у хва та ју ви ше под руч ја.

Пе тра но вић је ро ђен 1809. го ди не у Ши бе ни ку, у по ро ди ци ко ја је ста-
ри ном из Др ни ша. Шко ло ва ње за по чи ње у фра ње вач ком са мо ста ну, у ко јем 
учи чи та ње и пи са ње на ита ли јан ском је зи ку. По том га отац од во ди у до ми-
ни кан ски ма на стир, у ко јем му отац Ал бор ге ти пре да је ита ли јан ску и латин-
ску гра ма ти ку, као и ре то ри ку. Ни је нео бич но што су пра во слав на дје ца 
од ла зи ла на шко ло ва ње у ка то лич ке ма на сти ре, јер дру гих учи ли шта у то 
ври је ме у Пе тра но ви ће вом ши рем за ви ча ју ни је би ло. Сун де чић на гла ша ва 
ту чи ње ни цу јер је и сам про шао прак тич но слич ним пу тем. Већ на кон го-
ди ну да на (1819), Пе тра но вић на ста вља шко ло ва ње у при ват ној шко ли фра-
тра Бо на вен ту ре Пи ни це, у ко јој учи ита ли јан ску и ла тин ску гра ма ти ку, ма-
те ма ти ку и ге о гра фи ју. На Пе тра но ви ће во вас пи та ње и по то ње шко ло ва ње 
ве ли ки ути цај има ли су ути сци из нај ра ни јег дје тињ ства и пр ве спо зна је у 
ро ди тељ ском до му, о че му и сам свје до чи у сво ме ау то би о граф ско ме спи су: 
у по бо жно сти и па три о ти зму угле дао се на оца, ко ји је био „ри јет ки по бо жни 
ро до љу бац“ (сунДечић1878:126). Гим на зиј ско шко ло ва ње Пе тра но вић за вр-
ша ва у Срем ским Кар лов ци ма (1820–1826). По ха ђа ју ћи гим на зи ју у Кар лов-
ци ма, пре ма вла сти тим ри је чи ма, мар љи во чи та срп ске књи ге и оби ла зи 
фру шко гор ске ма на сти ре (у на ро чи том сје ћа њу му оста је Ши ша то вац). Из 
Кар ло ва ца са оцем пу ту је у Беч, а за тим у Грац, гдје дви је школ ске го ди не 
(1827–1828) сту ди ра фи ло зо фи ју и уса вр ша ва ње мач ки је зик; у Бе чу три го-
ди не сту ди ра пра во (1829–1831); Беч, ко ји је био пред опа сно шћу од ко ле ре, 
Пе тра но вић на пу шта 1831. го ди не и од ла зи у Па до ву, гдје окон ча ва че твр ту 
го ди ну пра ва. У Па до ви 1833. го ди не Пе тра но вић сти че док то рат из обла сти 
пра ва, па од мах сту па на слу жбу у су ду у За дру. 

Го ди не 1839. Пе тра но вић се при хва та др жав не слу жбе и по чи ње да ра ди 
у сплит ском су ду; док је од 1842. до 1846. слу жбом на Ви су. У овом пе ри о-
ду ври јед но ра ди на из ра ди раз ли чи тих чла на ка, на срп ском и ње мач ком 
је зи ку. По ред оста лог, во ди по ле ми ку са Ни ко лом То ма зе ом по во дом До си-
те ја Об ра до ви ћа и ње го вог од но са пре ма тра ди ци ји. Као за ступ ник книн ске, 
об ро вач ке, др ни шке и вр лич ке оп шти не, Пе тра но вић је иза бран за по сла-
ни ка у Бе чу, а за тим и у Кро мје ри жу. Као по сла ник, свје стан ва жно сти тог 
по ло жа ја и мо гућ но сти ко је он пру жа, Пе тра но вић по сти же за па же не ре зул-
та те: „У Бе чу а по сље у Кро мје ри жу (Krem si er), као по сла ник при Са бо ру, 
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на сто јао сам свој ски да се сла вјан ској на род но сти у Дал ма ци ји пра ви ца учи-
ни и да се рав но прав ност на бљу да ва. Из ра дио сам тај ко нац да се је зик наш, 
као обли га тан у гим на зи је уве де; пред ло жио сам да се за сла вен ски на род 
по ли тич ки лист из да је, што је и ува же но би ло; да се по у ни ја тив шим се ње-
ким по ро ди ца ма до пу сти да се у сво је ста ро бла го че сти је по вра те (ви ди у 
’Ма га зи ну’ пи смо мо је ми ни стру Ста ди о ну и од го вор ње гов). Го во рио сам 
јав но у сјед ни ци да је крај ња по тре ба да се у Бо сни кон су лат ау стри јан ски 
опет уста но ви, а у Мо ста ру ви це кон су лат, што је по сље ма ло вре ме на у дје ло 
при ве де но [...] У Кро мје ри жу за чео сам та ко ђер иде ју да се у Дал ма ци ји Ма-
ти ца дал ма тин ска уте ме љи. Усљед про гла са мог ску пио сам до 761 фор. ко је 
по зни је, због на став ше про мје не у си сте му вла да ња ау стри јан ског, мо ра дох 
по ло жи ти у За греб, да се при др же у он да шњој Ма ти ци, али под тим усло вом, 
да се иста глав ни ца по вра ти ти има у слу ча ју да би Дал ма тин ци Ма ти цу у 
ота ча ству по ди ћи хтје ли“ (сунДечић1879:12). 

Пе тра но ви ће ва со ци јал на, по ли тич ка и кул тур но-про свјет на плат фор-
ма ли је по се ви ди из ње го вог спи са-пи сма Ми сли о Дал ма ции, на ми је ње ног 
ба ну Јо си пу Је ла чи ћу. На ве де ну раз ра ђе ну и па мет но осми шље ну стра теги-
ју Сун де чић ова ко опи су је, за др жа ва ју ћи се на ње ним нај ва жни јим мје сти-
ма: „Украт ко, вр ли и ум ни наш до мо ро дац ти јем спи сом на сто ји да свра ти 
по зор ност ба на Је ла чи ћа на за пу ште но шу мар ство у ту жној ње го вој до мо-
ви ни; на сла бо зе мље дјел ство; на не ва ља но кме тин ство (si ste ma co lo ni co); на 
при је ку по тре бу од зе мље дјел ско га за ко на (leg ge agra ria); на осно ва ње глав-
ницâ (ca pi ta li); на за ве де ње зе маљ ски јех та бла (Land ta fel); на ожи во тво ре ње 
ка та стра; на по ди за ње учи о ницâ о зе мље дјељ ству, и на раз да ва ње на градâ 
те жа ци ма, ко ји бо ље на сто је око уна пре ђе ња зе мље дјел ства и по бољ ша ња 
жи ве жа; на пре су ше ње под вод ни јех по ља, осо би то книн ско га, сињ ско га и 
не ре тван ско га; на нов ча ну др жав ну по моћ у сви јем ови јем под у зе ћи ма; на 
ду жност др жа ве да на сто ји око ло раз вит ка из ворâ за бла го ста ње; на из о-
бра же ње на род но и на род ни јех учи те ља, и за из о бра же ње све штен ства о 
др жав но ме тро шку, са осо би ти јем при зре њем на би јед но пра во слав но све-
штен ство; за тим на по тре бу уво ђе ња оштри јех за ко на и хит но га пра во су ђа, 
да би се што бр же пре те кла зло чин ства у по кра ји ни; на уки ну ће раз у зда-
ни јех пан ду ра (for zza ter ri to ri a le); и нај зад, на по тре бу да су ди је дал ма тин ске 
по зна ју на род ни је зик. Ово је све са жи ви јем бо ја ма на цр та но и по пра ће но 
зре ли јем и те ме љи ти јем ми сли ма, ка ко би се све му мо гло по мо ћи и до ско-
чи ти. У по сљед ству вре ме на вла да се је го то во на све ове пред ме те у Дал-
ма ци ји освр та ла и ве ћом их стра ном ожи во тво ра ла. Ко зна да овај спис 
ни је био вла ди зго дан и до бар у то ме пу то во ђа?“ (сунДечић1879:13).

У Бе чу 1853. го ди не Бо жи дар Пе тра но вић об ја вљу је књи гу О ау стри
јан ском гра ђан ском за ко ни ку и срб ско ме пре во ду, у ко јој на јед ном мје сту 
рас пра вља о срп ско хр ват ским од но си ма. Сма тра да ће вјер ске раз ли ке из-
ме ђу Ср ба и Хр ва та би ти пре ва зи ђе не по сред ством за јед нич ког је зи ка: „Ако 
је раз ли чан вје ро за кон – ве ли он – то ли ко ду го вре ме на ис точ не и за пад не 
цр кве Дал ма ти не ра ста вљао, јед но га од дру го га оту ђи вао, њих у на пре дак 
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тре ба је дан свим об ће ни је зик да ме ђу соб но ве же“ (сунДечић1878:159). За-
го вор ник тог је дин ства, он га не по сма тра не кри тич ки те уви ђа да се оно тек 
спо ра дич но оства ру је и да се че шће раз гра ђу је. Тре ба на гла си ти, на ро чи то 
на кон ис ку ста ва са ју го сло вен ском иде јом у два де се том ви је ку, да Пе тра но вић 
ра чу на са ши рим за јед ни штвом бли ских сло вен ских на ро да, а не са ју го сло-
вен ском кон цеп ци јом ко ја је под ра зу ми је ва ла на вод но брат ство ис кљу чи во 
Ср ба и Хр ва та.

Го ди не 1850. Фра њо Јо сип I име ну је Пе тра но ви ћа за по кра јин ског се кре-
та ра, док дви је го ди не доц ни је би ва по ста вљен за са вјет ни ка су да у Ко то ру. 
Био је члан Срп ског уче ног дру штва и Ју го сло вен ске ака де ми је зна но сти и 
умјет но сти. Бо жи дар Пе тра но вић упо ко јио се у Ве не ци ји 11. сеп тем бра 1874. 
го ди не.

По себ ну па жњу Сун де чић у сво јој сту ди ји о Пе тра но ви ћу по све ћу је 
ње го вом књи жев ном ра ду. Као пи сац Пе тра но вић се об ја вио „Одом на дан 
ро ђе ња Ца ра Фран ца I“, ис пје ва ном 1831, а об ја вље ном у Ал ма на ху 1835. 
го ди не. Сам Пе тра но вић доц ни је би ље жи ко ли ко му је био ва жан овај ко рак, 
иа ко о пје сми не ма ви со ко ми шље ње. У Ле то пи су Ма ти це срп ске 1831. го-
ди не об ја вљу је Пи сма Ши бен ча ни на. За Оду Сун де чић на по ми ње да ни је 
има ла књи жев не ври јед но сти, бу ду ћи да Пе тра но вић и ни је био пје сник, 
док пот пу но друк чи је вред ну је Пи сма Ши бен ча ни на, под у пи ру ћи свој суд 
за па жа њем Еми ла Ча кре, ко ји је за ове епи сто ле ре као да за слу жу ју „бес-
це на спо ме на“(сунДечић1878:159). Сун де чић до да је да у њи ма до ла зе до 
из ра жа ја Пе тра но ви ће ве ро до љу би ве ми сли о до бру и на прет ку вла сти те 
зе мље, као и ње го во по зна ва ње ње не „по ве сни це и ста ро жит но сти“ (сун
Дечић1878:159).

Као по себ ну дра го цје ност ових Пе тра но ви ће вих пр ве на ца, Сун де чић 
ис ти че то што су штам па ни на срп ском на род ном је зи ку. Сун де чић на са жет 
на чин, али пре глед но и при лич но тач но, сјен чи фи ло ло шку ствар ност три-
де се тих и че тр де се тих го ди на 19. ви је ка, са на гла ском на про блем још уви-
јек не ко ди фи ко ва ног књи жев ног је зи ка. Он на по ми ње да се до До си те ја у 
срп ској књи жев но сти пи са ло јед ном мје ша ви ном „сло вен ског, цр кве но сло-
вен ског и ру ског је зи ка“; пр ви До си теј те жи да пи ше на ро ду бли жим је зи ком, 
али се ни он сам ни је мо гао ла ко осло бо ди ти „цр кве не сло вен шти не“; тре ћи 
је зик је сла ве но срп ски, ко ји је пи сан цр кве ном ор то гра фи јом. И у Пе тра но-
ви ће вим пр вим књи жев ним по ку ша ји ма огле да се та сло же ност је зич ких 
при ли ка код Ср ба, с тим да се он, с по ја вом Ву ка Ка ра џи ћа и ње го вих рефор-
ма тор ских дје ла, опре дје љу је за је зик ко ји је Вук стан дар ди зо вао.

У Но вом Са ду, 1858. го ди не, Пе тра но вић штам па сво је дје ло Исто ри ја 
књи жев но сти по гла ви тих на сви је ту на ро да, књи гу о ко јој је ду го ми слио 
и за ко ју се де це ни ја ма спре мао (је дан од ло мак из ове исто ри је об ја вио је 
1834. го ди не). О мо ти ви ма да на пи ше ово дје ло Па тра но вић би ље жи: „Огањ 
и љу бав к пра вом из о бра же њу и про свје ти, њу на чи та ње и уче ње ста рог и 
но вог вре ме на кла си ка при ма ми, и пут јој по ка же по ком би чи сти утан ча-
ни укус, од ког до бро од го је ње нај ви ше за ви си, за до би ла и ње га што ви ше 
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уса вр ши ла“ (сунДечић1879:13). За књи жи цу Бо гу ми ли, цр ква бо сан ска и 
кр шћа ни Пе тра но вић је до био на гра ду од Срп ског уче ног дру штва из Бе о-
гра да, ко је је прет ход но рас пи са ло кон курс за рад на ову те ма ти ку. Не пред-
ста вља ју ћи по себ но ову сту ди ју, Сун де чић на во ди по зи тив ну оцје ну ко ју је 
о њој из ре као Фра њо Рач ки, сма тра ју ћи је „на при ед ком у овој ча сти цр кве не 
по ви е сти“.

Од 1835. до 1839. го ди не Пе тра но вић је на по зив вла ди ке Пан те ле и мо на 
Жив ко ви ћа био се кре тар „пра во слав ног Ор ди ни ри ја та“ у Ши бе ни ку. У томе 
пе ри о ду он за сни ва и би бли о те ку пра во слав не оп шти не у род ном гра ду, да-
ру ју ћи јој 600 вла сти тих књи га. Го ди не 1835. Пе тра но вић за по чи ње из да-
ва ње по уч но-за бав ног го ди шња ка под на зи вом Љу би тељ про свје ште ни ја 
срп ски дал ма тин ски Ал ма нах, ко ји под тим на звим из ла зи те и на ред не го-
ди не (штам пан је у Кар лов цу). Под из ми је ње ним на сло вом Љу би тељ про свје
ште ни ја срб скодал ма тин ски Ма га зин, на ста ви ће да из ла зи у За дру, са ве-
ли ким Пе тра но ви ће вим по жр тво ва њем, ко ји, упр кос то ме што је имао 456 
пред број ни ка за ово гла си ло, ка ко свје до чи, из два ја и вла сти ти но вац за ње-
го во ре дов но из ла же ње, чи је је мје сто ве о ма ва жно у исто ри ји срп ских пери-
о дич них из да ња. На ве де ни Пе тра но ви ће ви на по ри око из да ва ња Ма га зи на 
још ви ше до би ја ју зна чај кад се има на уму чи ње ни ца (на ко јој ин си сти ра 
Сун де чић) да је Дал ма ци ја у овом пе ри о ду „та ли јан шти ном по пла вље на“. 
Бо жи дар Пе тра но вић Ма га зин уре ђу је до 1841. го ди не. О то ме шта га је мо-
ти ви са ло да по кре не ову пу бли ка ци ју, у сво ме ау то би о граф ском спи су пи ше: 
„На из да ва ње ’Ма га зи на’ је ди на ме рев ност и љу бав ро да мог ру ко во ди ла; 
јер сам за ври је ме уред нич ства мог ви ше од 600 фор. из соб стве ног џе па ти-
по гра фим пла ти ти мо рао. Око 240 фор. оста ло ми је до да нас од пред број-
ни ка не из пла ће но“ (сунДечић 1878: 159).

Оцје њу ју ћи зна чај ових пу бли ка ци ја, Сун де чић их тач но од ре ђу је као 
„ен ци кло пе диј ске збор ни ке“, ко је је од ли ко ва ла са др жај на ра зно вр сност, 
при че му су до ми ни ра ли ра до ви из исто ри је, из књи жев не про шло сти, за тим 
ге о гра фи је, про свје те, исто ри је је зи ка и оби ча ја, итд. Исто вре ме но, Сун де чић 
по себ но из два ја по е зи ју, књи жев не пре гле де и раз ли чи те, ка ко их он на зи-
ва, смје си це.2 Као што се мо же за кљу чи ти на осно ву струк ту ре, жан ров ског 
и те мат ског ре ги стра за сту пље них при ло га, Пе тра но вић је при хва тио по е-
тич ки мо дел ско ро ти пи чан за слич на из да ња ње го вог вре ме на, а ко ји је још 
у Сла ве носрп ском ма га зи ну 1768. го ди не уста но вио За ха ри ја Ор фе лин.

2 Од ра до ва ко је је Пе тра но вић об ја вио у Ма га зи ну Сун де чић из два ја сље де ће: Књи
жев ност древ ни Гр ка, Књи жев ност Ср ба ља у сред њем ви је ку, Бој ко сов ски, Ге о граф скоста
ти стич ки пре глед Дал ма ци је, Фа ми ли ја Јан ко ви ћа и Сми ља ни ћа, Од лом ци из исто ри је пра
во слав не цр кве у Дал ма ци ји, и дру ге. Сун де чић на по ми ње и да је не ке ври јед не књи жев не 
при ло ге Пе тра но вић об ја вио под псе у до ни мом Ве се лин Сје до гла ва. Сун де чић на во ди и 
на сло ве Пе тра но ви ће вих по је ди них зна чај них ра до ва из обла сти пра ва: О роб ству, О пра
ву на сљед ства код Ср ба на осно ву прав но га оби ча ја и пи са них спо ме ни ка, О кмет ству по 
срб ском уо би чај ном пра ву, по уста но ва ма Ду ша но ва за ко на и по шта ту ти ма дал ма тин
ских гра до ва и дру ге.
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На Пе тра но ви ћев при је длог, 1860. го ди не, оби ље же на је сто го ди шњи ца 
ро ђе ња Ан дри је Ка чи ћа Ми о ши ћа, и том при ли ком је у ње го ву част об ја-
вљен Ал бум. Ње го вим за слу га ма, те за у зи ма њем Ива на Да ни ло ва и Ива на 
Бр чи ћа, у За дру је 27. ју на 1862. го ди не осно ва на Ма ти ца дал ма тин ска, за 
чи јег пред сјед ни ка је иза бран Пе тра но вић. Већ на ред не го ди не по кре нут је 
На род ни ко ле дар, чи ја је два го ди шта уре дио Сун де чић. На че лу Ма ти це дал-
ма тин ске Пе тра но вић је био два на ест го ди на и за то ври је ме је штам па но 
два на ест На род них ко ле да ра, као и де вет „по уч них књи жи ца“, у на ци о нал-
но-про свје ти тељ ском ма ни ру сво га вре ме на, пре ма при ли ка ма ко је је оно 
нео д ло жно на ме та ло.

За вр шни од ло мак Пе тра но ви ће вог жи во то пи са, об ја вљен у Сло вин цу 
1. фе бру а ра 1879. го ди не, ко ји је и нај о бим ни ји, Сун де чић по све ћу је Пе тра-
но ви ће вој крат кој бо ле сти и смр ти у Ве не ци ји, а за тим од је ци ма ко је је ње-
го во упо ко је ње иза зва ло у Ши бе ни ку, у чи та вој Дал ма ци ји, али и на ју жно-
сло вен ском про сто ру. Сун де чић еви ден ти ра те од је ке ка ко би по ка зао ко ли ки 
је Пе тра но ви ћев углед био у ње го во ме на ро ду и ко ли ко се осје ћао ње гов гу-
би так. У за вр шном ди је лу сту ди је Сун де чић опи су је Пе тра но ви ћев фи зич-
ки из глед и ње гов ка рак тер, ис ти че рад ну енер ги ју, на во ди спи сак ње го вих 
ко ре спон де на та, а за тим и је дан укуп ни за о кру жен суд о овој из у зет ној 
лич но сти срп ске кул тур не и по ли тич ке по ви је сни це 19. ви је ка: „Узме мо ли 
га као књи жев ни ка, ето нам ве лик сноп ње го ва вр сно га и ум но га ра да нео бо-
ри во по твр ђу је ње го ве озбиљ не на по ре и ње го ва ула га ња за на шу књи гу, за 
наш је зик и за на шу про свје ту. Да би се тој на шој књи зи при ба ви ла чвр ста 
и ста ме ни та пот по ра, жи вом се ду шом за у зи ма он и успи је ва да осну је Ма-
ти цу дал ма тин ску. Пе тра но вић сво ји јем књи жев ни јем ра дом учи, зи ђе, по-
ди же, уз ви шу је, обла го ро ђа ва и чу па што не ва ља, оба ра што је тро шно, 
раз ме ће што је не спрет но и не ко ри сно, во ди к исти ни, прав ди и љу ба ви. 
По зла ћу је на род не оби ча је; освје тљу је на род ну по вје сни цу; отр гу је зу бу 
вре ме на на род не ста ри не и на род не све ти ње и под га ја на род ну ри јеч, као 
што се ру жа у гра ди ни го ји. Он му драц, пун прак тич не му дро сти, не ће да 
пре му дру је, ни да се раз ме ће, као не ки но ви ји на ши пи са о ци, ко ји до ми ле 
во ље на ср ка ни ту ђин ско га тру ле жа – док зби ља ми сле да на ро ду свом отва-
ра ју очи, из но се ћи му на углед не ке пу ке пре тје ра но сти и за не се но сти већ 
пре зор је ле ци ви ли за ци је – они на ро ду ко па ју те исте очи, да се си ро ма шан, 
ка да му је на вра ту ма ло ја да и не во ље, још и бр же су но вра ти и у по нор ско-
тр ља. Оба ра ти је ла ко, ма с ко га кра ја да поч ме мо; али ни је ла ко гра ди ти, а да 
згра да твр да и ста но ви та бу де. То ме тре ба чвр ста те ме ља, умјет не рас по ло ге, 
из вр сна и до бра гра ди ва, вје шти не у ра бо ти и креп ка на сто ја ња око ло пред-
у зе то га по сла. И по то ме наш Бо жи дар спа да ме ђу нај бо ље и нај ра зум ни је 
ра де ни ке и по сло ва че у дје лу на род не про свје те и у ру ко во ђе њу на ро да на 
што ви ши сту пањ ње го ва пра во га и по сте пе но га раз вит ка и из о бра же ња. 
Нај зад, узме мо ли Пе тра но ви ћа као зва нич ни ка – по што се за час освр не мо 
на окол ност да у оно до ба, кад се је он др жав не слу жбе при мио, у свој Ау стри-
ји, а осо би то још у на шој Дал ма ци ји, сви не ри мо ка то ли ци би ја ху уоп ште 
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сма тра ни као не ка је два тр пље на па стор чад – он да нам је при зна ти да су 
са ме из вр сне ју нач ке спо соб но сти, уз при ље жно, са ви је сно и ви јер но вр ше-
ње ду жно сти у дје ли ма се би по вје ре ни јем, Пе тра но ви ћу раш чи сти ле ста зу 
у по ми ца њу на ве ћа др жав на зва ња. Он је, као што зна мо, до сти гао до сто-
ли це при зив но га са вјет ни ка и до по ча сти двор ско га са вјет ни ка. Ри је дак 
по јав! – он је знао да бу де и до бар чи нов ник и искрен ро до љуб. Зду шно је 
вла ду слу жио, а зду шно је и на сре ћу на ро да ра дио. Но ипак ни је по стао 
пре сјед ни ком Апе ла ци је у Дал ма ци ји, че га је, ми мо сва ко је га сво га прем ца, 
за слу жи вао као ври је дан за ко но ша, и као по зна ва лац на род но га је зи ка, и 
као на ре ду и по го ди на ма слу жбе та да нај ста ри ји са вјет ник. Ама, вла да је 
до бро зна ла ко је Пе тра но вић у ду ши и ко лик је он па три от; па, ако се је и 
ко ри сти ла с ри јет ки јем ње го ви јем спо соб но сти ма уз твр ди на слон на ње го-
во по ште ње, ипак се је ус те гла да му од луч но по вје ри вр хов но до сто јан ство 
у по кра ји ни. Чуд на је то ствар!... Вла де и вла да ри уоп ште, ра ди је по ста ју 
жр твом или и на смје шком под ли јех кор ти за на, но што би се пре да ли у руке 
ча сну и по ште ну му жу, ко ји би ва зда био го тов да жр тву је све осим са ме 
ча сти и по ште ња сво га. И по мо ме мње њу исти су они го ре спо ме ну ти узроци 
што наш Бо жи дар, по ред оно ли ки јех сјај них по др жа ву за слу га, не би ја ше 
по ча шћен ни нај ма њи јем др жав ни јем ре дом! Не го, што су сви др жав ни ре-
до ви, на пре ма љу ба ви на род ној?... Шта ли су сва од ли ко ва ња, на пре ма пошто-
ва њу, ко је љу би мац на род ни код сво га на ро да сти че и ужи ва?... Ње гов је нај-
ве ћи ор ден да нас: та љу бав и то по што ва ње“ (сунДечић1879:43).3

Књи жи ца Жи вот и рад др Бо жи да ра Пе тра но ви ћа Јо ва на Сун де чи ћа 
при је све га је из раз ау то ро вог по што ва ња пре ма јед ној ис так ну тој лич но сти 
ко ја је у исто ри ји дал ма тин ских Ср ба у де вет на е стом ви је ку оста ви ла не-
из бри сив траг. Иа ко је сво ју сту ди ју пи сао са не скри ве ним осје ћа јем на кло-
но сти, Сун де чић ни на јед ном мје сту ни је из не вје рио од мје ре ност, ис тра жи-
вач ку озбиљ ност и при је ко по треб ну дис тан цу у спи си ма ова квог ка рак те ра. 
Иа ко пре вас ход но опре ди је љен да ис пи ше би о гра фи ју Бо жи да ра Пе тра но-
ви ћа, он је на ви ше мје ста при ка зао књи жев но и сто риј ски и ши ри исто риј ски 
кон текст дје ло ва ња ове лич но сти, без че га се њен зна чај не мо же аде кват но 
оци је ни ти. По ли тич ки, про свјет ни и кул тур ни рад Бо жи да ра Пе тра но ви ћа 
Сун де чић сјен чи у ши ро ком кон тек сту, али при лич но увјер љи во, за хва љу-
ју ћи, при је све га, Пе тра но ви ће вом ау то би о граф ском спи су, ко ји при ка зи ва њу 
при ба вља сна гу ау тен тич но сти. Књи жев не ра до ве Пе тра но ви ће ве ње гов 
би о граф по пи су је и са же то опи су је, али го то во ни кад не вред ну је, осим он да 
ка да се осла ња на оцје не дру гих ау то ра. За вр ше так сту ди је о Пе тра но ви ћу 

3 У за вр шном ди је лу сту ди је о Пе тра но ви ћу Сун де чић не про пу шта да на ве де и то да 
је уте ме љи вач Ма ти це дал ма тин ске по зна вао ви ше свјет ских је зи ка те до но си и по пис ње го-
вих дје ла ко ја су оста ла нео бја вље на: при пре мље но дру го, ис пра вље но из да ње Исто ри је 
књи жев но сти, за тим гра ђу за дру ги дио ове књи ге, Чер те кри ми нал но га за ко на, пи са ног 
за кне же ви ну Ср би ју још 1841. го ди не, Зе мљо пис те Пе тра но ви ће ве би ље шке о ње го вом 
по сла нич ком ра ду у Бе чу и Кро мје ри жу.
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Сун де чић ис пи су је у ин ти ми стич ком то ну, због че га до би ја оби љеж ја за-
ни мљи ве кри тич ке про зе у ко јој се из ме ђу дво ји це бли ских љу ди не уки да 
дис тан ца, док Пе тра но вић, упра во за хва љу ју ћи на ве де ној про мје ни при ка-
зи вач ког то на, би ва ожи вљен и умје шно при бли жен чи та о ци ма.

5. Го ди не 1885. Јо ван Сун де чић је у За гре бу об ја вио Ту жну књи гу, јед ну 
од нај не о бич ни јих у чи та вој срп ској књи жев но сти. У ње ном пред го во ру пје-
сник и не у тје шни отац пи ше: „Она је још слат ка оду га успо ме ни два ју сино-
ва, два ју вр ли јех под мла да ка, ко је је зла и не ми ла суд би на, као дви је ки те и 
зе ле не гра не, не по штед но од ср ца от че ну ла стар цу оцу и сјет ној остар је лој 
мај ци“ (сунДечић1885:2). Збор нич ког ка рак те ра, књи га са др жи би о гра фи је 
пје сни ко вих пре ми ну лих си но ва Ве ли ми ра и Пе ра, Сун де чи ће ву пје снич ку 
збир ку Оди са ји ро ди тељ ско га ср ца, као и књи гу пје са ма ње го вог пре ми ну-
лог си на Пе ра Сун де чи ћа под на сло вом Ср це и љу бав.4

Збир ка Оди са ји ро ди тељ ско га ср ца не ве ли ког је оби ма и са др жи пје сме 
на пи са не у крат ком вре мен ском пе ри о ду. Пр ва пје сма, под на сло вом Њи вио 
сам цви јет, на пи са на је у Ко то ру 1. де цем бра 1883. го ди не, а по сљед ња, под 
на сло вом И још јед на гор ка су за, у истом гра ду, на Усје ко ва ње 1884. го ди не. У 
ни зу пје са ма Сун де чић успје шним по ступ ком по ет ске але го ри за ци је („Њи вио 
сам цви јет“, „По бо ље ла ти ца ма ла“ и дру ги ма), на го вје шта ва си но вље ву 
бо лест и не из бје жну смрт, на сто је ћи да, ње ним из ми ца њем у има ги нар ни 
про стор, што ви ше од се бе уда љи ту те шку спо зна ју. Упр кос том по ступ ку, 
Сун де чић се опре дје љу је и за лир ску кон кре ти за ци ју сво је пат ње, ко ја по-
сред ством опред ме ће них сли ка би ва пре до че на чи та о цу. У пје сми Ој! она 
ма шта на гла ша ва ка ко чак ни би јег из ствар но сти у под руч је из ма шта ног 
не мо же да га уда љи од те шког и све при сут ног бо ла, по ја ча ног усљед осје-
ћа ја бес по моћ но сти. Бол за уми ру ћим си ном, ко га по ре ди са жар ким сун цем, 
не мо же се из јед на чи ти ни са чим дру гим што је пје сник у жи во ту ис ку сио, 
иа ко га је суд би на ши ба ла број ним не во ља ма.

Пје сник је на јед ном мје сту за хва лан при ја те љи ма на бри зи и утје ши-
тељ ским ри је чи ма, док не ду го за тим ка зу је ка ко је ње го ва бол без мјер на: 

„Али ср цу... али ср цу пу сту,
Ро ди тељ ском ср цу кад за зе бе

4 О сво јој по ро дич ној тра ге ди ји Сун де чић је оста вио тра га и у пред го во ру књи зи 
Ми ље и оми ље или Ми ли ца и Не вен ка, у чи јем пред го во ру пи ше: „Ме ђу ти јем, ме не су сти гле 
мо је ужа сне не во ље: гу би так мо ји јех пре дра ги јех и вр ли јех си новâ; осо би то мо га див ног 
Перâ: мо је по слје Бо га, нај ве ће на сви је ту узда ни це; а до ма ло опет и гу би так пре ми ле и 
пре мла де мо је не ви је сте у Пе тро гра ду – ти су ме мо ји љу ти ја ди би ли та ко обо ри ли и по ни-
шти ли да би јах на све, па и на са мо га се бе за бо ра вио. Очит ми је свје док мо ја Ту жна књи га, 
ка кви јех сам се не под но си ви јех мукâ у тô до ба на му чио и је два-је дви це се бе над вла дао да 
се не обез у мим, или да не под лег нем нај кру ће му оча ја њу. И са мо чу ство пре ма Не вен ки 
би ло је тад пре тр ну ло и угво зо де ни ло се у пре не ми ло ра ње ном мо је му нје дру... Ох, Бо же!... 
ужа сни ли су у жи во ту та ко ви тре нут ци!“ (сунДечић1893:30).
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И пре тр не кад жи во том си на:
Све је цр но у на о ко се ба...
Мр ко му је у по б’је ла да на:
Ма гли му се кад и ве дро вла да;
Пр ко си му сјај су на шца жар ка,
И утје ха на њ ка’ ка мен па да...
А ох ти га оном, ко га тје ше!...
Тје ши ли це – њем су жа о чи це;
Под сје те га на злат не тре нут ке
Па му су зам об ли је се ли це;
Из пр са ми те шки уз ди са ји
Оти сну се оти сну ја у ци,
Ма и да се зна ча је ви твр ди
И ју на ци по зна ју на му ци.
Је л’ ју на штво?... или је сла бо ћа:
Моћ пре го ри јет зје ни цу од ока?...“ (сунДечић1893:51).

Пје сник се обра ћа при ро ди, мо ле ћи је да му по ште ди си на, а да гњи лом 
сто го ди шњем хра сту учи ни крај, за тим мо ли ље ка ре да про на ђу ли је ка за 
бо лест ње го вог обо ље лог си на. Свје стан уза луд но сти тих мол би, он у пје сми 
Да нас љу ди са оп шта ва сво је ми сли о крх ко сти људ ског зна ња, кон крет ни је 
ре че но, ње го вој огра ни че но сти и су штин ској не мо ћи пред крај њим ис ку-
ше њи ма жи во та и смр ти:

„Да нас љу ди мно го сва шта ка жу
О чо вје ку, о св’је ту, о Бо гу:
И то са мо учев но шћу зо ву,
Кад ис хи трит ње шта но ва мо гу
И по ре ћи што су ве ле у ми
Кроз вје ко ве вје ро ва ли твр до
Пе њу ћи се у гра ни цам ума
На ви со ко људ ског зна ња бр до...
[...]
По ред све га огром ног на у ка
Ма ле ни смо и пре ма ли зна мо
Из лу ди мо – по што пре му дри мо:
К ви шем ле тећ – у ни же па да мо.
Без вјер ни смо: а вје ре нам тре ба:
Вје ру је мо у крај мр тве вје ре,
Ми у ни што... и ни што је ње што:
Опет вје ра – ма да вје ру жде ре...“ (сунДечић1893:56–57).

Кул ми на ци ја пје сни ко ве бо ли и ре зиг на ци је жи во том, оп ште кло ну-
ло сти и раз о ча ра ња, на сту па на кон смр ти си на Пе ра:

„Све ме ту жи – што ме кру жи;
Све ме мо ри – што ме збо ри;
Све што пи шти – ме не ти шти;
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Све ме је ди – што ме гле ди:
Јад је го лем, кру пан, стра шан,
Јад је кр вав мој!...“ (сунДечић1893:63).

Те шко да се у срп ској по е зи ји мо же из дво ји ти ова ко искрен, бо лан крик. 
У од ре ђе ном сми слу је то пје сма Са ве Мр ка ља, углав ном по зна та под на сло-
вом Јао! Јао! Јао! три ста пу та, ко ја сво је по ри ве има ду бо ко по са ђе не у 
овом пје сни ку и ње го вој при ро ди, у не спо ра зу му са сви је том у ко јем је ви дио 
са мо па кост и зло. Сун де чи ћев бол ни крик ли шен је свих на но са срџ бе, 
љут ње, озло је ђе но сти (та ко ка рак те ри стич них за ро ма нит ча ре, Јак ши ћа, на 
при мјер!), то је не за др жи ви ро ди тељ ски бол, ко ји по тре са сна гом искре но-
сти и, као та кав, не хо тич но при зи ва ду бо ку људ ску са о сје ћај ност.

Нај зад, у Оди са ји ма ро ди тељ ског ср ца, у ви ше пје са ма, при мје тан је 
смјер ни мо ли тве ни тон. Као пје сник ко ји је био све ште ник, Јо ван Сун де чић 
утје хе ро ди тељ ском бо лу на ла зи у мо ли тве ном укре пље њу и хри шћан ској 
ви зи ји смр ти као са став ног ди је ла људ ске ег зи стен ци је:

„Кла њам ти се, све та р’је чи;
Кла њам ти се ду шом, т’је лом,
И пред то бом ме те ни шућ,
Твр ду зе мљу би јем че лом!...
Ти ми ка жеш, ја сно ка жеш:
Бог да ка ра ког ми лу је;
А та јан ства бо жан стве на
Бо го мр зник сам не шту је.
Ја вје ру јем то ме сло ву,
Јер ина че бит не мо же:
Ти ми лу јеш ко га ка раш,
Ми лу јеш га, до бри Бо же!
Ка рај, ка рај, – а ми луј ме:
Бу ди са мном во ља тво ја!...
Ка рао ме ил’ ми ло ва’:
Сла ви ће те ду ша мо ја.“ (сунДечић1893:75–76).

Сун де чи ће ве пје сме из збир ке Оди са ји ро ди тељ ског ср ца на ста ле су за 
ври је ме бо ло ва ња и не по сред но по сли је смр ти ње го вог си на Пе ра Сун де чи ћа. 
У њи ма пје сник из ду би не сво га бол ног би ћа, сра стао са пат њом, ис пи су је 
пје сме ко је су вје ро до стој но свје до чан ство о нај ве ћој тра ге ди ји ко ја мо же да 
за де си јед ног чо вје ка. У пје сма ма Сун де чић про на ла зи ма кар тре нут ни мир 
из ра на вље ној ду ши, свје стан да тим ства ра лач ким на по ром, у ко јем има и све-
то сти и про клет ства, по ди же нај трај ни ји па мјат ник сво ме си ну, а сво ју по ро-
дич ну тра ге ди ју из кон крет ног тре нут ка из мје шта у умјет нич ко над ври је ме.

6. Јо ван Сун де чић је 1882. го ди не об ја вио збир ку љу бав не по е зи је под 
на сло вом Љу бав и цви је ће. Је да на ест го ди не доц ни је, штам пао је збор ник 
сво јих но вих и већ об ја вље них пје са ма под насловoм Ми ље и оми ље или 
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Ми ли ца и Не вен ка, књи гу ко ја га на ре пре зен та ти ван на чин пред ста вља као 
пје сни ка љу бав не ин спи ра ци је. У укуп ном Сун де чи ће вом пје снич ком опу-
су, по ме ну та збир ка је ње го во нај вред ни је дје ло.

И јед ну и дру гу књи гу љу бав них сти хо ва Сун де чић је про пра тио за ни-
мљи вим пред го во ри ма. У пред го во ру збир ци Љу бав и цви је ће пје сник из-
но си не ко ли ка за па жа ња ко ја мо гу би ти од ко ри сти за освје тља ва ње ње го-
ве по е ти ке. Љу бав је, твр ди наш пје сник, као и то ли ки при је ње га, осје ћа ње 
ко је је сна жан по кре тач ки им пулс за умјет нич ко из ра жа ва ње. Тај љу бав ни 
пје снич ки за нос мо же би ти то ли ко сна жан да пје сни ка из ње га ни ње гов ум 
не мо же да „трг не“. За не сен љу ба вљу и ље по том, као ње ном „дру жбе ни цом“, 
пје сник је за го нет ка („не ис пи тив“) и сам се би. Из то га та јан ства, на ста вља 
Сун де чић, на ста је љу бав на по е зи ја. Је дан од ло мак из књи ге Љу бав и цви је ће 
по себ но је за ни мљив, па га ов дје на во ди мо у цје ли ни: „Све што би ва, ни шта 
без ње шта не би ва. И пје сни ко ва је ду ша са зда на да сла ви и да пре у зно си 
љу бав. На род но сти и до мо ви ни, сло зи и бра тим ству, пје сник за то пје ва – што 
их љу би; као што пје ва оми ље лој му ље по ти, за то, што ље по ту љу би. Ље-
по та и љу бав ра ме уз ра ме ус по ред но се ми чу. Пје сник с не ба сво ди сјај не 
зви је зде, би ра нај ми ри сни је и нај у бав ни је по ли ва ди цви је ће, да љу ба ви 
пле те ви јен це и об ôце, да јој на по ни та пр са ки ти и да јој сви ло ко су гла ву 
кру ни. Ди ван ли је сли кар пје сник, кад узме да сли ка дра же сти и ми ли не 
љу ба ви! Ње го ва раз гри ја на ма шта про на ла зи но ве и свје же об ли ке; гра би 
од жар ко га сун ца жи во ћу и бли ста ви ло ње го ви јех бо ја: па сли ка љу бав у ви-
до ви ма пу ним бо жан стве не ње жно сти и ми ли не.

Тра жи да му сва ка цр та с цр том у пот пу ном су гла сју бу де и ула же сву-
ко ли ку сво ју пом њу да у свој жи во пис ули је ону жи вах ност ко ја при вла чи, 
пли је ни и за но си. И ре ци пје сни ку да је то све го ла са ња и оп сје на: за лу ду 
ти му ка... Што је је да ред пје сни ко ва ма шта ожи во тво ри ла то је већ су шта 
истин ска исти на у ње го ви јем зе ни ца ма. Пје сник жи во сли ка и ра до сти и 
ту ге и љу ба ви; за ли је ће се у не бо и спу шта се у па као; бо ри се са со бом, бо ри 
се с љуц ком па ко сти, бо ри се с ци је лим све ми ром. Он сву чи та ву при ро ду 
пре ме ће уз дуж и по при је ко, про у ча ва је и – из ње све учи. Сил на је сна га у 
пје сни ку и чвр ста као че лик во ља. Пје сник се ни ка кво ме тру ду не по да је, 
нит’ ола ко ма лак са ти мо же. То је на сли је дио од оно га, ко ји му је та ку ду шу 
удах нуо“(сунДечић1882:10–11).

Бит но друк чи јег ка рак те ра је пје сни ков пред го вор збир ци Ми ље и оми ље 
или Ми ли ца и Не вен ка; то је је дин стве но љу бав но раз от кри ва ње јед ног срп-
ског пје сни ка ко ји нам, без ус те за ња, ка зу је о же на ма ко је је на раз ли чи те 
на чи не во лио, ко је су оби ље жи ле ње гов емо тив ни жи вот и би ле под сти цај 
за ње го ве „љу бав ни це“ (ка ко на зи ва љу бав не пје сме). Тим раз от кри ва њем, 
оспо ља ва њем нај за пре те ни јих за ку та ка пје сни ко вог ин тим ног би ћа, пред 
на ма се по ме ну та збир ка раз ли ста ва као „отво ре на књи га“, је дин ствен, како 
пје сник на во ди, „љу бав ни ро ман“. Због те ин тим но сти, ова збир ка се чи та 
као искре на и ау тен тич на ис по ви јест, што сна жно по ја ча ва ње на умјет нич-
ка свој ства. Рас кри ва ју ћи свој ин тим ни сви јет, Сун де чић, као ба шти ник 
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ро ман ти чар ске пје снич ке тра ди ци је, бри ше раз ли ку из ме ђу соп стве ног бића 
и умјет нич ког сви је та пје сме. За то се ње го ве нај бо ље пје сме чи та ју као ли-
ри зо ва не ис по ви је сти, у пје снич ки уни вер зум пре не се на не по сред на лич на 
ис ку ства. Те мат ско-мо тив ски ра спон, рит мич ко-ме ло диј ски и ме трич ки ре-
ги стар, емо тив ни на бој ње го вих љу бав них пје са ма сав је у кру гу ро ман ти-
чар ске по е тич ке фор ма ци је.

Ка ко нас у пред го во ру сво је ре пре зен та тив не збир ке љу бав них пје са ма 
ис црп но ин фор ми ше пје сник, ње го ва љу бав на осје ћа ња ве за на су за три же не, 
„три љу ба ви“. Пр ва је дје чач ка сим па ти ја, ко ја је ви ше слут ња и че жња, ка ко 
и би ва у том уз ра сту, у ко јем се чу ла нео б у зда но бу де али још уви јек не обли-
ку ју у кон кре тан до жи вљај; дру га је ње го ва су пру га, са ко јом је из ро дио је-
да на е сто ро дје це и ко јој, исти на, по све ћу је све га че тр на ест пје са ма; тре ћа 
је ње го ва му за и ви ла, уда та же на из Ко то ра, знат но мла ђа од ње га, ко јој он 
на ди је ва име Не вен ка. Су срет са њом је од из у зет не ва жно сти за пје сни ка, 
јер га сна га тог ме ђу од но са, ко јем до кра ја оста је стра на би ло ка ква чул ност, 
окре пљу је, спа са ва те шке ду шев не бо ле сти. Кроз њен лик, лик „иде ал не 
дра ге“, пје сник ће сла ви ти са му љу бав, али, по што ће се мла да упо ко ји ти, 
и лик „мр тве дра ге“, ко ја ће га мо ти ви са ти да се из ду би не сво га оча ја спа-
са ва по е зи јом, сла ве ћи вјеч ну љу бав и ље по ту.

У „Увод ни ци“ Љу ба ви и цви је ћа, пје сник у јед ном уз ви ше ном за не се ном 
осје ћа њу пје ва:

„Же ну, пје смо, ви но
Ко не љу би, тај
Не зна шта је жи вот,
Што л’ на зе мљи рај;“ (сунДечић1882:23). 

са оп шта ва ју ћи нам упо ри шта и по сто ја не ври јед но сти сво га умјет нич ког 
уни вер зу ма.

Крат ка пје сма, ко ја би се услов но мо гла од ре ди ти као Сун де чи ћев „пје-
снич ки про грам“, но си на слов Ми ља и оми ља и гла си: 

„Пје сни ко ва ду ша – рад љу ба ви љу би;
Љу бље на же на: љу би ли?... и жу ди...
Ње зи на жуд ња – не стиг не ли ци ља;
За луд су сва ка – ми ља и оми ља,
И пра зну љу бав од би ће од гру ди.“

Љу бав је за пје сни ка не за тај на и не скри ве на, ако је ау тен тич на; она 
под сти че на ма шту и чи ни да пред мет на ствар ност, пре ло мље на кроз при-
зму љу бав ног сен зи би ли те та, бу де са свим дру га чи ја:

„При ма ште ну бли ста ви лу тво ме
При ко јем је љеп ше – што је ли је по,
При ко јем је дра же – што је дра го,
И ми ли је – што је ср цу ми ло!“ (сунДечић1893:15).
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Сим бо ли ка очи ју ва жна је у Сун де чи ће вим љу бав ним пје сма ма: кроз 
по глед се оства ру је љу бав ни су срет, и ина че су срет би ћа са би ћем, из очи ју 
из би ја жи ви не бе ски пла мен; у очи ма, и по сред ством њих, огле да ју се че-
жње и стра сти, не скри ве ни ерот ски пла мен, на при мјер, у пје сми За гр љај и 
по љу бац, чи ја пр ва стро фа гла си:

„Ре ци пра во, сла ву љи цо мо ја!
Под по љуп цем ва тре ни јем ‘на ко,
Да л’ су ти се икад при је гру ди
У жи во ту за дах ти ле та ко?“ (сунДечић1893:37).

У том за но су пје сник ва ја и лик иде ал не дра ге, у пје сми ка рак те ри стич-
ног на сло ва „На ње зи ну сли ку“, у ко јој се у је дин стве ну ви зи ју ста па ју ствар-
не же не и оне из пје сни ко ве има ги на ци је, раз ли чи тим под сти ца ји ма на дах-
ну те про јек ци је: 

„Све што је Бог кра со та
У сво јим ру ка ма има’,
И рај ских ди во та
Са рај ским дра же сти ма.
Све је у ли це тво је
Улио тај ми ли бог,
У жа ру љуп це сво је,
Рас ко шом оби ља свог“ (сунДечић1893:38).

Оча ра ва ју ћа ље по та је уви јек рај ска, но си сна жан пе чат оби ље же но сти 
оно стра ним. Тре ба при ми је ти ти, по во дом ове, али и број них дру гих Сун-
де чи ће вих пје са ма из ово га кру га, да пје снич ка вје шти на знат но за о ста је за 
сна гом емо ци је и искре ног до жи вља ја, ко ји пре ти че је зик и оне мо гу ћа ва 
ње го во ау тен тич но пје снич ко „за пи си ва ње“.

По сљед ња цје ли на збир ке Ми ље и оми ље са др жу пре ко ше зде сет пје-
са ма ко је су на ста ле на кон Не вен ки не смр ти, од по чет ка 1891. го ди не. Сун-
де чић ове пје сме, пре ма њи хо вој те ма ти ци и до ми нант ном то ну, на зи ва 
„ја ди ков ке“. У њи ма су об ра ђе ни број ни мо ти ви: смр ти, ље по те, бо ли, док као 
осје ћа ња пре о вла ђу ју ре зиг на ци ја, ту га, обес хра бре ност и, по нај ви ше, уса-
мље ност. У пје сми А ја остах за вр шна стро фа гла си:

„А ја остах, осје че но др во,
Да раз ми шљам о усу ду жи ћа;
Да раз ми шљам и да вје ру сти чем.
Е у сви е ту не ма на ми би ћа“ (сунДечић1893:177).

Сво ју уса мље ност пје сник кон кре ти зу је пре ци зном сли ком („осје че но 
др во“), док по во дом смр ти во ље ног би ћа раз ми шља о ком плек сним пи та-
њи ма ово стра но сти и оно стра но сти, и то ви ше као вје ру ју ћи чо вјек не го ли 
ро ман ти чар ски пје сник. С дру ге стра не, у пје сми Ах! Без те бе, без тог „ви шег“ 
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на бо ја и пре не се них зна че ња, крај ње ре а ли стич ки пре ци зно до ча ра ва се уса-
мље ност. Сна га осје ћа ња до ча ра на је нај при је кроз бол ни крик (Јој!) те кроз 
ин тер пунк циј ска рје ше ња: 

„Ах! без те бе Нев ко,
Без твог ока, јој!
Са мо тан се чи ни
Ме ни жи вот мој!“ (сунДечић1893:183).

Ра зр је ше ње и сво је вр сну утје ху пје сник, ипак, про на ла зи! То се ви ди 
из из ван ред не пје сме Па тад ка жи и пје сни ку, ко ја у цје ли ни гла си:

„Ка жи зо ри, да не зо ри;
Ка жи ог њу, да не го ри;
Ка жи сун цу, да не гри је;
Ка жи ор лу, да с’ не ви је;
Ка жи вје тру, да не ду ва;
Ка жи гро му, да не гру ва;
Ка жи да жду, да не кро пи;
Ка жи ва лу, да не то пи;
Ка жи му њи, да не си е ва;
Каж’ сла ву ју, да не пје ва;
Па тад ка жи и пје сни ку,
Да не љу би сво ју ди ку;
Ка’ што жи ву: мр тву исто,
Кад га жа ри ср це чи сто,
Пре ма све му што је вре ло,
Ли е по, све то, не у мр ло!...
Кад ми лу је пје сник ла не:
Од ми ла му крв за ста не;
А кад за њим ту жан пи шти:
Су зе су му би сер чи сти“ (сунДечић1893:191).

Пје сник сво ју ви лу („ди ку“) под јед на ко во ли и љу би мр тву као и жи ву. 
Јо ван Сун де чић на овај на чин на ла зи сми рај бол ној и из му че ној ду ши, по-
твр ђу ју ћи сво ју вје ру у ис ку пи тељ ску сна гу по е зи је, пред ко јом свих вре
ме на раз ли ке ћу те.

7. „Сун де чић је за жи во та био под јед на ко сла вљен и ома ло ва жа ван, 
че сто не при мје ре но ве ли чан и још без раз ло жни је од ба ци ван, а на кон смр ти 
је по то нуо у пот пу ни за бо рав“ (МаксиМоВић2013:35). Ове ри је чи књи жев-
ног исто ри ча ра Го ра на Мак си мо ви ћа, ау то ра књи ге За бо ра вље ни књи жев
ни ци, су ге ри шу да је не прав да за бо ра ва јед но од трај них оби љеж ја срп ске 
књи жев но и сто риј ске сви је сти. Чи та лац овог из бо ра из опу са Јо ва на Сун де-
чи ћа, у окви ру еди ци је Срп ска књи жев ност у Бо сни и Хер це го ви ни“, вје ри ће 
се да је ри јеч о ау то ру ко ји је не пра вед но за бо ра вљен и чи је дје ло, по го то во 
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у јед ном ова квом ан то ло гиј ском пре зен то ва њу, за слу жу је по што ва ње и па-
жњу. Све ште ник, пје сник, кул тур ни по сле ник, по кре тач и уред ник књи жев-
них ли сто ва и ка лен да ра, по вјер љи ви ди пло ма та кне за Ни ко ле, Сун де чић 
се од ли ко вао ве ли ком рад ном енер ги јом. Ка да је ри јеч о пје снич ком ди је лу 
ње го вог опу са, он да не из о став но тре ба кон ста то ва ти сље де ће: ње го ве мо-
рал но-по уч не и пје сме ко је су ис пје ва не под сна жним ути ца јем на ше еп ске 
по е зи је да нас, при је све га, има ју књи жев но и сто риј ски зна чај и свје до чан ство 
су ко ли ко пре о бра жа ја јед ног пје сни ка то ли ко и ево лу тив них пу те ва но ви је 
срп ске ли ри ке. Зар и еп ске пје сме Бран ка Ра ди че ви ћа, уз сав ри зик би ло ка-
квог по ре ђе ња ових ства ра ла ца, ври јед но сно знат но не за о ста ју за ње го вом 
лир ском по е зи јом и зар ни оне не пред ста вља ју са мо ро ман ти чар ски „дуг“ 
сво ме вре ме ну? Еп ске пје сме Јо ва на Сун де чи ћа ис пје ва не су без ори ги нал-
но сти и углав ном пред ста вља ју не у вјер љи ви од јек угле да ња. Па ипак, у 
њи ма про си ну за ни мљи ви опи си, ди на мич не на ра ци је, жи во пи сни ка рак-
те ри и ори ги нал не пје снич ке сли ке. Ње го ве љу бав не пје сме, као и низ ту жба
ли ца, ис пје ва них по во дом пре ра не смр ти дво ји це си но ва, пред ста вља ју ау тен-
тич ног ли ри ча ра, сна жних емо ци ја, ве о ма че сто вје што упје смље них. Ре-
ги стар осје ћа ња у тим пје смо тво ри ма је при лич но бо гат, те мат ско-мо тив ски 
скло по ви ин вен тив ни, тон ау тен ти чан (са мо у ри јет ким мо мен ти ма па те-
ти чан), а укуп ни ефе кат, и он да ка да је ри јеч о ду жим оства ре њи ма, кон ден-
зо ван и сна жан.

Сун де чи ће ви тек сто ви о Пе тра но ви ћу и Са рај ли ји от кри ва ју ства ра о ца 
ко ји се са по што ва њем од но сио пре ма сво јим зна ме ни тим са вре ме ни ци ма, 
док ње го ви пред го во ри об ја вље ним пје снич ким збир ка ма пре до ча ва ју ства-
ра о ца ко ји кул тур но-про свјет ни рад ни је одва јао од укуп ног дру штве ног и 
на ци о нал ног на прет ка, а ства ра ње по е зи је од ин тен зив не ми сли о ње ним 
не до ку чи вим тај на ма.
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Ђор ђе Пе рић

СТАВ МЛА ДОГ СТО ЈА НА НО ВА КО ВИ ЋА 
ПРЕ МА ПО ЈА ВИ ПР ВИХ СРП КИ ЊА У КЊИ ЖЕВ НО СТИ 

Мла ди Сто јан Но ва ко вић се у ра ном пе ри о ду свог књи жев ног 
ра да (1860‒1869) ба вио кри тич ким за па жа њи ма, освр ти ма и опа-
ска ма из ре че ним по во дом по ја ве пр вих Срп ки ња у књи жев но сти. 
Из ње го вих за пи са о књи жев ној ак тив но сти пр вих Срп ки ња, ау тор 
је из дво јио и при ка зао у два по гла вља Но ва ко ви ћев не га ти ван суд 
пре ма њи хо вим ра до ви ма: а) у пе ри о ди ци и б) пре ма њи хо вим об ја-
вље ним књи га ма, ко је је за пи сао и опи сао у сво јој Срб ској би блио
гра фи ји. Ње го ви ра ни на пи си о Срп ки ња ма ни су има ли ве ћег ути-
ца ја на доц ни је књи жев но, кул тур но и про свет но ства ра ла штво 
Срп кињâ у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. У по себ ном при ло гу, ау тор 
је дао и би бли о граф ски пре глед из да тих књи га Срп ки ња у но ви јој 
срп ској књи жев но сти (до 1869), ко је је до нео Но ва ко вић у сво јој 
би бли о гра фи ји, и до пу нио је из да њи ма још не ких рет ких књи га и 
му зи ка ли ја Срп кињâ, ко је ни је у њој ре ги стро вао.

Кључ не ре чи: Сто јан Но ва ко вић, мла дост, Срп ки ње у књи-
жев но сти, би бли о гра фи ја.

На по чет ку овог огле да сре ће мо се са пој мом „мла ди Сто јан Но ва ко вић“, 
ка ко би од ре ди ли вре ме у ко ме је он сте као пр ве ста во ве по во дом по ја ве 
пр вих Срп ки ња у све ту књи жев но сти.1 Да би у пра вом сми слу отво рио тему 
о ко јој пи шем, го во ри ћу о ње го вом жи во ту и ства ра лач ком ра ду у књи жевно-
сти из ме ђу 1860. и 1869. го ди не, ка да је већ уве ли ко пи сао и об ја вио број не 
ра до ве у пе ри о ди ци и у по себ ним књи га ма. Као млад спи са тељ, од 1864. већ 
оже њен и за сно вао по ро ди цу, он до ла зи у до дир и са пр вим срп ским спи-
са тељ ка ма ко је за по чи њу свој рад на ори ги нал ној и пре во ди лач кој књи жев-

1 Под се ћам на сту ди ју Па вла По по ви ћа Мла ди Сто јан Но ва ко вић (1842‒1873) ко ја је 
об ја вље на у Спо ме ни ци Ст. Но ва ко ви ћа, Бе о град 1921, стр. 7‒45, у ко јој је опи сан жи вот и 
књи жев ни рад мла дог Ст. Но ва ко ви ћа, али не и пра ће ње ком па ра тив них ве за мла дог Нова-
ко ви ћа са пр вим Срп ки ња ма у књи жев но сти, у пе ри о ду 1860‒1869. го ди не.
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но сти. Шта је он о жен ском ба вље њу и ак тив но сти ма у књи жев но сти ми слио, 
ка кав је став фор ми рао и ка ко је по сту пао са њи ма у сво јим мла дим го ди-
на ма? Да би лак ше са гле да ли од нос мла дог Сто ја на Но ва ко ви ћа пре ма књи-
жев ној ак тив но сти пр вих Срп ки ња спи са тељ ки ње го ва до ба, у вре мен ском 
пе ри о ду ко ји сам од ре дио, при ка за ћу на ве де ну те му у два по гла вља: 1. Сто-
јан Но ва ко вић и пр ве Срп ки ње спи са тељ ке у књи жев ним ча со пи си ма, и: 2. 
Срп ки ње у Но ва ко ви ће вој Срп ској би бли јо гра фи ји за но ви ју књи жев ност 
1741‒1867, об ја вље ној 1869. го ди не. 

1. ПрВесрПкињеу„Вили“стојананоВакоВићаиуДругиМкњижеВниМ
часоПисиМатогаДоБа(1860‒1869). Мла ди Сто јан Но ва ко вић је свој књи-
жев ни рад за по чео у пе ри о ду 1860‒1869. број ним и ра зно вр сним при ло зи ма 
на ро чи то у књи жев ним ча со пи си ма ко ји су та да из ла зи ли у Но вом Са ду, а 
то су: Да ни ца (1860‒1872) под уред ни штвом Ђор ђа По по ви ћа „Да ни ча ра“, 
Ја вор (1862‒1863), под уред ни штвом по зна тог пе сни ка Јо ва на Јо ва но ви ћа и 
Ма ти ца (1865‒1870), ко ју је уре ђи вао се кре тар Ма ти це срп ске Ан то ни је‒Тона 
Ха џић. По ред ових зна чај них и во де ћих књи жев них ча со пи са, у Бе о гра ду 
из ла зи ла је Ви ла (1865‒1868), ко ју је уре ђи вао сâм Но ва ко вић. У свим по ме-
ну тим ча со пи си ма у ко ји ма је оста вио сво је број не и ве о ма ра зно вр сне књи-
жев не ра до ве (пе сме, про зу, на ро чи то пре во де са ру ског и дру гих је зи ка, 
књи жев не кри ти ке при ка зе и бе ле шке, на род не умо тво ри не ко је је ра до 
са ку пљао и об ја вљи вао, исто ри о граф ске, је зич ке и гра ма тич ке тек сто ве, и 
дру го), Но ва ко вић се по не кад су сре тао и са скром ним де во јач ким при ло зи ма 
ко ји би се по вре ме но об ја вљи ва ли, нај че шће у об ли ку не ке пе сми це, пре-
во да, а на ро чи то на са ку пља њу на род них лир ских пе са ма. Ни је те шко да нас 
уста но ви ти са ко јим жен ским име ни ма се мла ди Сто јан Но ва ко вић сре тао. 
Ка ко их не ма та ко мно го ов де ће мо их и на ве сти. Прет ход но на по ми њем да 
су у истим књи жев ним ча со пи си ма на ве де на и име на не ких спи са тељ ки из 
европ ских књи жев но сти, ко је су ма хом пре во ди ли омла дин ци, на при мер 
вр ло по пу лар на укра јин ска спи са тељ ка Мар ко Вов чок (псе у до ним, пра во 
име: Ма риа Олек сан дрівна Вілінська уда та Мар ко вич, 1834‒1907) са сво јим 
за ни мљи вим при по вет ка ма, ко је је пре во дио и мла ди Сто јан Но ва ко вић.2 
За тим, две углед не стран ки ње, обе срп ске сна хе углед них лич но сти: Ело
ди ја Law ton‒Ми ја то вић (1825‒1908), су пру га књи жев ни ка и ди пло ма те Че-
до ми ља Ми ја то ви ћа, ко ја је пре во ди ла и на пи са ла не ко ли ко књи га (ви ди 
До да так), у овом пе ри о ду и ка сни је, а са ра ђи ва ла и у днев ном ли сту Ви дов
да ну.3 По ме ни мо и кне ги њу Ју ли ју Ху ња ди‒Обре но вић (1831‒1919), су пру гу 
кне за Ми ха и ла, ко ја је 1862. го ди не у Ви до ву да ну ано ним но об ја ви ла пре вод 
с не мач ког но ве ле Сле па Ру жа, на ко ји је по себ но упо зо ре но јед ном бе ле шком 

2 Ви де ти: Dva si na. Na crt Mar ka Vovč ka, pre veo St., Vi e nac (Za greb), 8, 1869, 169–171.
3 Го ди не 1866. пре ве ла је с ен гле ског у Ви дов да ну Фу ле ро ву при чу Три жи во та и Ди-

кен со ву Бор бу жи во та. Ова дру га но ве ла об ја вље на је и у по себ ној књи зи.
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у но во сад ском ча со пи су Да ни ци.4 Oво је пр ви пре вод про зе јед ног хо ланд-
ског (фла ман ског) пи сца, Хен ри ка Кон сци ен ца (Con sci en ce, 1812‒1883) у 
срп ској књи жев но сти. Стра не спи са тељ ке, а би ло их је још (Луј за Мил бах 
са сво јим ро ма ни ма, на при мер), по ми њем са мо уз гред но, јер у овом огле ду 
ни су у жи жи на шег ин те ре со ва ња. У но во сад ским књи жев ним ча со пи си ма, 
ко је нај пре ли стам, по вре ме но су са ра ђи ва ле сле де ће Срп ки ње. У ча со пи су 
Да ни ца на ла зи мо нај ви ше жен ских име на ко је су „ра ди ле на срп ској књи жев-
но сти“: (1) Со фи ја Ву јић, пе сма (1861)5, (2) Дра га Ди ми три је вић‒Де ја но вић, 
три де сет и шест ори ги нал них пе са ма, јед на при по вет ка у пет на ста ва ка, 
из ве штај са јед не бе се де (1862‒1865); (3) Ма ри ја Цвет ко вић, осам пе са ма 
(1862‒1864, 1867), (4) Је ла Ку јун џи ће ва (1863: де сет на род них пе са ма; 1864, 
сво је „де во јач ке пе сме“), (5) Јо ван ка Јо ва но вић, (1863), пет на род них пе са ма),6 
(6) Је ле на По по вић (1863, 1864), три сво је пе сме)7, (7) Си да [Велисављевић] 
(1864, пе сма), (8) Ми ли ца Сто ја ди но ви ће ва Срп ки ња (1864, 1867‒1869), шест 
пе са ма); (9) Је ле на Д. Ма тић (1864), пет пре во да кра ћих при ча с фран цу ског), 
(10) Пер ка Д. Ма тић (1864), два пре во да кра ћих при ча с фран цу ског), (11) 
Лен ка (1865), пре вод јед ног есе ја); (12) Јул ка Ми ли је вић (1866, 1867), три 
сво је пе сме)8; (13) Љу би ца Ми ли је вић (1866, 1868), три пе сме); (14) Со фи ја 
Сте фа но вић (1867, 1868, 1869), де сет пе са ма), (15) Ан ка Та рањ ска (1868, 1869), 
две пе сме)9, (16) Ма ри ја Ле бе де ва10 (1870), пре вод с ру ског при по вет ке По
ро дич на сре ћа Л. Н. Тол сто ја у 13 на ста ва ка.11 

У књи жев ном ча со пи су Ја вор, ко ји је уре ђи вао пе сник Јо ван Јо ва но вић 
Змај, са мо две го ди не 1862‒1863. на ла зи мо сле де ће Срп ки ње са рад ни це: (1) 
Ан ка (Ата нац ко вић) Ми ло дол ска (1862), пре вод пу то пи са у два на став ка), 
(2) Дра га Ди ми три је вић‒Де ја но вић (1862, 1863), три пе сме).12 

4 Та бе ле шка от кри ла је име пре во ди тељ ке: „У Ви до ву да ну из ла зи јед на но ве ла под 
на сло вом Сле па Ру жа. На ше чи та тељ ке и не зна ју да је то пре вод све тле кње ги ње срб ске 
Ју ли је“ (Да ни ца, 1862, с. 47). 

5 Би о гра фи ју са ли те ра ту ром ви де ти у Lek si ko nu pi sa ca Ju go sla vi je, No vi Sad, Ma ti ca 
srp ska, 1997, tom IV, str. 578. 

6 Јо ван ка Јо ва но вић ка (1840-1879), ж. учи те ља Ни ко ле, ма ти ва ја ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа
7 Је ле на (Је ли са ве та) По по вић (+ 1892, у Но вом Са ду, у бол ни ци за умо бол не), об ја-

вила је зби р ку пе са ма: Пе сме (Пан че во 1875, стр. 123; 12-на). Оста ви ла је зби р ку пе са ма у 
ру ко пи су.

8 Би о гра фи ју на пи сао Ј. Жи ва но вић, Јул ка Ми ли је вић, књи жев на бе ле шка, До ма ћи ца 
12/13, 1909, 37-40; ви де ти: Lek si kon pi sa ca Ju go sla vi je, No vi Sad, Ma ti ca srp ska, 1997, tom IV, 
str. 432. Љу би ца је ње на се стра. 

9 Ан ка Та рањ скаКне же вић (1851-?), учи те љи ца, за вр ши ла сом бор ску пре па ран ди ју.
10 Ма ри ја Јо си фо вићЛе бе де ва (1836-1926), зна чај на, пр ва пре во ди тељ ка ру ских кла-

си ка; би о гра фи ја у Lek si ko nu pi sa ca Ju go sla vi je, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1987, том III, стр. 
623. У по себ ној књи зи об ја вљен је њен пре вод И. Гон ча ро ва Је дан оби чан до га ђај, Но ви Сад 
1872. 

11 Ви де ти: И. Ве се ли нов, Да ни ца, са др жај и пред мет ни ре ги стар, Но ви Сад, Ма ти ца 
срп ска, 1984.

12 Иста, Ја вор, са др жај по ау то ри ма, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1987.



98

И нај зад, у но во сад ском књи жев ном ча со пи су Ма ти ца, под уред ни-
штвом по зна тог То не Ха џи ћа, об ја вљи ва ле су сво је ра до ве Срп ки ње: (1) 
Дра га Ди ми три је вић‒Де ја но вић (1869, 1870), пе сме и чла нак у про зи), (2) 
Ма ри ја Ле бе де ва (1869, 1870), пре вод с ру ског при по вет ке И. С. Тур ге ње ва 
Дан пре, у 15 на ста ва ка, је дан го вор, и про зу Го спо ђа Ста је ло ва).13

У књи жев ном ча со пи су Ви ла, ко ји је уре ђи вао мла ди Сто јан Но ва ко вић 
у Бе о гра ду, и у ње му нај ви ше пи сао, жен ски са рад ни ци све де ни су на ми-
ни мум. Са мо јед на де вој ка и то пре во ди тељ ка, ко ју смо већ сре ли у но во сад-
ској Да ни ци, пот пи са на скра ће но: Је ле на Д. М‒ева; пре ве ла је с фран цу ског 
го ди не 1867. два тек ста у про зи, је дан кра ћи с не мач ког: Дво ји ца ко ји ма је 
до ту жи ло жи ве ти, и дру ги ду жи: Цр ни за пи сни ци у 8 на ста ва ка.14 Оста ле 
спи са тељ ке би ле су ре но ми ра не књи жев ни це: Ен гле ски ња Ело ди ја Law ton‒ 
Ми ја то вић, ко ја је пре во ди ла Ч. Ди кен са и дру гу за ни мљи ву про зу с ен гле-
ског (1865, 1866, 1868) и та да већ оми ље на Мар ко Вов чок са сво јом крат ком 
при по вет ком (1866, 1868). Ов де тре ба до да ти и књи гу пу то пи са Шко тлан-
ђан ки М. Ма кен зи (Mac ken zie, + 1874) и A. П. Ир би (Irby, 1833‒1911) Ју жне 
сло вен ске зе мље у Ау стри ји и европ ској Тур ској, ко ји је по њи хо вој књи зи 
об ја вље ној у Един бур гу 1865. го ди не, пре вео у 8 на ста ва ка у Ви ли за 1866. 
го ди ну Но ва ко ви ћев при ја тељ Фи лип Хри стић. 

Са би ра ју ћи из не се не по дат ке о са рад њи Срп ки ња за не пу них де сет 
го ди на из ла же ња глав них срп ских књи жев них ча со пи са у Но вом Са ду и у 
Бе о гра ду на ла зи мо у пе ри о ди ци ма ње од два де сет име на пр вих Срп ки ња, 
спи са тељ ки и пре во ди тељ ки; тач ни је – 17. 

Да нас нам та име на из ва ђе на из за бо ра ва мно го не ка зу ју. Али, не ка да 
су и она у јав но сти не што зна чи ла, на ро чи то за два уред ни ка књи жев них 
ча со пи са Да ни ца и Ви ла. Две де вој ке из ре до ва пр вих Срп ки ња у тим ча со-
пи си ма по ста ле су то ком са рад ње и су пру ге глав них уред ни ка. Обе 1864. 
го ди не. Ђор ђе По по вић‒Да ни чар оже нио се пе сни ки њом и глу ми цом Ма-
ри јом Цвет ко ви ће вом (1838‒1915)15, ка ко сто ји у јед ној бе ле шки у Да ни ци, 
16. фе бру а ра 1864. го ди не16, а Сто јан Но ва ко вић са Је ле ном Ку јун џи ће вом 
(1844‒1908) 26. ју ла те исте го ди не.17 Од мах је усле ди ла и за бра на су пру-
жни ка да се но ве су пру ге ви ше не сме ју ба ви ти пи са њем, од но сно глу мом. 

Је ле на Но ва ко вић је раз ви ла сво ја књи жев на ин те ре со ва ња упра во ка-
да се уда ла. „Сле ду ју ћи у све му сво га бра та Ми ла на, ка зу је су пруг Сто јан, 
и она се ин те ре со ва ла за све оно за што се ин те ре со вао њен брат...Исти (књи-

13 Ђ. Љу би бра тић, Ма ти ца, са др жај и пред мет ни ре ги стар, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 
1976.

14 Ви де ти, А. Ва сић: Ви ла, са др жај и пред мет ни ре ги стар, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1987.
15 Ви де ти оглед Ђ. Пе ри ћа, На ше пе сни ки ње и пе ва на по е зи ја. Ма ри ја Цвет ко вић-По-

по вић, „Ве нац“ (Г. Ми ла но вац), 3, 1979, 36‒37 са сл. и нот ним за пи сом ње не пе сме Око дра
го га (1867). 

16 Да ни ца, бр. 9 за 1864. го ди ну.
17 Би о гра фи ју са фо то гра фи јом Ку јун џићНо ва ко вић, Је ле на ви де ти у, Lek si kon pi sa ca 

Ju go sla vi je, No vi Sad, Ma ti ca srp ska, 1987, tom III, str. 503‒504. 
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жев ни) по сло ви збли жи ли су Сто ја на и Ми ла на Ку јун џи ћа још као ли це ји-
сте.“ Сто јан је по се ћи вао до ма ћин ску ку ћу Ку јун џи ћа и ту упо знао Је ле ну, 
Ми ла но ву се стру. „Љу бав пре ма књи жев но сти с обе стра не мно го је до при-
не ла ве зи ко ја се раз ви ла ме ђу Сто ја ном и Је лом...“ По сле вен ча ња књи жев-
ни рад су пру жни ка на ста вљен је у окви ру њи хо вог до ма. „С но вим бра ком, 
ка зу је да ље Сто јан, по чи ње уре ђи ва ње Ви ле 1865. ко је је тра ја ло до кра ја 
1868. Је ла је по ма га ла му жу сво ме у ко рек ту ри и у екс пе ди ци ји. Ли сто ви су 
до но ше ни из штам па ри је ку ћи и он да их је ва ља ло са ви ја ти, адре се ле пи ти...
По зни је, оста ла је сво ме му жу по моћ ник ко рек тор у сви ма ње го вим књи-
жев ним по сло ви ма.“18 Уда јом, она је пре ста ла ак тив но да ра ди на књи жев-
но сти, јер се по ред по мо ћи су пру гу око уре ђи ва ња Ви ле по све ти ла по ди за-
њу де це. Сто јан не по ми ње у ње ној би о гра фи ји да су има ли и дво је де це: 
Ми ле ту и Ми ли цу.19 И по ред то га што по сле об ја вље них сво јих „де во јач ких 
пе са ма“ и на род них пе са ма у „по мо дар ки“ Да ни ци, ка ко је Сто јан звао но-
во сад ски књи жев ни ча со пис, она ни је у ча со пи су сво га су пру га ни шта об-
ја ви ла; у ка сни јем пе ри о ду, по сле 1869. по ма ло је пре во ди ла са фран цу ског. 
„Та ко је у Ви де лу 1885 (бр.10‒39) иза шао њен пре вод ле по га ро ма на Хан ри 
Гре ви ља До сја“ за пи сао је Ст. Но ва ко вић.20 

Сто јан Но ва ко вић ни је имао до бро ми шље ње о пр вим Срп ки ња ма ко-
је су се по ја ви ле у књи жев но сти и у јав но сти уоп ште. Као уред ник Ви ле у 
че ти ри пу на го ди шта при хва тио је са мо два ру ко пи са и то пре во да бе о град-
ске пре во ди тељ ке Је ле не Д. Ма ти ће ве. Ка ко је она ус пе ла да при во ли Сто-
ја на Но ва ко ви ћа да јој у Ви ли за 1867. го ди ну об ја ви те пре во де, ни је по зна то. 
Али, ако се зна да је њен отац био та да у јав но сти до бро по зна ти Ди ми три је 
Ма тић (1821‒1884), прав ник, фи ло зоф, ми ни стар про све те и ака де мик, он да 
је ја сно да је би ло по оној уз ре чи ци „у ста ри јег по го во ра не ма“.21

18 На во ди из пост хум на би о гра фи је Је ле Ку јун џић-Но ва ко вић, ко ју је на пи сао њен 
су пруг Сто јан и об ја вио у сво јој књи зи: Па у ли на Са со ви ца, при по вет ка, с ру ског пре вео 
(1864) Ст. Но ва ко вић, Мо стар 1908, [Предговор], стр. V‒XXXVІ, са сл.

19 Ми ле та Но ва ко вић (1878‒1940) док тор пра ва и проф. Прав ног фа кул те та, по зна ти ји 
је од се стре Ми ли це Но ва ко вићРај ко вић (1864‒1944). За ње но име ве зан је пре вод јед ног 
по зо ри шног ко ма да ко ји се да вао у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду: По след ње љу бав но 
пи смо, ко ме ди ја у 3 чи на, у пре во ду М. Ст. Но ва ко ви ће ве. Пи сац Вик то ри јен Сар ду, пре ми-
је ра 19. ІІ 1871. Та ко сто ји у Ре пер то а ру На род ног по зо ри шта, при ре дио Са ва В. Цвет ко вић, 
Бе о град 1966, бр. 609. Да ли је овај ко мад мо гла да пре ве де сед мо го ди шња де вој чи ца или 
тај но ње на ма ти Је ла Но ва ко вић? 

20 Ст. Но ва ко вић, на ве де на би о гра фи ја, стр. XІІІ. Хан ри Гре виј је псе у до ним фран цу ске 
ро ман си јер ке Ali ce Di ran (1842‒1902), ра до пре во ђе не у срп ској и хр ват ској књи жев но сти. 

21 Ака де мик Ди ми три је Ма тић имао је две кће ри: Је ле ну и Пер си ду, ко је је по у ча вао 
фран цу ском и не мач ком је зи ку са ко јих су оне пре во ди ле и не ко ли ко сво јих пре во да об ја-
ви ле у Да ни ци и Ви ли. Пр ва, Је ле на Ма ти ће ва (1854‒1915), уда та од 1869. за И. Чо лакАн ти
ћа, пу ков ни ка, пре во ди ла је по зо ри шне ко ма де за На род но по зо ри ште у Бе о гра ду: Е. Скриб: 
Ва ле ри ја, дра ма у 3 чи на (1868); Т. Бра зи јер, Х. Мел вил: Ка та ри на или злат ни крст, дра ма 
у 2 чи на с пе ва њем, му зи ка П. Ди ми ћа (1869) и Р. Бе не дикс: Ноћ уо чи но ве го ди не, дра ма у 
1 чи ну (1870). Ње на се стра Пер каПер си да Ма тић (1853‒1916), уда ла се 1869. за Д. Ђу ри ћа, 
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И дру ги углед ни пи сци има ли су жен ску де цу ко ју су вас пи та ва ли та-
ко што су им об ја ви ли по не ки пре вод. Та ко је ува же ни Ми лан Ђ. Ми ли ће-
вић по кре нуо пе да го шки ча со пис Шко ла (1868‒1876) у ко ме је ње го ва кћи 
Ана М(ила на) Ми ли ће ви ћа об ја вљи ва ла кра ће пре во де с фран цу ског.22 Зна-
чај ни су не ки ње ни пре во ди бај ки Х. К. Ан дер се на, јер су то пр ви жен ски 
пре во ди овог зна чај ног пи сца у нас. Доц ни је се уда ла за исто та ко до брог 
знал ца и пре во ди о ца са фран цу ског Ми ту Ра ки ћа (1846‒1890), ко ји је био 
до бар при ја тељ и са рад ник Сто ја на Но ва ко ви ћа и истих схва та ња као и он 
о пр вим по ја ва ма Срп ки ња у књи жев но сти и њи хо вим књи га ма или „пи са-
ни ја ма“ по књи жев ним ча со пи си ма. Ка ко су из гле да ла та не га тив на схва-
та ња два ју књи жев ни ка, Но ва ко ви ћа и Ра ки ћа о Срп ки ња ма спи са тељ ка ма 
то га до ба, ко ји су се ипак оже ни ли обра зо ва ни јим Срп ки ња ма (Је ле ном 
Ку јун џић и Аном Ми ли ће вић), из не ће мо у два при ме ра не ких њи хо вих 
кри тич ких опа ски о да нас за бо ра вље ним пе сни ки ња ма Да ни ци‒Зор ки Ра-
шко вић и Со фи ји Сте фа но вић‒Лу цић. 

[1] Го ди не 1866. уред ник Сто јан Но ва ко вић до нео је у свом ча со пи су 
Ви ла сле де ћу но ти цу: „Да ни ца Зор. од Ра шко ви ћа огла си ла је прет‒пла ту 
на ‘књи гу у пе сма ма’. Књи га ће би ти од 6‒7 таб(ака), а це на је 5 гр(оша) 
чарш(иј ских), (50 новч) и би ће уз њу сли ка на род не свет ко ви не у Топ чи де ру.“ 
Оглас пе сни ки ње од но сио се на ње ну пр ву збир ку пе са ма Сла во пој у ко јој 
се де се те рач ким сти хо ви ма про сла вља зна ча јан до га ђај за Срп ство: пе де сет 
го ди на по сто ја ња Кне же ви не Ср би је у сло бо ди. Тај оглас пе сни ки ње Но ва-
ко вић је про пра тио ко мен та ром: „По огла су се ви ди да је цео по сао, на жа-
лост, де ло жен ске су је те за ко ју је ште та што је упу ти ла баш на књи жев но 
по ље сво ју жр тву.“23 Ка ко да раз у ме мо да нас овај ко мен тар јед ног уред ни ка 
озбиљ ног књи жев ног ча со пи са? Об ја вљу је оглас мла де пе сни ки ње за то да 
би јој из ре као уна пред свој књи жев ни суд.

Го ди не 1867. пе сни ки ња Да ни ца‒Зор ка Ра шко вић из да је и дру гу књи гу 
пе снич ке збир ке Сла во пој што је уред ник Ви ле опет ис пра тио ано ним ном 
бе ле шком: „Г. Да ни ца‒Зор ка Ра шко ви ће ва, ‘Ужи чан ка, уну ка во жда Ко че’ 
по зи ва и на дру гу све ску Сла во поя пе де се то‒го дишньой свет ко ви ни, при ча-
ју ћи ка ко се ни је упла ши ла од сви ју не по вољ но сти ко је јој про пра ти ше пр ву 
све ску. Књи га ће из не ти 8‒9 штам па них та ба ка и це на је 15 гр. (40 нов чи ћа). 
Нов ци се ша љу или њој или Књи жа ри В(ели ми ра) Ва ло жи ћа или Штам па-
ри ји Н(ико ле) Сте фа но ви ћа. Књи га ће би ти го то ва о Ђур ђе ву дне.“24

ге не ра ла; са њим има ла ви ше де це од ко јих су се на ро чи то ис та кли: др Љу би ца Ђу рић-Го-
ђе вац (1868‒1938), пр ви жен ски школ ски ле кар и Спа се ни ја-Па та Ђу рић-Мар ко вић (1881‒1974), 
ау тор ка по зна тог Па ти ног ку ва ра, штам па ног у ви ше из да ња. 

22 Ана Ми ли ће вићРа кић (1853‒1919), су пру га књи жев ни ка Ми те Ра ки ћа има ла је са њим, 
по ред по зна тог пе сни ка Ми ла на Ра ки ћа и две та ко ђе обра зо ва не кће ри: Љу би цу Ра кић-Грол 
(1882‒1929) и Ми ли цу Ра кић-Ко ва че вић (1884‒1975). Обе су пре во ди ле са стра них је зи ка 
у мла до сти.

23 Ви ла, 12, 1866, с. 196.
24 Ви ла, 10, 1867, с. 164. 
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У сво јој Срп ској би бли јо гра фи ји, Но ва ко вић се ни је ма нуо же ље да 
при ка чи још по не што у опи су из да ња ње них пе снич ких збир ки. Та ко је уз 
пр ву књи гу Сла во по ја до дао опа ску: „До 1866 (Ма ја) био је у Ср би ји за кон по 
ком су се са мо пе ри о дич не књи ге но си ле бес плат но по штом што но си пи сма. 
За то пи ше на овој књи зи да је пе ри о дич на.“ Но ва ко вић спо чи та ва пе сни ки њи 
да је на мер но из и гра ла за кон. А у сле де ћој опа ски ње не пе снич ке збир ке из 
1867. на ста вља са истом опа ском: „Књи га пе ри о дич на“ је са мо лу кав ство и 
сто ји на пи са но за то да би се књи га мо гла ра за ши ља ти по штом без пла ћа ња.“25 
Али, по за ко ну. По гре шна, за вид на и по ма ло за је дљи ва Но ва ко ви ће ва опа ска. 

И то ни је све. Но ва ко вић је огран ке сво је кри ти ке пре нео и на сво је 
књи жев не при ја те ље Ми ту Ра ки ћа и Ва тро сла ва Ја ги ћа (1838‒1923) да и они 
упу те по не ку жа о ку кри ти ке на ра чун пе сни ки ње Д. З. Ра шко вић. У свом 
огле ду Да ли ће не ста ти на род не по е зи је и за што ће је не ста ти? М. Ра кић 
је за пи сао да је књи жев ност и пи са ње књи га у до ме ну са мо пи сме них љу ди 
у Ср би ји. „У нас ко пи ше, тај исти и чи та“; тр гов ци ср би јан ски ни шта не 
чи та ју, „за се ља ке знам да не ће ни ко ни по ме ну ти“; оста ју, да кле, са мо књи-
жев ни ци. И до да је: „Са мо ја кад се по зи вам на књи жев ни ке и књи ге њи хо ве, 
не ми слим ту Је ре ми ју Ка ра џи ћа, Ми ло ша Ми ли са вље ви ћа, [књиге] Зор ке 
пле мени те Ра шко ви ће ве, ʼислу же них пра ви тел стве них сло во сла га те ља ,̓ 
Сре те на не ког џан да ра, Оштро гле ди ћа и дру ге не бро је не кум па ни је, ко ји ће 
(се) сви ти су ћа ма по ка за ти.“26 Сто јан Но ва ко вић је сво је не га тив но ми шље ње 
о пе сни ки њи и из да њи ма ње них пе са ма пре нео и хр ват ском књи жев ни ку и 
уред ни ку ча со пи са Knji žev nik (1866) у За гре бу, где је бо ра вио 1866. и 1867, па 
су ње не збир ке пе са ма на ве де не за јед но уз ње но име и у хр ват ским књи жев-
ним кру го ви ма; а по што су Ја ги ће ве кри ти ке пре штам па не и у но во сад ској 
Ма ти ци (1867, 1869) о њој се, за хва љу ју ћи Ст. Но ва ко ви ћу, го во ри ло и ми-
сли ло као пе сни ки њи нај ни же умет нич ке вред но сти, ко ју је осу ди ла це ла 
срп ска и хр ват ска књи жев на јав ност. Ја гић ју је два пут не га тив но по ме нуо у 
за јед ни ци са још не ким име ни ма ко ји су сво је но ве књи ге пи са ли у еп ском 
де се тер цу по све ће не не ком при год ном до га ђа ју. „У ту свој ту спа да ју пе-
снич ка де ла срп ске књи жев ности .. Ова мо иде и Сла во пој пе де се то го ди шњој 
свет ко ви ни – а то је ‘књи га пе ри о дич на у пе сма ма’ ко ју је спе ва ла Да ни ца 
Зор ка Ра шко ви ћа. И зби ља, мо ра да је на шла мно ге по хва ле [иронична упа-
ди ца!] кад се, ено, од ва жи ла на из да ва ње еп ских и ли рич ких пе са ма у 12 све-
за ка под овим ори ги нал ним на сло вом: Ми ло сплет Да ни це Зор ке Ра шко ви ћа, 
Ужи чан ке! Че му има ова ко пе сни штво ко је је го ре од на род но га, а не ма ни-
јед ног атри бу та по е зи је умјет не?“, за вр шио је сво ју кри ти ку В. Ја гић.27

25 Ст. Но ва ко вић, на ве де на Срп ска би бли јо гра фи ја, бро је ви књи га: 2993, 3182.
26 М. Ра кић, на ве де ни оглед, Ви ла, 32, 1868, 741. 
27 V. Ja gić, Plo do vi knji žev no sti hr vat skosrb ske od poš ljed nje dvie go di ne, Vi e nac, 14, 1869, 

270; пре не то у ча со пис Ма ти ца (Но ви Сад), 14, 1869, 334-335. Прет ход ну кри ти ку В. Ја ги ћа: 
Глас из Хр ват ске о на шој нај но ви јој књи жев но сти, пре не ла је Ма ти ца, 12, 1867, 304, из 
хр ват ског ча сопи са Knji žev nik (1866), ко ји је мла ди В. Ја гић уре ђи вао у За гре бу.
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Оста ло је пи та ње за што је Ст. Но ва ко вић то ли ке за је дљи ве ак цен те 
упу тио из да њи ма пе са ма јед не мла де де вој ке, Зор ке Ра шко ви ће ве у го ди на ма 
кад то ни је тре бао и ни је мо рао ра ди ти. Да би се тај од нос бо ље раз у мео, 
тре ба не што ре ћи и о тра гич ном жи во ту пе сни ки ње. А о ње ној би о гра фи ји 
ни је пи са но све до на ших да на.28 По сле из да ња ње не че ти ри књи ге, она је 
за ћу та ла, не ста ла из јав ног жи во та за у век. Украт ко, по зна то је сле де ће: Пе-
сни ки ња Да ни ца‒Зор ка Ра шко ви ће ва је на пи са ла три збир ке пе са ма: Сла
во пој, књ. І ‒ІІ, еп ске пе сме у две књи ге; пр ва књи га по све ће на свет ко ви ни: 
по ла ве ка Кне же ви не Ср би је у сло бо ди (1815‒1865), дру га: ма ли еп у де се-
тер цу као вре ме‒плов ва жни јих до га ђа ја од Св. Са ве до осло бо ђе ња од Ту-
ра ка под ди на сти јом Обре но ви ћа. Тре ћа књи га Ми ло сплет, збир ка је лир ских 
пе са ма у ко јој су пе сме по све ће не нај знат ни јим све ти те љи ма пра во сла вља 
и Срп ства. И по том књи жи ца Ту го спев, при год на пе сма ис пе ва на по во дом 
уби ства кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа. Све че ти ри пе снич ке збир ке из да те су 
у крат ком вре ме ну 1866‒1868. го ди не ка да је пе сни ки ња има ла око 17. до 
19. го ди на, а по том се ни кад и ниг де ни је ви ше ја вља ла. Она са ма об ја сни-
ла је јед ном ре че ни цом за што је сво је збир ке мо ра ла та ко ра но из да ти. Њен 
брат и она су јед не зи ме бо ло ва ли од те шке бо ле сти од ко је је брат пре ми нуо, 
а она се ни је у пот пу но сти опо ра ви ла. Бо лест је ни је на пу шта ла и пре ти ла 
је по мра че њем ума. Да би отр гла сво је пе сме од не из ле чи вог ум ног обо љења, 
она их је об ја ви ла, иа ко су та при ват на из да ња у то до ба мно го ко шта ла. 
По том се де си ло оно што је и са ма пред ви де ла: бо лест је до те ме ре на пре-
до ва ла да су је сме сти ли у не у роп си хи јатриј ску бол ни цу где је про ве ла 27 
го ди на пот пу но за бо ра вље на. Ст. Но ва ко вић и М. Ра кић на сме ја ли су се 
ње ном пот пи су („от“, од но сно „пл.“) иа ко је она по ла га ла пра во на то, јер 
је по ти ца ла из ро да кне зо ва Ра шко ви ћа ко ји су од XV до XVІІІ ве ка, под 
Тур ци ма, би ли при зна ти бе рат ски кне зо ви Ра шке обла сти. Та ко је, без по-
том ства, за вр ши ла свој пе снич ки жи вот пле ме ни та Зор ка Ра шко ви ће ва, 
пр ва Ср би јан ка бе о град ска пе сни ки ња ко јој је доц ни је при знат ста тус књи-
жев ни це (1884) баш на осно ву у жур би из да тих ње них збир ки пе са ма, а пред 
очи ма сво јих кри ти ча ра, Ст. Но ва ко ви ћа, М. Ра ки ћа и В. Ја ги ћа. За бо рав и 
ти ши на пре кри ли су по том име и де ло мла де, те шко обо ле ле пе сни ки ње 
Зор ке Ра шко ви ће ве.

[2] По сто ји још је дан при мер не га тив не кри ти ке мла дог Ст. Но ва кови ћа, 
из ре че не над по ја вом пе снич ке збир ке сом бор ске учи те љи це Со фи је Сте-
фа но вић. Та кри ти ка ни је из ре че на у освр ти ма и опа ска ма не го ди рект но у 
хр ват ском књи жев ном ча со пи су Vi e nac ко ји је уре ђи вао Но ва ко ви ћев књи-
жев ни при ја тељ В. Ја гић. У том ча со пи су за 1869. го ди ну, по ја ви ла се се ри ја 
чла на ка Bi o grad ska knji žev na pi sma, у об ли ку Do pi sa iz Bi o gra da у ко ме је 
Ст. Но ва ко вић под псе у до ни мом Σίγμα об ја вио не ко ли ко ве за них тек сто ва 
о књи жев ним и кул тур ним при ли ка ма у Бе о гра ду. Је дан од тих Do pi sa, пи сан 

28 Ђ. Пе рић, Жи во то пис и за бо ра вље не пе снич ке збир ке Да ни цеЗор ке Ра шко вић, При-
ло зи за књижев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, (Бе о град), књ. LXXXІ, 2015, 129‒146.
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што кав ско‒ије кав ским, освр нуо се на по ја ву збир ке пе са ма учи те љи це Со-
фи је Сте фа но ви ће ве Ра ви јој ле пр ви лет (Сом бор 1869).

„Za ne sreć no pred u ze će dr žim pje sme go spo dji ce So fi je Ste fa no vi ća iz 
Som bo ra, ko ja se ta ko pot pi sa la da se ne zna je li uda ta ili ni je...On a je u no vo-
sad skoj Da ni ci naštam pa la ne ko li ko pje sa ma vri ed no sti po sve di le tant ske, ako 
ne će mo re ći ni ka kve, pa sad već po či nje i knji ge, na zvav ši knji gu Ra vi oj lom. 
Ka ko ne u mješ nost ne umi je ni su je te, ni ple me ni te žud nje za po slom upo tre-
bi ti na ko rist! Kad mi po mi sli mo ko li ko je po lje ra da že nam na šim u pro sto ru 
ku će, uči telj stva, od ga ji va nja dje ce i knјiževnosti ko ja u taj krug ide, kad po-
mi sli mo ko li ke du žno sti če ka ju maj ke na še, ka ko li bu dućnost na rod na i sre ća 
na rod na u nji ho vim ru ka ma sto ji, on da nam je ču do, ka ko još one mo gu iz li-
va ti odu še vlje nje svo je u pje smah, gdje ih mje sto pje sa ma če ka ju svu da i na 
sve stra ne pu ne ru ke po sla. Pro tiv isti ni tog po et skog po zi va mi ne bi smo ni kad 
usta ja li, ali nam je du žnost ulo ži ti svim osta lim glas opo me ne, gdje je strah kao 
ov dje od sla bih po ku ša ja, od za ma mlji va gla sa taš ti ne i pra zne sla ve svjet ske. 
U dje la daj da li je mo odu še vlje nje svo je, bra ćo i se stre srp ske i hr vat ske! 
Dje la tre ba na ro du na še mu vi še ne go pje sa ma, vi še ne go oku ša ja!“29 

На ве де на кри ти ка на збир ку пе са ма учи те љи це Со фи је Сте фа но вић из 
Сом бо ра по ја ви ла се кад је пе сни ки ња да ла оглас или тзв. Об ја вље ни је да 
ће сво је пе сме да ти у штам пу, а не ка да се књи га знат но ка сни је по ја ви ла.30 
Ка да се по ја ви ла ње на збир ка пе са ма Но ва ко вић се осме лио да на пи ше: 

„Izaš la je i zbir ka pje sa ma So fi je V. Ste fa no vi ća (I knji ga, na osmi ni 
123 str.) pod na slo vom ʼRa vi joj le pr vi letʼ o ko joj smo još u pr vom p i s m u 
ona ko ne ga lant no go vo ri li i dr ski smo da i da lje pri ono me osta ne mo...“31 

Не зна се да ли је пе сни ки ња С. Сте фа но вић‒Лу цић за па зи ла и про чи-
та ла кри ти ку ко ју је Но ва ко вић на пи сао у хр ват ском ча со пи су Vi e nac. По зна-
то је, да је доц ни је об ја вљи ва ла сво је пе сме под псе у до ни мом Вла ди ми ра, 
по име ну ње ног су пру га Вла ди ми ра. Тре ба до да ти да се и да нас ње на пе сма 
Жа лим те, мом че, што љу биш ме не пе ва као ста ра град ска пе сма, ма да се 
ње но име као ау тор ке сти хо ва за бо ра ви ло.

Исте кри ти ке упу ће не Зор ки Ра шко вић по во дом ње ног огла са, док пе-
снич ка збир ка ни је још ни иза шла, упу ће не су и Со фи ји Сте фа но вић, са 
на по ме ном кри ти ча ра: „на ма је ду жност уло жи ти (и) свим оста лим глас 
опо ме не!“. Ка да су књи ге иза шле, кри ти ча ри их чак ни су има ли у ру ка ма, 

29 Σίγμα [St. No va ko vić, po hr va tio V. Jagić], Do pis (I), U Bi o gra du, 22. si eč nja 1869, Vi e-
nac, (Za greb), 3, 1869, str. 69‒70.

30 „За штам па ње је при пре ми ла збир ку од 100 пе са ма и у За ста ви (1868, бр. 101, од 
27. но вем бра / 9 де цем бра, стр. 4 ) об ја ви ла по зив на ‘пре ну ме ра ци ју’“ (Р. Плав шић: Пет 
сом бор ских учи те љапе сни ка: Со фи ја Сте фа но вић уда та Лу цић, „До ме ти“ (Сом бор), 12, 
1977, 111. Ти раж књи ге ни је по знат; „с об зи ром да су пре ну ме ран ти от ку пи ли 408. књи га, 
штам па но је нај ма ње 500. при ме ра ка.“

31 Σίγμα, на ве де на кри ти ка, Do pis (V), U Bi o gra du, 22. svib nja 1869, str. 397.
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а ако су их има ли са мо су их ле ти мич но и пот це њи вач ки пре ли ста ли. Из те 
чи ње ни це ви ди се да ље да су књи жев ни уред ни ци Ви ле (Ст. Но ва ко вић), Ви
ен ца (В. Ја гић) и Ма ти це (А. Ха џић) би ли у до слу ху са основ ним ста вом: да 
књи ге по е зи је пр вих Срп ки ња пра те сво јим не га тив ним кри ти ка ма и кри-
тич ким освр ти ма не би ли жен ски свет од вра ти ли од ба вље ња књи жев но шћу.

2. књигеПрВихсрПкињауБиБлиограФијистојананоВакоВића. Срп ска 
књи жев ни ца и ро ман си јер ка Ол га Ср да но вић‒Ба раћ об ја ви ла је го ди не 1962. 
за ни мљив есеј са на сло вом Же не у би бли о гра фи ји Сто ја на Но ва ко ви ћа у 
ко ме је из дво ји ла све Срп ки ње књи жев ни це ко је су об ја ви ле не ку сво ју 
књи гу (пе ри од 1814‒1867). Уз од ре ђе не ко мен та ре и крат ка за па жа ња о пр вим 
Срп ки ња ма у књи жев но сти, из ве ла је сле де ћу ста ти сти ку:

1. Јев ста хи ја Цин цић‒Ар сић (1776‒1843) об ја ви ла је две књи ге (1814, 1816), 
2. Ју ли ја на Ви ја то вић‒Ра ди во је вић (1798‒п. 1837), об ја ви ла јед ну књи гу 

(1829),
3. Ан ка Обре но вић‒Кон стан ти но вић (1821 ‒1868), јед ну (1836), 
4. Еми ли ја Ла зић‒Јо си мо вић (1828‒1878) јед ну (1845),
5. Ми ли ца Сто ја ди но ви ће ва Срп ки ња (1828‒1878), шест (1850, 1855, 1861, 

1862, 1866; пет по пи са них у из да њу Но ва ко ви ће ве би бли о графи је до 1867. 
го ди не и јед ну по сле: 1869), 

6. Да ни ца Зор ка Ра шко ви ће ва (о. 1849‒1910) две књи ге (1866, 1867), 
по пи са не у из да њу Но ва ко ви ће ве би бли о гра фи је и још две по сле ње: 1868, 
у ис тој го ди ни). 

7. Ма ри ја Ко ва че ви ће ва, об ја ви ла јед ну књи гу (1861). 
Ових се дам жен ских име на, ако из у зме мо Ен гле ски њу Ело ди ју Ло тон‒ 

Ми ја то вић, об ја ви ло је у пе ри о ду 1814‒1869. све га 16 књи га. На кра ју је 
за кљу чи ла: „Од ових се дам же на је ди но је Ми ли цу Сто ја ди но ви ће ву Срп-
ки њу Скер лић унео у Исто ри ју књи жев но сти.“32 

Да љим тра га њем за по да ци ма, при ме тио сам да Сто јан Но ва ко вић није 
унео још не ка име на у сво ју Би бли о гра фи ју. То се на ро чи то од но си ло на оне 
де вој ке ко је су се пре уда је ба ви ле му зи ком. За ни мљи во је да у сво јој обим-
ној Би бли о гра фи ји, ау тор ни је унео ни јед но му зич ко де ло, а по во дом то га 
ни је ниг де обра зло жио за што се огра дио од му зич ке би бли о гра фи је. Да ли 
због обим но сти, или пак због то га што је ми слио да би та ква би бли о гра фи ја 
тре ба ла по себ но да се ура ди. У одељ ку под на сло вом При је глед по стру ка ма 
књи жев но сти и на у ке, он уно си сле де ће од се ке: А. Умјет ност (І. Пје снич ко 
про ра шће, ІІ. Сло бод но пје сни штво, све по вр ста ма и под вр ста ма, ІІІ. Вје ра), 
Б. Сми је ша на из да ња, В. На у ка (І. Исто риј ске на у ке, ІІ. Је ста стве не на у ке, 
ІІІ. Пси хо ло шке на у ке), Г. По у ка (І. Пе да го шки спи си, ІІ. По у ка за од ра сле).33 

32 О. Ср да но вић-Ба раћ, Же не из Би бли о гра фи је Сто ја на Но ва ко ви ћа, Би бли о те кар, 
бр. 2, 1962, стр. 131-135. 

33 Ст. Но ва ко вић, Срп ска би бли јо гра фи ја за но ви ју књи жев ност 1741‒1867., Би о град 
1869, стр.592-597.
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У од ред ни цу Г. По у ка, сме стио је под д. Умјет ност (Цр та ње. Му зи ка), али 
је са мо јед ну те о риј ску му зич ку књи гу опи сао (бр.2941), и ваљ да не хо ти це 
– јед ну му зи ка ли ју (бр.3087).

Про ши ру ју ћи би бли о гра фи ју пр вих Срп ки ња ко је су на пи са ле и из да-
ле јед ну или ви ше сво јих књи га за пе ри од 1814‒1869. ко ји оквир но од го ва ра 
ка ко жен ској би бли о гра фи ји, та ко и жен ској књи жев но сти овог до ба, пред-
ла жем још и сле де ће књи ге чи ји је пот пу ни опис дат у Би бли о граф ском 
при ло гу на кра ју овог огле да: 

8. По лек си ја Ка ра ђор ђе вић‒Ни ко ла је вић (1833‒1914) – при год на пе сма 
по себ но из да та, об ја вље на 1849. го ди не, 

9. Со фи ја Ђ. Ни ко ла је ви ће ва (1837‒1850), при год на пе сма по себ но из-
да та, об ја вље на 1850.

10. Ми на‒Вил хел ми на Ка ра џић‒Ву ко ма но вић (1828‒1894), књи га пре-
во да Ву ко вих по сло ви ца на не мач ки, об ја вље на 1854. го ди не.

11. Ка та ри на Ку ма ну ди‒Ста ни шић (о. 1844‒1917?), му зи ка ли ја об ја-
вље на 1858. го ди не. 

12. Си да (Пер си да) Ве ли са вље вић‒Па чу (1851‒1954), му зи ка ли ја об ја-
вље на 1865. го ди не. 

13. Љу би ца Ме да ко вић‒Ми ле кић (1852‒?), му зи ка ли ја об ја вље на 1865. 
го ди не. 

14. Со фи ја Сте фа но вић‒Лу цић (1851‒1895), књи га пе са ма об ја вље на 
1869. го ди не. 

15. Дра га Ди ми три је вић‒Де ја но вић (1840‒1871), књи га пе са ма об ја вље-
на 1869. го ди не.

Са до дат ним по да ци ма, за по ла ве ка, по себ но су об ја вље не два де сет 
че ти ри књи ге пр вих пет на ест Срп ки ња ко је су се по ја ви ле у кул тур ној јав-
но сти то га до ба. Ов де би, мо жда, тре ба ло до да ти и не ко ли ко пре во да по зо-
ри шних ко ма да Срп ки ња ко је су тад по че ле да се ин те ре су ју и за по зо ри ште, 
где су се на сце ни да ва ли пре во ди по зо ри шних де ла европ ских и свет ских 
драм ских спи са тељ ки. 

Од мах по сле упо ко је ња оца срп ске на род не књи жев но сти, Ву ка Ст. 
Ка ра џи ћа, ње го ва удо ви ца Ана Kra us‒Ка ра џић (о. 1798‒1876), уз по моћ ћер-
ке Вил хел ми не, по че ла је са из да ва њем Ву ко вих не из да тих де ла. Она су 
но си ла нат пис „у на кла ди Ане, удо ви це В. С. Ка ра џи ћа“ и ве ћи ну тих из-
да ња Ст. Но ва ко вић је по пи сао. Али, ов де тре ба има ти на уму да је сва ком 
том из да њу прет хо дио по зив на из да ва ње по је ди не Ву ко ве књи ге. Дру гим 
ре чи ма, јав ност је оба ве шта ва на на осно ву по себ но штам па них огла са тзв. 
Об ја вље ни ја. Тих Об ја вље ни‒ја  би ло је оно ли ко ко ли ко је удо ва Ана Ка ра-
џић ус пе ла да из да Ву ко вих де ла. Има ју ћи то на уму, Ст. Но ва ко вић је по-
твр дио у сво јој Би бли о гра фи ји по сто ја ње „мно штва тих сит них спи са као 
што су: про кла ма ци је, об ја ве, про гла си итд.“, али је при ме тио да их је те шко 
са ку пи ти. „До бро је, што се та ке ства ри по нај ви ше и у но ви на ма штам па ју, 
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те се бар та ко са чу ва ју.“34 У Би бли о граф ском при ло гу за овај пе ри од по пи сао 
сам ко ли ко је мо ра ло би ти тих ма лих Об ја вље ни ја удо ве Ане В. С. Ка ра џић 
у овом пе ри о ду, о ко ји ма је пи сао и би о граф Ву ков Го луб До бра ши но вић.35 
Ван то га пе ри о да би ло их је још.

Украт ко ре че но, мла ди Сто јан Но ва ко вић ста јао је на ста но ви шту да 
Срп ки ња не тре ба да се ба ви пи са њем и да је њен пр ви за да так да бу де у 
свом до му, по сле уда је, вер на су пру га, до ма ћи ца и мај ка. Из ван до ма, у дру-
штву са су пру гом, да се по ја вљу је, али да не узи ма ве ћег уче шћа у дру штве-
ним, про свет ним и кул тур но‒обра зов ним жен ским уста но ва ма. На ро чи то 
да се не ба ви пи са њем. У то до ба Срп ки ња ни је би ла рав но прав на са му шкар-
цем, ни је има ла пра во гла са и по ви но ва ла се схва та њи ма свог су пру га. Али, 
већ 1870. го ди не до шло је код омла ди на ца Све то за ра Мар ко ви ћа до но вих 
та да вр ло на пред них иде ја о сло бо ди и рав но прав но сти же не у дру штву, 
што је охра бри ло Срп ки ње да и да ље ак тив но тра же сво је ме сто ка ко у дру-
штву, та ко и у кул ту ри и књи жев но сти. Ка да упо ре ди мо вре ме о ко ме смо 
ов де пи са ли са да на шњим вре ме ном у ко ме је упра во по пла ва књи га Српки-
ња, жен ских спи са тељ ки и пре во ди тељ ки, уви де ће мо да овај лич ни крат ко-
трај ни „ве то“ Сто ја на Но ва ко ви ћа и ње го вих исто ми шље ни ка, из 60‒тих до 
70‒тих го ди на XIX ве ка ни је био став ко ји је остао на сна зи. У сво јој вред-
ној сту ди ји о ста рим бе о град ским књи жа ри ма, из да ва чи ма и про дав ци ма 
књи ге он је при знао да је по гре шио у оце ни да нам тзв. ма ли пи сци као и 
пр ве Срп ки ње, ама тер ске пе сни ки ње и пре во ди тељ ке, ко је је тр пао у исти 
кош, ни су по треб не. „У мла до сти сво јој, пи ше ста ри Но ва ко вић, као уред ник 
Ви ле, др же ћи да све на све ту мо ра ићи по ка лу пу ко ји смо са ми у гла ви има
ли, ми смо кри ти ко ва ли јед но из да ње Је ре ми је О. Ка ра џи ћа (1814/1821‒1888)“, 
(јед ног од глав них пред став ни ка те гру пи це „ма лих пи са ца“, ама те ра, ко ја 
се сма тра ла из ли шним). Али, при зна ју ћи сво ју по гре шку ста ри Ст. Но ва-
ко вић за кљу чу је: „По сле пет на ест го ди на, кри ти чар Ви ле је као ми ни стар 
про све те пот пи сао од лу ку На род не скуп шти не о из др жа ва њу из др жав не 
ка се за ње го ве за слу ге!“36 Ми шље ње о мно гим ства ри ма, па и лич но сти ма 
у жи во ту про мењ љи во је и не са мо код мла дог и ста рог Сто ја на Но ва ко ви-
ћа. Већ у сле де ћим де це ни ја ма XIX ве ка Но ва ко ви ћев став о по ја ви Срп ки-
ња у књи жев но сти пре ва зи ђен је и за бо ра вљен, та ко да се је два се ћа мо да 
је и по сто јао. 

34 Ст. Но ва ко вић, О овом дје лу, пред го вор на ве де ној Би бли о гра фи ји, Бе о град 1869, стр. 
XXІІІ.

35 Г. До бра ши но вић, Оглас Ане Ка ра џић на ІІ из да ње ‘Ми лош Обре но вић, књаз Серб
скиј’, Ков че жић, књ. VІІ (Бе о град), 1966, стр. 125-126. 

36 Ст. Но ва ко вић, Срп ска књи га, ње ни про дав ци и чи та о ци у XIX ве ку, Бе о град 1900. 
Фраг мент сту ди је об ја вљен у мо но гра фи ји „Ста ри Бе о град“, при ре дио Ђ. Га ве ла, Но ви Сад 
2008, стр. 94‒95.
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Би бли о гра фи ја из да тих књи га и му зи ка ли ја пр вих Срп ки ња 
спи са тељ ки, пре во ди тељ ки и ком по зи тор ки 

(1814‒1869)

(зве зди цом су озна че не књи ге ко јих не ма у „Би бли о гра фи ји“ Сто ја на  
Но ва ко ви ћа; две зве зди це зна че да је књи га по зна та са мо по на сло ву) 

Ев ста хи ја ЦИН ЦИЋ‒АР СИЋ: СОВѢТЪ МАТЕРНIЙ ПРЕ ДРА ГОЙ ОБОЄГО ПО ЛА 
ЮНО СТИ СЕРБ СКОЙ И ВАЛАХIЙСКОЙ, аки ис чадіє нѣжна го чув ство ванія, 
им же бла го и щастіє отра сли ро да своєго оби маєтъ Со чи ни тел ни ца. – Въ Бу-
димѣ, Пи смены Кра лев ска го Все у чи лища Ун гар ска го, 1814, стр. 34; 8‒на.

Ев ста хи ја ЦИН ЦИЋ‒АР СИЋ: ПО ЛЕ ЗНАЯ РАЗМЫШЛЕНIЯ О ЧЕТЫРЕХЪ ГО-
ДИЩНИ ХЪ ВРЕ МЕ НЕХЪ съ осо беннымъ при ба вленіємъ о Тру долюбіи че-
ловѣка , и от ту ду про ис ходящей Все общей ползѣ со чи нен на и на свѣтъ из да на 
Еѵстахіею отъ Ар сичъ. – Въ Бу димѣ, Пи смены Крал. Все у чи лища Пе штан скогъ, 
1816, стр. [4] + 159; 8‒на. 

Ју ли ја на РА ДИ ВО ЈЕ ВИЋ КА рођ. ВИ ЈА ТО ВИЋ: ТАЛ ÏА за год. 1829. – Въ Бу димѣ, 
Пи смены Кра лев. Все у чи лища Вен гер ска го, 1829, стр. 58; 16‒на. 

НРА ВО У ЧИ ТЕЛ НЕ ПОВѢСТИ. С не мач ког АН НА Є. ОБРЕ НО‒ВИ ЋА. – Бе о град, 
При Княже ско‒Срб ской ти по графіи, 1836, стр. VІ + 136 + л. 1; 8‒на. 

РО БИН СОНЪ НА СВОЄМЪ ОСТРО ВУ. Кньижи ца за мла дежъ и люби телѣ мла де-
жи. Пре ве де на съ Нѣмач ко га ЕМИЛІОМЪ ЛА ЗИ ЋЕ‒ВО МЪ. – У Бе о гра ду, при 
Пра ви тельствен ной Кньиго пе чатньи, 1845, стр. [2] + ІX + [4] + 151 са 1 сл. + 
[33]; 12‒на. 

КА РА ЂОР ЂЕ ВИЋ‒НИ КО ЛА ЈЕ ВИЋ, По лек си ја: ПЕ СМА Сіятел не Го спо дич не По-
лексіє, при ра стан ку са сво и ма све тлимъ Ро ди тельим а 9. Окт. 1849. год. У Му-
зи ку ставлѣна одъ Ал[ојза] Ка ла у за. – Бе о град, К[няжеско]. С[рб ска]. Ка ме но-
ре зни ца, < Лит. Е. Бра у манъ >, [1849], стр. [2‒3]; В8‒на.**

Со фи ја НИ КО ЛА ЈЕ ВИ ЋЕ ВА: ЧЕ ДО МИЛЮ НИ КО ЛАЄВИ ЧУ НАД ГРОБНЫЙ 
ВѢНАЦЪ. – За дар, Срб ска Кныго пе чатньа Бра ће Ба та ра, [1850], стр. 16; 8‒на.

Ми ли ца СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋЕ ВА СРП КИ ЊА: ПЕ СМЕ. По све ће не се стра ма Срб-
киняма. ‒ [Земун], Пе чатня Ме да ко ви ћа, 1850, стр. 40; 12‒на.**37 

Ми на‒Вил хел ми на В. Ст. КА РА ЏИЋ ВУ КО МА НО ВИЋ:VOLKS‒MӒRC HEN DER 
SER BEN. Ge sam melt und he ra us ge ge ben von Wuk Step ha no witch Ka radschitch. 
Ins De utsche über sezt von des sen TOH TER WIL HEL MI NE. Mit ei ner vor re de von 

37 Код књи ге пе са ма М. С. Срп ки ње, из да те у Зе му ну 1855, Ст. Но ва ко вић је оста вио 
бе ле шку: „Ни ка ко ни је сам мо гао ра за бра ти кад је иза шла пр ва (књи га), ни ти сам је гдје год 
ви дио. Од зив овој књи зи у „Срб. но ви на ма“ 1855, бр. 138.“ (Ст. Но ва ко вић, Срп ска би бли о
гра фи ја, Бе о град 1869, бр. 1990. 
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Ja cob Grimm. Rebst ei nem An han ge von me hr als ta u send ser bischen Spric hwör ten. 
– Ber lin, Druck und Ver lag von Ge org Re i mer, 1854, pp. V‒XII + 345; 8‒na. 

Ми ли ца СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋЕ ВА СРП КИ ЊА: ПЕ СМЕ. ІІ. – Зе мун, Кньиго пе чатньа 
І. К. Со про на, 1855, стр. 113; 12‒на.

Ка та ри на КУ МА НУ ДИ ЈЕ ВА‒СТА НИ ШИЋ: QU A DRIL LE SUR LA THÈMES VA-
LA QU ES, po ur pi a no, par Kathéri ne J. Kum ma nudy. – Vi en ne, chez F. Glöggl et 
fils, 1857, pp.?; 4‒na.** [посвета]: De diée a son amie Sar ka M. Ana sta si e vic. 

Ма ри ја КО ВА ЧЕ ВИЋ: НАЙНО ВИЄ НА СТА ВЛЕНѢ У КРОЄНЮ ЖЕНСКІЙ ХА-
ЛЬИНА. Ла ко понятно по у ченѣ за жен ске, ка ко да оне се би за крат ко вре ме 
хальине кро и ти и са ши ти мо гу, са єдномъ но вомъ цен ти ме те ра ре дукціє пре-
глед ни цомъ, ка ко да се чер тежъ пре не се на про из вольну ве ли чи ну. Са мно гимъ 
ли то гра фи ра нимъ та бла ма из ра ђе но и из да но. – У Но вомъ‒Са ду, пе ча та но 
бр зо ти скомъ Игнята Фук са, 1861, стр. 17. На 8‒ни.

Ми ли ца СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋЕ ВА СРП КИ ЊА: У ФРУ ШКОЙ ГО РИ 1854. Одъ С. М. 
Срб кинѣ – У Но вом Са ду, Бр зо ти скомъ Епіскоп ске кньиго пе чатнѣ, 1861, стр. 
104; 8‒на. 

Ми ли ца СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋЕ ВА СРП КИ ЊА: У ФРУ ШКОЙ ГО РИ 1854. Одъ С. М. 
Срб кинѣ II. – У Зе му ну, Пе чатньом  І. К. Со про на, 1862, стр. 100; 8‒на. 

Си да (Пер си да) ВЕ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ‒ПА ЧУ: ЛЕ ПИР пол ка за гла со вир, са ста вље на 
од Го спо ђи це Си де Ве ли са вље ви ћа, из да на од ње зи ног учи те ља. [наслов на 
француском]: LE PA PIL LON, Pol ka française po ur le Pi a no, com posée par Ma de-
mo i sell Si di Ve li sa vlje vits. Pu bliée par son ma i tre de mu si que. Pro priété de l’ Édi te-
ur. – Vi en ne, chez Fr. Wes sely, ci‒de vant H. F. Müller V‒ve, Kohlmarkt 3, < Lith de 
G. We ge le in, Wi en ne, [1865], pp. 3‒5; 4‒на.

Љу би ца МЕ ДА КО ВИЋ‒МИ ЛЕ КИЋ: ЉУ БИ ЧИ ЦА, пол ка за гла со вир са ста вље на 
и о свом тро шку на ко рист по зо ри шта из да на, од Љу би це Ме да ко ви ћа. – Wi-
en ne, chez G. We ge le in, [1865]; стр.?; 4‒на.** 

Ми ли ца СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋЕ ВА СРП КИ ЊА: У ФРУ ШКОЙ ГО РИ 1854. Од С. М. 
Срб ки ње [Са до дат ком пе са ма из 1855. и 1864.]. – У Но вом Са ду, Пе чатньом  
Игнята Фук са, 1866, стр. 4 + 102 + 10; 8‒на. [Постоји из да ње: за јед но по ве за на 
сва три тома]

Ка та ри на ЂОР ЂЕ ВИЋ‒МИ ЛО ВУК: МЕ ТО ДИ КА. Од Ка та ри не Ми ло вук. – Бе о град, 
У Др жав ној штам па ри ји, 1866, стр. 45; 16‒на. 

Ка та ри на ЂОР ЂЕ ВИЋ‒МИ ЛО ВУК: ПЕ ДА ГО ГИ КА. Од Ка та ри‒не  Ми ло вук. – У 
Бе о гра ду, у Др жав ној штам па ри ји, 1866, стр. 53; 8‒на.

Да ни ца‒Зор ка РА ШКО ВИ ЋЕ ВА: СЛА ВО ПОЙ ПЕ ДЕ СЕ ТО‒ ГО ДИШНЬОЙ СВЕТ-
КО ВИ НИ. Спе ва ла Да ни ца З[орка] Ра шко ви ћа. Кньига пе ри о дич на, у две све-
ске. I Свез ка. – У Бе о гра ду, Штам па рия Ни ко ле Сте фа но ви ча, 1866, стр. 90 + 
V; 16‒на. 

Да ни ца‒Зор ка РА ШКО ВИ ЋЕ ВА: СЛА ВО ПОЙ ПЕ ДЕ СЕ ТО‒ГО ДИШНЬОЙ СВЕТ-
КО ВИ НИ. Кньига пе ри о дич на у пе сма ма, у две све ске. ІІ. све ска. Спе ва ла Да ни ца 
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Зор ка Ра шко ви ћа. – У Бе о гра ду, у Штам паріи Ни ко ле Сте фа но ви ћа, 1867, стр. 
ІІ + 122 + 6 стр. упи сни ка; 16‒на.38 

Да ни ца‒Зор ка РА ШКО ВИ ЋЕ ВА: МИ ЛО СПЛЕТ, од ли рич них и еп ских пе са ма ра зних 
на сло ва у 12 све за ка. А. БО СИЛЯК: І свез ка. [Од] Да ни це‒Зор ке Ра шко ви ћа 
„Ужи чан ке“. – У Бе о гра ду, Штам па ри ја Ни ко ле Сте фа но ви ћа, 1868, стр. [2] + 
VІІІ + 9‒54 + [4]; м8‒на.

Да ни ца‒Зор ка РА ШКО ВИ ЋЕ ВА: ТУ ГОСПѢВ Да ни це ‒Зор. Ра шко вић. На смрт 
Ми ха и ла М. Обре но ви ћа ІІІ. княза срб ског по ги нув шег од раз бойнич ке ру ке 
29. мая 1868. го ди не у Топ чи дер ском Ко шутняку . – Бе о град, Др жав на штам-
па ри ја, 1868, стр. [10], 8‒на.** 

Ми ли ца СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋЕ ВА СРП КИ ЊА: ПЕ СМЕ. Тре ће умно же но из данѣ. – Бео-
град, Др жав на штам па ри ја, 1869, стр. 126; 8‒на.

Со фи ја СТЕ ФА НО ВИЋ‒ЛУ ЦИЋ: РА ВИ ЈОЈ ЛЕ ПР ВИ ЛЕТ. Из вор не пе сме. Књи га 
пр ва. – Сом бор, Ти ска но код А. Ваг не ра, 1869, стр. 123 + 16; 8‒на.

Дра га ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ‒ДЕ ЈА НО ВИЋ: СПИ СИ. ПЕ СМЕ. – Но ви Сад, Пла то но ва 
штам па ри ја, 1869, стр. 95; 12‒на. 

Д о д а т а к

Ело ди ја МИ ЈА ТО ВИЋ КА: НЕ ШТО О НЕ ЗИ БО ЛЕ СНИ КА. – У Бе о гра ду, у Др жав-
ној штам па ри ји, 1864, л. 4 + 95; 16‒на. (Ре фе рат у Ви до ву да ну, исте го ди не, бр. 
141, у Ви ли 1865. од Ми ла на Јо ва но ви ћа, стр. 11); бе ле шка Ст. Но ва ко ви ћа.

Ело ди ја МИ ЈА ТО ВИЋ КА: БОР БА У ЖИ ВО ТУ, од Ч. Ди кен са. С ен гле ско га пре ве ла 
Е. М. – Бе о град, < Из да ње књи жа ре В. Ва ло жи ћа >, У Др жав ној штам па ри ји, 
1865, стр. 122 + 1. л; 8‒на. 

Ело ди ја МИ ЈА ТО ВИЋ КА: ХЕ ЋИМ‒БА ША ИЛИ ДО ГА ЂА ЈИ ЂУ ЗЕ ПА АН ТО НЕ-
ЛИ ЈЕ, ДОК ТО РА У ТУР СКОЈ СЛУ ЖБИ. І. [Од Др Хр. Сандвита]. Пре ве ла Е. М. 
– Бео град, < Из да је књи жа ра Ве ли ми ра Ва ло жи ћа >, У Др жав ној штам па ри ји, 
1866, стр. 1л + стр.169 + 3 л.; 8‒на. (Пре штам па но из „Ви до ва да на“). (Чи ни че твр-
ту књи гу Ве ли ми ра Ва ло жи ћа „За бав не чи та о ни це“) бе ле шка Ст. Но ва ко ви ћа.

Ело ди ја МИ ЈА ТО ВИЋ КА: ХЕ ЋИМ‒БА ША ИЛИ ДО ГА ЂА ЈИ ЂУ ЗЕ ПА АН ТО НЕ-
ЛИ ЈЕ, ДОК ТО РА У ТУР СКОЈ СЛУ ЖБИ. Од Др. Х. Сан дви та. ІІ. Пре ве ла А. 
Л. М. – У Бе о гра ду, < Из да је књи жа ра Ве ли ми ра Ва ло жи ћа >, у Др жав ној штам-
па ри ји, 1867, стр. 171‒372 + 8 л. при ме да ба.m„На ста вак у осо би тој све сци и 
свр ше так, стр. 393‒494 и 9 л. при ме да ба.“ Ст. Но ва ко вић.m[Почетак у про шлој 
го ди ни. Ово је пе та књи га „За бав не чи та о ни це“, ко ју је из да ва ла књи жар ни ца 
Вел. Ва ло жи ћа. За пис Ст. Новаковића].39

38 По след ња жен ска књи га у Срп ској би бли о гра фи ји Ст. Но ва ко ви ћа, под бр. 3182. 
Са др жи на по ме ну ко ју сам на вео у ко мен та ри ма о овој пе сни ки њи и ње ној књи зи; ви де ти 
го ре у глав ном тек сту. 

39 Та ко гла си опис овог из да ња књи ге у Но ва ко ви ће вој Би бли о гра фи ји бр. 3091. По сто-
јао је, да кле, по се бан до да так, што би чи ни ло и тре ћу све ску, а ти ме и још јед ну би бли о-
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Д о д а т а к  дру ги

ОБ ЈА ВЉЕ НИ ЈЕ [на књигу]: ПРИ ПРА ВА ЗА ИСТО РИ ЈУ СВЕ ГА СВИ ЈЕ ТА, РА ДИ 
ДЈЕ ЦЕ. Пре вео с ње мач ко га по А. Л. Шле це ру по кој ни Ди ми три је Вла ди са вље-
вић, бив ши учи тељ при срп ској шко ли у Тр сту, а пре гле дао и на сви јет из дао 
Вук Стеф. Ка ра џић. Књи жи ца пр ва: Увод у исто ри ју све га сви је та. – У Бе чу, < 
у на кла ди АНЕ, удо ве В. С. КА РА ЏИ ЋА > 1864.40

ОБ ЈА ВЉЕ НИ ЈЕ [на књигу]: СРП СКЕ НА РОД НЕ ПЈЕ СМЕ, ску пио их Вук Стеф. Ка-
ра џић. Књи га пе та, у ко јој су пје сме ју нач ке но ви јих вре ме на о во је ва њу Цр но-
го ра ца. Тро шком на род ни јех при ло га. – У Бе чу, < у на кла ди АНЕ, удо ве В. С. 
КА РА ЏИ ЋА >, 1865.

ОБ ЈА ВЉЕ НИ ЈЕ [на књигу]: СРП СКЕ НА РОД НЕ ПЈЕ СМЕ из Хер це го ви не (жен ске). 
За штам пу их при ре дио Вук Стеф. Ка ра џић. (Тро шком на род ни јех при ло га). 
– У Бе чу, < у на кла ди АНЕ, удо ве В. С. КА РА ЏИ ЋА >, 1866.41 

ОБ ЈА ВЉЕ НИ ЈЕ [на књигу]: ЖИ ВОТ И ОБИ ЧА ЈИ НА РО ДА СРП СКО ГА. Опи сао их 
и за штам пу при у го то вио Вук Стеф. Ка ра џић. Тро шком на род ни јех при ло га. – У 
Бе чу, 10 ју ли ја 1867. < Ана, удо ви ца Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа >, 3 стр. + 1; 23,5 х 30.42

ПО ЗИВ НА ПРЕТ ПЛА ТУ на: „Ми ло сплет“, кньигу у пе сма ма у 12 све за ка, а сад на 
I‒ву іой све ску: „Бо силякъ“. У Бе о гра ду 7. Мар та 1868. год. Свом ми лом ро ду 
ода на Да ни ца‒Зор ка Ра шко вић, „Ужи чан ка“, 23 х 29; 2 стр. + (Спи сак).43 

Књи жев ни оглас. „Срп ске на род не при по ви јет ке“ ко је је ску пио и на сви јет из дао Вук 
Стеф. Ка ра џић (Дру го умно же но из да ње). У Бе чу 16. Сеп тем ври ја 1869. < Ана, 
удо ви ца Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа >, У штам па ри ји L. Som me ra, 2 стр.; 22, 3 х 28.44

Књи жев ни оглас. 1. „Ње мач ко‒срп ски рјеч ник“ ис ту ма чио га Вук Стеф. Ка ра џић. 
У Бе чу на Ми тров‒да н 1870. < Ана, удо ви ца Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа >, 2 + [2] 
стр.; 23 х 30.45

граф ску је ди ни цу. У опи су овог из да ња (ви ди: Ка та лог књи га 1519‒1867, Бе о град, На род на 
би бли о те ка, 1973, бр. 2416), на во ди се са мо јед на књи га, пот пун при ме рак у два де ла: део 
1. 2. Дру ги део ко ји је на вео Но ва ко вић као не пот пун, ов де је на до пу њен до стр. 494. и по-
ве зан за јед но у јед ну књи гу.

40 Би бли о граф ска је ди ни ца бр. 2616 у Но ва ко ви ће вој Би бли о гра фи ји бе ле жи ову књи гу 
као јед ну це ли ну, иа ко је она са ста вље на из две књи жи це, ка ко се на во ди у опи су те књи ге 
(Ка та лог књи га 15191867, Бе о град, На род на би бли о те ка, 1973, бр. 3000. Ако је то де ло из-
да то „у на кла ди Ане В. С. Ка ра џић“, у два де ла, мо ра ло би да има и два ње на Об ја вље ни ја. 

41 „Ове пје сме је по ку пио и по слао Ву ку ње гов при ја тељ Вук Вр че вић из Ри сна.“ За-
пис Ст. Но-ва ко ви ћа.

42 Г. До бра ши но вић: Об ја вље ни ја, Збор ник Исто риј ског му зе ја Ср би је, 10, 1973, бр. 212. 
Об ја вље ни је се на ла зи у Ву ком и До си те је вом му зе ју, Ар хив ско-му зеј ска збир ка, 36/В, 81/В.

43 Исти, на ве де ни рад, бр. 214. Об ја вље ни је се на ла зи у Му зе ју гра да Бе о гра да, Кул-
тур но-исто риј-ска збир ка, 2060.

44 Исти, на ве де ни рад, бр. 216. Об ја вље ни је у Би бли о те ци Ма ти це срп ске у Но вом Са ду. 
45 Исти, на ве де ни рад, бр. 219. Књи жев ни оглас на ла зи се у Ву ко вом и До си те је вом 

му зе ју, Ар хив ско-му зеј ска збир ка, 37/В.
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Д о д а т а к тре ћи (пост хум на из да ња спи са тељ ки ко је при па да ју овом пе ри о ду жен-
ске књи жев но сти)

НЕ КО ЛИ КО ПРИ ПО ВЕ ДА КА из свет ске књи жев но сти. Пре ве‒ли: ЈЕ ЛЕ НА КА РА-
ЂОР ЂЕ ВИЋ‒СИ МИЋ и Ђ(ор ђе) С. Си мић. – Пан че во, <На кла дом књи жа ре 
Бра ће Јо ва но вић> Штам па ри ја Бра ће Јо ва но вић, 1880, стр. 290; 12‒на. (На род-
на би бли о те ка Бра ће Јо ва но ви ћа У сло бод ним ча со ви ма) [Напомена: Је ле на 
Ка ра ђо р ђе вић‒Си мић (1846‒1867), пре во ди ла је про зу у овом пе ри о ду; ра но је 
пре ми ну ла; су пруг је ње не пре во де из дао ка сни је у за јед нич кој књизи]. 

Је ле на КУ ЈУН ЏИЋ‒НО ВА КО ВИЋ: БОМ БАР ДА ЊЕ БЕ О ГРА ДА 5. ЈУ НА 1862. Из 
де во јач ког днев ни ка пок. Је ле Ст. Но ва ко вић ке. – П. о. Го ди шњи ца Н. Чу пи ћа, 
књ. 32, 1913, стр. 162‒175; 8‒на. Из дао су пруг Ст. Но ва ко вић по сле смр ти су
пру ге Је ле. 

Đorđe Perić

YOUNG STOJAN NOVAKOVIĆ’S ATTITUDE TOWARDS THE APPEARANCE OF 
FIRST SERBIAN WOMEN IN LITERATURE 

S u m m a r y

In one period of his literary work (1860‒1869) young Stojan Novaković was involved 
in critical observations, reflections and comments regarding the appearance of the first 
Serbian women in literature. From his writing on the literary activity of Serbian women 
the author of this paper singled out and presented two chapters in which young Stojan 
Novaković showed a negative attitude towards their work a) in periodicals, and b) their 
published books, which he noted and described in his Serbian Bibliography (Srbska 
bibliografija). His texts on Serbian women in the period that the author of the paper 
analyzes did not have a greater influence on the subsequent literary, cultural and educa-
tional work of Serbian women in the second half of the 19th century. In a separate section 
the author of the paper provides a bibliographic overview of the books that the first 
Serbian women published in the newer Serbian literature (1741‒1869), which Stojan 
Novaković presented in his Serbian Bibliography (Srbska bibliografija), and he added 
editions of some rare books and musical pieces of Serbian women not noted by Novaković 
in his bibliography. 

Стал ни члан са рад ник Ма ти це срп ске
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Др Да ни је ла Б. Ва сић

МА ЈУ ШНИ ЈУ НАК НА РОД НЕ ПРИ ПО ВЕТ КЕ, МО МО ТА РО,  
КАО СИМ БОЛ ЈА ПАН СКОГ НА ЦИ О НА ЛИ ЗМА

По пут мно гих дру гих усме них тра ди ци ја, и ја пан ска има ма-
ју шног ју на ка ко ји се бо ри про тив фан та стич ног не при ја те ља. Мо
мо та ро, при по вет ка о Де ча ку из бре скве, ис ти че на ци о нал ни иден-
ти тет Ја па на ца и кључ на је за фор ми ра ње фол кло ри сти ке у Ја па ну. 
У вре ме до ми на ци је са му рај ске кла се, на гла ша ва ла је ло јал ност, 
пра вед ност и по што ва ње ро ди те ља. С ре ста у ра ци јом цар ске вла-
сти, ко ри шће на је у свр ху про па ги ра ња мит ских ко ре на ја пан ског 
на ро да и ло јал но сти пре ма ца ру. У пе ри о ди ма ра то ва, уз по др шку 
на ци о на ли ста, Мо мо та ро о ви про тив ни ци су об ли ко ва ни у скла ду 
с тре нут ним по тре ба ма. Де мо ни (они) су по ста ја ли бра да ти Ру си, 
по ква ре ни бри тан ски вој ни ци, а аме рич ки пред сед ник – во ђа де мон-
ског на ро да. И не са мо то, ја пан ске вла сти су у при по ве ци Мо мо таро 
про на шле оправ да ње за сво је ко ло ни ја ли стич ке те жње у ци љу при-
сва ја ња при род них ре сур са дру гих др жа ва.

Кључ не ре чи: Мо мо та ро, ја пан ска на род на при по вет ка (му ка
ши ба на ши), Ко ку га ку шко ла, ја пан ска рат на про па ган да, ја пан ски 
им пе ри ја ли зам.

У ака дем ским кру го ви ма све је при хва ће ни ја чи ње ни ца да ниг де у све-
ту не по сто ји „чи ста ра са“, „чи ста ет нич ка гру па“ и „чи ста кул ту ра“. Ни Ја пан 
ни је из у зе так, бу ду ћи да је, кроз сло же ну ин тер ак ци ју раз ли чи тих кул ту ра, 
то ком сво је исто ри је по стао мул ти кул ту рал но дру штво. Ипак, у са вре ме ном 
ја пан ском дру штву још увек жи ви ве ро ва ње у „чи сту ја пан ску крв“, у на ци о-
на ли зам ко ји не при зна је кул тур не раз ли ке. Ши ма му ра Та ка но ри об ја шња ва 
(2003: 195) да је реч о „иде о ло ги ји ко ја ис ти че ра сно хо мо ге ну ја пан ску на ци-
ју.“ Та квој иде о ло ги ји су скло ни и не ки на уч ни ци. Ја сно је, на при мер, да су 
не ки од ра до ва об је ди ње них у Те о ри је о ја пан ској кул ту ри (Ни хон бун ка рон),1 

1 Ни хон ђин рон (Ни хон бун ка рон, Ни хон ша ка и рон итд.) пред ста вља „дис курс ко ји 
де мон стри ра ја пан ске кул тур не раз ли ке у од но су на дру ге кул ту ре и ја пан ску кул тур ну 
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пи са ни упра во под ути ца јем та кве иде о ло ги је. Та ко ђе, у Ве ли ком реч ни ку ја
пан ског фол кло ра (Ни хон мин зо ку да и ђи тен, в. FuKuta: 1999), под од ред ни цом 
„Ја пан ци“, по ми ње се ис кљу чи во део ста нов ни штва ко ји се ба ви зе мљо рад њом, 
док се сви оста ли за не ма ру ју: 

„Њи хов ет нич ки ка рак тер за сно ван је на ка рак те ру зе мљо рад ни ка. 
У прин ци пу, осно ва ли су за јед ни це ко је су има ле стал но пре би ва ли ште 
и жи ве ли су склад но јед ни с дру ги ма. Осим то га, од љу ди у по ро ди ца ма 
оче ки ва ло се да по ма жу јед ни дру ги ма у на вод ња ва њу и у зе мљо рад њи 
[...] То да је овај на ци о нал ни ка рак тер про ис те као из зе мљо рад нич ког 
на чи на жи во та, ја сно се ви ди у њи хо вом са вре ме ном дру штву“ (haMa
Guchi 2000: 281).

Ка ко би смо мо гли да за кљу чи мо на ко ји на чин фол кло ри сти ка, од сво-
јих по че та ка, гле да на кул тур ну раз ли чи тост, ва жно је ана ли зи ра ти про ме не 
у ста во ви ма осни ва ча ове на у ке, Ку ни ја Ја на ги те (1875–1962). Ја на ги та се, на 
по чет ку сво јих ис тра жи ва ња, ба вио упра во кул тур ним раз ли чи то сти ма. То ме 
све до че (в. yanaGita 1913, 1913–1914, 1914–1915) ње го ви есе ји о „пла нин ским 
љу ди ма“ (сан ђин), о лу та ју ћим све ште ни ци ма (хјо ха ку шу кјо ша) и ша ман-
ка ма (ми ко), као и о дис кри ми ни са ним ста нов ни ци ма за ба че них се ла (хи са
бе цу бу ра ку мин). „Пла нин ски љу ди“, ка ко их је на зи вао Ја на ги та, жи ве ли су 
на пла ни на ма и ба ви ли су се ло вом и кул ти ва ци јом зе мљи шта. Лу та ју ћи све-
ште ни ци и ша ман ке оби ла зи ли су се ла и оба вља ли вер ске об ре де. По след њу 
ка те го ри ју чи не гру пе љу ди ко ји су жи ве ли у те шко до ступ ним под руч ји ма 
и оба вља ли дис кри ми ни са не де лат но сти у си сте му ра не мо дер не др жа ве, нпр. 
ме сар ским или ко жар ским за на том. Ја на ги та је раз вио те о ри је о исто ри ји и 
на чи ну жи во та ових љу ди и за кљу чио да су они „за пра во по том ци ста ро се-
де ла ца, чи је се ет нич ко по ре кло раз ли ку је од по ре кла љу ди из рав ни чар ских 
пре де ла“ (ShiMaMura 2003: 197). 

У на ред ној фа зи сво јих ис тра жи ва ња, Ја на ги та је уста но вио соп стве ни 
при ступ фол ко ру и от по чео си сте мат ско про у ча ва ње на род не тра ди ци је. 
Ја на ги ти но за ни ма ње се усред сре ђу је ис кљу чи во на се де лач ко ста но ви штво 
ко је се ба ви уз га ја њем пи рин ча (о то ме нпр. aKaSaKa 1994). Струч ња ци ове 
ра до ве опи су ју као „мо но лит ни фол клор под на зи вом ‘мо ни зам уз га ја ња пи-
рин ча’“ (ина са ку ићи ген рон), бу ду ћи да их је Ја на ги та за сно вао на „пре ми си 
да се кул ту ра ја пан ског остр вља те ме љи на хо мо ге ној тра ди ци ји уз га ја ња 
пи рин ча“(ShiMaMura 2003: 198). Ја сно раз гра ни ча ва ју ћи мо но лит ну ја пан-
ску на ци ју уз га ји ва ча пи рин ча, ко ја га је на да ље је ди но за ни ма ла, од дру гих 
ет нич ких гру па, по пут ста ро се де ла ца ко ји су жи ве ли у уда ље ним пла нин-
ским се ли ма, Ја на ги та је ли шио свој рад озбиљ ног раз ма тра ња кул тур них 
раз ли чи то сти. Шта ви ше, сво ја ка сни ја ис тра жи ва ња по све тио је пре вас ход-
но тра га њу за иден ти те том ја пан ског на ро да и до ка зи ва њем ње го вог је дин ства. 

је дин стве ност у све ту, ка ко би се ти ме ус по ста вио ја пан ски кул тур ни иден ти тет“ (ManaBe
–BeFu 1993: 89).
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И ње го ви след бе ни ци при хва та ли су ову „па ра диг му као са му по се би ра-
зу мљи ву“ (ShiMaMura 2003: 199). 

На су прот Ја на ги ти ним исто ми шље ни ци ма, пак, ста ја ли су на уч ни ци 
као што је Ори ку ћи Ши но бу (1887–1953), ко ји је сво ја ис тра жи ва ња по све-
тио упра во лу та ју ћим све ште ни ци ма и оста лим гру па ма с дру штве них мар-
ги на. Не ки на уч ни ци сма тра ју да је на та кве ста во ве ути ца ло то што је у 
де тињ ству имао при ли ке да се уве ри у те жак по ло жај дис кри ми ни са них 
гру па (в. нпр. SuzuKi 1991: 167; inui 1992). 

По што кул тур на раз ли чи тост у Ја па ну ни је те ма овог ра да, не ће мо се 
ба ви ти оста лим на уч ни ци ма ко ји су, или по др жа ва ли Ја на ги ти не ста во ве, 
или им се су прот ста вља ли. На гла си ће мо са мо да су мно ги про из вољ но за-
бо ра вља ли од ре ђе не дру штве не гру пе уко ли ко се оне ни су укла па ле у њи-
хо ве те о ри је, на исти на чин ка ко је Ја на ги та из сво јих фол кло ри стич ких 
ис тра жи ва ња ис кљу чио тра ди ци ју „пла нин ских љу ди“ или ста ро се де лач ког 
на ро да Аи ну. Дру ги су, по пут Цу бои Хи ро фу ми ја (1929–1988; в. tSuBoi 1979), 
при зна ва ли по сто ја ње дру гих, али су ипак при мат да ва ли је дин стве ној и 
хо мо ге ној ја пан ској кул ту ри. 

Иде је о ја пан ској на ци ји с мо но лит ном тра ди ци јом има ле су упо ри ште 
у дру штве но-исто риј ским при ли ка ма дру ге по ло ви не 19. ве ка. Ме и ђи пе-
ри од (1868‒1912) за по чи ње отва ра њем зе мље по сле ду го го ди шње изо ла ци је 
и до но си Ја па ну тран сфор ма ци ју из фе у дал не у мо дер ну ин ду стриј ску држа-
ву. Овај исто риј ски пе ри од озна чи ла је и вла ди на кам па ња под сло га ном 
„ци ви ли за ци ја и про све ће ње“ (бун меи ка и ка), ко ја ни је би ла огра ни че на 
са мо на по ли тич ку сфе ру, већ се про ши ри ла и на по ље кул ту ре. Ис ход је 
би ло све ве ће ин те ре со ва ње јав но сти за све што је до ла зи ло са За па да. 

Ме ђу тим, не кри тич ко усва ја ње све га што је до ла зи ло са За па да, иза зва-
ло је и су прот не ре ак ци је, па су се и нај ве ћи за го вор ни ци мо дер ни за ци је 
по но во окре та ли тра ди ци ји. Уз то, ре ста у ри ра на Ме и ђи ца ре ви на је чи ни ла 
све да на мет не и учвр сти сво ју по ли ти ку је дин стве не на ци је, ко ја је кре та ла 
упра во из цен тра мо дер не кул ту ре, То ки ја. У про це су пре тва ра ња ло кал них 
со ци јал них гру па у гра ђа не ја ке цен тра ли зо ва не др жа ве, та иста др жа ва је 
мо ра ла да пру жи до ка зе о сво јој над мо ћи над ста рим на чи ни ма жи во та и 
ве ро ва ња, док је, у исто вре ме, у тим ста ри на ма тра га ла за мо де ли ма ко ји ма 
ће нај бо ље при ка за ти су шти ну ја пан ске на ци је. На ста је и но ви жа нр тек сто-
ва ко ји се ба ве пи та њи ма ја пан ског на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та, 
Ни хон ђин рон (Те о ри је о Ја пан ци ма). Овим тек сто ви ма је за јед нич ко то што 
де ле убе ђе ње у је дин ство ја пан ске на ци је и др жа ве. Са да но ви за мах до би ја 
и из раз Ја ма то да ма ши – „ја пан ски дух“, ско ван још у Хе и ан пе ри о ду (794–
1185) ка ко би ука зао на ау тох то не ја пан ске кул тур не вред но сти, на су прот 
вред но сти ма дру гих на ро да, пре све га ки не ског. Сим бол је на по ра да се 
ло кал ни „ду хо ви“ и бо го ви ре ор га ни зу ју и са жму у је дан цен трал ни, на цио-
на ли зо ва ни „ја пан ски дух“, оте ло тво рен у но во у сто ли че ном ца ру – мо дер-
ном нат при род ном би ћу и из во ру сна ге ја пан ске на ци је.
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Тран сфор ма ци ја Ја па на у на ци о нал ну др жа ву по мо дер ним узо ри ма 
те шко би би ла мо гу ћа да те ме ље ни су по ста ви ли, из ме ђу оста лих, след бе-
ни ци шко ле Ко ку га ку (На у ка о Ја па ну). Овај ака дем ски по крет по ја вио се у 
То ку га ва (Едо) пе ри о ду (1603–1867), као од го вор на си но цен трич не но во кон-
фу ци јан ске те о ри је. След бе ни ци по кре та по ку ша ли су да по вра те ја пан ску 
кул ту ру ко ја је по сто ја ла пре до ла ска бу ди зма и кон фу ци ја ни зма, осла ња-
ју ћи се на ау тох то ну ја пан ску ре ли ги ју, шин то, и на ја пан ску древ ну књи-
жев ност. Сма тра ли су да је ја пан ски на ци о нал ни ка рак тер при род но чист 
и да ће истин ски ја пан ски дух от кри ти свој пра ви сјај тек ка да се от кло не 
стра ни ути ца ји. За то су се за ин те ре со ва ли пре вас ход но за фи ло ло шку ана-
ли зу древ них ја пан ских тек сто ва2 и кла сич не књи жев но сти, по ку ша ва ју ћи 
да одво је ау тох то но ја пан ско, од пре о вла ђу ју ћих ки не ских на но са. Циљ им 
је био опо ра вак из вор них на ци о нал них вред но сти. На сто ја ли су да от кри ју 
из вор ни дух Ја па на ка ко би се ко нач но мо гла де фи ни са ти је дин стве ност на-
ци о нал не, у од но су на стра не кул ту ре и омо гу ћи ти по вра так (при вид но) не-
так ну тим ет нич ким ко ре ни ма. Сто га је са свим ло гич но то што су се су штина 
и ци ље ви ове, као и дру гих срод них шко ла, пре не ли и у Ме и ђи пе ри од, по-
ста вља ју ћи осно ву ја пан ском на ци о на ли зму ко ји је све ви ше ја чао. 

За по вра так ко ре ни ма се за ла гао и Ку нио Ја на ги та. У скла ду с по тре бом 
да Ја пан ци ма от кри је њи хо во на сле ђе, би ла је и ње го ва те жња да на гла си 
вред ност ја пан ских на род них при по ве да ка (му ка ши ба на ши).3 Прем да је био 
за ин те ре со ван за све аспек те кул ту ре се о ских за јед ни ца, Ја на ги та је упра-
во у тим би се ри ма усме не књи жев но сти пре по знао сред ство за от кри ва ње 
уну тра шњег све та ја пан ског на ро да.

По чет ком три де се тих го ди на 20. ве ка, у вре ме ка да је ме њао на зив сво-
јих про у ча ва ња из кјо до кен кју (про у ча ва ње ло кал не сре ди не) у мин зо ку га ку 
(фол кло ри сти ка), Ја на ги та је ода брао јед ну по зна ту на род ну при по вет ку и 
по све тио јој по себ ну па жњу. Би ла је то при по вет ка Мо мо та ро – Де чак из 
бре скве (мо мо – бре сква; та ро – уо би ча је ни су фикс у му шким име ни ма, са 
зна че њем „нај ста ри ји син“), ко ју је он сма трао ау тох то ном ја пан ском, за 
раз ли ку од мно гих дру гих ко је су на ста ле ван Ја па на. 

Ве ли ко за ни ма ње Ја па на ца за на род не при по вет ке иза зва ла је упра во 
Ја на ги ти на сту ди ја по све ће на овој на род ној при по ве ци, Мо мо та ро о во ро
ђе ње из 1933. го ди не (Мо мо та ро но тан ђо, yanaGita 1948, 1990), ко ја је, уз 

2 Ме ђу њи ма је и нај ста ри ја са чу ва на књи га у Ја па ну, Ко ђи ки (За пи си о до га ђа ји ма из 
ста ри на; 712), на пи са на с ци љем да се на ро ду ука же на ле ги тим ност цар ске по ро ди це (цара 
Тен муа), ко ји је пре у зео власт по бе див ши за ко ни тог пре сто ло на след ни ка у ра ту у ери Ђин-
шин (672). На сто је ћи да ство ри ја ку, цен тра ли стич ки уре ђе ну др жа ву, цар Тен му до но си 
од лу ку да се од пре да ња ко ја су усме но пре но ше на у по кра ји на ма ши ром зе мље са чи ни је-
дин стве на вер зи ја зва нич ног ро до сло ва, ко јим је мо гао да оправ да сво је бо жан ско по ре кло и 
до ка же ле ги ми тет др жав не вла сти на че лу са ца ром (в. oGihara, KonoSu 1992; коЂики 2008).

3 Под пој мом му ка ши ба на ши об је ди ње ни су си жеи ко ји по сво јим жан ров ским од ли-
ка ма има ју па ра ле ле у раз ли чи тим срп ским вр ста ма на род не књи жев но сти. Осим бај ка ма, 
не ки од го ва ра ју срп ским пре да њи ма, а дру ги ша љи вим при ча ма (о то ме ви ше у Васић 2016). 
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Спи сак ја пан ских на род них при по ве да ка (Ни хон му ка ши ба на ши ме ии; yana
Gita 1971), по ста ви ла те мељ ја пан ске фол кло ри сти ке. На по чет ку сту ди је, 
Ја на ги та се се ћа сво је по се те му зе ју у Фи рен ци, где је упо ре дио Бо ти че ли-
је во Ро ђе ње Ве не ре с ро ђе њем Де ча ка из бре скве. По ре де ћи по зна ту ја пан-
ску при по вет ку с кла си ком ита ли јан ског сли кар ства, же лео је да под се ти на 
вред ност усме не књи жев но сти, али и да ука же на још јед но ра ђа ње – но ве 
на уч не ди сци пли не, фол кло ри сти ке (мин зо ку га ку). У сту ди ји Мо мо та ро о во 
ро ђе ње са др жан је за че так Ја на ги ти ног си сте ма тич ног, ком па ра тив ног про-
у ча ва ња на род них при по ве да ка. Он ана ли зи ра ви ше де се ти на ја пан ских 
при по ве да ка и по ре ди их с до бро по зна тим европ ским при ча ма ка ко би ја-
пан ску кул тур ну ба шти ну по ста вио на по ре до с до ми нант ном за пад ном, а 
свом глав ном објек ту из у ча ва ња, ја пан ским на род ним при по вет ка ма, дао 
пре стиж по тре бан за фор ми ра ње но ве на уч не обла сти. 

Мо мо та ро је ујед но и јед на од нај по зна ти јих ја пан ских на род них при-
по ве да ка, му ка ши ба на ши.4 Та ко ђе, јед на је у ни зу при ча о ма ју шном де те ту 
(ћи и са ко), ко ја има па ра ле ле у тра ди ци ја ма ши ром све та. Та кво де те обич-
но не ка ви ша си ла до де љу је ста ром, без дет ном брач ном па ру. Ма ју шни 
ју на ци су нај че шће де ча ци (Мо мо та ро, Исун бо ши, Го бу та ро, Ћи ка ра та ро), 
али то мо же би ти и де вој чи ца, по пут Ури ко хи ме или прин це зе Ка гу ја хи ме, 
ју на ки ње При че о се ка чу бам бу са.5 За јед нич ка осо би на ових ју на ка је да су 
ма ли ра стом и да су ро ђе ни на чу де сан на чин. Мо мо та ро је ро ђен из бре скве, 
Ури ко хи ме из ди ње, Го бу та ро из ја го ди це на пр сту, Ћи ка ра та ро из пр љав-
шти не ба бе и де де ле њи ва ца, а Ка гу ја хи ме из ста бљи ке бам бу са. Че сто су 
об да ре ни на ро чи тим спо соб но сти ма: из у зет ном сна гом, па ме ћу или ле по том.

Ови ма ју шни ју на ци на род них при по ве да ка у су шти ни пред ста вља ју 
тип ског ју на ка ко ји успе ва да уби је чу до ви ште. На овом све ту се по ја вљу ју 
као од го вор бо го ва на мо ли тве, а с ци љем да успе шно раз ре ше сва ко ја ке не-
во ље. У по за ди ни та квог ли ка ле жи ма ју шно бо жан ство ко је си ла зи на зе мљу 
ка ко би смрт ни ци ма до не ло до бро бит, на ко је на и ла зи мо већ у нај ста ри јем 
са чу ва ном де лу ја пан ске књи жев но сти, Ко ђи ки ју. Бог Су ку на би ко на (Ма ли 
бог зе мље)6 до ла зи из пре ко мор ске уто пи је, Зе мље веч но сти, и по ма же богу 
Оо ку ни ну ши ју при ства ра њу зе мље. Су ку на би ко на оби та ва у Зе мљи веч но сти 

4 Од сре ди не То ку га ва пе ри о да уста ли ло се „пет чу ве них при ча“ (го даи ото ги), ко је 
се на зи ва ју и „при ча ма о пет еле ме на та“ (зе мља, во да, ва тра, ве тар, не бо). То су: Мо мо та ро, 
Ка ћика ћи пла ни на, Врап чи ца ко јој су од се кли је зик, Де да цве та ња цве ћа и Су коб мај му на и 
кра ба. Ја па ном су се ши ри ле углав ном у ви ду сли ков ни ца. (Ви ше о ја пан ским на род ним 
при по вет ка ма, му ка ши ба на ши, и пре во де при по ве да ка с ја пан ског је зи ка в. Васић 2016; 2018).

5 При ча о се ка чу бам бу са – Та ке то ри мо но га та ри (в. Причаосекачубамбуса 2010; 
KataGiri 1972) је за чет ник ау тох то ног жан ра мо но га та ри с кра ја 9. ве ка и ујед но нај ста ри ја 
фан та стич на при ча у Ја па ну, ден ки мо но га та ри (о то ме ви ше у сту ди ји Ме се че ва прин це за, 
в. Васић 2013).

6 Су ку на би ко је па ту ља сти бог, ко ји је по мо гао бо гу Оо ку ни ну ши ју. За јед но су ле чи ли 
и га ји ли биљ ке и усе ве. Јед но га да на се по пео на зре лу ста бљи ку про са, ко ја се са ви ла под 
те жи ном, а он да га од ба ци ла у не бо. Ка жу да се тај уми ља ти ма ју шни бог и да ље по ја вљу је 
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као дух пре да ка и упра вља плод но шћу смрт ни ка (о то ме ви ше у Васић2008;
2013;aкиМа1993: 107 и да ље). 

И у срп ском на ро ду је оми љен ма ју шни ју нак из на род них при по ве да-
ка, пре вас ход но бај ки. Чу де сно ро ђен, нај че шће до ла зи као на гра да без дет-
ном брач ном па ру или јед ном ро ди те љу. Обич но је од го вор на мо ли тву 
ви шој си ли, као у при по вет ка ма Би бер че, Би сер ко, Син као па лац, Де ве де сет 
и де вет си но ва, Ко је нај срећ ни ји на сви је ту и др (в. Ка ра џић 1977; Чај ка но вић 
1999). Као и у ја пан ским при по вет ка ма, и у срп ским бај ка ма ма хом се чу-
де сно ра ђа син. Сле ди ње гов под виг, а на кон то га сре ћан крај као жан ров ски 
им пе ра тив. Бај ке о чу де сно ро ђе ној де вој ци ве о ма су рет ке, а у њи ма је 
обра зац бли жи мо де ли ма о про го ње ној не ве сти, ма да де вој ку мо же угро-
жа ва ти и ла жна ју на ки ња.

Мо мо та ро је јед на од нај по зна ти јих та квих при ча у Ја па ну. Ду ги низ 
де це ни ја пре при ча ва ју је и ста ри и мла ди. Сво је вер зи је су да ва ли и по зна ти 
књи жев ни ци, а мо ти ве ана ли зи ра ли по зна ти на уч ни ци. Уз то, ва ри јан те ове 
при че утка не су у ло кал не исто ри је, на ро чи то у пре фек ту ра ма Ока ја ма или 
Ги фу, че му је до при нео раз вој ту ри зма и про у ча ва ња ло кал не сре ди не (кјо до 
кен кју) у пред рат ном пе ри о ду. Док су про у ча ва о ци ло кал не сре ди не (кјо до 
кен кју ша), при чу Мо мо та ро свр ста ва ли у ле ген де (ден се цу),7 Ја на ги та Ку нио 
ју је ис ти цао као ре пре зен та тив ну ја пан ску на род ну при по вет ку (му ка ши
ба на ши). Сво ја про у ча ва ња о на род ним при по вет ка ма за сно вао је упра во на 
ана ли зи овог си жеа, а ње го ви за кључ ци су ис та кли зна чај ове при по вет ке за 
на ци о нал ни иден ти тет Ја па на ца. За хва љу ју ћи Ја на ги ти ним ра до ви ма, јед на, 
стан дар ди зо ва на ва ри јан та ове при по вет ке по ста ла је по зна та ши ром Ја па на. 

Глав ни ју нак исто и ме не при по вет ке, Мо мо та ро или Де чак из бре скве, 
на зван је та ко јер је ро ђен из бре скве ко ју ви ша си ла ша ље ста ром брач ном 
па ру без де це. Ка ко де чак од ра ста, от кри ва сво ју чу де сну сна гу. У то вре ме, 
де мо ни (они), ко ји жи ве на уда ље ном остр ву, до ла зе до Мо мо та ро о вог се ла, 
пљач ка ју и оти ма ју љу де. Мла ди Мо мо та ро од лу чу је да оде до њи хо вог 
остр ва ка ко би се с њи ма су о чио и пот чи нио их. Стар ци му да ју хра ну за 
пут, и то кне дле од про са (ки би дан го). Ус пут се Мо мо та ру при дру жу ју пас, 
мај мун и фа зан и, у за ме ну за уку сне кне дле од про са, по ста ју ње го ви ва за ли. 
За јед но сти жу до остр ва, по бе ђу ју де мо не и узи ма ју њи хо во бла го (пре вод 
при по вет ке в. у: Васић 2016; 2018). 

Очи глед но је да му ка ши ба на ши Мо мо та ро са др жи све еле мен те (европ-
ске) на род не бај ке. Ту је, пре све га, чу де сно ро ђе но ма ју шно де те, му дро и 
сна ла жљи во, ко је ста ром брач ном па ру до но си сре ћу и ве се ље, а уз то и бо-
гат ство. Са свим у скла ду с осо би на ма овог ли ка у бај ци, ма ју шни ју нак се 
упу шта у пу сто ло ви не, а на пу ту има и (чу де сне) по моћ ни ке. У бор би про тив 

ка ко би од вео љу де до то плих из во ра. „То је од ње га и оче ки ва но јер је по знат по сво јој бла-
го сти, љу ба зно сти, као и по сво јој ви дар ској ве шти ни“ (PiGGott 1969: 26).

7 О жан ро ви ма у ја пан ској усме ној про зи, као и ви ше о са мој при по ве ци Мо мо та ро, 
в. Васић 2016.
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злог про тив ни ка из ла зи као по бед ник и при ча има сре ћан крај, што је та-
ко ђе жан ров ска од ли ка на род не бај ке.

Ши ром Ја па на по сто је мно го број не ва ри јан те при по вет ке о де ча ку из 
бре скве. Раз ли ке су обич но у не ким де та љи ма: у бо ји бре скве, у Мо мо та ро-
о вим са пут ни ци ма (по моћ ни ци ма) или у на чи ну на ко ји је ро ђен. Не где се 
ја вља и мо тив чу де сног ра ста. Као што ће по ка за ти да ља ана ли за, че сто су те 
раз ли чи то сти усло вље не дру штве но-по ли тич ким окру же њем у ком ва ри јан-
та на ста је, по го то во уко ли ко је при чи да та функ ци ја про па ганд ног ору ђа. 

Уко ли ко по ку ша мо да са гле да мо ге не зу при че Мо мо та ро, мо же мо за-
кљу чи ти да је про шла дуг пут до тре нут ка док ни је по ста ла нај по зна ти ја 
на род на при по вет ка (му ка ши ба на ши) у Ја па ну. Ја на ги та је сма трао (1948: 
257–259) да је Мо мо та ро, као и ве ли ки број дру гих при по ве да ка, на ста ла 
сре ди ном Му ро ма ћи пе ри о да (1336–1573) и да је од та да усме но пре но ше на 
у се о ским за јед ни ца ма, да ле ко од ути ца ја из пре сто ни це где је ства ра на 
„зва нич на кул ту ра“. У пи са ном об ли ку се пр ви пут по ја ви ла у вре ме ка да 
је рат нич ка кла са пре у зе ла власт у Ја па ну. За пи си ва чи су се тру ди ли да 
ис так ну нај ва жни је дру штве не вред но сти то га вре ме на: ло јал ност, пра вед-
но сти и по што ва ње ро ди те ља, те је при ча по ста ла узор сва ком Ја пан цу. 
Пр во је штам па на у илу стро ва ним књи га ма, и то и као сли ков ни ца за де цу 
(нпр. ака хон) и као илу стро ва на књи га за од ра сле (ки бјо ши).8 При ча о де ча ку 
из бре скве об ре ла се и на хо ри зон тал ним сви ци ма (ема ки мо но).9 Про на шла 
је свој пут и до лут кар ског по зо ри шта (бун ра ку или нин гјо ђо ру ри). При зо ре 
из при по вет ке мо же мо ви де ти и на уки јое гра фи ка ма и сли ка ма (од 17. до 
19. ве ка), ко је су, из ме ђу оста лог, при ка зи ва ле и те ме и мо ти ве из исто ри је 
и из на род них при по ве да ка. 

Про у ча ва ња Ја на ги те Ку ни ја ис та кла су зна чај ове при по вет ке за на ци о-
нал ни иден ти тет Ја па на ца. Пре ма Ја на ги ти (1997: 257), при по вет ка Мо мо та ро 
се раз ви ја ла за јед но с ја пан ским на ро дом. Пра ти ла је ње го ве ми гра ци је све 
ду бље у коп но, бли же пла ни на ма, где су се раз ви ла ве ро ва ња о ду хо ви ма 
(бо го ви ма, ка ми), ко ји су с не бе са си шли на вр хо ве пла ни на, а ода тле по вре-
ме но по се ћи ва ли свет љу ди. За то и не из не на ђу је чи ње ни ца да су Ја пан ци 
„осми сли ли ду ха ко ји у наш свет ула зи плу та ју ћи низ пла нин ски по ток.“ 
(yanaGita 1997: 258) Ја на ги та су ге ри ше (1997: 259 и да ље) да је Мо мо та ро о во 
ро ђе ње из бре скве од раз на род ног ве ро ва ња у кон так те из ме ђу све та љу ди 
и све та бо го ва. Дру гим ре чи ма, ори ги нал на вер зи ја ове при че пре би се 
мо гла на зва ти ми том (шин ва), не го на род ном при по вет ком (му ка ши ба на ши). 
Ја пан ска усме на тра ди ци ји за и ста оби лу је при по вет ка ма с на гла ше ним ре-
ли гиј ским и ми то ло шким еле мен ти ма, што ре зул ти ра до не кле не ја сном 

8 Ки бјо ши се сма тра ју пр вим стри по ви ма за од ра сле у Ја па ну, јер су текст и ди ја ло зи 
ста ја ли у пра зним по љи ма на сли ци, ко ја је би ла пре ко це ле стра не.

9 Ема ки су би ли по пу лар ни од 11. до 16. Ве ка. Кроз при чу у сли ка ма опи си ва ли су 
чу ве не бит ке, ре ли ги о зне мо ти ве, те ме из чу ве них ја пан ских кла си ка, али и на род не при-
по вет ке и при че о нат при род ном.
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раз ли ком из ме ђу ми та и при по вет ке. Ја на ги та то ко ри сти у ис ти ца њу ја пан-
ске су пер и ор но сти, бу ду ћи да из вла чи за кљу чак да су „као из во ри исто ри-
је ре ли ги је, ја пан ске при по вет ке вред ни је од при по ве да ка из дру гих зе ма ља“ 
(yanaGita 1990: 11–12). 

Исто вре ме но, Ја на ги та по ку ша ва да од го нет не про ме не кроз ко је су 
вре ме ном про ла зи ле при по вет ке о ма ју шним ју на ци ма (yanaGita 1990). Кад 
је реч о при чи о Де ча ку из бре скве, ње на ори ги нал на вер зи ја је одав но не ста-
ла, али он сма тра (1990: 192) да ори ги нал не иде је оста ју не про ме ње не и да се 
ипак мо гу пре по зна ти у при по вет ка ма. Та ква је, ре ци мо, иде ја да са мо по-
бо жни љу ди мо гу би ти бла го сло ве ни де те том или да де те мо же до пло ви ти 
ре ком (yanaGita 1990: 193). 

Дру ге срод не при по вет ке раз ли ку ју се од при по вет ке Мо мо та ро по 
то ме што (чу де сно) од ра ста ње ма ју шних ју на ка во ди сту па њу у нај бо ље 
бра ко ве, с ци љем да до би ју по том ство и по ста ну за чет ни ци ло зе. Пу то ва ња 
слич них европ ских ју на ка че сто под ра зу ме ва ју мно го ви ше од осва ја ња бла-
га и по врат ка ку ћи. Бла го мо же би ти сред ство ко јим ће се до би ти же на, дом 
и де ца, и та ко обез бе ди ти срећ на бу дућ ност. Пре ма Ја на ги ти, овај део је „ве-
ро ват но на мер но из о ста вљен из са вре ме не при че [ханаши], не са мо за то што 
је у њој глав ни лик де те, већ и због то га што ње ну пу бли ку чи не де ца“ (1997: 
257). Он из во ди за кљу чак да у прет по ста вље ном ори ги на лу Мо мо та ро ипак 
узи ма же ну. Сма тра да но ви је при по вет ке, ко је су за бе ле же не у уџ бе ни ци ма 
и у књи га ма за де цу, ни су ни шта дру го до ис ква ре не ста ри је ва ри јан те, па 
са мим тим ни су ау тен тич не (yanaGita 1997: 258). При по вет ка Мо мо та ро 
но си све нај ва жни је еле мен те јед не ме та при по вет ке:10 ро ђе ње, де тињ ство, 
жи вот не иза зо ве пре бро ђе не уз по моћ жи во ти ња-по моћ ни ка и ко нач но, 
пре ва зи ла же ње пре пре ка. Је ди но што јој не до ста је је су брак и по том ство. 
Ја на ги та се ни је ла ко ми рио с овом „ома шком“. Био је чвр сто уве рен да је 
ра ни је мо ра ла по сто ја ти ау тен тич на ва ри јан та, ко ја је укљу чи ва ла по тра гу 
за же ном (цу ма мо то ме). Упра во из тог раз ло га је у При руч ник за са ку пља ње 
на род них при по ве да ка (в. yanaGita, SeKi 1936) укљу чио нео бич ну ва ри јан ту 
овог си жеа, у ко јој не до ста ју жи во ти ње-по моћ ни ци, а Мо мо та ро кре ће на 
пут да осло бо ди за ро бље ну прин це зу. Успе ва у то ме, вра ћа се ку ћи са же ном 
и бо гат ством и од та да жи ви срећ но у свом се лу. 

Ја на ги ти ни про тив ни ци су твр ди ли да ове иде је ипак ни су пот кре пље-
не до ка зи ма. Јер, иа ко је сам Ја на ги та по мо гао да се ши ром Ја па на са ку пе 

10 Свој кон цепт да ло кал не при по вет ке тре ба по сма тра ти као је дан сег мент ве ће гру пе 
при по ве да ка, ко ја пред ста вља део ја пан ске кул ту ре кроз вре ме и про стор, Ја на ги та је при-
ме нио и на При руч ник за са ку пља ње на род них при по ве дак (yanaGita, SeKi 1936). Де ве де сет 
де вет за бе ле же них при по ве да ка (не ра чу на ју ћи сто ту, до дат ну) мо гло се чи та ти по је ди нач но, 
као за себ ни си жеи. Али, по сма тра не за јед но, чи ни ле су јед ну ме та при по вет ку. То зна чи да 
су по ре ђа не та ко да пра те ло ги чан след еле ме на та јед не на род не при по вет ке, ко ји од го ва ра 
ци клу су чо ве ко вог жи во та. По чи ње ро ђе њем и де тињ ством, за тим сле де ра зни иза зо ви у 
жи во ту, обич но пре бро ђе ни уз по моћ по моћ ни ка, и на кра ју се све окон ча ва срећ но, нај че шће 
бра ком и де цом. 
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ва ри јан те ове при по вет ке, од ви ше сто ти на за бе ле же них, са мо ма ли број 
укљу чу је фи нал ни сег мент с до би ја њем же не, да би и за њих ка сни ји на уч-
ни ци уста но ви ли да је реч о кон та ми на ци ји с дру гим при по вет ка ма. 

Ја на ги та је упор но ин си сти рао на из вор ним на ци о нал ним вред но сти-
ма. За то је иг но ри сао би ло ка кве упли ве те ма и мо ти ва из Ки не, сма тра ју ћи 
да кул тур не ка рак те ри сти ке, за ко је се прет по ста вља да су је дин стве но ја-
пан ске, не мо гу ни ка ко да по ти чу из ино стран ства. Упр кос то ме, у Ки ни се 
мо гу на ћи си жеи с мо ти ви ма срод ним они ма из при по вет ке Мо мо та ро. 
Мо жда је нај по зна ти ја та ква при ча, Краљ мај му на, у ко јој се из два ја и за јед-
нич ки мо тив бре скве (бе смрт но сти). С дру ге стра не, не ке ва ри јан те ја пан ске 
при по вет ке по чи њу ти ме што ста рац и ста ри ца по је ду бре скву од ко је се 
под мла де, па до би ју си на. 

У при по ве ци пре по зна је мо и та о истич ку иде ју да чо век тре ба да жи ви 
у хар мо ни ји и рав но те жи с при ро дом. Жи во ти ње ко је су Мо мо та ро о ви чу-
де сни по ма га чи: пас, мај мун и фа зан, у при ро ди не би има ле ни чег за јед нич-
ког, али су се ов де удру жи ле, и то са за јед нич ким ци љем. Та ко ђе, у од ре ђе-
ним ва ри јан та ма де мо ни тра же опро штај и обе ћа ва ју да ви ше не ће чи ни ти 
зло. То је са свим у скла ду с та о и стич ким ве ро ва њи ма да у сва ком би ћу по-
сто ји до бро и ло ше ( јин и јанг), те да сва ко има спо соб ност да чи ни и до бро 
и ло ше. У то ме што по ра же ни не при ја тељ уви ђа сво је гре хе и тра жи ис ку-
пље ње, пре по зна је мо и од јек иде ја бу ди стич ке сек те Чи ста зе мља, као и ве ре 
у ми лост Бу де Ами де. У не ким ста ри јим и ре ђим вер зи ја ма, сти ли зо ва но је 
и по гу бље ње де мо на од стра не пра вед ни ка Мо мо та роа, као још је дан при-
мер иде је да се до бро на гра ђу је, а зло ка жња ва. 

Ами ди стич ко ве ро ва ње у Чи сту зе мљу до но си ло је и убе ђе ње да љу ди 
не мо гу до сти ћи про све тље ње без бо жан ске по мо ћи. Ста рац и ста ри ца не 
гу бе ве ру, усрд но се мо ле и упра во за то су на гра ђе ни, а Мо мо та ро се на зи ва 
„дар од Бо га“ (са зу ка ри мо но). И Ја на ги та пи ше о то ме да ја пан ске при по-
вет ке с мо ти вом нат при род ног ро ђе ња (иђо тан ђо), по ве зу је лик ма ју шног 
де те та (ћи и са ко), ко је је про из вод срећ ног ро ђе ња и нат при род ног на сле ђа: 
„Ма ју шно де те од ра ста из не на да, под од ре ђе ним усло ви ма и у од ре ђе но 
вре ме, а он да оба вља ве о ма те шке за дат ке, ко је смрт ник не би мо гао оба-
ви ти. На тај на чин оно усре ћи де ду и ба бу, ко ји су га бри жно од га ја ли. Ова 
де ца су да ро ва на са мо љу ди ма ко ји по се ду ју чвр сту ве ру, они ма ко ји се 
мо ле“ (yanaGita 1990: 68). 

Уко ли ко за не ма ри мо си жее при ла го ђе не де ци, за му ка ши ба на ши се не 
мо же ре ћи да су то увек при че за де цу, би ло због мрач не ат мос фе ре, би ло 
за то што се ба ве про бле ми ма од ра слих. Мо мо та ро по чи ње ти ме ка ко су 
ста рац и ста ри ца, ко ји ни су има ли де це, до би ли (ма ју шног) си на. У сред њем 
ве ку, си но ви су по ро ди ци до но си ли со ци јал ну си гур ност јер су оси гу ра ва-
ли на ста вак ло зе, а ро ди те љи су има ли не ко га ко ће се бри ну ти о њи ма. На 
по мен без дет них ро ди те ља, та да шњи слу ша лац усме не при по вет ке са о се ћао 
је с по ро ди цом ко ја се об ре ла у не при ли ка ма. А кад би чуо да је пар до био 
при ли ку да усво ји си на, ето раз ло га за нео пи си ву ра дост. Ло за се на ста вља ла, 
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што је би ла нај ва жни ја по ро дич на ду жност у дру штву ко јим су вла да ле кон-
фу ци јан ске иде је. При по вет ка Мо мо та ро је упра во на гла ша ва ла „зна чај 
по том ства, про ду жет ка ло зе и то ко ли ко је ва жно да се де ча ци оти сну у свет 
ка ко би по ста ли му шкар ци“ (Kahara 2005: 87). 

Ја сно је да „Мо мо та ро“ от кри ва мо ти ве из ја пан ске, али и из ки не ске 
тра ди ци је. Исто вре ме но, раз ли чи те ва ри јан те углав ном но се од раз дру штве-
но-исто риј ских окол но сти. Под ути ца јем сред њо ве ков них кон фу ци јан ских 
и та о и стич ких иде ја, у то вре ме по пу лар не ва ри јан те не ма ју крај уо би ча јен 
за на род ну бај ку. Мо мо та ро ни је жи вео срећ но до кра ја жи во та с ле по ти цом 
чи ју је ру ку осво јио, већ се вра ћа ку ћи ка ко би се на да ље бри нуо о ро ди те-
љи ма ко ји су га усво ји ли. По ра зио је нат при род не не при ја те ље и та ко по вра-
тио част сво јој по ро ди ци и свом се лу, а за то је до био при зна ње од го спо да ра, 
па чак и од ца ра. 

Од ка ко су вла сти по че ле при чу да ко ри сте у про па ганд не свр хе, би ло 
ра ди на ме та ња кон фу ци јан ских вред но сти или учвр шћи ва ња на ци о нал ног 
ду ха, за бо ра вље не су ва ри јан те у ко ји ма је Мо мо та ро ле њи мо мак ко ји не ће 
да оба вља сво је ду жно сти или не ста шко ко ји кре ће у аван ту ру да би од де-
мо на украо бла го.

При ча о Де ча ку из бре скве по зи ва ла је Ја пан це да се вра те за ви чај ним 
вред но сти ма, али и да бра не зе мљу од не ци ви ли зо ва них на ро да. И у рат нич ким 
епо ви ма, оми ље ним у То ку га ва пе ри о ду, ја вља се ју нак-рат ник, ко ји пу ту је у 
да ле ку зе мљу ка ко би пот чи нио уро ђе ни ке, баш као што то чи ни и Мо мо та ро. 
У нај ста ри јој вер зи ји књи ге Хо ген мо но га та ри из 1318. (в. MuraSe 1967: 195), 
сна жни стре лац, Ми на мо то но Та ме то мо, ви ди пти цу ко ја га во ди ка остр ву 
Изу, баш као што фа зан во ди Мо мо та роа. Кад Та ме то мо ко нач но стиг не на 
остр во, та мо на и ла зи на не ка чуд на би ћа, ко сма та и ви со ка. Ни су го во ри ли 
ра зу мљи вим је зи ком, ни су би ли ци ви ли зо ва ни и ни су се ба ви ли зе мљо рад-
њом. Та ме то мо је ипак ус пео да се спо ра зу ме с њи ма и са зна да је сти гао на 
Де мон ско остр во (Они га ши ма). И у јед ној од ле ген ди, чу ве ни са му рај ски 
за по вед ник, Ми на мо то но Јо ши цу не (1159–1189), од ла зи до остр ва на се ве ру 
зе мље, пре ма не ки ма то је Хо ка и до, (antoni 1991: 174), где успе ва да са вла-
да чуд не де мо не, па чак и да их на у чи да жи ве ја пан ским на чи ном жи во та.

Кра јем То ку га ва пе ри о да ме ња се чи та лач ка пу бли ка, па књи жев ност 
ви ше ни је на ме ње на са мо вр ху шки рат нич ке кла се и ари сто кра ти ји, већ по-
чи ње да се при ла го ђа ва но вој кла си тр го ва ца. По ја вљу ју се раз ли чи ти ти по-
ви илу стро ва них књи га, у ко ји ма су нај че шће штам па не по је ди нач не при че, 
док су се си жеи обич но за сни ва ли на адап ти ра ним на род ним при по вет ка-
ма. С вред но сти ма ко је је ис ти ца ла, и при ча Мо мо та ро је ов де на шла сво-
је ме сто. Пи сац Кјо ку теи Ба кин (1767–1848), са мо зва ни учи тељ на ци о нал не 
исто ри је, сти ли зо вао је мо ти ве из ове при че, та ко да ње го ви ју на ци од ла зе 
до да ле ких остр ва, где по ко ра ва ју де мон ске уро ђе ни ке. Ба кин је ис ко ри стио 
овај мо тив и за то да Ру се при ка же као вар ва ре са се ве ра (zolBrod 1966: 24). 

У на ред ном, Ме и ђи пе ри о ду, до шло је до ве ли ког ин те ре со ва ња за ја-
пан ске на род не при по вет ке, па и за при чу о Де ча ку из бре скве. На шла се у 
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збир ка ма за де цу, ко је су у то вре ме би ле ве о ма по пу лар не и штам па не су 
у ве ли ким ти ра жи ма. По ста ла је и део зва нич них школ ских уџ бе ни ка, бу ду-
ћи да се у чи тан ка ма, од мах на по чет ку (1887), на шла ра ме уз ра ме с ми том 
о ства ра њу из нај ста ри је књи ге, Ко ђи ки. Спро во де ћи про грам оба ве зног 
шко ло ва ња де це, вла сти су при пре ми ле стан дар ди зо ва не уџ бе ни ке, ко ји ће 
би ти у упо тре би ши ром зе мље. Исто вре ме но су ко ри сти ле цен тра ли зо ва ни 
обра зов ни си стем ка ко би про па ги ра ле „ја пан ски дух“ (Ја ма то да ма ши). 
У ту свр ху, у чи тан ке је увр ште но и не ко ли ко до бро по зна тих на род них при-
по ве да ка. Си жеи су пре у зе ти из пи са них из во ра, ре ци мо из по ме ну тих деч јих 
сли ков ни ца, штам па них то ком То ку га ва пе ри о да. Та кве за пи са не при по-
вет ке, из де чи јих збир ки и из чи тан ки, про у зро ко ва ле су по ја ву раз ли чи тих 
ва ри јан ти ши ром Ја па на, ко је су на тај на чин на ста вља ле свој раз вој у усме-
ном ства ра ла штву. Мо мо та ро је по стао на ци о нал на ико на, а из при че о 
ње му, по у ке су из ва ла чи ли ја пан ски ђа ци у цен тра ли зо ва ном школ ском 
си сте му. Мо мо та ро ва до бро та, на кло ност и ода ност пре ма сво јим ста рим 
ро ди те љи ма, пред ста вља ле су са вр шен узор мла дим Ја пан ци ма. 

Све о бу хват не про ме не у Ме и ђи пе ри о ду до не ле су и тран сфор ма ци ју 
при че Мо мо та ро. Ис ко ри шће на је у свр ху про па ги ра ња мит ских ко ре на 
ја пан ског на ро да, а ра ни је ис ти ца на ода ност пре ма го спо да ру и по ро ди ци, 
са да је за ме ње на ло јал но шћу пре ма ца ру и свом на ро ду. Из дво ји ла се јед на 
од ва ри јан ти при по вет ке, и то она ко ја је са др жа ва ла мит ске еле мен те, што је 
вла сти ма омо гу ћи ло да при чу до ве ду у ве зу с по зна тим ми то ви ма и ле ген-
да ма ка ко би се по ја чао на ци о нал ни сен ти мент. Узми мо за при мер бри жљи во 
ода бра ни мо тив кне дли од про са (ки би дан го – „нај у ку сни јих кне дли у Јапа-
ну“, Васић 2016: 120; 2018: 9). Мо мо та ро за до би ја ода ност сво јих пра ти ла ца 
– жи во ти ња са мо за хва љу ју ћи тој, ти пич но ја пан ској по сла сти ци, те се и 
овај мо тив мо же схва ти ти као але го ри ја су пер и ор но сти ја пан ске кул ту ре. 
Кад је би ло по треб но при по вет ку упо тре би ти у по ли тич ке свр хе, он да се 
при бе га ва ло ком би но ва њу еле ме на та ми та, ле ген де и усме не тра ди ци ја, 
ка ко би се из бри са ла гра ни ца из ме ђу нат при род ног и ре ал ног. То је био кључ-
ни кон цепт у раз во ју на ци о на ли зма то ком Ме и ђи ере. 

С раз во јем фол кло ри сти ке и с ра стом ин те ре со ва ња за усме ну књи жев-
ност, све је ве ћи број збир ки на род них при по ве да ка, ко је са др же раз ли чи те 
ва ри јан те по зна тих си жеа. Та кав је слу чај и с при по вет ком Мо мо та ро. Међу 
си же и ма за бе ле же ним по чет ком 20. ве ка, от кри ва мо и оне ко је се ни ка ко не 
би укло пи ли у кон фу ци јан ске и бу ди стич ке иде а ле прет ход ног, То ку га ва 
пе ри о да. Са да Мо мо та ро и ње го ви по моћ ни ци од ба цу ју са му рај ску оде ћу 
и обла че уни фор ме ја пан ских вој ни ка. На гла сак је на при ка зу Мо мо та роа 
као пред у зи мљи вог во ђе, ко ји је у ста њу да при во ли, ина че не спо ји ве и не-
за ви сне ли ко ве (при пад ни ке пот пу но раз ли чи тих вр ста жи во ти ња), у ор га-
ни зо ва ну си лу. Овај мо тив ће би ти ко ри шћен у на ци о на ли стич ком по кре ту 
ка ко би се об ја сни ле те жње ја пан ских им пе ри ја ли ста да по чет ком 20. ве ка, 
под из го во ром за јед нич ког про спе ри те та, ује ди не и ујед но по ко ре на ро де 
ис точ не и ју жне Ази је. Мо мо та ро о во де ла ње сим бо ли зу је Ја пан, бо жан ску 
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зе мљу, а ње го ви ва за ли: пас, мај мун и фа зан, сим бо ли зу ју дру ге азиј ске зе-
мље, ко је тре ба да сле де Ја пан.

У вре ме ки не ско-ја пан ског ра та (1894–1895), Мо мо та ро по ста је ја пан ски 
хе рој због свог пред у зи мљи вог, аван ту ри стич ког ду ха, док су де мо ни (они), 
за пра во не при ја те љи им пе ри јал ног Ја па на. Пре не го што кре не на пут, Мо мо-
та ро обе ћа да ће де мо ни ма оте ти све бла го. Дру гим ре чи ма, не од ла зи он на 
да ле ки пут са мо да би не при ја те ље по ко рио, тј. да би ци ви ли зо вао ди вље и 
не у ке. Он по ка зу је спрем ност да оду зме, или бо ље ре ћи опљач ка, ту ђу сво ји ну, 
чи ме се от кри ва и оправ да ва им пе ри ја ли стич ки на чин раз ми шља ња. На тај 
на чин, при ча о Де ча ку из бре скве по ста је але го ри ја ја пан ског им пе ри ја ли зма.

Сви ма до бро по зна ти ма ју шни ју нак ис так нут је као сим бол на ци је, 
оте ло тво ре ње ја пан ских иде ја о сна зи, пра вед но сти, ода но сти и хра бро сти. 
Иде се и ко рак да ље, па Мо мо та ро по ста је ору ђе рат не про па ган де. Је дан 
од пр вих при ме ра је ва ри јан та ове при по вет ке, под на зи вом Ме и ђи Мо мо
та ро из 1904. го ди не (noMura 2000: 39), где су де мо ни (они) ко је Мо мо та ро 
по бе ђу је, пред ста вље ни као бра да ти Ру си. На да ље се тер мин „они“ ко ри сти 
као за јед нич ки на зив за на ро де с дру га чи јим тра ди ци ја ма и оби ча ји ма. 

У пе ри о ди ма ра то ва, ја пан ске во ђе су, уз све срд ну по др шку ул тра на-
ци о на ли ста, об ли ко ва ле Мо мо та ро о ве про тив ни ке у скла ду с тре нут ним 
по тре ба ма и си ту а ци јом. Ми ћио На ме ка ва при ме ћу је (1981: 206) да у стари-
јим ва ри јан та ма ни је да то об ја шње ње за што је Мо мо та ро мо рао да по ко ри 
де мо не (они) на њи хо вом остр ву. Би ли су по ко ре ни јед но став но за то што су 
они, сим бол зла и чо ве ко ви не при ја те љи, ко је је тре ба ло укло ни ти. Ме ђу тим, 
ка ко је то ком Ме и ђи пе ри о да Мо мо та ро по ста јао сим бол иде ал ног ја пан ског 
де ча ка, тре ба ло је во ди ти ра чу на о сва ком де та љу у ве зи с њим. „Иде ал ни 
ју нак јед но став но не ис тре бљу је не ко га без до брог раз ло га“ (naMeKawa1981: 
17–18). Згод но је ка да тај раз лог од ра жа ва вред но сти од ре ђе ног исто риј ског 
пе ри о да. Та ко су у ва ри јан ти за бе ле же ној у збир ци Ни хон му ка ши ба на ши 
(Ја пан ске на род не при по вет ке) Ива је Са за на ми ја, они ели ми ни са ни не са мо 
за то што су зли, већ за то што „се не по ко ра ва ју бла го на кло ној вла да ви ни 
цар ског Ја па на и чи не ште ту у Ја па ну. Они оти ма ју љу де и по је ду их, од у-
зи ма ју им дра го це ну имо ви ну, та ко да су они нај мр ски ја ство ре ња на све ту“ 
(iwaya 2001: 19). И док је ја пан ска про па ганд на ма ши на не при ја тељ ске лого-
ре пред ста вља ла као де мон ска остр ва, ја пан ска вој ска је у азиј ским зе мља ма 
чи ни ла та ква звер ства да се по на ша ла упра во као де мо ни из при по вет ке.

По чет ком Дру гог свет ског ра та, у Ја па ну су стран це углав ном при ка-
зи ва ли као при глу па би ћа – по лу љу де, по лу зве ри, док су не при ја те ље држа-
ве – „зле са ве знич ке сна ге“, опи си ва ли као (ро га те) де мо не, они. Под буд ним 
оком др жав не цен зу ре, стри по ви, ча со пи си и ани ми ра ни фил мо ви ко ри сти ли 
су и мо ти ве из при по вет ке Мо мо та ро ка ко би по др жа ли ја пан ске ко ло ни-
јал не ци ље ве и под ста кли на ци о на ли зам. Цр та чи стри по ва (ман га) цр та ли 
су ро го ве Ру звел ту, Чер чи лу и Ста љи ну, ко ри сте ћи њи хо ве ли ко ве у ци љу 
рат не про па ган де. Аме рич ки пред сед ник је за пра во пре ру ше ни де мон, вођа 
де мон ског на ро да. Го ди не 1945. Ја пан ци су има ли при ли ке да гле да ју (по не-
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ки ма) нај ста ри ји ани ми ра ни филм (ани ме), у тра ја њу од 74 ми ну та – Мо мо
та ро: све ти мор на ри (Мо мо та ро: уми но шин пеи). Мо мо та ро је у фил му је-
ди ни људ ски лик. Бо ри се про тив де мо на, а то су бри тан ски вој ни ци, ко ји 
пи ју и коц ка ју се и при том ла жу и ва ра ју. Епи лог фил ма при ка зу је де цу 
ка ко се игра ју ска ка ња па до бра ном. Пе њу се на др во и ска чу на зе мљу где су 
ис цр та не кон ту ре Аме ри ке, што је био ја сан по ка за тељ шта тре ба да бу де 
ме та но вих ја пан ских ге не ра ци ја. Јер, из ја пан ске пер спек ти ве, Аме ри кан-
ци су би ли зли они с дру га чи јим оби ча ји ма, им пе ри ја ли стич ка де мон ска 
си ла ко ја спро во ди ин ва зи ју на Ази ју, на ко ју је пре тен до вао Ја пан. 

Као што је Мо мо та ро пре о тео бла го де мо на на њи хо вом остр ву, та ко је 
и Ја пан при сва јао при род не ре сур се дру гих др жа ва. Ја пан је оче ки вао да ће 
без ве ћих про бле ма пре у зе ти кон тро лу над Ки ном, али је на и шао на не оче ки-
ва но јак от пор, што је ре зул ти ра ло ис цр пљи ва њем ио на ко оскуд них ре сур са. 
Пре ма ја пан ском пла ну за при ба вља ње при род них ре сур са, пре вас ход но наф-
те, вој ска је те жи ла да ко ло ни ја ли зу је под руч ја Се вер не Ази је, док је ја пан ска 
мор на ри ца на сто ја ла да при сво ји ре сур се Ју го и сточ не Ази је. Ја пан је знао да 
ће то ре зул ти ра ти су ко бом са Сје ди ње ним Др жа ва ма, али су апе ти ти мо ра ли 
би ти за до во ље ни. Ме ђу тим, по ду хват се за вр шио не у спе хом и ка та стро фом.

Па ипак, ти исти они, про тив ко јих се бо ри ла ја пан ска вој ска, у скла ду са 
сво јом де мон ском при ро дом, има ју спо соб ност тран сфор ма ци је. Та ко су се и 
аме рич ки они пре тво ри ли у нај ја чег ја пан ског стра те шког са ве зни ка и економ-
ског парт не ра у по сле рат ном пе ри о ду, по ка зу ју ћи сво ју бе не во лент ну стра ну 
и пру жа ју ћи ја пан ском на ро ду све што му је би ло по треб но. Та ква про ме на 
уло га на ме ће пи та ње: Ко су уоп ште ти љу ди с дру га чи јим оби ча ји ма, ко ји су 
жи ве ли ван до ме та цар ске вла сти? Мо гу ли се за и ста та ко ола ко ети ке ти ра ти 
као де мо ни, они? С та квим за о кре том и про ме ном пер спек ти ве, и при по вет ка 
Мо мо та ро гу би функ ци ју ору ђа на ци о на ли зма и про па ган де. Ка да је, на све 
то, по сле ра та цар об зна нио на ци ји да ни је бо жан ско би ће, већ смрт ник, сру-
ши ла се чи та ва па ра диг ма Ја пан ског цар ства као нат при род ног и бо жан ског. 
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Da ni je la B. Va sic

A TINY FOLK ТА ЛЕ HE RO – MO MO TA RO, AS A SYMBOL  
OF JA PA NE SE NA TI O NA LISM

S  u  m  m  a  r  y

Li ke many ot her oral tra di ti ons, the Ja pa ne se one al so has a tiny he ro who fights 
aga inst fan ta stic ene mi es. “Mo mo ta ro”, a folk ta le abo ut the Pe ach Boy, emp ha si zes the 
na ti o nal iden tity of Ja pa ne se pe o ple. It was very im por tant du ring the cre a tion of fol klo-
re stu di es in Ja pan. At the ti me of the sa mu rai class do mi na tion, the folk ta le emp ha si zed 
loyalty, ju sti ce and fi lial pi ety. With the re sto ra tion of mo narchy, it was used for the 
pur po se of pro pa ga ting the mythi cal ro ots of Ja pa ne se pe o ple, as well as of loyalty to the 
em pe ror. In ti mes of war Mo mo ta ro’s op po nents we re sha ped ac cor ding to the si tu a tion, 
with the sup port of Ja pa ne se na ti o na lists. De mons (oni) be ca me be ar ded Rus si ans or 
cor rup ted Bri tish sol di ers, and Ame ri can pre si dent was de pic ted as a le a der of a de mo nic 
na tion. Mo re o ver, in the “Mo mo ta ro“ folk ta le Ja pa ne se aut ho ri ti es fo und the ju sti fi ca tion 
for the ir co lo ni a list ef forts to ap pro pri a te the na tu ral re so ur ces of ot her sta tes.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за ори јен та ли сти ку
Гру па за ја пан ски је зик, књи жев но сти и кул ту ру
va sic.da ni je la@fil.bg.ac.rs
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Др На ди ја И. Ре бро ња

ОД ИС ТОЧ НИХ КЊИ ЖЕВ НО СТИ ДО СРП СКОГ ПЕ СНИ ШТВА  
– СИМ БО ЛИ КА МЕЏ НУ НА И ЛЕЈ ЛЕ

Рад на сто ји да ком па ра тив но са гле да при чу о Меџ ну ну и Леј-
ли у под тек сту де ла по је ди них свет ских и срп ских ау то ра. Меџ нун 
и Леј ла су нај по зна ти ји љу бав ни пар ис точ них књи жев но сти ко ји 
је спо ме нут у сто ти на ма књи жев них де ла ши ром све та. Из вор но, 
у де ли ма ис точ них ми стич ких пе сни ка Меџ нун и Леј ла су сим бо ли 
тра же ња ре ли гиј ске љу ба ви пре ма бо жан ском ап со лу ту. Рад пра ти 
раз вој овог сим бо ла, ње го ву про ме ну и пре бли ко ва ње код пе сни ка 
Бли ског ис то ка, од 12. ве ка на да ље, али и код са вре ме них свет ски 
по зна тих ау то ра, као што су из у зет но чи та ни Ха лед Хо се и ни и но-
бе ло вац Ор хан Па мук и, по себ но, код европ ских пе сни ка фа сци ни-
ра них Ис то ком као што су Ге те (1749–1832), Хај не (1797–1856) и Лор-
ка (1898–1936), ко ји су да ље ути ца ли на срп ске и ју жно сло вен ске 
пе сни ке као што су Јо ван Јо ва но вић Змај (1833–1904), Јо ван Илић 
(1824–1901), Јо ван Ду чић (1874–1943) и Ри сто Рат ко вић (1903–1954). 

Кључ не ре чи: Меџ нун и Леј ла, су фи зам, ми сти ци зам, ори јен-
тал не књи жев но сти, срп ска књи жев ност, под текст.

Суфизaм je ми стич ки слoj ислaмa1, кojи прeдстaвљa тeмeљ зa вeлики 
брoj тeк стoвa ислaмских филoзoфa, кao и инспирaциjу и oснoв зa мнoгa 
пoeт скa и уoпш тe књижeвнa дeлa на ста ла у oквиру културa Блискoг Истoкa. 
Суфизaм je сa свojим симбoличким пoтeнциjaлoм, oднoснo кoмплeксним 
систeмoм пoeт ских симбoлa, стaлнa инспирaциja зa мнoгa дeлa запaднo-
eврoпских кao и jужнoслoвeнских књижeвнoсти.2 Су фи зам као ми стич ки 

1 Оп шир ни је ви ди у tanaSKović-ŠO P 1981 и linGS 1994.
2 Дар ко Та на ско вић ука зу је на мо тив дер ви шког пле са у пу то пи сном све до чан ству 

Раст ка Пе тро ви ћа из Се вер не Афри ке, не ке дер ви шке мо ти ве у де лу Иве Ан дри ћа (Смрт у 
Си на но вој те ки ји и Трав нич ка хро ни ка), опи се те ки ја у Ђа ко ви ци и Ши ра зу у пу то пи си ма 
Зу ке Џум ху ра, али пре све га на ро ман Дер виш и смрт Ме ше Се ли мо ви ћа (Ви ди: tanaSKović 
– Šop 1981: 37). Оп шир ни је о су фиј ским мо ти ви ма и сим бо ли ма у ро ма ну Дер виш и смрт ви ди: 
реБроња 2010: 137–166).
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слој ре ли ги је пред ста вља пре све га по тра гу за љу ба вљу. Као об ја шње ње 
основ не раз ли ке из ме ђу су фи зма и оста лих ислам ских пра ва ца, че сто се ци-
ти ра став пе сни ки ње Ра би је Еде ви је, ко ја је го во ри ла да се обо жа ва ње Бо га 
не сме за сни ва ти на стра ху од Па кла ни ти на же љи за Ра јем већ са мо на 
Љу ба ви, ко ја је основ ни сми сао по сто ја ња и ре ли ги је са ме (nicholSon 2002: 
82). Ка ко ори јен та ли ста Ни кол сон об ја шња ва, љу бав је бо жан ски ин те лект 
ду ше ко ји је при си ља ва да оства ри сво ју при ро ду и сво ју суд би ну (nicholSon 
2002: 82). Ду ша је по сто ја ла пре ства ра ња уни вер зу ма, ство ре на је од бо жан-
ског ду ха, и то ком зе маљ ског ова пло ће ња она је ту ђи нац у из гнан ству што 
че зне за по врат ком кући (nicholSon 2002: 83). Та че жња ду ше да се вра ти свом 
бо жан ском пра по чет ку пред ста вља уз ви ше ну Љу бав ко ји спо зна ју са мо 
истин ски за љу бље ни ци, аши ци од но сно су фи је. Спе ци фич ни сим бо ли те 
љу ба ви у књи жев ним тек сто ви ма ко ји се те ме ље на су фи зму је су леп тир и 
све ћа, сла вуј и ру жа, ви но и опи је ност ви ном, те са тим у ве зи крч мар од-
но сно крч ма ри ца. Ка ко Ни кол сон ис ти че све љу бав не ро ман се и але го ри је 
су фиј ске по е зи је – при че о Леј ли и Меџ ну ну, Ју су фу и Зу леј хи, Са ла ма ну и 
Аб са ли, ноћ ном леп ти ру и све ћи, сла ву ју и ру жи са мо су бле де сли ке ове 
стра сне че жње за по нов ним сје ди ње њем са Бо гом (nicholSon 2002: 83).

Meџнун и Лejлa су нajпoзнaтиjи пар oриjeнтaлних књижeвнoсти. Причa 
o oво двoje за љу бље них нajпoзнaтиja je лeгeндa Блискoг истoкa. Уoбичajeнo 
oбjaшњeњe је сте дa су oни истoчњaчки Рoмeo и Jулиja (Sinha 2008: 6). За љу-
бље не Кај са и Леј лу раз дво ји ле су њи хо ве по ро ди це. Леј лу су уда ли за дру гог, 
а Кајс по ста је луд од љу ба ви и до би ја име Меџ нун, што на арап ском зна чи 
лу дак, оп сед нут де мо ни ма, од џин: де мон, ђа во, ду хов но би ће ство ре но од 
ва тре. До кра ја жи во та Меџ нун лу та пла ни на ма и че зне да про на ђе Леј лу. 
Ка ко ори јен та ли сти ки ња Ане ма ри Ши мел об ја шња ва, Meџнун, кojи je пoлудeo 
oд љубaви је сте jeдaн oд мoдeлa ми стич ке љу ба ви. Она за кљу чу је да се во-
ље на жeнa, кoja чaк и ниje билa нaрoчитo лeпa, њeму чинилa кao узoр лeпoтe, 
по став ши нa тaj нaчин, прeмa тумaчeњу суфиjских пeсникa, мaнифeстaциja 
бoжaнскe лeпoтe сaглeдaнe oчимa љубaви (SchiMMel 1975: 292). Ане ма ри 
Ши мел за кљу чу је да је лик лу дог љу бав ни ка, из гу бље ног у кон тем пла ци ји 
о Леј ли, за пра во мо дел ми стич ког за љу бље ни ка. Ва жност ове сим бо ли ке 
она об ја шња ва кроз по и ма ње да је љу бав нај пре фи ње ни ји ква ли тет људ ског 
ро да: Бог је ство рио Ада ма из љу ба ви, за то је Адам оли че ње љу ба ви и ни ко 
га не мо же пра ти ти на ње го вом пу ту љу ба ви. Ка да се ан ђео за љу би, он по-
ста је са вр шен чо век (SchiMMel 1975: 140).

1. МеџнунилејлауПоезијиоријенталнихПесника. Меџ нун и Леј ла су 
спо ме ну ти у сто ти на ма, мо жда и хи ља да ма књи жев них де ла у арап ској, тур-
ској, пер сиј ској, ин диј ској књи жев но сти, по зна ти су и о њи ма се пи са ло на 
не ко ли ко кон ти не на та (в. Sinha 2008: 6 и да ље). Ско ро да не по сто ји пе сник 
Ори јен та а да ни је спо ме нуо Леј лу бар у јед ном сти ху или јед ној пе сми. Та-
ко ђе, по сто ји ве ли ки број по ет ских де ла ко ја су у це ло сти по све ће на Меџну-
ну и Леј ли, те ве ли ки број ори јен тал них пе сни ка има де ла ко ја упра во но се 
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на слов Леј ла и Меџ нун. Не мо гу ће је по бро ја ти све при ме ре и де ла ко ји се 
осла ња ју на ове ли ко ве као осо бе ни по ет ски сим бол, али је ва жно ука за ти 
на не ка зна чај ни ја де ла ко ја се ба ве Меџ ну ном и Леј лом. Нај по зна ти је де ло 
ко је но си на слов Леј ла и Меџ нун на пи сао је пер сиј ски пе сник Ни за ми3 (в. 
nizaMi 2002; 2003)4. Упе ча тљи ва епи зо да из овог де ла ко ја нај бо ље опи су је 
љу бав пре ма Леј ли го во ри о од ла ску до све те Ћа бе у Ме ки. Меџ ну но ва по-
ро ди ца је има ла план да од ве де Меџ ну на до Ћа бе, ка ко би се та мо мо лио за 
олак ша ње, спас и из ле че ње од љу ба ви пре ма Леј ли и олак ша ње пат ње због 
ње, јер Ћа ба је све то ме сто, а оно ме ко мо ли на Ћа би Бог ће за си гур но усли-
ши ти мол бу. Ка да је сти гао у Ме ку, Меџ нун је мо лио да ње го ва љу бав још 
ви ше по ра сте и да још ду же тра је, да ни кад не не ста не, да бу де жр тво ван 
ње ној ле по ти и да во ли са мо љу ба ви ра ди (nizaMi 2002: 41–44). За кљу чак 
ове епи зо де о ва жно сти љу ба ви ра ди љу ба ви са ме, вр ло је бли ска Ра би ји ним 
ста во ви ма, те је ја сна ми стич ка ре ли гиј ска сим бо ли ка Меџ ну но ве љу ба ви. 

По зна то је и де ло пе сни ка Фу зу ли ја5 (Fuzulî 2004). Фузулиjeвo дeлo je 
нaписaнo у фoрми мeснeвиje6 и имa 3098 бejтoвa (дистихa)7: „Či tav svi jet 
lu di za jed nom joj vla si / Lej la – ime dra ge što sav sv’jet oma mi / Ka da Kajs je 
vi dje – uniš ti ga sve ga / Od bes kraj ne žud nje pat nja ob u ze ga“ (Ši ljak Ja sen ko vić8: 
167). По зна та су и де ла Аб ду рах ма на Џа ми ја9 и Али Ши ра Не ва и ја10 (nevayi 
1996), ко ја та ко ђе но се на сло ве по Леј ли и Меџ ну ну, а ко ја су до при не ла да 
ова ле ген да до би је му зич ке ин тер пре та ци је, те се о Меџ ну ну и Леј ли и да-
нас из во де број не опе ре, ком по зи ци је и ба ле ти. 

Тре ба уо чи ти и ка ко су се нај по зна ти ји пе сни ци Ори јен та, као што су 
Ру ми и Ха физ, од но си ли пре ма ово сим бо лу. Џе ла лу дин Ру ми у сво јој ви-
ше том ној Ме сне ви ји и свом Ди ва ну на ви ше ме ста пи ше о сим бо лич кој 
љу ба ви Меџ ну на и Леј ле. Упе ча тљив је при мер у ком Ру ми опи су је „Ka ko 
je Medž nun ma zio psa ko ji je ži vio u Lej li nom pre bi va liš tu“ (ruMi 2004: 71). 

3 Ни за ми Ган ђа ви је пе риј ски пе сник из 12. ве ка. 
4 Оп шир ни је о сим бо ли ци Меџ ну на и Леј ле код Ни за ми ја у сво јој сту ди ји го во ри 

Ла ли та Син ха (в. Sinha 2008).
5 Фу зу ли је пе сник из 16. ве ка ко ји је пи сао на тур ском, арап ском и пер сиј ском је зи ку.
6 Ме сне ви ја, mesnevî, вр ста пе сме у ди ван ској по е зи ји, али и у еп ској, ди дак тич кој и 

вер ској ли те ра ту ри, чи ји се сти хо ви ри му ју по прин ци пу аа бб цц дд итд. Пе ва на је у аруз 
ме тру а због јед но став ног ри мо ва ња ме сне ви ја је би ла по де сна за ду же пе сме обич но ди-
дак тич ког, вер ског, еп ског по не кад и љу бав ног са др жа ја.

7 Бејт, beyt, beyit, ди стих, пе снич ка фор ма ко ја се са сто ји од два по лу сти ха mısrâʼ 
ко ји има ју пра ви лан ме тар. Арап ска реч бејт (bayt) озна ча ва ку ћу, ша тор, а mısrâʼ зна чи вра та. 
Бејт мо ра са др жа ти пот пу ну, за о кру же ну ми сао, чи је се сна че ње не пре но си у сле де ћи бејт. 
Ка да су за тво ре на оба кри ла вра та ку ћа је за тво ре на, пот пу на. Бејт мо же би ти за се бан али 
че шће је део пе сме, нпр. га зе ла или ка си де (в. naMetaK 2007: 56).

8 Пре вод Фу зу ли је вих сти хо ва Ами не Ши љак Ја сен ко вић пре у зет је из нео бја вље ног 
ру ко пи са књи ге Lju bav ne me sne vi je na tur skom je zi ku, ко ји нам је ау то ри ца усту пи ла за по-
тре бе овог ра да.

9 Џа ми је пер сиј ски пе сник из 15. ве ка.
10 Не ваи је ста ро у збеч ки пе сник из 15. ве ка.
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Meџнун je виђeн „Ka ko psa ma zi i lju bi, i pred njim od lju ba vi se to pi: // Oko 
nje ga je ho dao i u tav va fu mu se po ni zno na kla njao; / A ta ko đe mu je i šer be či sto 
da vao“ (ruMi 2004: 71). Не ки бр бљи вац је по ка зао не ра зу ме ва ње пре ма Меџ-
ну но вој љу ба ви: „Ka kav je ovo mu na fi kluk, ko jeg uvi jek po ka zu ješ? // Njuš ka 
pse ća pr ljavš ti nu stal no je de; / Pas usna ma svo jim po iz me tu svo me ri je“ (ruMi 
2004: 71). На то Меџ нун од го ва ра: „[…] Ti si sav sa mo ti je lo i for ma: / Iz nu tra 
do đi i psa gle daj mo jim oči ma; // Jer pas ovaj je ha maj li ja ko ju je Go spo dar za pe-
ča tio: / Pas ovaj je ču var pre bi va liš ta Lej li nog. // Te žnje nje go ve, sr ce, du šu i zna nje 
gle daj; / Gdje je iza brao da ži vi i bo ra viš te gdje je na či nio po gle daj“ (ruMi 2004: 
71). У овом по гла вљу Ру ми ко ри сти ме та фо ри ку Меџ ну но ве љу ба ви пре ма 
Леј ли и ис ка зи ва ња љу ба ви пре ма псу да по ка же од нос из ме ђу фор ме и су-
шти не, као и ва жност оно га што се кри је у сим бо ли ма. Су фи зам те жи от кри-
ва њу ду бљих сло је ва зна че ња и су штин ског осе ћа ња ре ли ги је, не ма ре ћи 
увек за ње не фор мал не нор ме. Ово по гла вље да ље ана ли зи ра зна чај пре ва-
зи ла же ња фор ме: „Ako for mu pre va zi đe te, o pri ja te lji, / To je Dže net i u ru žič-
nja ku vr to vi ru ži ni. // Kad svo ju for mu vla sti tu uniš tiš i raz bi ješ, / Na u či ćeš ka ko 
sve dru ge for me da raz bi ješ. // Na kon to ga, for mu sva ku raz bi ćeš“ (ruMi 2004: 72).

Сти хо ви о Леј ли ним увој ци ма мо гу се из дво ји ти ме ђу при ме ри ма ка ко 
Ха физ Ши ра зи у свом Ди ва ну по ми ње Меџ ну на и Леј лу:„Te ret sr ca u Medž nu-
no va od Lej li nih je uvo ja ka“ (haFez 2004: 82), као и „Lej li ni uvoj ci su sta niš te 
Medž nu na“ (haFez 2004: 111). У овим при ме ри ма Леј ли ни увој ци исто вре ме-
но су и те рет Меџ ну но вог ср ца и ње го во ста ни ште, што је бли ско опи си ма 
љу ба ви у при чи о Меџ ну ну и Леј ли и су фи зму уоп ште. За за љу бље ни ка, 
аши ка, као што је Меџ нун, љу бав је је ди но уто чи ште, сми сао и на чин оп стан-
ка, иа ко она пред ста вља не пре ста ну че жњу, му ку и из га ра ње у жуд њи. Увој ци, 
од но сно зу лу фи11, у су фи зму су је дан од че стих мо ти ва и слу же за опис ле-
по те, и то ле по те во ље не, оне ле по те ко јој се у ми стич ком за но су те жи и за 
ко јом се че зне.12

2.МеџнунилејлаусаВреМенојтурскојиараПскојкњижеВности. Свет-
ски по зна та при ча о Меџ ну ну и Леј ли сва ка ко је у огром ној ме ри ути ца ла на 
број не са вре ме не пи сце тур ског, пер сиј ског и арап ског је зич ког про сто ра. 
Вре ди по ме ну ти са мо не ке при ме ре ко ји су има ли ши ру чи та лач ку и кри тич-
ку ре цеп ци ју код нас. Ро ман Хи ља ду чу де сних су на ца Ха ле да Хо се и ни ја го-
во ри о ра ту у Ав га ни ста ну и тра гич ним жи во ти ма ав га ни стан ских же на, а 
у свом под тек сту са др жи при чу о Меџ ну ну и Леј ли. Че сте су алу зи је ко ји-
ма се те шка жи вот на при ча и ве ли ка љу бав из ме ђу Леј ле и Та ри ка по ве зу ју 
са при чом о Меџ ну ну:

11 На ме так у свом Пој мов ни ку ди ван ске и та са вуф ске књи жев но сти пра ви раз ли ку 
из ме ђу со лу фа (zülf), не вер ног, не по сто ја ног со лу фа (zülf-i bi krar) и рас пр ше ног со лу фа 
ко ји је сим бол уз бу ђе но сти и ра стро је но сти ср ца и ста ња (zülf-i pe rişan ) (naMetaK 2007: 
264‒265).

12 Оп шир ни је ви ди у по гла вљу Уво јак и ли це, BertelJS 1981.
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Pre ne ki dan, na pri mer, ona i Ta rik su za jed no ho da li uli com ka da su 
na iš li na obu ća ra Ra ši da, ko ga je pra ti la nje go va že na Ma ri jam, umo ta na u 
bur ku. Dok su pro la zi li po red njih, Ra šid je ve se lo re kao: „Ma da ovo ni su 
Lej li i Mеdžnun“, mi sle ći na zlo sreć ne lju bav ni ke iz Ni za mi je ve po pu lar ne 
lju bav ne po e me iz dva na e stog ve ka – per sij ske ver zi je Ro mea i Ju li je, re kao je 
ba bi, ma da je do dao da je Ni za mi na pi sao tu pri po vest o ne sreć nim lju bavni-
ci ma če ti ri ve ka pre Šek spi ra (hoSeini 2012: 145).

Леј ла у ро ма ну Хи ља ду чу де сних су на ца до би ла је име због сво је не сва-
ки да шње ле по те, јер име Леј ла на арап ском је зи ку зна чи ноћ, од но сно ноћ на 
ле по та. Сим бо лич ки зна чај но ћи по се бан је за књи жев но сти и кул ту ре Исто-
ка, због све жи не и олак ша ња ко ју ноћ до но си у од но су на ви со ке тем пе рату-
ре. Ноћ је оа за у то ку јед ног да на и за то но си из у зет ну ле по ту. Ле по та Леј ле 
у ро ма ну опи са на је уз упо тре бу мо ти ва спе ци фич них за су фи зам, као што 
су увој ци: 

Lej la je obu la ci pe le i br zo pred ogle da lom po češ lja la svo je du gac ke pla-
ve uvoj ke. Ma mi je uvek go vo ri la Lej li da je ova na sle di la bo ju ko se – kao i 
ze le ne oči du gač kih tre pa vi ca, ja mi ce u obra zi ma, vi so ke ja go di ce i na pu će nu 
do nju usnu – od svo je pra ba be, ma mi ne ba be. Ona je bi la pa ri, le po ti ca, govo-
ri la je ma mi. O nje noj le po ti je bru ja la či ta va do li na. Ta le po ta je pre sko či la 
dva po ko le nja že na u na šoj po ro di ci, ali te be, Lej la, bo ga mi ni je (hoSeini 2012: 
98).

Ја сно је да при ча о Меџ ну ну и Леј ли функ ци о ни ше у под тек сту ро ма-
на Хи ља ду чу де сних су на ца пре ме ште на у са вре ме ни, рат ни кон текст, док 
је чи ста љу бав, че жња и до жи вот на ода ност мла дих љу ди иден тич на оној 
Меџ ну но вој. Леј ла и Меџ нун се као и Леј ла и Та рик, дру же као де ца, не раз-
двој ни су при ја те љи а за тим се за љу бљу ју, а ка да њи хо ва љу бав до сти же 
вр ху нац то до во ди до ого ва ра ња и про ти вље ња сре ди не. У ор ги нал ној при-
чи о Леј ли и Меџ ну ну то је раз лог њи хо вог раз два ја ња, док у Хо се и ни је вом 
ро ма ну ко нач но раз два ја ње ипак до но си рат. Леј ла из ро ма на, исто као и 
Меџ ну но ва Леј ла, уда је се без сво је во ље, а њен Меџ нун – Та рик го ди на ма 
је тра жи и че ка. За раз ли ку од основ не при че о Меџ ну ну, Леј ла и Та рик се на 
кра ју про на ла зе и оства ру ју љу бав уз сво ју де цу, што у кон тек сту ро ма на 
има сим бо ли ку но ве на де и но вог ро ђе ња ра том уни ште ног Ав га ни ста на.

У ро ма ни ма Зо вем се цр ве но и Му зеј не ви но сти Ор ха на Па му ка по сто ји 
ја сна ин тер тек сту ал на ко му ни ка ци ја са при чом о Меџ ну ну и Леј ли. У ро-
ма ну Зо вем се цр ве но илу ми на ци је са сли ком Меџ ну на и Леј ле по ми њу се 
на ви ше ме ста, на при мер ка да се го во ри о но вом сти лу илу ми на то ра: 

Pri po vi je dao sam mu ka ko ve li ki maj stor Beh zad ni je na cr tao Medž nu na, 
lu dog od lju ba vi za Lej lom, u pu sti nji, skr ha na, ka ko su to či ni li svi dru gi, 
ne go u vre vi, me đu že na ma ko je ku ha ju je lo, lo že va tru pu šu ći u žar i ho da ju 
me đu ša to ri ma, ali da je ti me još vi še uspio na gla si ti nje go vu usa mlje nost“ 
(PaMuK 2004: 23–24). 
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Меџ нун и Леј ла се у овом ро ма ну по ми њу у не ко ли ко при ча ко је су умет-
ну те у текст ро ма на и ко је се ни жу кроз чи тав ро ман по узо ру на фор му 
1001 но ћи. Јед на од њих је при ча о Фа хир-ша ху и сул та ни ји Не ри ман. Мај-
сто ри илу ми на то ри, у књи га ма ко је су на ста ја ле на дво ру Се ла ха дин-ка на, 
цр та ли су ње го во ли це, а ка да је двор осво јио ње гов не при ја тељ Фа хир-ша х 
све сли ке су про ме ње не и до цр та но је ли це но вог вла да ра: 

Ta ko je sul ta ni ja Ne ri man, že na po koj nog ha na Se la hat ti na, lje po ti ca nad 
lje po ti ca ma, od svog bu du ćeg mu ža ša ha Fa hi ra su znih oči ju za i ska la sa mo 
jed nu že lju: da ne sa stru žu i ne iz bri šu li ce nje zi na mu ža u jed noj knji zi o ljuba-
vi Lej le i Medž nu na, a u ko joj je na su prot sul ta ni je Ne ri man, pri ka za ne u Lej-
li nom li ku, han Se la hat tin bio pri ka zan u li ku Medž nu na“ (PaMuK 2004: 75). 

На кон што је осво јио ср це сул та ни је Не ри ман, Фа хир-ша х по ста је љубо-
мо ран због књи ге о Меџ ну ну и Леј ли и од лу чу је да то ком но ћи сам на цр та 
сво је ли це: 

I ta ko je uju tru knji žni čar – po sum njav ši da se neš to do go di lo – pri mi-
je tio da na spram Lej le pri ka za ne u li ku Ne ri man na mje sto ha na Se la hat ti na 
sto ji ne tko dru gi, ne ko no vo li ce te je raz gla sio ka ko to ni je li ce ša ha Fa hi ra, 
ne go mla dog i li je pog ša ha Ab du la ha, glav nog ne pri ja te lja ša ha Fa hi ra. Ta je 
gla si na osla bi la duh voj ni ka ša ha Fa hi ra, ali isto dob no i ohra bri la ša ha Abdu-
la ha, mla dog bor be nog vla da ra su sjed ne ze mlje. On je u pr vom bo ju po ra zio 
ša ha Fa hi ra, za ro bio ga i dao po gu bi ti, na nje go vu knji žni cu i ha rem sta vio svoj 
pe čat i ta ko po stao no vi muž vječ no li je pe sul ta ni je Ne ri man (PaMuK 2004: 76).

У овом при ме ру, при ча о Меџ ну ну и Леј ли ко ја се на ла зи у књи зи укра-
ше ној илу ми на ци ја ма, кро ји суд би ну љу ба ви, жи во та и чи та вог цар ства, те 
суд бин ски од ре ђу је вла да ра зе мље као и вла да ра ср ца сул та ни је те зе мље. 
Текст и сли ка ов де до би ја ју ма гиј ски зна чај, те оно што је на цр та но и за пи-
са но мо ра би ти оства ре но. Ве ро ва ње у ма гиј ску моћ илу ми на ци је про вла чи 
се кроз чи тав текст ро ма на Зо вем се цр ве но. У дру гој при чи мла ди кан је 
од свих сво јих ро би ња во лео са мо ле пу Та тар ку, због че га је ње гов мај стор 
илу ми на ци је у свим књи га ма о љу ба ви, укљу чу ју ћи и ону о Меџ ну ну и 
Леј ли, цр тао ли ца ка на и Та тар ке: 

Sve te sil ne po hva le i zla to na kon cu su to ga maj sto ra ilu mi na ci je od ve le 
s pra vog pu ta te je pod le gao Šej ta no vim na go va ra nji ma: za bo ra vio je da su za 
sa vr šen stvo na nje go vim cr te ži ma za slu žni sta ri maj sto ri te je, pun po no sa, 
po mi slio ka ko bi nje gov va dje la bi la još pri vlač ni ja kad bi im do dao neš to 
vla sti to, osob no. Me đu tim, ugle dav ši te no vo sti što ih je uveo ilu mi na tor – te 
tra go ve osob nog sti la – kan i nje go va dra ga po mi sli še da je to po greš ka, i to 
ih ve o ma uz ne mi ri. Kad je kan osje tio da je nji ho va pri jaš nja sre ća s cr te ža 
ko ji je obi ča vao du go, du go pro ma tra ti tu i ta mo na ru še na, pr vo je po stao lju-
bo mo ran na lje po ti cu Ta tar ku zbog to ga što je bi la pri ka zi va na na tim strani-
ca ma. Za tim je, da bi li je pu Ta tar ku uči nio lju bo mor nom, spa vao s ne kom 
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dru gom ro bi njom. Do čuv ši to od ha rem skih tra ča ra li je pa se Ta tar ka to li ko 
ra ža lo sti la da se šut ke ubi la obje siv ši se o sta blo ce dra u ha rem sko me dvo ri š tu. 
Kan ta da uvi dje da je po gri je šio i shva ti da iza sve ga to ga sto ji ilu mi na to ro va 
op či nje nost vla sti tim sti lom te isto ga da na da de osli je pi ti to ga maj sto ra ko je ga 
je za veo Šej tan (PaMuK 2004: 67).

Ре ме ће ње ста рих оби ча ја ве за них за стил илу ми на ци је до но си про клет-
ство, што ука зу је на све тост и ну жност по што ва ња ста ре шко ле. Сли ка и 
текст и ов де до би ја ју ма гиј ску моћ и ре ме те суд би не, на сли чан на чин као 
и у прет ход ном при ме ру. Не срећ на суд би на Меџ ну на и Леј ле, пре но си се на 
ли ко ве ро ма на јер су њи хо ва ли ца би ла на цр та на о књи га ма о не срећ ним љу-
бав ни ци ма, те та ко текст и сли ка ожи вља ва ју и по но во уми ру кроз ли ко ве 
ро ма на.

Ка да се у ро ма ну Зо вем се цр ве но опи су је љу бав Цр ног пре ма Ше ку ри, 
стал но се алу ди ра на при чу о Фер хад и Ши рин, ко ји су дру ги по зна ти за-
љу бље ни пар ис точ них књи жев но сти. Ипак, мо же се ре ћи да и та љу бав 
под се ћа и на љу бав Меџ ну на пре ма Леј ли, ко ја је би ла уда та за дру гог, што 
по твр ђу ју и не ка спо ми ња ња Меџ ну на у по гла вљи ма у ко ји ма је на ра тор 
Цр ни, као и ин тен зи тет че жње и по ре ђе ње ње го ве љу ба ви са бо ле шћу: „uči ni 
mi se da će me opet sva ko ga tre na iz no va za hva ti ti onaj isti pla men. Zar je to ono 
što sam že lio? Zar me opet ob u zi ma ista bo lest od ko je sam bo lo vao to li ko mno go 
go di na?“ (PaMuK 2004: 35).

У Па му ко вом ро ма ну Му зеј не ви но сти та ко ђе се у ви ше на вра та спо-
ми њу Меџ нун и Леј ла ка да се го во ри о љу ба ви:

„To ni je tač no“, od vra ti la je Be rin. „Ni je po tre ban lju bav ni čin i sek su-
al nost, da ne ko bu de za lju bljen. Lju bav to su Lej la i Medž nun.“ „Auu ,̓ ču dio 
sam se. […] ,Re kla si da lju bav tre ba da bu de kao u sta rim baj ka ma. Kao u Lej li 
i Medž nu nu“. „Ne, ni si do bro čuo“, re če Be rin osme hu ju ći se. Ali na li cu joj 
je bio i iz raz za bri nu to sti zbog mog sta nja. Da li se okre nu la ka Si bel za to što 
je pri me ti la u ka kvom sam sta nju? […] Tru dio sam se da ne sa mo od mo jih 
či ta la ca već i od se be sa mog sa kri jem da mi je deo sve sti ne pre sta no bio uz 
Fu sun, i da sam u raz go vo ru s Be rin ne pre sta no ose ćao da Fu sun se di ne gde 
iza mo jih le đa, da sam stal no na nju mi slio – ali do sta o to me! Io na ko vi di te 
da mi ne po la zi za ru kom (PaMuK 2008 : 130–132).

Ке мал и Фу сун су ли ко ви ко ји у ве ли кој ме ри под се ћа ју на Меџ ну на и 
Леј лу, због Ке ма ло ве сна жне че жње и оп се сив не по тра ге за Фу сун и свим 
пред ме ти ма ко је је она ика да до дир ну ла, ко ја не пре ста је чак ни ка да се она 
уда је за дру гог. На ве зу из ме ђу Ке ма ла и Фу сун и Меџ ну на и Леј ле ука зу је 
и текст ро ма на: 

Po se ti te lji ko ji se, tih da na, gle da ju ći stva ri se te sa smer noš ću i poš to va njem 
lju ba vi Fu sun i Ke ma la, raz u me će da pri ča ni je sa mo pri ča o za lju blje ni ma, po put 
Lej le i Medž nu na, Le po te i Lju ba vi, ne go pri ča ce log sve ta, da kle pri ča Is tan bu la 
(PaMuK 2008: 583–584).
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У свим на ве де ним про зним де ли ма са вре ме не арап ске и тур ске књи-
жев но сти у ко ји ма се на ла зи ути цај сим бо ли ке Меџ ну на и Леј ле, та сим бо-
ли ка је пре о бли ко ва на и гу би се ње но ми стич ко и ре ли гиј ско зна че ње. Меџ-
нун и Леј ла се по сма тра ју кроз онај пр ви зна чењ ски слој ко ји пред ста вља 
за бра ње ну љу бав из ме ђу сво је мла дих и на гла ше ну че жњу.

3. сиМБоликаМеџнунаилејлеуПоезијизначајнијихеВроПскихПесника. 
Да би се ана ли зи ра ла сим бо ли ка Меџ ну на и Леј ле у ју жно сло вен ским књи-
жев но сти ма, ва жно би би ло ука за ти на не ке ре ле вант не при ме ре европ ских 
ау то ра ко ји су спо ми ња ли овај за љу бље ни пар, а ко ји су мо гли ути ца ти на 
ау то ре ју жно сло вен ског про сто ра. Ве ро ват но је нај ва жни ји при мер Ге те о ва 
фа сци на ци ја Ис то ком, а на ро чи то пе сни ком Ха фи зом, ко ја је до ве ла до Ге-
те о вог За пад ноис точ ног ди ва на13. Сма тра се да је Ди ван на стао ка да је 
Ге те упо знао Ха фи зо ву по е зи ју пре ко пре во да ау стриј ског ори јен та ли сте 
Јо зе фа фон Ха ме ра. Ова ква Ге те о ва фа сци на ци ја би ла је нео бич на чак и 
вр хун ским по зна ва о ци ма ње го вог де ла, па је у сво јој по зна тој сту ди ји Ге те. 
Оглед о успе ху Ханс Ма јер пи сао да се „то ком це лог сто ле ћа о ди ва ну писа-
ло као о не че му што је збу њи ва ло чи та о це“ (криВокаПић 2004: 335). Мир ко 
Кри во ка пић ука зу је да се из Ге те о вих ау то би о граф ских спи са и пи са ма, а 
пре све га Бе ле жа ка и ра спра ва за бо ље раз у ме ва ње Ди ва на, ја сно ви ди да 
је Ге те у Ха фи зу као пе сни ку да ле ког вре ме на и да ле ке кул ту ре „ви део свој 
лир ски ал тер его, чи ја му је по е зи ја би ла да ле ко бли жа од рат нич ко-на цио-
на ли стич ке ли ри ке ње го вих су вре ме ни ка, за ко ју је пока зи вао ма ло раз уме-
ва ња“ (криВокаПић 2004: 328). 

Ори јен та ли ста Фе хим Бај рак та ре вић ис ти че да је упра во су срет са 
Меџ ну ном и Леј лом у Џа ми је вој ин тер пре та ци ји, про ду био Ге те о во књи жев-
но оду ше вље ње Ис то ком: 

Меđutim, pоslе Šilеrоvе smr ti, u оsаmi, kаd је Gеtе prоčitао Меdžnunа i 
Lејlu, nеku vr stu bеduinskоg (pustinjskоg) Rоmеа i Јuliје, оd pеrsiјskоg klаsikа 
Džаmiја, u Hаrtmаnоvu prеvоdu (1807), pеrsiјskо pеsništvо је оstаvilо nа njеgа 
vеć dublјi utisаk (BaJraKtarević 2003: 105). 

Об ја шње ње име на Меџ ну на и Леј ле Ге те је дао у бе ле шци о Ни за ми ју, 
у Бе ле ша ка ма и ра спа ва ма на кра ју За пад ноис точ ног ди ва на:

Нeжaн, вeoмa дaрoвит дух, кojи je, пoш тo je Фир ду си ис цр пео свa 
jунaчкa прeдaњa, зa прeдмeт свojих пeсaмa изaбрao нajљупкиja узajaмнa 
дejствa приснe љубaви. Oн нaм прeд oчи извoди Meџнунa и Лejлу, Хoсруa 
и Ши ри ну, љубaвнe пaрoвe, oни су слутњoм, судбинoм, прирoдoм, нaви-
кoм, склoнoшћу и стрaшћу oдрeђeни jeднo зa другo и изрaзитo сe привлaчe; 
aли oндa услeд ћу ди, свojeглaвoсти, случaja, примoрaвaњa и принудe рaз-
двajajу, истo тaкo чудeснo oпeт спajajу, и нa крajу ипaк нa jeдaн или дру ги 
нaчин бивajу oтргнути jeднo oд другoгa и рaздвojeни (гете 2004: 159).

13 Об ја вљен 1818, пред ста вља по след њу Ге те о ву ве ли ку збир ку пе са ма.
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По Бе ле шка ма и рас пра ва ма ко је да је на кра ју ди ва на, мо гло би се за-
кљу чи ти да је Ге те ите ка ко био све стан ми стич ког и ре ли гиј ског зна че ња 
по е зи је ко ја га фа сци ни ра. Но, у за пи су у Ни за ми ју он, ве за но за Меџ ну на 
и Леј лу, ис ти че зна чај че жње: „Из тaквe грaђe и њeнe oбрaдe прoистичe уз-
буђeњe кoje у нaмa ствaрa идeaлнa чeжњa. Зaдoвoљeњa нигдe нe нaлaзимo. 
Љупкoст je вeликa, рaзнoликoст бeскoнaчнa“ (гete 2004: 159). У сти хо ви ма 
Ди ва на, Ге те по ми ње Меџ ну на и Леј лу на ви ше ме ста. У по гла вљу ко је се 
зо ве Ашк на ме (Књи га љу ба ви), Ге те пи ше: „Сaмo jeднo зa другo пoстoje: / 
Meџнун пoкрaj Лejлe свoje“ (гete 2004: 30), као и „O, Низaми! – ти нa крajу 
/ ипaк прaви пут прoнaђe; / кo ћe дa рaзрeши oнo / штo je нeрaзрeшивo? / 
Двoje љубaвникa, кaдa / пoнoвo сe прoнaђу. // – Jeст, тe oчи глeдaху мe, / устa 
љубљaшe у стрaсти. / Ускa бeдрa, oблo тeлo / ствoрeнo зa рajскe слaсти. / Бeшe 
лʼ oнa ту? Куд oдe? / Jeст, билa je, пoстojaлa, / дajући сe и бeжeћи /сaв ми 
живoт прикoвaлa (гete 2004: 31–32).

У Књи зи љу ба ви, љу бав ни ци се по ми њу на не ко ли ко ме ста: „Зaтo гoлeм 
jaд oбрвa / Meџнунa у смртнoм трeну, jeр њeгoвo имe ни су / смeли Лejли дa 
пoмeну“ (гete 2004: 37). Ове сти хо ве Ге те ко мен та ри ше: „Њи хо ве по ро ди це 
су би ле за ва ђе не, па за то ни ко ни је смео Леј ли ре ћи да је Меџ нун на умо ру“ 
(гete 2004: 342). На са мом по чет ку Књи ге љу ба ви Ге те пи ше: „Са мо јед но 
за дру го по сто је: Меџ нун крај Леј ле сво је“ (гete 2004: 30), ко мен та ри шу ћу 
те сти хо ве: „У ви ше пер сиј ских епо ва се го во ри о тра гич ној љу ба ви њих 
дво је; они уми ру, али су у ра ју за јед но“ (гete 2004: 341). У по гла вљу Ренџ 
на ме (Књи га зло во ље), Ге те пи ше: „Meџнун знaчи – нeћу рeћи / дa бaш знa-
чи глaву лу ду; / aлʼ кaд сe кo Meџнун слaвим, / нe oптужуjтe мe су ду. // Кaд 
чeститих пу них гру ди / жaр рaд спaсa вaшeг лиje, / нe вичeтe л :̓ тo je лудaк! 
/ Aмo ужaд, букaгиje!? // Пa видитe лʼ у лaнцимa / гдe пaмeтниjи сe пaтe, / 
љу ти oтрoв ћe вaс пeћи / штo тo зaлуд пoсмaтрaтe“ (гete 2004: 51). 

Спо ми ња ња Меџ ну на и Леј ле у Ге те о вом Ди ва ну су штин ски се не раз-
ли ку ју од зна че ња ко је при ча о љу бав ни ци ма има код ори јен тал них пе сни-
ка. Мо же се за кљу чи ти да је Ге те усво јио ау тен ти чан од нос пре ма овом сим-
бо лу и дру гим ми стич ким сим бо ли ма од Ха фи за, Ни за ми ја, Фир ду си ја и 
дру гих пе сни ка ко ји су га фа сци ни ра ли. Иш чи та ва ње ди ва на а на ро чи то 
Ге те о вих Бе ле шки и рас пра ва за бо ље раз у ме ва ње За пад ноис точ ног ди ва на, 
као и Ге те о ве на ја ве За пад ноис точ ног ди ва на у Mor gen blat tu за 1816. го ди ну 
(Ви ди: гete 2004: 263–265), до во ди до за кључ ка да се Ге те те мељ но при пре-
мио за пи са ње Ди ва на, да је ње го во ин те ре со ва ње ду бо ко те да је на сто јао 
да са зна све о од ли ка ма ис точ них књи жев но сти и спе ци фич ним ми стич ким 
су фиј ским сим бо ли ма, иа ко су те те ме би ле ма ло по зна те у Евро пи. Но, ис точ-
ни пе сни ци су по јам љу ба ви до жи вља ва ли у ре ли гиј ском зна че њу уз ви ше не 
љу ба ви пре ма бо жан ском, али и у фи ло зоф ском зна че њу љу ба ви ко ја је основ-
ни по кре тач све та. 

Ре кло би се да је Ге те усво јио упра во онај зна чењ ски слој ко ји је оп ште-
људ ски и по кре тач ки. То се на зи ре и у сти хо ви ма из по гла вља Зу леј ка на ме 
(Зу леј ки на књи га), где се та ко ђе по ми њу Меџ нун и Леј ла: „Кo вoли, ниje 
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никaд зaлутo, / Пa и кaд укруг билo je свe мутнo. / Кaдa би Лejлa и Meџнун 
вaскрснули, / oд мeнe прaв пут љубaви би чу ли“ (гete 2004: 69). Ре кло би 
се да је Ге те у сим бо ли ци Меџ ну на и Леј ле и до жи вља ју љу ба ви про на ла зио 
су штин ско лир ско уто чи ште и рав но те жу у од но су на тен ден ци је ње го вих 
са вре ме ни ка ко је је фа сци ни ра ла рат на и на ци о нал на те ма ти ка.

Хајн рих Хај не је, као и Ге те, пе сник ко ји је по ка зи вао ин те ре со ва ње за 
Ори јент и ори јен тал не пе сни ке. Ве ро ват но је нај по зна ти ји при мер за то 
Хај не о ва пе сма Азра, у ко јој се та ко ђе го во ри о по лу де лом од љу ба ви („Svаkоg 
dаnа rоb је mlаdi / Stајао krај šаdrvаnа […] Sva kog da na bi vo blje đi“) и о спрем-
но сти да се за љу бав уми ре: „Mu ha med je mo je ime, / Moj za vi čaj žar ki Je men, 
/ Od ro da sam onih Azra / Ko ji umi ru kad lju be“ (haJne 1964: 23). У овим сти-
хо ви ма се мо же пре по зна ти ути цај до жи вља ја Меџ ну на и Леј ле, ко ји је бли зак 
ори јен тал ним пе сни ци ма. По зна ва о ци Хај не о вог опу са ука зу ју да је ње го ва 
тра ге ди ја са на сло вом Ал ман зор ин спи ри са на ле ген дом о Меџ ну ну и Леј ли, 
ко ју је чи тао у вер зи ји пе риј ског пе сни ка Џа ми ја (KruSe 2005: 108). Уз ово де ло, 
на Хај неа је за пи са ње те дра ме ути ца ло и из у ча ва ње исто ри је и ра то ва ве-
за них за по нов но осва ја ње Шпа ни је од Ма ва ра, на ро чи то Гра на де, ко јом су 
Ара пи нај ду же вла да ли. То ком тог из у ча ва ња на и шао је на при чу о љу ба ви 
из ме ђу ма вар ског кра ља и јед не хри шћан ке (KruSe 2005: 108). Ал ман сор у 
дра ми ви ше пу та по ре ди се бе са Меџ ну ном а сво ју во ље ну Зу леј му са Леј-
лом14, а нај у пе ча тљи ви ја је сце на са кра ја дра ме у ко јој Ал ман зор раз го ва ра 
са Зу леј мом а пред очи ма му је сли ка Меџ ну на и Леј ле (гeйне 1956: 259). У 
свом љу бав ном лу ди лу Ал ман зор се све ја че иден ти фи ку је са Меџ ну ном, а 
ње го во ра строј ство по ста је пот пу но ка да му Зу леј ма при зна је љу бав и обја-
шња ва да је оста ла до след на хри шћан ству јер на Не бо од ла зи са мо онај ко 
је хри шћа нин (гeйне 1956: 261). 

Мо же се за кљу чи ти да у кон тек сту дра ме Зу леј ма, ко ја је хри сти ја ни-
зо ва на Ма вар ка, сим бо ли зу је Шпа ни ју пред ре кон ки стом, а не срећ на љу бав 
из ме ђу Зу леј ме и ма вар ског кра ља Ал ман зо ра на ја вљу је про те ри ва ње Ара па 
и Је вре ја и не мо гућ ност за јед нич ког жи во та. За раз ли ку од оста лих ро ман-
ти ча ра ко ји су ре кон ки сту по сма тра ли као по зи ти ван исто риј ски до га ђај, 
Хај не ви ше ем па ти је уно си у гра ђе ње сво јих ма вар ских ли ко ва и кон цен три-
сан је на за јед ни штво ко је је ре кон ки стом из гу бље но, пре не го на све по зи-
тив но што је она мо гла до не ти (SchonField 2018: 10–11). Ово ука зу је да Хај не 
ни је до жи вља вао Меџ ну на и Леј лу ну жно као ми стич ке сим бо ле, те да се 
ни је мно го оба зи рао на њи хо во ре ли гиј ско зна че ње. Сим бол пре у зет од 
ис точ них пе сни ка ко ји су га фа сци ни ра ли пре о бли ко вао је и упо тре био као 
осно ву за сво ју тра ге ди ју, али је ње го вој по е ти ци у пот пу но сти бли ско оно 
што је бли ско и Ге теу, а то је до жи вљај љу ба ви на оп ште људ ском ни воу, ко ји 
је у слу ча ју тра ге ди је Ал ман зор, по ме рен на зна че ње љу ба ви као по кре та ча 
оп ште људ ског за јед ни штва.

14 На при мер: гeйне 1956: 214.
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Под ути ца јем ис точ них пе сни ка, или тач ни је кул ту ре Ан да лу зи је за 
вре ме вла да ви не Ара па, Лор ка је на пи сао Та ма рит ски ди ван. Ди ван се са сто-
ји од га зе ла и ка си да, што су вр сте спе ци фич не за ори јен тал не књи жев но сти. 
У свом ди ва ну Лор ка не по ми ње ди рект но Меџ ну на и Леј лу, иа ко по сто ји 
ути цај су фи зма на ово де ло (в. SilvaBarandica 2008). Ипак, у Та ма рит ском 
ди ва ну има сти хо ва о сна жној љу ба ви и пре на гла ше ној че жњи, ко ји под се ћа ју 
на Меџ ну нов за нос. Та ква је ре ци мо Га зе ла не пред ви ђе не љу ба ви (Ga ce la 
del amor im pre vi sto): „Из ме ђу ја сми на и гип са твој по глед / из гле да ше као 
гра на се тве бле да. / Тра жих да гру ди ма ути снем ти сло ва / од сло но ве ко сти, 
као спо мен ве чан. // Ве чан, ве чан врт си аго ни је мо је, / тво је те ло ме ни бе гу-
ни ца веч на, / крв из тво јих жи ла у усти ма мо јим, уста тво ја мрач на, за смрт 
мо ју спрем на“ (лорка 1971: 169). Као и за Меџ ну на, у Лор ки ним сти хо ви ма 
љу бав је нај ве ћа му ка, али и је ди ни сми сао, на при мер у Га зе ли гор ког ко ре-
на (Ga ce la da le raíz amar ga): „Љу ба ви, мој крв ни че, / Гри зи свој го рак ко рен!“ 
(лорка 1971: 174). Љу бав у Лор ки ном ди ва ну но си жр тво ва ње ко је на ли ку је 
ми стич ком аске ти зму и Меџ ну но вој оп се си ји Леј лом, што се ви ди у Га зе ли 
чу де сне љу ба ви (Ga ce la del amor ma ra vil lo so): „Са свим си креч ња ком / злих 
по ља ти би ла / тр ска љу ба ви и вла жност ја сми на. // Са по дне вом и пла мом 
/ злих не бе са / би ла си на мо јим гру ди ма шум сне га. // Не бо и по ље / не гва ма 
ру ке оки ва ху мо је. // Не бе са и не ба / би че ва ху ра не мо га те ла“ (лорка 1971: 
178). Сми сао тра же ња ми стич ке љу ба ви код ори јен тал них пе сни ка и те жња 
за при бли жа ва њем во ље ној је сте са го ре ва ње у сна зи љу ба ви ко је сим бо ли-
зу је ко нач но спа ја ње са бо жан ским ап со лу том и на ла же ње исти не. У Лор ки-
ним сти хо ви ма из Га зе ле љу ба ви ко ја се не да ви де ти, ко ји го во ре о ерот ском 
за но су, та ко ђе се на гла ша ва са го ре ва ње у пот пу ној стра сти: „са го рех у тво ме 
те лу, не зна ју ћи чи је бе ше“ (лорка 1971: 172). У Га зе ли бек ства пре и спи ту-
је се сим бо ли ка мо ра: „Из гу бих се че сто мо рем, / слу ха пу ног све же по се-
че ног цве ћа, / је зи ка пу ног љу ба ви и смрт не му ке. / Че сто мо рем се из гу бих“ 
(лорка 1971: 179). Сим бо ли ка мо ра и оке а на у су фи зму ве зу је се за сим бо ле 
ка пи и мо ра ко ји ис ка зу ју фи ло зо фи ју ма кро ко смо са и ми кро ко смо са. Ка пи 
и мо ре су од истог ма те ри ја ла, и ута па ње ка пи у мо ру при зи ва сим бо ли ку 
че жње за љу бље ни ка за во ље ним тј. че жљу су фи је за ста па њем у бо жан ском 
ап со лу ту. Ута па ње у мо ру има зна че ње бли ско Меџ ну но вој љу ба ви за Леј лу, 
те се и у овим Лор ки ним сти хо ви ма мо же про на ћи ути цај су фиј ске фи ло зо-
фи је ко ја је има ла бо га ту тра ди ци ју у Ан да лу зи ји у вре ме вла да ви не Ара па.

4. МеџнунилејлаусрПскојкњижеВности. Симбoликa Meџнунa и Лejлe 
утицaлa je и нa књижeвнoст кoja je нa oриjeнтaлним jeзицимa нaстajaлa нa 
нaшим прoстoримa a ствaрaли су je aутoри jужнoслoвeнскoг пoрeклa, где 
је пре у зе та иден тич на при ча из ис точ них књи жев но сти:

Mec nun – Leyla (Medž nun – Lej la), pri ča o dvo je za lju blje nih, po tje če 
iz arap ske knji žev no sti, oda kle je pre ne se na u per zij sku, a oda tle u tur sku 
di van sku po e zi ju i na rod nu knji žev nost. Mla dić Kajs iz ple me na Be nu Amir 
za lju bio se u dje voj ku Lej lu, ko ja je iz dru gog ple me na, po sta je lud (medž nun) 
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za Lej lom i od la zi u pu sti nju. Do ži vlja va broj ne pe ri pe ti je i ni kad ne ostva ru je 
svo ju lju bav, a Lej la se od lju ba vi pre ma Medž nun raz bo li i umi re. Medž nun 
do la zi na grob Lej lin i mo li Bo ga da tu umre. Že lja mu je is pu nje na. Me đu pje-
sni ci ma ko ji su s uspje hom ob ra di li ovu le gen du naj i stak nu ti ji su per zij ski pje snik 
Ni za mi i tur ski pje snik Fu zu li, ali ovu te mu, ba rem kao sim bol, ko ri sti ve li ki 
broj pje sni ka, me đu nji ma i ne ko li ci na Boš nja ka“ (nаМетак 2007: 167).

Та кав сим бо лич ки ути цај ну жно по сто ји и код број них са вре ме них 
бо сан ско-хер це го вач ких и ју жно сло вен ских ау то ра.15 Ро ман Цар ска вој ска 
Ћа ми ла Си ја ри ћа у јед ном по гла вљу ин тер тек сту ал но ко му ни ци ра са при-
чом о Меџ ну ну и Леј ли, ко ја се мо же на ћи код Џе ла лу ди на Ру ми ја. Овај Си-
ја ри ћев ро ман са др жи мно го при ча умет ни тих у основ ни текст ро ма на. При-
че се ни жу кроз епи зо де ко је се де ша ва ју ли ко ви ма на пу ту од Ако ва ка 
Је дре на ма, где су по шли у рат. Рад ња ро ма на се ско ро у це ло сти де ша ва на 
пу ту. На том пу то ва њу бе де ли ко ји су по шли у рат, на и ла зе на хај ду ке. Они 
тра же од хо џе да из го во ри мо ли тву за ме со ко је су хај ду ци укра ли. По што 
се мо ли тва не мо же из го ва ра ти за укра де но ме со, хо џа се опи ре, али га хај-
ду ци при мо ра ва ју да из го во ри мо ли тву. Да би их пре ва рио, хо џа ко ри сти 
чи ње ни цу да они не зна ју арап ски је зик на ко ме се обич но му сли ма ни мо ле, 
па на арап ском при ча још јед ну у лан цу при ча у овом ро ма ну:

Uda ri ti nje mu mo li tvu! – ve li Av dul. A i ja ve lim u se bi: kad smo je li, 
ne ka do đe i mo li tva; ne ka pad ne gri jeh na gri jeh, a Bog vi di gdje smo i šta nam 
je či ni ti.

Obri sa li smo ru ke, di gli ih pre ma gru di ma, dla no ve okre nu li go re, i ho dža 
po če... gle dam ga u ša ke i ču dim se ka ko je od svih pje sa ma i pri ča na arap skom 
na šao baš tu da iz go vo ri mje sto mo li tve. Bi la je to pri ča o mu dra cu Uve ji du. 
Taj Uve jid se za lju bio u dje voj ku Zu lej hu, ali nje ga Zu lej ha ne će i on – zbog 
svo je ne sreć ne lju ba vi, od la zi u pu sti nju da ta mo umre od gla di i že đi. Car za 
to do zna i po ša lje lju de da mu do ve du Zu lej hu, da vi di zbog ka kve se lje po ti ce 
Uve jid od lu čio da umre. I vi di da ona ni je li je pa. Za tim po ša lje lju de da mu iz 
pu sti nje do ve du Uve ji da i ve li mu: „Zu lej ha ti ni je li je pa; ka ko si mo gao da 
odeš u smrt zbog dje voj ke ko ja ni je li je pa?“ A Uve jid će nje mu: „Ca re, ali Zu-
lej hu tre ba gle da ti Uve ji do vim oči ma!“ iz go vo ri to, ot pje va kao mo li tvu, do ta-
če ša ka ma li ce i re če amin, to i nas dvo ji ca uči ni smo, a za tim spu sti smo ru ke 
na ko lje na (SiJarić 1981: 69).

Ова при ча је ши ро ко по зна та у ори јен тал ној кул ту ри и књи жев но сти 
као при ча о Меџ ну ну и Леј ли, а нај ви ше под се ћа на то ка ко је Леј ла пред ста-

15 У књи жев но сти Бо сне и Хер це го ви не, од књи жев но сти ко ја је ства ра на на ори јен-
тал ним је зи ци ма до са вре ме не књи жев но сти, мо же се про на ћи ве ли ки број при ме ра и ауто-
ра ко ји ко му ни ци ра ју са сим бо лич ком при чом о Меџ ну ну и Леј ли, не ка да ди рект но пре у зи-
ма ју ћи ми стич ко зна че ње а не ка да пре о бли ку ју ћи овај сим бол. Због ве ли ког бро ја при ме ра 
и оби ма де ла ау то ра ко ји би мо ра ли би ти узе ти у об зир, ути цај сим бо ли ке Меџ ну на и Леј ле 
на бо сан ско-хер це го вач ке ау то ре би ће ши ре по сма тран у на шем бу ду ћем ра ду, док ће се 
овај текст при мар но ба ви ти при ме ри ма из срп ске књи жев но сти.



141

вље на код Џе ла лу ди на Ру ми ја: „Ha li fa je vi dio Lej lu i pi tao je: ’Je si li ti ona 
Lej la zbog ko je je Medž nun po stao kao lud? Pa ti ni si ljep ša od dru gih dje vo ja ka!’, 
’Ti šu ti jer ni si Medž nun’, od go vo ri la je Lej la“ (ruMi 2000: 50). Ова при ча, на 
пр ви по глед, као да је у кон текст ро ма на умет ну та без ика квог сми сла, али 
она, за пра во, на гла ша ва на чин на ко ји је хо џа ус пео да пре ва ри хај ду ке и 
уно си до зу ху мо ра. Као што Леј ла до би ја ле по ту са мо у Меџ ну но вим очи ма, 
та ко и сва ко го во ре ње на арап ском, за хај ду ке по ста је мо ли тва. Та ко гле да-
но, иа ко не чи та мо ли тву, хо џа чи ни грех. Ис ка зу ју ћи же љу да се хо џа мо ли 
на кон обро ка од укра де ног ме са, хај ду ци по ка зу ју ла жни мо рал или мо жда 
де мон ско16 не при ста ја ње на бож ји за кон. Ре кло би се да је при ча о Меџ нун 
и Леј ли у кон тек сту ро ма на Цар ска вој ска пот пу но пре о бли ко ва на, те да је 
из гу би ла сво је из вор но ми стич ко зна че ње. 

Ин те ре со ва ње за ис точ не пе сни ке у окви ру срп ске књи жев но сти ме ђу 
пр ви ма по ка зу је Јо ван Јо ва но вић Змај, и то сво јим пре во ди ма ис точ них пе-
сни ка ко је је по сред но пре во дио пре ко Бон ден ште та и Да у ме ра, што је 
ко нач но об ли ко ва но у Зма је ву из у зет но зна чај ну збир ку пре во да са на сло вом 
Ис точ ни би сер. Пе сме у овој Зма је вој збир ци ни су са мо пре во ди, па ау тор 
у про ло гу ка же: 

Кра сни пре во ди Да у ме ро ви и Бо ден ште то ви осла ди ли су ми пре 7–8 
го ди на ис точ но пе сни штво. Чи та ју ћи Ха фи са и Мир зу Сха фи ја пре во дио 
сам он да ви ше ов де на ла зе ћих се пе сми ца, али по чем оно пра ви пре во ди 
не су, већ та ко ре ћи, пре по ро ђе не (nac hge bil det) пе сме Ха фи са и Мир зе Сха-
фи ја, то сам по њи ма и ја та ко исто ра дио“ (зМај 1920: 9). 

Змај сма тра да је ве ли ки део ових сти хо ва, на сто је ћи да пре ве де, за-
пра во сам на пи сао: 

Оно што сам у доц ни је вре ме пи сао још се ма ње сме стро го пре-
во дом на зва ти, јер сам ви ше пу та и не има ју ћи ко га пе сни ка при ру ци, 
се ћа ју ћи се са мо ње го вих пе са ма, у ду ху ње го вом пе вао, пре по ра ђао – 
ка ко ли да се из ра зим. Да клен ов де има ви ше мо јих ми сли и из ра жа ја за 
ко је упра во ни сам не знам је су ли мо ји или ту ђи (зМај 1920: 9–10). 

У ко мен та ру О Зма је вом пре во ду из да вач Осто јић за ме ра Зма ју да „ни је 
пра вил но схва тио уло гу пре во ди о ца“ (остојић 1920: XV). Очи глед но је да је 
под ути ца јем Ге те о вог За пад ноис точ ног ди ва на, као и уоп ште фа сци на ци је 
Ис то ком, ко ју су га ји ли не мач ки и европ ски ро ман ти ча ри, Змај пра вио збир-
ку ко ја је исто вре ме но и збир ка пре во да и ње го ва по е зи ја. Из да вач Осто јић 
у свом ко мен та ру ци ти ра пи смо у ком то Змај још ја сни је го во ри: „Не ке сам 
пе сме по Бо ден ште ту пре вео, не ке сам по ње му пре ра дио, а има их, бог ме, 
ко је сам Мир зи Ша фи ју под мет нуо“ (остојић 1920: XVII)17. 

16 У том де лу ро ма на хај ду ци су при ка за ни као би ћа ко ја су у кон так ту са оно стра ним 
и има ју де мон ске од ли ке.

17 Осто јић се по зи ва на: Змај Јо ван Јо ва но вић и Ђор ђе Рај ко вић (оти сак из Ле то пи са) 
1908, стр. 72.
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У Ис точ ном би се ру не по ми њу се ди рект но Меџ нун и Леј ла, али има 
сти хо ва ко ји те ма ти зу ју ин тен зи тет ми стич ке љу ба ви, и обра ћа ју се Во ље-
ној ко ја би се мо гла по ве за ти са Леј лом: „Раз би ми ср це на сто ко ма да, / Ал 
мо ју љу бав не ћеш ни ка да, / Сва ки ће ко мад љу бит те већ ма, / Нег дру гих 
це лих ср ца хи ља да“ (зМај 1920: 13). Ови сти хо ви пред ста вља ју Зма јев пре-
вод Ха фи зо вих сти хо ва, ко ји у ве ли кој ме ри ли че на при чу о Меџ ну ну, 
ко ји од би ја да на Ћа би мо ли за сма ње ње љу ба ви пре ма Леј ли и би ра ин тен-
зив ну љу бав чак и ка да је она ра за ра ју ћа. Зма је ва ин тер пре та ци ја Ха фи зо вих 
сти хо ва пре и спи ту је љу бав ко ја во ди у смрт, али тра је ду же од ово свет ског 
ве ка, на ста вља се и на кон смр ти, што је та ко ђе бли ско раз ли чи тим ин тер пре-
та ци ја ма при че о Меџ ну ну и Леј ли: „Не ка до ђу гро бу мо ме, / Ср цу мом изго-
ре ло ме, / Ту, на гро бу, на ка ме ну, / Ње но име нек спо ме ну: / Стре сти ће се мо је 
ко сти, / Про пи шта ћу од жа ло сти... / То нек ви де, то нек чу ју, / Ко ји љу бав 
не ве ру ју“ (Змај 1920: 14). Ови сти хо ви у Зма је вом пре во ду до би ја ју стил ске 
од ли ке Зма је ве по е зи је, срп ског ро ман ти зма и ро ман ти зма уоп ште.

Змај је са Ха фи зом ко му ни ци рао у сво јој по е зи ји, па та ко на ста је пе сма 
На гро бу Ха фи со вом18 (зМај 1989: 37). У Зма је вим сти хо ви ма мо гу се прона-
ћи алу зи је не при чу о Меџ ну ну и Леј ли, на ро чи то у пе сма ма ко је су очи глед-
но ин спи ра са не Ис то ком. Та ква је пе сма ЛемЕдим ко ја пред ста вља жал за 
мла до шћу и љу ба ви ма ко је су про шле, а на ро чи то за ђа ур ком Ан ђе ли јом: 
„Све сам дра ге раз го нио, / А рад тво је ра не љу те – / Ох, ђа ур ко Ан ђе ли јо, / 
За бо ра вит не мо гу те!“ (зМај 1989: 18). Жал за љу ба вљу во ди у смрт, и зо ра 
до че ку је Лем Еди ма умр лог у ми сли ма за не до сти жном љу ба вљу: „Па уз дах-
ну стар Лем-Едим, / Рас пр шта се игра ди ма, – / Сун це си ну, сун це спа зи / 
Мр тва стар ца Лем-Еди ма“ (зМај 1989: 18). Зма јев Лем-Едим има слич но сти 
и са Хај не о вим Ал ман зо ром, ко ји је та ко ђе оп сед нут љу ба вљу пре ма ле пој 
Хри шћан ки, као и са Хај не о вом пе смом Дон Ра ми ро. Дон Ра ми ро та ко ђе у 
зо ру уми ре због љу ба ви за До на Кла ром ко ја се уда ла за дру го га, као и Леј ла: 
„За тај кр вав глас не пи тај, – ју трос умре дон Ра ми ро“ (хајне 1989: 107). 

Мо тив ин тен зив не љу ба ви и смр ти због ње, код Зма ја се по ја вљу је и у 
пе сми Се лимбе г, ко ја је та ко ђе ин спи ри са на Ис то ком. У овој Зма је вој пе сми 
по сто ји алу зи ја да је Се лим-бе г умро због ис пи ја ња пе ха ра у име ца ра, који је 
до нео гла сник, што ука зу је на тро ва ње, али се мо же по ве за ти и са опи ја њем 
из пе ха ра ви ном, што је чест сим бол код ис точ них пе сни ка и та ко ђе има 
зна че ње љу бав ног ми стич ког за но са и опи ја ња ин тен зив ном љу ба вљу. 

Зма је ве нај ва жни је збир ке Ђу ли ћи и Ђу ли ћи уве о ци сва ка ко су пи са не под 
ути ца јем Ис то ка, на шта алу ди ра ју и на сло ви ко ји се мо гу по ве за ти са мо ти вом 
ђу ли ста на, ру жич ња ка, ко ји је из у зет но ва жан за Ха фи зо ву и су фиј ску по е зи-
ју уоп ште. Тај је мо тив нај ви ше раз ви јен у Ђу ли ста ну Са ди ја Ши ра зи ја19. 

18 Пе сма се на ла зи у Ис точ ном би се ру, али је из ве сно да је у пи та њу Зма је ва ау тор ска 
пе сма.

19 Пр ва књи га ко ју је, по са ве ту сво је мај ке, про чи тао Јо сиф Брод ски, и то у сво јој ше-
сна е стој го ди ни, био је упра во Са ди јев Ђу ли стан (јоВаноВић 1990: 12).
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Зма је ва Ру жа у ове две збир ке, раз ви ја се у Во ље ну ко ја на ли ку је на ис точ-
њач ку Леј лу. Она по бу ђу је ин тен зив ну, ра за ра ју ћу љу бав и обо жа ва ње, уз 
ну жан тра ги чан крај. По сво јој струк ту ри, Ђу ли ћи су се мо гли гра ди ти по 
узо ру на ори јен тал не збир ке по е зи је – ди ва не, ко ји углав ном пе ва ју о љуба-
ви у ду ху ми стич ког ис ку ства. До не кле, Ђу ли ћи под се ћа ју чак и на ме сне-
ви је, ду же пе сме ко је мо гу има ти о по не ко ли ко хи ља да сти хо ва, а са сто је се 
од кра ћих по гла вља. Ме сне ви је су ис пе ва не су у сла ву љу ба ви, те пре испи-
ту ју раз ли чи те аспек те љу ба ви као те мељ ног ду хов ног осе ћа ња. Змај свака ко 
ни је имао тен ден ци ју да пре у зи ма ис точ не вр сте пе са ма, фор му и метри ку, 
али се еви дент но угле дао на дух у ком су те књи ге гра ђе не. На вр ло сли чан 
на чин књи ге раз ли чи тих ис точ них пе сни ка ко ји пе ва ју о Леј ли нај пре гово-
ре о љу ба ви, ус хи ће њу, сре ћи, при бли жа ва њу дра гој, а за тим о одво је но сти, 
пат њи, лу ди лу и ко нач но смр ти. На том прин ци пу гра де се и Ђу ли ћи и Ђу
ли ћи уве о ци, као одво је не збир ке пе са ма.

Јо ван Илић је пе сник ко ји је у свом укуп ном опу су у ве ли кој ме ри ко-
му ни ци рао са ори јен тал ном кул ту ром и тра ди ци јом. У ње го вој збир ци Да
хи ре, по сто ји и љу бав на те ма ти ка, иа ко ау тор ниг де ди рект но не по ми ње 
Леј лу: „Ђул ми ру жа цва ти у мла до сти, / Зла то ми се на са ну сни ва, / Што 
ја већ ма ги нем од ми ло сти. / То ми она све ми ли ја би ва“ (илић 1891: 62) 
Ка ко ис ти че Про да но вић, Илић се у сво јим љу бав ним пе сма ма, на ро чи то у 
љу бав ним со не ти ма ко ји су ви шег умет нич ког ква ли те та, обра ћа иза бра-
ни ци ср ца, „спо ред ни ци не бе ске ми ли не“, док у тој љу бав ној ли ри ци не ма 
ни че га опој но раз блуд ног, те су пе сме гра ђе не у ду ху ста рог аши ко ва ња 
(ПроДаноВић XXVI I I–X XIX). 

Је дан од узо ра за гра ђе ње та кве во ље не, мо гла је би ти и ис точ на Леј ла: 
Да знаш, дра га, ка ко ср це го ре, / а са тво га ли ца би је ло га, / Ти би тво је оста-
ви ла дво ре / […] Да знаш, дра га, ка ко стри је ле мо ре, / А са тво га ока пла ме-
но га, / Сва ког ју тра при је бје ле зо ре, / Ти би дра гог по хо ди ла сво га (илић
1891: 64). Или ће ви љу бав ни сти хо ви пре и спи ту ју смрт пре смр ти, од но сно 
смрт због љу ба ви: „Ох! жа лост је ме ни пре ве ли ка, / Гдје не мо гу ср цу одо-
ље ти, / Са ње зи на ви лин ско га ли ка, /Мо рам, ја дан, пре смр ти умре ти“ (илић
1891: 65). Ори јен та лист ки ња Ане ма ри Ши мел об ја шња ва да је за су фи је 
ко нач на смрт је ди ни на чин да се из ра зи тај на љу бав ног сје ди ње ња (SchiMMel
1975: 76). Не ма ни че га до брог у љу ба ви без смр ти, став је су фи ја, ка ко пре-
но си Ши мел, а смрт во ди ста зом ка Во ље ном (Во ље ној). Са мо по ни шта ва ње 
свих ово свет ских хте ња и пот пу но сје ди ња ва ње са љу ба вљу на зи ва се „смрт 
пре смр ти“, што је вр ло слич но Или ће вим љу бав ним сти хо ви ма, и у су фи-
зму по сто ји ду га тра ди ци ја тог ми шље ња ис ка за на код раз ли чи тих пе сни ка 
(SchiMMel1975: 135).

Нај у пе ча тљи ви ји при мер спо ми ња ња Леј ле код срп ских пе сни ка је сва-
ка ко пр ва збир ка Јо ва на Ду чи ћа, тач ни је ци клу си Пје сме Ле ји ли и Из по
шљед њих пје са ма Ле ји ли (Ви ди: Дучић2008). Кри ти ча ри су ука зи ва ли на 
мо гу ћев Зма јев ути цај на Ду чи ће ву по е зи ју: „Зма јев ути цај мо гућ је на нај-
ра ни је Ду чи ће ве сти хо ве“ (ВучкоВић2008: 166). Ду чић је ути цај ис точ них 
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књи жев но сти мо гао усво ји ти пре ко Зма ја, и/или пре ко не мач ких ро ман ти-
ча ра чи ји је ути цај на це ло куп ну срп ску књи жев ност огро ман, али и ди рект но 
из свог хер це го вач ког окру же ња. Вуч ко вић при ме ћу је да је Ду чи ће ва по е-
зи ја пу на „ис точ њач ких сце на ри ја и стра сних љу ба ви пре ма дра гој ко ја се 
кре ће, по пут ју на ки ња ци клу са Аи да и Пје сме Ле ји ли, као не ка ди ва из Хи-
ља ду и јед не но ћи“ (ВучкоВић 2008: 185). Хи ља ду и јед на ноћ је нај по зна ти је 
де ло арап ске књи жев но сти те се по ве зу је са сва ким на го ве шта јем ис точ них 
ути ца ја. 

Ду чи ће ва Аи да и Леј ли ја мо гле су на ста ти и под ути ца јем ори јен тал не 
Меџ ну но ве Леј ле, ко ја је фа сци ни ра ла Ге теа и Хај неа. Вуч ко вић, по зи ва ју ћи 
се на Мид ха та Бе ги ћа и Јо ва на Скер ли ћа, на во ди Хај неа као јед ног од пе-
сни ка ко ји су су штин ски ути ца ли на Ду чи ћа, док исто вре ме но под се ћа да је 
Скер лић Ду чи ћа из два јао као пе сни ка ко ји нај бо ље по зна је „ве ли ке ту ђин-
ске уз о ре“ (ВучкоВић2008: 167). Као мо то ци клу са Из по шљед њих пје са ма 
Ле ји ли Ду чић да је сти хо ве фран цу ског пе сни ка Ла мар ти на ко ји је, из ме ђу 
оста лог, по знат и по де ли ма Пут на Ис ток20 и Исто ри ја Тур ске, те је ве ро-
ват но да је Ду чић као и Змај, ути цај Ис то ка, крај ње ко смо по лит ски, усво јио 
пре ко За па да.

Ду чи ће ве Пе сме Ле ји ли ја сно при зи ва ју ис точ ни ам би јент: пу сти њу, 
пу стињ ску ноћ, оа зу, ста бла ба на на, сфин гу на пе шча ној рав ни, че те бе ду-
и на и шеј ка ко ји же ли да от ме Ле ји лу. Ка ко је Ду чић че сто пре пра вљао сво-
је пе сме, у не ким вер зи ја ма овај ци клус се звао У оа зи. Очи глед но је да је 
оа за у овом ци клу су не што слич но по ет ском уто чи шту ка кво је Ге те на ла-
зио у фа сци на ци ји ис точ ним пе сни ци ма, оа за је уто чи ште у љу ба ви са мој: 
„Спо кој на бу ди, о Ле ји ло мо ја, / На груд ма мо јим у цв’јет ној оа зи“ (Дучић
2008: 38). Као и Меџ ну но ва Леј ла, Ле ји ла из Ду чи ће вих сти хо ва осе ћа за бра-
ње ну љу бав, она во ли не вер ни ка: „Пред врат ’ма тво јим врх сту бо ва чи тах 
/ По бо жне су ре све то га Ко ра на. // И ка да ви дјек ону стра шну пр ’јет њу / 
Дје вој ци ко ја Не вјер ни ка љу би, / Вр хом од ма ча бри сао сам сло ва“ (Дучић2008. 
38). Ови сти хо ви ис ка зу ју пре на гла ше ну љу бав, љу бав но лу ди ло и спрем ност 
на од бра ну љу ба ви од све га, па чак и све тих спи са и за ко на, што је вр ло слич-
но Меџ ну но вој љу ба ви. 

Због Леј ле, Меџ ну нов при ја тељ Ну фал во дио је рат ка ко би Леј лу до вео 
Меџ ну ну, те је ње ном пле ме ну за пре тио ма чем: „Ja, Nu fal, sti gao sam ov de sa 
voj skom i, kao pro ždi ru ći pla men, spre man sam da se bo rim pro tiv vas. Po žu ri te, 
dаklе, i dоvеditе mi Lејlu; а аkо tо nе učinitе, оndа ćе mеđu nаmа оdluku dоnеti 
mаč“ (nizaMi2002: 75). У Ду чи ће вим сти хо ви ма та ко ђе се ра ту је због Ле ји ле 
са шеј ком бе ду ин ске че те: „На гру ди тво је он оча ран по ђе – / Ал на мом ко-
пљу смрт се из сна тр же, / И пре нег по љуб на усни це тво је, / Пре да те жи вот 
пао му је бр же…“ (Дучић2008: 39). Меџ нун на кра ју уми ре из го ва ра ју ћи: 
„O Ti, Tvor če svih stvo re nih stva ri! Te bi se mo lim, u ime sve ga što si iza brao: 
iz ba vi me od mo je pat nje! Pu sti me da odem ta mo gde je vo lje na. Oslo bo di me 

20 У овом де лу Ла мар тин је пи сао и о Ср би ји.
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ovog straš nog ži vo ta i iz le či me od ovo stra nog u ono stra nom…“ (nizaMi2002: 
200). У Ду чи ће вим сти хо ви ма смрт је та ко ђе из лаз за за бра ње ну љу бав, и 
ра ди је се би ра смрт не го раз дво је ност или при па да ње дру гом: „Пу сти да и 
ја при је спа зим смрт / Нег ту ђи по љуб на усна ма тво јим!“ (Дучић2008: 39). 
Че твр та пе сма овог ци клу са под се ћа на Хај не о ве сти хо ве: „Кад до ђе на трг 
да ку пу јеш ро ба / Са се бе зла то зба цио сам та да, / Ушао смјер но у ро бо ва рпу, 
/ И ме не те би про да до ше мла да“ (Дучић2008: 36). Као и код Хај неа у чу ве-
ној пе сми Азра, роб пред вра ти ма во ље не уми ре ка да во ли: „Пред врат ’ма 
тво јим, ко ки па рис сто јећ’, / Слу шо сам ти хо сред по но ћи н’је ме / Ди са ји 
тво ји кроз ми ри сни ва здух / […] А ти тад са мо има ђа ше дво је: / Смрт или 
љу бав за не вољ ног ро ба!“ (Дучић 2008: 36). 

Пе та пе сма ци клу са го во ри о дво је мла дих ко ји под се ћа ју на Меџ ну на 
и Леј лу: „Не ка да дав но, пре вје ко ва мно го, / […] Ту дво је мла дих сти гли из 
да љи не / Са ср цем пу ним љу ба ви и жа ра. // […] Љу бав је вјеч на! уре за ше 
ту де, / По љу би ше се и умр ’је ше ти’о (Дучић 2008: 37). Ци клус Из по шљед них 
пје са ма Ле ји ли са др жи мно го ви ше та ме, ту ге, гне ва и оча ја, че жње и раз-
дво је но сти од дра ге, али и лу ди ла ка рак те ри стич ног за Меџ ну на: „У ма ни-
том ча су / Док ми слим – роп ћем, ку нем, пу нан б’је са, / Док ми слим, гњев но, 
као ра њен де мон, / Да кле тву гр мим у стра шна не бе са“ (Дучић 2008: 92). 
Ути цај ис то ка на ове Ду чи ће ве пе сме је очи гле дан, али мо тив Леј ле, ко ји 
Ду чић узи ма од ори јен тал них пе сни ка, слич но дру гим са вре ме ним пе сни-
ци ма, ис кљу чи во пред ста вља сна жну љу бав пре ма же ни и ли шен је ми стич-
ке и ду хов не ди мен зи је. Ти ме је сим бо ли ка Леј ле пре о бли ко ва на и на ла зи 
дру ги кон текст у ра ним нео р ман ти чар ским Ду чи ће вим сти хо ви ма, на ста лим 
пре ње го вих ка сни јих мо дер них пе са ма.

Мо тив лу ди ла ко је се до во ди у ве зу са љу ба вљу мо же се код ју жно сло-
вен ских ау то ра про на ћи код Ри ста Рат ко ви ћа у књи зи Са Ори јен та, ко ја је 
та ко ђе ин спи ри са на Ис то ком: „Ти тра жиш љу бав мла ди ћу – ка же ми ста ри 
Ара бља нин […] По тра жи уну ку мо ју… […] По зна ћеш је по лу ди лу“ (рaт
коВић 1955: 5). Ме ри ма је код Рат ко ви ћа ан ти под Меџ ну на и Леј ле, њи хо ва 
сли ка у ис кри вље ном огле да лу; по лу де ла од на си ља и оду ства љу ба ви, њу 
љу бав сву да пра ти, она је сте са ма љу бав, али сто пље на с љу ба вљу от кри ва 
звер ско: „Љу бав је ишла ње ним сто па ма, звер“ (раткоВић 1955: 6). Ме ри ма 
је и ди а бо лич на и ан ђе о ска, сва од кон тра ста, „из мр жње љу бав во ди“, „лепа 
ке као зми ја“, има „по жар у очи ма“: „Из го ре ћеш ако је на ђеш“ (раткоВић 
1955: 6). И по ред то га лир ски су бјект ове књи ге, по пут Меџ ну на, на Ори јен-
ту, тра га за Ме ри мом и ње ном љу ба ви: „Со ба је пу на пу сти ње. Кад ноћ по ста 
ру ме на, уга сих лам пу у про зо ру. / Кад ноћ по ста ру ме на, уга сих лам пу у 
про зо ру. / Пред зо ру одох у ње ну бив шу по сте љу, да је са њам. / И она се ја ви. 
У те лу бе ше ве се ла, а у ли цу ту жна. / У ра свит зо ре ви дех две сле пље не све-
ће где се це па ју јед на од дру ге, а кан да и га се. / И чух њен глас, бе ше у виду 
осме ха. / От ки ну се и па де као сре бро. / Не ко је не где од ла зио, а ја сам пла-
као. / Ра ста нак ни је ви ше био са њом, али ма са ки ме се ра ста јао, то је би вао 
ра ста нак с њом. /И та ко, све док се не раз да ни“ (раткоВић 1955: 12–13). 
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Мо тив по лу де лог од љу ба ви сре ће се и у по зна тој срп ској пе сми Ла зе 
Ко сти ћа San ta Ma ria del la Sa lu te: „све је то с ове гла ве, са лу де“. У Ра ма
зан ским ве че ри ма Бра ни сла ва Ну ши ћа, уми ре лу да од љу ба ви Ха ти џа (при-
по вет ка Ха ти џин гри јех), ко ја је во ле ла не вер ни ка, ђа у ра (nušić 2012: 20–25). 
С об зи ром на то да је Алек са Шан тић пре во дио Хај неа, а био је и под сна жним 
Зма је вим ути ца јем, мо гло би се раз ма тра ти и то да ли је Ори јент де ли мич-
но унео у сво ју по е зи ју. Же не из Шан ти ће ве по е зи је углав ном до ла зе из 
ори јен тал ног ам би јен та ба шта и ша др ва на, оки ће не су ђер да ни ма и скри-
ва ју сво ју буј ну ле по ту (Деретић 2007: 943). Жен ска име на ко ја Шан тић 
спо ми ње су нај пре чу ве на Еми на (пе сме Еми на, Пред ка пи џи ком, Под бе ха
ром), за тим Зеј на (Алибе гов сев дах), Ше ри фа (Ше ри фа, На мер ме ру че сме), 
Фе ри да (У љу љај ци), те би се са Леј лом мо гла по ве за ти њи хо ва скри ве на 
ле по та и че жњи ви дух тих пе са ма. Слич ност са Леј лом по сто ји и у ве ро ват-
но нај суп тил ни јој Шан ти ће вој љу бав ној пе сми Јед на су за, у ко јој лир ски 
су бјект по сма тра у ба шти сво ју во ље ну, са да већ уда ту же ну чи ја де ца по ред 
ње за да ћу уче: „Ви јен ци пла ви?... Гди је кле тва, гди је?.../ Вај, вје тар ху-
ји…. а ја ми слим на те, / И све те гле дам, кроз су зу што ли је, // Гдје бе реш 
слат ке, рас пу кле гра на те“ (Шантић 1989: 101). Но, чи ни се да у сво јој ли ри-
ци Шан тић ипак ори јен тал не мо ти ве ви ше цр пи из бо сан ско-хер це го вач ког 
окру же ња, под ути ца јем сев да лин ке ко ји је код ње га сна жни ји од ути ца ја 
ис точ них књи жев но сти ко је је мо гао усво ји ти пре ко Хај неа и Зма ја.

О ра ши ре но сти сим бо ли ке Меџ ну на и Леј ле у свет ској кул ту ри, све-
до чи и чи ње ни ца да је текст јед ног од нај ве ћих свет ских му зич ких хи то ва 
Лај ла Ери ка Клеп то на пи сан на осно ву овог сим бо ла. Нај по зна ти ји за љу-
бље ни пар Ис то ка пред ста вља ва жан сим бол за ис ка зи ва ње и пре и спи ти-
ва ње ре ли гиј ских ми стич ких сло је ва. Очи глед но је да је ова при ча би ла 
до вољ но за ни мљи ва ау то ри ма ши ром све та, али се пре ма сим бо лу од но се 
раз ли чи то. Док ми стич ки пе сни ци као што су Ха физ и Ру ми гра де ду бо ку 
ре ли гиј ску сим бо ли ку, са вре ме ни арап ски и тур ски пи сци, као што су Хо-
се и ни и Па мук, пре о бли ку ју сим бо ли ку и за др жа ва ју се на љу бав ном сло ју 
при че. Хо се и ни на сто ји да у по зна том сим бо лу про на ђе при чу о рат ним 
те го ба ма ав га ни стан ских же на и бор би за оп ста нак, а при ча о Меџ ну ну и 
Леј ли у ње го вом ро ма ну функ ци о ни ше по прин ци пу хи пер тек ста и хи по-
тек ста. У ро ма ну Зо вем се цр ве но но бе лов ца Ор ха на Па му ка сим бо ли ка 
Меџ ну на и Леј ле је та ко ђе пре о бли ко ва на и до би ја сна жан ма гиј ски ин тен-
зи тет и моћ да ути че на суд би не ли ко ва, док је у ро ма ну Му зеј не ви но сти 
упо тре бљен пр ви зна чењ ски слој, ко ји пред ста вља сна жну по кре тач ку љу-
бав за Фу сун. 

Европ ски пе сни ци Ге те и Хај не очи глед но су би ли све сни ми стич ког 
зна че ња овог сим бо ла, али га у сво јој по е зи ји та ко ђе пре о бли ку ју. Ге те је 
од ис точ них пе сни ка усво јио онај зна чењ ски слој ко ји је оп ште људ ски и 
по кре тач ки, те је у сим бо ли ци Меџ ну на и Леј ле и до жи вља ју љу ба ви про на-
ла зио су штин ско лир ско уто чи ште и рав но те жу у од но су на тен ден ци је ње-
го вих са вре ме ни ка ко је је фа сци ни ра ла рат на и на ци о нал на те ма ти ка. Хај не 
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је при чу о Меџ ну ну упо тре био да пре и спи та љу бав у кон тек сту јед ног исто-
риј ског до га ђа ја и по ли тич ког пре вра та ко ји но си ре кон ки ста у Шпа ни ји, 
док је Лор ка у сво јим сти хо ви ма, по не сен ори јен тал ним ам би јен том ка ко 
ста ре та ко и са вре ме не Ан да лу зи је, пре и спи ти вао стра сну љу бав и тра гао 
за њом. 

Пре о бли ко ва ње сим бо ли ке Меџ ну на и Леј ле код срп ских пе сни ка углав-
ном је на тра гу сна жне љу ба ви пре ма же ни и ве ли ких љу бав них при ча, и 
не ма на зна ка про ми шља ња о ми стич ком зна че њу овог сим бо ла. Леј ла се 
код Зма ја пре о бли ко ва ла у веч ну љу бав и ин спи ра ци ју за ње го ву Ру жу, ко ја 
тра је и на кон смр ти, док је Ду чић пи сао о ин тен зив ној за бра ње ној љу ба ви 
не вер ни ка за Леј ли ју. Јо ван Илић је у ути ца ји ма Ис то ка та ко ђе про на шао 
ис пи ра ци ју за сво је чед не љу бав не сти хо ве. Код мно гих ау то ра сим бо ли ка 
се гу би али се сре ће мо тив лу дог од љу ба ви, на при мер код Ла зе Ко сти ћа 
или Ри ста Рат ко ви ћа. И по ред раз ли чи тих пре о бли ко ва ња и пре у зи ма ња 
раз ли чи тих ни воа зна че ња, очи глед но је да је при ча о Меџ ну ну и Леј ли 
ко ји ва же за ис точ ног Ро меа и Ју ли ју, има ла сна жан ути цај на мно ге свет ске 
и ју жно сло вен ске ау то ре, те да је и да ље не ис црп на ин спи ра ци ја.
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Dr Na di ja I. Re bro nja

FROM ORI EN TAL LI TE RA TU RE TO SER BIAN PO E TRY:  
THE SYMBO LISM OF MAJ NUN AND LAYLA

S u m  m a r y

The pi e ce se eks to com pa ra ti vely per ce i ve the story of Maj nun and Layla in the 
sub text of so me in ter na ti o nal and Ser bian aut hors. Maj nun and Layla are the most fa mo us 
lo ve co u ple in Ori en tal li te ra tu re, which ha ve been men ti o ned in hun dreds of li te rary 
works from all aro und the world. Ori gi nally, in the works of Ea stern mysti cal po ets, 
Maj nun and Layla are the symbols of the se arch for re li gi o us lo ve to wards the di vi ne 
ab so lu te. The pi e ce fol lows the de ve lop ment of this symbol, its chan ge, and tran sfor ma tion 
in the works of Mid dle Ea stern po ets from the 12th cen tury and on wards, but al so in the 
works of con tem po rary world-fa mo us aut hors, such as the wi dely read Kha led Hos se i ni 
and No bel la u re a te Or han Pa muk, and espe ci ally in the works of the po ets fa sci na ted by 
Ori ent such as Go et he (1749‒1832), He i ne (1797‒1856) and Lor ca (1898‒1936), who furt her 
in flu en ced Ser bian and So uth Sla vic po ets such as Jo van Jo va no vic Zmaj (1833‒1904), 
Jo van Ilic (1824‒1901), Jo van Du cic (1874‒1943) and Ri sto Rat ko vic (1903‒1954). De spi te 
va ri o us tran sfor ma ti ons and at tri bu tion of dif fe rent le vels of me a ning, it is evi dent that the 
story of Maj nun and Leyla, who are con si de red to be the Ro meo and Ju li et of the East, 
has had a sig ni fi cant in flu en ce on many in ter na ti o nal and So uth Sla vic aut hors and is 
still an inex ha u sti ble in spi ra tion.
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Др Пре драг Ж. Пе тро вић

ПО Е ТИ КА КИ НЕ МА ТО ГРА ФА:  
ВИ НА ВЕ РО ВИ ЕСЕ ЈИ О ФИЛ МУ

У ра ду je реч о Ви на ве ро вим есе ји ма и кри ти ка ма по све ће ним 
фил му. Ви на ве ро ва ту ма че ња есте ти ке сед ме умет но сти ин те грал-
ни су део ње го ве по е ти ке и од бра не мо дер ни зма. У ду ху Берг со-
но вих иде ја Ви на вер већ 1920. го ди не пи ше о „ме та фи зи ци фил ма“ 
као три јум фу по крет них сли ка и ди на ми зма ко ји ути че на све дру-
ге умет но сти, на пр вом ме сту књи жев ност. Ви на вер се у овим тек-
сто ви ма ба ви мо гућ но сти ма за сни ва ња осо бе ног филм ског је зи ка, 
кре а тив ним мо ћи ма фил ма као но вог ме ди ја, од но са фил ма пре ма 
књи жев но сти, исто ри ји и иде о ло ги ји, по том од ре ђе ње ху мо ра на 
ве ли ком плат ну и деј ством фил ма на пу бли ку али и на шу пер цепци-
ју ствар но сти. У ра ду је па жња је по све ће на и Ви на ве ро вом уче шћу 
у пи са њу ди ја ло га за филм Чу до твор ни мач (1950) ре ди те ља Во ји-
сла ва На но ви ћа. 

Кључ не ре чи: филм, по е ти ка, књи жев ност, аван гар да, ствар-
ност, је зик.

Као и ве ћи на срп ских аван гард них књи жев ни ка и Ста ни слав Ви на вер 
је по ка зао ве ли ко ин те ре со ва ње за филм. Ме ђу тим, и ов де је, као и у дру гим 
до ме ни ма на шег умет нич ког и кул тур ног жи во та у го ди на ма на кон Пр вог 
свет ског ра та, Ви на ве ро ва уло га пи о нир ска. На и ме, апри ла 1920. го ди не у 
сед мој све сци ча со пи са Ми сао, у ру бри ци Бе ле шке, об ја вљен је кра ћи текст 
под на сло вом По е ти ка ки не ма то гра фа пот пи сан ини ци ја лом „С“. То је био 
пр ви те о риј ски оглед о умет нич кој при ро ди и деј ству фил ма код нас. Дру-
ги, обим ни ји текст на ову те му, под на сло вом По ку шај јед не ки не ма то граф
ске есте ти ке, об ја ви ће ок то бра исте го ди не, у ли сту Про грес, Бо шко То кин. 
По зна ва о ци срп ске аван гар де сла жу се да је ау тор по ме ну те крат ке, али 
дра го це не бе ле шке Ста ни слав Ви на вер. Под тим ау тор ством је Бо жи дар 
Зе че вић овај текст унео у књи гу Срп ска аван гар да и филм (zečević 2013) док 
га је нај бо љи по зна ва лац Ви на ве ро вог опу са, Гој ко Те шић, увр стио у пет-
на е сти том иза бра них де ла ово га ау то ра, на сло вљен Укро ти те љи ха о са 
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(ВинаВер 2015). Те 1920. го ди не Ви на вер је био ак ти ван са рад ник ча со пи са 
Ми сао а раз лог за што је овај текст пот пи сан са мо ини ци ја лом је тај што су 
та ко би ли пот пи са ни сви члан ци у ру бри ци Бе ле шке.

У ду ху „ко мич не еру ди ци је“ Ви на вер се по зи ва на из ве сног ен гле ског 
кри ти ча ра ко ји је от крио и об ја вио из гу бље ни, до са да не по зна ти део Ари-
сто те ло ве По е ти ке ко ји се од но си на ки не ма то граф, „ко ји је, ка ко из гле да 
по ру ко пи су, по сто јао код Гр ка под на зи вом по крет не сли ке“ (ВинаВер 2015: 
375). У пре по зна тљи вом кон тек сту Берг со но ве фи ло зо фи је, чи ји ути цај изу-
зет но при су тан у Ви на ве ро вом ту ма че њу и вред но ва њу умет но сти, су шти на 
фил ма се про на ла зи у по кре ту и ди на ми ци.1 То је бит на ка рак те ри сти ка ко ја 
нај мла ђу умет ност из два ја од дру гих и ко јом, што је по себ но ва жно, она 
ути че не са мо на све дру ге умет но сти не го и на чо ве ков до жи вљај и по и ма ње 
све та, по нај пре про сто ра и вре ме на. „Иде ал по крет них сли ка је сте баш у 
по кре ту, што ви ше по крет но сти, то је филм ви ше филм! И то је ме та фи зи ка 
фил ма“ (ВинаВер 2015: 375). Као што ће у Ма ни фе сту екс пре си о ни стич ке 
шко ле, об ја вље ном исте го ди не у Про гре су, ин си сти ра ти на то ме да умет ност 
ни је по дра жа ва ње не го кре и ра ње но ве ствар но сти, у По е ти ци ки не ма то
гра фа Ви на вер ис ти че да филм ни је ими та ци ја жи во та већ „ме та фи зич ког 
сми сла у жи во ту“ ко ји се ма ни фе сту је у ве чи тој про ме ни или је, пак, скри-
вен у кон фу зи ји де та ља ко ју ни јед на дру га умет ност не мо же та ко увер љи во 
да су ге ри ше као филм. Да ље, филм зах те ва и ус по ста вља но ви тип есте ти ке 
и пер спек ти ве, по го то ву због фо ку си ра но сти на де таљ или по је ди ност, ка-
ква, ре ци мо, по сто ји у круп ном пла ну ка дра. 

Филм је, ви ше не го дру ге умет но сти, упу ћен на ствар ност. Баш због 
то га за ни мљи ва је Ви на ве ро ва за вр шна су ге сти ја да би филм за сво је те ме 
тре ба ло да би ра фан та стич не до га ђа је, јер би ти ме раз вио сво је кре а тив не 
по тен ци ја ле и над вла дао уске ми ме тич ке окви ре – „уто ли ко ће би ти ве ћа 
драж по бе де ме то ди ке про ме не, ко ја на опи пљив на чин до ка зу је ви шу ствар-
ност сми сла, пре ко ни же ствар но сти оче вид них и ја сних деј ста ва“ (ВинаВер 
2015: 375). Те о ре ти ча ри сед ме умет но сти че сто су ис ти ца ли да се филм ска 
сли ка ге не ри ше као крат ко спој ни знак у ко јем је озна чи тељ јед нак озна че-
ном. Та ко Џејмс Мо на ко ис ти че да се „сна га је зич ких си сте ма огле да у по-
сто ја њу зна чај не раз ли ке из ме ђу озна чи те ља и озна че ног; сна га фил ма ле жи 
у из о стан ку ова кве раз ли ке“ (Монако 2016: 792). Иа ко је овај став у осно ви 
при хва тљив, филм ска сли ка ипак има мо гућ но сти да по ста не ме та фо ра, 
од но сно да оним што је при сут но и ви дљи во су ге ри ше, асо ци ра или упу-
ћу је мно штво дру гих зна че ња. О сти ли сти ци фил ма и ме та фо рич но сти 

1 За вр шно по гла вље Берг со но ве Ства ра лач ке ево лу ци је (1907) по све ће но је „ки не ма-
то граф ском ме ха ни зму ми сли.“ На ша свест „те че“ у ни зу по крет них сли ка. „Опа жа ње, 
схва та ње, је зик, по сту па ју уоп ште та ко. Би ло да је реч о то ме да се по ста ја ње ми сли или 
да се из ра зи, или чак да се опа зи, ми не чи ни мо ни шта дру го не го ста вља мо у по крет јед ну 
вр сту уну тар њег ки не ма то гра фа. Све што је ре че но мо гло би се крат ко ре ћи да је ме ха ни-
зам на шег сва ко днев ног са зна ња ки не ма то граф ске при ро де“ (BerGSon 1991: 174).
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филм ске сли ке, ко ја би се мо гла упо ре ди ти са при ро дом пе снич ких сли ка, 
пи са ли су два де се тих го ди на про шло га ве ка ру ски фор ма ли сти у збор ни ку 
По е ти ка фил ма (По е ти ка ки но).2 За то је ва жно ис та ћи да је и Ста ни слав 
Ви на вер у По е ти ци ки не ма то гра фа умет нич ку вред ност фил ма ви део баш 
у ње го вим ме та фи зич ким квaлит етима, од но сно у мо гућ но сти да се по сред-
ством оног оче вид ног ус по ста ви „ви ша ствар ност сми сла“. 

Ви на вер је већ по чет ком два де се тих го ди на схва тио умет нич ку, еду-
ка тив ну и про па ганд ну моћ фил ма, ње гов ути цај на по и ма ње ствар но сти 
као и мо гућ ност да кре а тив ни по тен ци јал по крет них сли ка пло до твор но 
ути че на дру ге умет но сти, пр вен стве но на књи жев ност. Три ва жне те ме се 
из два ја ју у Ви на ве ро вим есе ји ма о фил му – за сни ва ње осо бе ног филм ског 
је зи ка, но ви до жи вљај фе но ме на вре ме на и мо гућ ност да пу тем фил ма на 
дру га чи ји на чин раз у ме мо књи жев ност. Упра во је пи та ње има ли филм свој 
је зик би ло од ре ђу ју ће за за сни ва ње те о ри је фил ма то ком про шло га ве ка (в. 
oMon 2006: 145). Струк ту ра ли стич ко-се ми о тич ки при ступ ин си сти рао је 
да сед ма умет ност има свој је зик, схва ћен у ши рем сми слу као сва ки ко му-
ни ка ци о ни си стем ко ји се ко ри сти зна ко ви ма уре ђе ним на осо бе ни на чин 
у свр ху пре но ше ња ин фор ма ци ја. Об ја шња ва ју ћи умет нич ка сред ства и 
по ступ ке на ко јим по чи ва филм, по пут ка дра, пла на или мон та же, Ју ри ји 
Лот ман ис ти че да нам филм, без об зи ра на то да ли је не ми или звуч ни, увек 
не што ка зу је: „Ка да упо тре бља ва мо из раз да нам филм не што го во ри и же-
ли мо да про ник не мо у су шти ну ње го вог спе ци фич ног је зи ка, ми от кри ва мо 
сво је вр сни си стем слич но сти и раз ли ка, ко ји нам омо гу ћа ва ју да у филм ском 
је зи ку ви ди мо под вр сту је зи ка као дру штве не по ја ве“ (lotMan 1976: 31).

Пи та њи ма шта нам и ка ко го во ри филм Ви на вер по све ћу је па жњу 1924. 
го ди не у есе ји стич ком при ка зу аме рич ког фил ма Daddy, у ко јем је глав ну 
уло гу игра ла пр ва де чи ја хо ли вуд ска зве зда Џе ки Ку ган. То је, на рав но, неми 
филм али Ви на вер на гла ша ва да је ово оства ре ње ре пре зен та тив ни при мер 
„ре чи то сти“ по крет них сли ка ко је не са мо сво јим ви дљи вим са др жа јем него 
и рит мом и рас по ре дом, из ра жа ва ју мно штво емо ци ја, стра сти и же ља.3 То 
је по вод Ви на ве ру да се упу сти у раз ми шље ње о сми слу је зи ка и ко му ни-
ка ци је уоп ште. Мо дер но до ба је у зна ку фе но ме на оси ро ма ше ња је зи ка и 
ње го вог сво ђе ња на поједностaвљене функ ци о нал не сти ло ве. За то се у умет-
но сти осе ћа по тре ба за „осве жа ва њем“ ре чи, от кри ва њем они по ти сну тих 
или за бо ра вље них зна че ња: „Жи ви мо у ре чи ма, ди ше мо у ре чи ма, и то ли ке 
ре во лу ци је по ку ша ва ју да осве же сми сао ста рих ре чи, да ста рим фор му лама 

2 „Ма ко ли ко то би ло чуд но, ако већ ус по ста вља мо ана ло ги је из ме ђу фил ма и уметно-
сти ре чи, је ди не пра ве би ће не оне из ме ђу фил ма и про зе већ оне из ме ђу фил ма и по е зи је“ 
(тыняноВ 2001: 47).

3 Ју риј Лот ман при ме ћу је да су на по чет ку ки не ма то гра фи је филм звaли Ве ли ки му
тав ко (Ве ли кий не мой). „То је вр ло пре ци зно: му тав ко – ни је ћу тљи вац, онај ко мо же да го-
во ри, већ онај ко жу ди да бу де схва ћен, ко го во ри покрeтом ру ку и ми ми ком, са мим сво јим 
ста њем. Филм го во ри и жу ди да бу де схва ћен“ (lotMan–cviJan 2014: 27).
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да ду но ву, об но ви тељ ску сна гу и убе дљи вост. Ре чи ви ше ни су ре чи те“ (Ви
наВер 2015:376). Стал ном упо тре бом ре чи су по ха ба ле и ис тро ши ле сво ја 
зна че ња, по ста ју ћи кон вен ци о нал ни ша бло ни ко ји се ау то ма ти зо ва но упо-
тре бља ва ју. Став о ау то ма ти за ци ји ре чи, али и књи жев них кон вен ци ја и 
жан ро ва, као и зах тев да се она пре ва зи ђе, је дан је од кључ них аван гард них 
те за у ни зу ма ни фе ста и про грам ских тек сто ва, од ру ског фу ту ри зма и не-
мач ког екс пре си о ни зма до фран цу ског да да и зма и над ре а ли зма. Сво је нај-
по зна ти је и нај пот пу ни је те о риј ско по ја шње ње до би ла је у тек сто ви ма Вик-
то ра Шклов ског Ус кр сну ће ре чи (1914) и Умет ност као по сту пак (1917). О 
„осло бо ђа ва њу ре чи, пој мо ва, пред ста ва од њи хо вих сте га и око ва“ Ви на вер 
је 1920. пи сао у Ма ни фе сту екс пре си о ни стич ке шко ле (ВинаВер 1921: 21). 
Ту мо гућ ност осло бо ђе ња или вас кр се ња ре чи Ви на вер у освр ту на филм 
Daddy ви ди упра во у умет нич кој сна зи по крет них сли ка: „Ста рим ре чи ма 
филм да је сна гу от кро ве ња“ (ВинаВер 2015: 376). Оно што смо чи та ли у де-
вет на е сто ве ков ним ро ма ни ма Алек сан дра Ди ме или Вик то ра Игоа, а што 
у мо дер но до ба мо же де ло ва ти на ив но или па те тич но, до би ја на ве ли ком 
плат ну свој но ви жи вот. Џе ки Ку ган игра де ча ка ко ји, оста вљен од свих, 
кре ће у свет и про ла зи кроз раз ли чи та ис ку ше ња, што под се ћа на за пле те 
не ких ста рих ро ма на, ре ци мо оних ко је је пи сао Чарлс Ди кенс. Бор ба са 
суд би ном, со ли дар ност и ху ма ни зам пре ла зе из књи жев но сти на филм, 
ак ту е ли зу ју ћи на но ви на чин не ке еле мен тар не вред но сти на ко ји ма по чи ва 
дру штво. Ви на ве ру је ста ло да ис так не да филм по ред естет ских има и 
етич ку ди мен зи ју ко јом де лу је на гле да о це, по ста ју ћи сво је вр сна про по ве-
да о ни ца са ко је се об ја вљу ју по ру ке. Те по ру ке у прет ход ним ве ко ви ма 
љу ди ма су до ла зи ле из ре ли ги је, фи ло зо фи је или књи жев ност док у но во 
до ба филм по ста је но ва „ре ли ги ја чо ве чан ства“ (ВинаВер 2015: 376). 

Од ре ђе њу филм ског је зи ка Ви на вер ће се вра ти ти по чет ком пе де се тих 
го ди на и то по во дом пр вих фил мо ва Чар ли ја Ча пли на. У тим оства ре њи ма 
он при ме ћу је је дан, за раз у ме ва ње је зи ка и ко му ни ка ци је, ва жан па ра докс 
– Ча пли но ви фил мо ви су пре пу ни бру тал ног на си ља и гру бо сти али у исти 
мах њи хо ва је по ру ка из ра зи то ху ма ни стич ка. У то ме Ви на вер уо ча ва ме ха-
ни зам функ ци о ни са ња сва ког је зи ка, па и овог филм ског. Као сва ки си сте-
ма зна ко ва на ме њен са оп шта ва њу и филм је, у пр вим де це ни ја ма свог по-
сто ја ња, био су ров и не до вољ но ар ти ку ли сан: „Сва ка но ва умет ност тра жи 
нај пре је зик. Она не мо же од мах да на ђе из ра зи ти стил оп ште ња ко ји би се 
од мах раз у мео. Гру бост се раз у ме од мах. Ту не ма уви ја ња. И сам наш људ-
ски је зик био је нај пре ужа сно груб да би био по све ра зу мљив. Да лек је пут 
од ре чи до сим бо ла. Да би се раз у ме ла на ме ра, тре ба би ти ја сан и ди рек тан“ 
(ВинаВер 2015: 378–379). Пре фил ма, кроз слич не про це се про шло је и мо-
дер но по зо ри ште, ре ци мо у слу ча ју Шек спи ро вог прет ход ни ка Кри сто фе ра 
Мар лоа чи је су дра ме пре пу не зло чи на и уби ста ва. То је, пре ма Ви на ве ру, 
раз вој ни пут сва ког је зи ка – од оног си ро вог и гру бог до по сте пе ног овла-
да ва ња спо соб но сти ма за на го ве шта је, фи не се и сим бо ле. Ме ђу тим, из ве сан 
траг, или та лог, гру бо сти увек оста је и оп ста је у је зи ку, о че му све до че 
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псов ке. Оне, ис ти че Ви на вер, ни су део ле пе је зич ке кул ту ре али, ипак, чине 
са став ни, па не ка да и нео п ход ни, део ко му ни ка ци је за то што јој да ју до зу 
екс пре сив но сти, упе ча тљи во сти и ра зу мљи во сти, ко ја се дру га чи је, мо жда, 
и не би мо гла по сти ћи. Да не би по ста ли су ви ше ап стракт ни и са свим одво-
је ни од жи вот не ствар но сти, је зи ку и умет но сти су по треб не та кве „коп че“ 
са гру бом ре ал но шћу и фи зич ким, ма те ри јал ним под сти ца ји ма. У овим 
Ви на ве ро вим раз ми шља њи ма мо гла би се уо чи ти окви ри мо гу ће кон цеп-
ци је раз у ме ва ња про ме на ко је на ста ју у раз во ју умет но сти. Ка да ње ни из ра-
жај ни по ступ ци по ста ну су ви ше пре фи ње ни, ака дем ски или одво је ни од 
ствар но сти и од пу бли ке, умет ност се опет, у из ве сној ме ри, вра ћа оном гру-
бом, на ту ра ли стич ком или бру тал ном, да би у то ме на шла об но ву и но ве 
под сти ца је: „Кад су ви ше за ба са мо у не ра зу мљи вост, у из ра жај ну рас пли-
ну тост, мо ра мо се вра ћа ти спа со но сној гру бо сти, не за то да би смо би ли и 
оста ли гру би, већ да би смо по ста ли ра зу мљи ви ји и при сту пач ни ји“ (ВинаВер 
2015: 381).

По ред Чар ли ја Ча пли на дру ги умет ник чи ји су фил мо ви би ли ин спи-
ра тив ни за Ви на ве ро во про ми шља ње умет нич ких по сту па ка по крет них 
сли ка, био је Волт Ди зни. Упра во ани ми ра ни фил мо ви от кри ва ју не ке оп ште 
ства ра лач ке по ступ ке фил ма, ка кви су ма ни пу ла ци ја вре ме ном или ко ми ка, 
ху мор и деј ство сли ке на пу бли ку. Филм мо же да до га ђа је са жме или да их 
„раз ву че“ ус по ста вља ју ћи од ре ђе ни ри там при зо ра ко јег у сва ко днев ном 
жи во ту ни смо све сни. „У фил му мо же мо да за ста не мо, као коц кар ка да је све 
ста вио на јед ну кар ту, па ту кар ту ла га но от кри ва и сла до стра сно гу сти ра“ 
(ВинаВер 2015: 383). Ре ди те љи мо гу чи ни ти сва ко вр сне „вра то ло ми је“ са 
вре ме ном – да му се ру га ју, ла ска ју, иза зи ва ју га. Ме ђу тим, ани ми ра ни фил-
мо ви чи не очи глед ним то ко ли ко је вре ме ва жно за по сти за ње ко мич них 
ефе ка та јер они су нај ја чи ако се по ја ве у пра вом тре нут ку, по го то ву као 
из не на ђе ње за пу бли ку ко ја на гло по ста је све сна да не што што је де ло ва ло 
стра шно, то за пра во ни је. По зи ва ју ћи се на Берг со на, Ви на вер на гла ша ва да 
смех има огро ман пси хо ло шки зна чај јер ода гна ва страх и до но си олак ша ње. 
Ани ми ра ни фил мо ви Вол та Ди зни ја за сно ва ни су на та квом деј ству ху мо ра: 
„Што смо бр же осло бо ђе ни мо ре, то је и ве ћа ра дост на ша. У игри са време-
ном Волт Ди зни је до био тр ку, јер мо же бр же но ијед на умет ност да до ка же: 
да се те и те по ја ве, те и те окол ност не мо ра мо бо ја ти, јер је ме ха нич ка, тра-
па ва, не спрет на, нео па сна“ (ВинаВер 2015: 384). Ме ђу тим, то ни је са мо одли ка 
Ди зни је вих фил мо ва не го и мо дре не аме рич ке кул ту ре ко ја, ка ко при ме ћу је 
Ви на вер, ко ри сти смех као ва жно сред ство про тив све га што јој сто ји на 
пу ту. Осо бе на „сме хов на про па ган да“, у ре кла ма ма, фил мо ви ма, па чак и у 
по ли тич ком ак ти ви зму, усме ре на је ка нај ра зли чи ти јим про тив ни ци ма, 
ка ко оним у Аме ри ци та ко и они ма у све ту. Ова за па жа ња ко ја за ди ру у до-
ме не со ци о ло ги је кул ту ре, за ни мљи ва су и ак ту ел на у кон тек сту об ја шње ња 
ути цај не, чак и до ми нант не, по зи ци је аме рич ке по пу лар не кул ту ре на гло-
бал ном пла ну. Ипак, Ви на вер у хо ли вуд ској ин ду стри ји сме ха и сно ва ви ди 
и ве ли ку опа сност, јер та ко фа бри ко ван смех све ви ше по ста је ко мер ци ја лан 
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и про фи тер ски, су ви ше уси љен и ме ха нич ки, из не ве ра ва ју ћи пра ву при ро ду 
и сми сао ху мо ра. „Смех је ка дар и да нас да по слу жи на прет ку, али и си ла-
ма ко је на пре дак ко че. Смех је ка дар да по ђе и про ти ву са мог пра на гон ског 
жи во та. У то ме и ле жи огром на опа сност за чо ве чан ство од шко ле Вол та 
Ди зни ја“ (ВинаВер 2015: 385).

Још кри тич ни ји пре ма Хо ли ву ду Ви на вер ће би ти у тек сту Раз го ли ће ни 
Хо ли вуд (1955), об ја вље ном три го ди не на кон есе ја Пут и зна чај Вол та Дизни
ја. Реч је о при ка зу књи ге Na ked Hollywo od (1953) фо то гра фа Ар ту ра Аше ра 
Фе лин га, по зна ти јег под псе у до ни мом Ви ги, ко ји је ус пео да ка ме ром сни ми 
на лич је фа бри ке сно ва, од фи гу ре Оска ра сли ка ног от по за ди до филм ских 
зве зда ухва ће них у три ви јал ним си ту а ци ја ма. Ви на вер ис ти че сву ду хо ви тост 
и иро ни ју ко ја на сто ји да ого ли гла му ро зи свет фил ма и све де га оно што је он 
за пра во – „лаж, за блу де, ре кла ме, ша ре не кр пи це, илу зи је људ ске“ (ВинаВер 
2015: 423). Иа ко му је ова кво ви ђе ње бли ско, Ви на вер га ипак не при хва та у 
пот пу но сти, пре тва ра ју ћи при каз књи ге у рас пра ву о при ро ди филм ске илузи-
је и ње ног ути ца ја на пу бли ку. Ако је филм лаж, он да је то она уз ви ше на или 
„ви ша“ лаж без ко је не би ни би ло ма ште, ства ра ла штва па ни умет но сти. „Јер 
људ ска илу зи ја и ни је са ста вље на од жи ве исти не. Има у сва кој тво ре ви ни 
умет но сти мно го тех ни ке, мно го сва ко ја ких мај сто ри ја и три ко ва. То зву чи 
бол но, али је исти ни то“ (ВинаВер 2015: 423). Ви на вер је све стан да је филм 
умет ност ко ја је илу зи ју до ве ла до опа сних гра ни ца, ка да се ла ко пре ла зи у 
ма ни пу ла ци ју па, ко нач но, и у кич ко ји из ко мер ци јал них раз ло га по ди ла зи 
уку су ши ро ке пу бли ке. Ме ђу тим, мо дер ном чо ве ку је, из гле да, по треб на и 
та ква вр ста оду шка, крaт к отрајне опи је но сти дру гим све то ви ма ко је оживља-
ва ју на по крет ним сли ка ма, у мра ку би о скоп ске дво ра не. За то што пу бли ка 
увек тра жи ду шев не тре пе те и за но се, за то су „и ђин ђу ве нео п ход не. И мер-
џа ни. И бле сак. И мрак. И су тон. И бог зна шта све не: шмин ка, су зе (ма кар и 
од гли це ри на), раз ро га че не очи, уне зве ре ни по гле ди“ (ВинаВер 2015: 423). Али 
по треб ну су сва ка ко и књи ге по пут Раз го ли ће ног Хо ли ву да да би се по вре-
ме но под смех ну ле овој, та ко људ ској, по тре би за гла му ро зним илу зи ја ма.

За раз ли ку од мо дер них ро ма на аме рич ки фил мо ви че сто ин си сти ра ју 
на хе пи ен ду, о че му је Ви на вер пи сао у есе ју Три му ске та ра про би ја ју се 
ма чем кроз ва си о ну (1948), по во дом екра ни за ци је ро ма на Алек сан дра Ди ме. 
Пу бли ка ко ја до ла зи у би о ско пе, кло ну ла од сва ко днев них на по ра или по-
ра за, тра жи „слат ку при чу“ ко ја ће је уте ши ти. Та ква, уто пиј ска ди мен зи ја 
фил ма је сва ка ко ва жна, али она пре ти да по ста не оче ки ва ни кли ше. Ин си-
сти ра ју ћи на иде ји берг со нов ски схва ће ног ди на ми зма, Ви на вер и ов де на-
ла зи по вод да про го во ри о од но су жи во та и умет но сти. Сми сао људ ског 
по сто ја ња ни кад не мо же би ти ко нач но од ре ђен и до сег нут. То би он да био 
не ка кав пре те ћи то та ли тет, јед ном ус по ста вљен и не про ме њив оквир ко ји 
не би био ис пу ње ње сре ће већ коб но огра ни че ње и прет ња. „Хе пи енд је при-
вре ме ни за стој чо ве ков. Све до чан ство сла бо сти, а не сна ге. Кад би хе пи енд 
био пра ви крај, жи вот би пре стао да бу де чу до, чу до би се фо си ли зо ва ло, 
ме сто да жи ви, Ге те ов би се тре ну так про ду жио у је зи ву апо те о зу пра вил-
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них сти хо ва, у бљу та ву бен гал ску ва тру“ (ВинаВер 2015: 396–397). За то је 
и по бе да ју на ка на кра ју фил ма Три му ске та ра са мо крат ко трај ни пре дах 
до сле де ће аван ту ре и мег да на. Као што је Алек сан дар Ди ма на кон пр вог 
на пи сао још не ко ли ко ро ма на о сво јим ју на ци ма, та ко се Хо ли вуд спре ма да 
сни ма још не ко ли ко на ста ва ка, мо жда ви ше због ко мер ци јал них не го не ких 
ви ших, фи ло зоф ских раз ло га. Ка ко год, Ви на вер је ти ме за до во љан јер „бор-
ба не сме да ста не, чо век би он да из не ве рио се бе са ма“ (ВинаВер 2015: 397).

У ве ћи ни тек сто ва Ви на вер ис ти че да филм ни је су пар ник дру гим 
умет но сти ма, на про тив, он има да је но ви под стрек. Као што штам па на књи-
га ни је за у ста ви ла раз вој ли ков них умет но сти та ко ни филм не до во ди у 
пи та ње оп ста нак по зо ри шта или књи жев но сти не го их „бу ди из ле тар гич-
ног сна“ и „ла ко ми сле них про пу ста и бр зо пле те охо ло сти“ (ВинаВер 2015: 
387). Умет ност по крет них сли ка не са мо да ути че на но ви до жи вљај ствар но-
сти не го под сти че и ма шту ко ја има пр во ра зред ну уло гу у на шем ду хов ном 
жи во ту, што је још јед на зна чај на Ви на ве ро ва те ма. И у есе ји ма о Ча пли ну 
и Ди зни ју, као и у тек сту До след ност и ма шта (1952), Ви на вер ће ис та ћи 
ко ли ки је зна чај има ги на ци је за све умет но сти али и обр ну то, ко ли ко умет-
ност вас пи та ва и под сти че људ ску ма шту да от кри ва и ме ња по сто је ћи свет. 
„Умет ност нам је нео п ход на, да кле, ра ди на шег нај при клад ни јег ору ђа – ра ди 
на ше ма ште, ко ја је у осно ви и је зи ка, и сва ког оп ште ња људ ског“ (ВинаВер 
2015: 382). На рав но, тре ба узе ти у об зир да су ови ста во ви из ре че ни сре ди-
ном про шло га ве ка, у вре ме ка да се на срп ској књи жев ној сце ни во ди бор ба 
из ме ђу мо дер ни ста и ре а ли ста. Као бес ком про ми сни бо рац за умет нич ке 
сло бо де Ви на вер је у тек сто ви ма по све ће ним фил му на гла ша вао зна чај кре-
а тив но сти, пра ва на ства ра лач ки екс пе ри мент те, ко нач но, зна чај та ко схва-
ће не умет но сти за на пре дак дру штва у це ли ни.

Ви на вер не са мо да је пи сао о фил му не го је и уче ство вао у ре а ли заци-
ји не ких ју го сло вен ских фил мо ва кра јем че тр де се тих го ди на, где је до из-
ра жа ја до шла ње го ва бо га та има ги на ци ја и је зич ка ин вен тив ност. Ме ђу тим, 
нај пре тре ба ис та ћи ње гов у ру ко пи сној за о став шти ни про на ђен си ноп сис, 
или „оквир на при ча“ ка ко га он на зи ва, за не ре а ли зо ван филм Зми ја мла до
же ња. Ин спи ра ци ју је на шао у усме ној тра ди ци ји, мит ској и фол клор ној, 
пр вен стве но у му зи ци, по пев ка ма и об ред ним игра ма. У бро јим есе ји ма, од 
ко јих је нај по зна ти ји На ши ве зо ви, Ви на вер је ис ти цао умет нич ку вред ност 
срп ске на род не кул ту ре ко ја му је ове по слу жи ла као око сни ца за „ба лет-
ско-об ред ни филм, са пра ста рим мо ти ви ма“ (ВинаВер 2015: 410). Али Ви-
на вер је све стан мо гућ но сти да та кав, ар ха ич ним мо ти ви ма и фи гу ра ма 
ин спи ри сан филм, бу де да ле ко од сен зи би ли те та и ин те ре со ва ња мо дер них 
гле да ла ца. Ипак, ис ти че да је на ша пу бли ка на гон ски во ли игре, ме ло ди је 
и рит мо ве ко ји су упи са ни у ко лек тив но не све сно љу ди са ових под не бља. 
С дру ге стра не, и ино стра ној пу бли ци би ова кво оства ре ње би ло за ни мљи во, 
не са мо за то што би у ње му пре по зна ла не што ори ги нал но и ег зо тич но не го 
и због то га што би филм са др жао уни вер зал не и сви ма ра зу мљи ве сим бо ле 
ве за не за ар хе тип ске су ко бе до бра и зла, све тло сти и та ме. 
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Ви на ве ров си ноп сис је у про зи, ко ја по вре ме но има на гла ше ну ли ри за-
ци ју, али ди ја ло зи и мо но ло зи у фил му, би ли би у сти ху „мит ског и ма ђиј-
ског ка рак те ра“ (ВинаВер 2015: 410). Сво јим рит мом и ме ло ди јом тај стих би 
за пра во су штин ски об ли ко вао рад њу и ат мос фе ру чи та вог фил ма. Кључ ни 
мо мен ти не би се ни ту ма чи ли ре чи ма не го ми ми ком, об ред ним игра ма и 
слут ња ма. Та ква умет нич ка кон цеп ци ја вр ло је бли ска по е ти ци ма тер ње 
ме ло ди је Мом чи ла На ста си је ви ћа, по го то ву ње ном оства ре њу у дра ми Ме
ђу лу шко бла го. У си ноп си су је па жња по све ће не и осо бе ној сти ли за ци ји сце-
но гра фи је, ко сти ма и де ко ра у пред ста вља њу дво ра Сун ца и Ме се ца, цар ства 
зми ја, су ђа ја и под зем них ода ја. Ви на вер је то за ми слио као укр штај фол-
клор ног и мо дер ни стич ког, од но сно мо ти ва пре у зе тих са на ших ве зо ва, ћи-
ли ма и сте ћа ка и тех ни ке ап стракт ног сли кар ства – „не што из ме ђу Вол та 
Ди зни ја и Стра вин ско ве нео кла си ци стич ке сти ли за ци је, са до ста чи сто 
на род ског Пи ка са, Бра ка и Ма ти са“ (ВинаВер 2015: 410). Пла нин ски пеј за жи 
би ли би оства ре ни екс пре си о ни стич ки, у ду ху јед ног Лу бар де или Би је ли ћа. 
За плет, об ли ко ван кроз пет на ест це ли на, са мо је ин спи ри сан пе смом Зми ја 
мла до же ња и при по вет ком Усуд, а за пра во је ори ги нал на Ви на ве ро ва син-
те за број них фан та стич них мо ти ва и ли ко ва из фол клор не тра ди ци је у чи-
јем сре ди шту је од нос из ме ђу зе маљ ског и под зем ног све та. Да је си ноп сис 
ре а ли зо ван на фил му, ве ро ват но би нај им пре сив ни је де ло ва ле сце не пле со ва 
и ига ра: про сид бе не по вор ке ко ја но си да ро ве, сплет зми ја, игра кан де лаба-
ра или за вр шна сце на на зва на Три јумф ле по те. Ова ко за ми шљен Ви на ве ров 
си ноп сис бли зак је оном ти пу аван гард них пи са них или па пир них фил мо-
ва, ка ко их је на звао Бран ко Ву чи ће вић, на пи са них да за пра во ни ка да и не 
бу ду сни мље ни. Ти жан ров ски хи бри ди на ста ли су на рас кр шћу ки не ма то-
гра фи је и књи жев но сти, филм ског сце на ри ја и аван гард не при по вет ке на гла-
ше не и нео бич не, мо гло би се ре ћи за ум не, сли ко ви то сти. Та кве су ки но-при-
по вет ке Док тор Хип ни сон или тех ни ка жи во та (1923) Мо ни ја де Бу ли ја и 
Љу скар на пр сти ма (1930) Алек сан дра Ву ча (в. levi 2013: 71).

Ин тен зив но Ви на ве ро во про у ча ва ње срп ског фол кло ра и књи жев не 
тра ди ци је до ћи до из ра жа ја у фил му Чу до твор ни мач (1950) ре ди те ља и 
сце на ри сте Во ји сла ва На но ви ћа, где је Ви на вер био ан га жо ван као пи сац и 
ре дак тор ди ја ло га. Сни мље но по мо ти ви ма бај ки БашЧе лик и Злат на ја бу ка 
и де вет па у ни ца ово оства ре ње је до да нас оста ло је дан од рет ких ау тен тич-
них при ме ра еп ске фан та сти ке у до ма ћој ки не ма то гра фи ји. О ра ду на овом 
фил му Ви на вер је оста вио па жње вред но све до чан ство, текст Је зик у фил му, 
на пи сан као од го вор на за мер ке ко је му је по во дом ди ја ло га у Чу до твор ном 
ма чу упу тио Ђу за Ра до вић. На и ме, овај кри ти чар сма трао је да је зик ко јим 
го во ре ли ко ви ни је до вољ но ди фе рен ци ран. Ви на вер се то ме су прот ста вља 
тврд њом да се у филм ској бај ци, за раз ли ку од уо би ча је ног драм ског тек ста, 
мо ра усво ји ти по е ти ка на род ног при по ве да ња и еп ског све та ко ји та кву вр сту 
је зич ке ка рак те ри за ци је не по зна је. „У бај ци је ме ро да ван еп ски је зик, стил 
ска ске. Пре те ра на ди фе рен ци ра ност у је зи ку по је ди них лич но сти по ре ме-
ти ла би сам стил ска ске. За тај стил ме ро дав на је Хи ља ду и јед на ноћ и на ше 
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на род не при че“ (ВинаВер 2012: 379). Упра во у ис точ њач ким при ча ма Ви на-
вер је на шао упо ри ште за по сти за ње из ве сне је зич ке ре љеф но сти, ди на ми-
зма па, ко нач но, и игре. За то су му по слу жи ле пе сме, од но сно сти хо ви, 
не ка да озбиљ ни а по не кад ша љи ви, ко ји ма се по вре ме но обра ћа ју по је ди ни 
ју на ци фил ма и ти ме уно се но ви ри там у тки во про зе, од но сно да ју „ча роб-
ност или ко ми ку при ча ном тек сту“ (ВинаВер 2012: 379). До бар при мер за 
то су сти хо ви ко је из го ва ра двор ска лу да у ко јим се пре по зна је Ви на ве ро ва 
је зич ка ин вен тив ност у об ли ко ва њу ша љи ве ме ло диј ске бро ја ни це: „Звек ни 
звеч ко звек, звек, звек, / Што си, при ко, та ко прек / А па ме ти ни за лек, / Бла-
го ме ни чи тав век / Звек ни звеч ко, звек, звек, звек“. 

Док је у Чу до твор ном ма чу ин си сти рао на ми ни мал ној је зич кој ра зли ци 
у го во ру ли ко ва, у сце на ри ју за филм Ве ли ке жр тве Ви на вер је по ку шао да 
из бег не мо но лит ност свој стве ну еп ском све ту. Овај не ре а ли зо ва ни игра ни 
филм тре ба ло је да те ма ти зу је стре ља ње у Кра гу јев цу ок то бра 1941. По што 
ни јед на од пет вер зи ја сце на ри ја ни је до би ла по вољ ну оце ну, „Ава ла филм“ 
по ну ди ла је 1950. го ди не Ста ни сла ву Ви на ве ру да, на осно ву оног што је до 
та да ура ђе но, раз ра ди и по бољ ша ди ја ло ге и ка рак те ри за ци ју ли ко ва. Во ђен 
на ме ром да из бег не ка ко па те ти ку та ко и при ме се до ку мен тар ног и анег дот-
ског, Ви на вер је по ку шао да се ужи ви у пси хо ло ги ју жр та ва и џе ла та а да 
уло гу глав ног ју на ка по ве ри са мом на ро ду као не кој вр сти ан тич ког хо ра. 
„То је онај на род о ко ме га вран грак ће Ку ли но вој ка ди: Ср би ја се уми рит не 
мо же! У сви ма је њи ма сти хиј ска љу бав пре ма сло бо ди, љу бав ко ја бук ти 
сто ле ћи ма и сти хиј ска мр жња на роп ство, мр жња ко ја плам ти кроз ве ко ве“ 
(ВинаВер 2015: 402). По себ но је за ни мљи ва Ви на ве ро ва иде ја да ус по ста ви 
сми са о ни и пси хо ло шки кон ти ну и тет из ме ђу Пр вог и Дру гог срп ског устан-
ка и на род но о сло бо ди лач ке бор бе у Дру гом свет ском ра ту. Не же ле ћи да 
ли ко ве оку па то ра и љо ти ће ва ца све де са мо на пу ко ору ђе зла, по ку шао је 
да их пси хо ло шки раз ра ди и про ник не шта је то у чо ве ку што га на го ни на 
зло чин. У про на ла же њу не ких дра ма тур шких ре ше ња Ви на вер је био во ђен 
дра мом Бер нар да Шоа Ђа во љи уче ник. Ипак, ве ли ки труд пре тво рио се у 
„уза луд ну жр тву“ јер ње го ва кон цеп ци ја фил ма ни је до би ла по др шку про-
ду це на та па до сни ма ња ни је ни до шло. Све то је био по вод Ви на ве ру за 
по ле ми ку ко ју је во дио са сце на ри стом и ре ди те љем Љу би шом Ма ној ло ви-
ћем, по ку ша ва ју ћи да од бра ни сво ју кон цеп ци ју фил ма као умет нич ке исти не 
ко ја не сме да из не ве ри ни естет ску ни етич ку од го вор ност у об ли ко ва њу 
исто риј ских до га ђа ја.

Ви на ве ро ви есе ји, кри ти ке и по ле ми ке о фил му, на ста ја ли у ра спо ну 
од по чет ка два де се тих до по чет ка пе де се тих го ди на про шло га ве ка, још је дан 
су до каз не са мо све стра но сти овог ау то ра не го и пи о нир ске уло ге ко ју је 
имао на по љу од ре ђе ња и раз у ме ва ња мо дер не умет но сти. Ти тек сто ви се 
сва ка ко мо ра ју чи та ти у кон тек сту Ви на ве ро ве мо дер ни стич ке по е ти ке јер 
се у њи ма раз ма тра ју го то во сва пи та ња ко ја су ово га ау то ра оп се да ла као 
књи жев ног ства ра о ца и ту ма ча, по го то ву она ве за на за од нос умет но сти и 
ствар но сти или при ро ду ху мо ра и сме ха. Ви на ве ро ва есте ти ка фил ма по че ла 
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је у зна ку апо ло ги је по крет них сли ка а за вр ши ла кри тич ким про ми шља њем 
хо ли вуд ске ин ду стри је сно ва. Од го во ри ко је је Ста ни слав Ви на вер по ну дио, 
ак ту ел ни су и да нас. 
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Pre drag Ž. Pe tro vić

THE PO E TICS OF MO VING PIC TU RES: VI NA VER’S ES SAYS ON FILM

S u m  m a r y

Sta ni slav Vi na ver has writ ten se ve ral es says and re vi ews on film. In the se texts 
Vi na ver de als with the pos si bi li ti es of esta blis hing a dis tin cti ve film lan gu a ge, the cre a ti ve 
po wer of film as a new me di um, the re la tion of film to li te ra tu re, hi story and ide o logy, then 
the de fi ni tion of hu mor on the big screen, the ef fects on the au di en ce and our per cep tion 
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of re a lity. Al ready in the early twen ti es, Vi na ver re a li zed the ar ti stic, edu ca ti o nal and 
pro pa gan da po wer of film. He wro te abo ut the in flu en ce of film on the un der stan ding 
of re a lity and abo ut the pos si bi li ti es for the cre a ti ve po ten ti als of film to in flu en ce ot her arts, 
pri ma rily li te ra tu re.Vi na ver was par ti cu larly in te re sted in the films of Char lie Cha plin 
and Walt Di sney. Vi na ver’s film aest he tics be gan as a glo ri fi ca tion of mo ving pic tu res 
and en ded with a cri ti cal re vi ew of the Hollywo od dre am fac tory. The pa per al so pays 
at ten tion to Vi na ver’s par ti ci pa tion in wri ting the di a lo gue for the film The Mi ra cu lo us 
Sword (1950), di rec ted by Vo ji slav Na no vić.
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Др Де јан В. Ај да чић

О БОЛ НОМ ДО ЖИ ВЉА ЈУ НЕ ПРИ ПАД НО СТИ  
СЛО ВЕН СКИХ ЕМИ ГРА НА ТА

(у гор ким ко ме ди ја ма Сла во ми ра Мро же ка,  
Анд же ја Ста сју ка и Не бој ше Ром че ви ћа)

Ау тор при сту па ана ли зи дра ма три сло вен ска пи сца по ла зе ћи 
од иде је „са мо про ти вреч ја“ из фи ло зо фи је ди ја ло га Мар ти на Бубе-
ра, од про ми шља ња Ема ну е ла Ле ви на са и Бер нар да Вал ден фел са о 
ту ђин ству и стра ном, као и иде је Вик то ри је Кра сних о пси хо ло шким 
аспек ти ма стре са при адап та ци ји дру гој кул ту ри. Ау то ри ко ме ди-
ја при ка зу ју до шља ке са си ро ма шног европ ског Ис то ка на бо га том 
За па ду, њи хов од нос пре ма бо гат ству и бе ди, же љу за бо гат ством и 
страх од си ро ма штва, страх да не бу ду под ре ђе ни у све ту „за до вољ-
них“ За пад ња ка, што да ље во ди ко ле ба њу и вред но сти и чи ни ла ца 
њи хо вог иден ти те та. О раз ли чи тим аспек ти ма осе ћа ња сво га и 
ту ђег го во ре и са вре ме ни драм ски пи сци По ља ци Сла во мир Мро жек 
(Еми гран ти) и Анд жеј Ста сјук (Ноћ) те Ср бин Не бој ша Ром че вић 
(Брод љу ба ви). У драм ским пре и спи ти ва њи ма от кри ва се аси ме три-
ја по тре ба и же ља, огле да ју се про ме не у осе ћа њу при пад но сти, и 
ис по ља ва ју ам би ва лен ци је у осе ћа њи ма при пад но сти, при хва та ња 
и од ба ци ва ња се бе и Дру гих.

Кључ не ре чи: еми гран ти, дра ма, при пад ност, са мо про ти вреч-
је, Дру ги.

Са вре ме ни свет са из ме ша ним на ци ја ма и ве ра ма, са „раз ли ве ним“ 
пол ним ори јен та ци ја ма и крај ње ре ла ти ви зо ва ним уз ра сним раз ли ка ма 
чи ни сва пи та ња иден ти те та и стра но сти ви ше стру ко сло же ним. Зе мље не-
ка да шњих за пад них осва ја ча су по ста ле при вла чан циљ по том ци ма не ка-
да шњих „ди вља ка“ ко ји су по же ле ли да до би ју део њи хо вог бо гат ства. За 
раз ли ку од ста бил них од ре ђе ња „свој“ vs. „туђ“ у до ба ко ло ни за то ра и ко-
ло ни зо ва них, да нас су ка те го ри је иден ти те та ма ње ја сне, јер је мно го љу ди 
на пу сти ло ме ста ра ни јег бо рав ка. До шља ци из ра зних зе ма ља у но вом кра-
ју по ста вља ју се би слич на пи та ња о сво ме та мо и сво ме ов де, о ту ђем ов де 
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и ту ђем та мо. Рет ко пре и спи ту ју ћи раз ло ге пре се ље ња, они са ме ра ва ју не-
ка да шње ма шта ри је и ре ал не мо гућ но сти, мер ка ју ко ли ко им је ов де бо ље, 
раз ми шља ју шта ће за си гур но до би ти а шта мо жда мо гу да осво је, шта 
ва ља чи ни ти, шта тре ба жр тво ва ти, а шта се у но вом окру же њу не сме жр тво-
ва ти. То су те шка пи та ња ко ји ма се еми гран ти вра ћа ју и тра же од го во ре у 
кру гу се би слич них до шља ка. 

Иде је Фи ло зо фи је ди ја ло га ов де пред ста вља ју по ла зну тач ку да љег 
раз ма тра ња. Мар тин Бу бер, у књи зи Ја и Ти го во ри о Су бјек ту ко ји не ко-
му ни ци ра у од но су Ја – Ти, па од ре ђу је „са мо про ти вреч је“ у од но су пре ма 
са мо ме се би: 

– Ка да чо век не успе ва да ове ри а при о ри од но се у све ту, ка да не 
омо гу ћи да ње го во уро ђе но Ти де лу је и бу де оства ре но у до ди ру са Ти 
ко је су сре ће, он да се оно по су вра ћу је уну тра. Раз ви ја се у до ди ру са оним 
што по при ро ди не мо же да бу де пред мет, са Ја, то јест раз ви ја се та мо 
где уоп ште не ма ме ста за раз вој. Та ко на ста је кон фрон та ци ја са са мим 
со бом ко ја не мо же да бу де од нос, при сут ност, стру ја ње ре ци проч ног 
де ло ва ња већ је ди но са мо про ти вреч је. Чо век мо же по ку ша ти да га про-
ту ма чи као не ки од нос, на при мер, као ре ли ги о зни, да би се ис тр гао из 
стра ве двој ни штва, но увек из но ва от кри ва вар љи вост ту ма че ња (BuBer 
1977: 84).

Пи та ње ко је ће би ти раз мо тре но у три тра ги ко ме ди је, ти че се при ро де 
тог са мо про ти вреч ја. Да ли се та кон фрон та ци ја са са мим со бом об ли ку је 
и као осе ћа ње ту ђин ског у се би, а ко је је иза зва но ту ђин ством у све ту ко ји 
ни је свој. 

Са мо про ти вреч је, те шко ће у са мо о дре ђе њу су по ве за не са бо лом не при-
па да ња. Си ро ма шном до шља ку но ва сре ди на је ви ше стру ко ту ђа – тај свет 
је бо га ти ји од све та из ко га до ла зи, до шљак га не раз у ме, у ње му он ни је 
при хва ћен, ни ти зна ка ко да га учи ни сво јим. До шао је да би у но вој сре ди ни 
на шао бо љи так, али га му чи сум ња да ли ће же ље но бла го ста ње да до стиг-
не као осо ба ко ју не при хва та ју као рав но прав ног чла на за јед ни це. Та ква 
ини ци јал на по зи ци ја отва ра ла нац сум њи и на да, стра хо ва и хра бро сти, 
оча ја и са мо у ве ре но сти ко ји об у хва та ју и од но се са дру ги ма, нај че шће се би 
слич ни ма, ко ји та ко ђе па те због не при хва та ња и са мо про ти вреч них од но са 
са око ли ном.

Тра ги фар се, цр не ко ме ди је (Stayn 1962), тра ги ко ме ди је (GutKe2005) о 
ко ји ма ће би ти реч, са др же гру бо сти ко је су део по гле да еми гра на та на себе 
и на свет у ко ји су до шли. Ко ме ди о гра фи при ка зу ју исто вре ме но по сто ја ње 
су прот них ме ха ни за ма – са јед не стра не се по ја ча ва соп стве ни иден ти тет 
по ја ча ва њем ту ђин ства пре ма сви ма ко ји су око ло, а са дру ге стра не, ума њу-
је се ту ђин ство при ла го ђа ва њем зах те ви ма но ве сре ди не. До шљак са пе ри-
фе ри је бо га тог све та у цен тру све та бла го ста ња је при мо ран да про тив но 
сво јој во љи пре у ре ђу је сво је по гле де на свет. Ду брав ка Угре шић је ис та кла 
па ра док сал ност жи вот не си ту а ци је еми гран та, ко ји бе же ћи од при ла го ђа вања 
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у сво јој сре ди ни мо ра да при ста је на ве ће ком про ми се у све ту ко ји ни је ње-
гов (uGrešić1996). 

Жи вот до шља ка у ту ђем све ту пун је „са мо про ти вреч ја“, ка ко би ре као 
Мар тин Бу бер. На те ме љи ма фе но ме но ло ги је Ема ну ел Ле ви нас раз ви ја иде ју 
о стра но сти (ту ђин ству), као иде ју о не ста би ли зо ва ном, не пре ста ном од ре-
ђи ва њу слич но сти и раз ли ка у од но су на дру гог, али из два ја слу чај ка да због 
ап со лут не по тре бе за из два ја њем дру гог, су бјект гу би ста би лан осло нац и 
мо гућ ност са мо о дре ђе ња, уме сто че га му је ди но пре о ста је од ре ђе ње по-
сред ством дру го га (Prole 2010: 214–215). Са им пе ра тив ним тра же њем ту ђег, 
стра ног, па ра док сал но, по ја вљу ју се про бле ми са мо о дре ђе ња, па та кву осо-
бу и од ре ђу ју Дру ги. У си ту а ци ји до шља ка тај Дру ги, нај бли жи је сте су сед 
– до шљак, ко ји го во ри се би слич ни ма ка кви су и они. 

Уво дим по јам „пре ко мер но ства ра ње ту ђин ства“ у по гле ди ма до шља-
ка, ка ко бих пре ци зи рао Ле ви на со ве иде је о осо ба ма ко је, па ра док сал но, 
као ту ђин ци са ми по чи њу да при пи су ју ту ђин ске иден ти те те. Али, по свој 
при ли ци, ствар је и сло же ни ја, јер до шљак не же ли да веч но оста не ту ђи нац. 
Он, по ред от по ра при ла го ђа ва њу, те жи да уки не сво је ту ђин ство, те да у том 
ту ђем пре ста не да се осе ћа као не по зва ни стра нац, јер же ли да се осе ти као 
„свој на сво ме“. И ту се кон кре ти зу је Бу бе ров по јам „са мо про ти вреч ја“. што 
не мач ки фи ло ло зоф Бер нард Вел ден фелс на зи ва „ту ђин ством ко је се ши ри 
ка уну тра“. 

Из до жи вља ја не при пад но сти про из ла зе те ско ба, увре ђе ност и за вист, 
спрем ност на од сту па ње од мо рал них пра ви ла ко је укљу чу је вре ђа ње дру-
гих, а у не ким слу ча је ви ма и на сил но по на ша ње. Увре де и ци нич ни ко мен-
та ри су део го во ра тих ју на ка, али по сто ји и јед на ви ша, све ви де ћа иро ни ја 
са мих ко ме ди о гра фа ко ји драм ским си ту а ци ја ма оцр та ва ју свој по глед. 

1.еМигранти.Ко ме ди ју у јед ној сце ни Еми гран ти (1974) Сла во мир Мро-
жек је на пи сао у до бро вољ ној еми гра ци ји у Ита ли ји као пи сац ко ји ни је био 
при ну ђен да бе жи из со ци ја ли стич ке Пољ ске. У ко ма ду дво ји ца еми гра на та 
за јед но жи ве у јад ној со би ци у не ка квом по дру му не где у За пад ној Евро пи. 
У тек сту не ма ет но мар ке ра ко ји јед но знач но упу ћу ју на зе мљу из ко је су 
они до шли, што је ве о ма ра ши ри ло асо ци ја тив не мо гућ но сти по ве зи ва ња 
тих ју на ка са ра зним на ро ди ма. Иа ко је ко мад на стао у вре ме хлад ног ра та 
и по де ље не Евро пе, што у ко ме ди ји ни је на гла ше но, она и по сле ве ли ких 
по ли тич ких про ме на оста је пот пу но ак ту ел на, бу ду ћи да су се у бо га тој 
Евро пи по ја ви ли не ки но ви еми гран ти. Да је ова дра ма још све жа и за ни-
мљи ва све до чи и чи ње ни ца да се још игра у Евро пи. Еми гран ти су у Ср би ји 
нај че шће по ста вљан Мро же ков ко мад1. 

1 Пре ми је ре Еми гра на та су по ста вља не у Бе о гра ду (Ате ље 212, 1975), Сом бо ру (На-
род но по зо ри ште, 1975), Зре ња ни ну (На род но по зо ри ште „То ша Јо ва но вић“, 1976, 1995), 
За је ча ру (На род но по зо ри ште Ти моч ке кра ји не, 1987), Ужи цу (На род но по зо ри ште, 1988), 
Бе о гра ду (БДП, 1991), Ле сков цу (На род но по зо ри ште, 1997), Вр шцу (На род но по зо ри ште 
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У Мро же ко вим Еми гран ти ма је по ка за но ка ко се из осе ћа ња не при-
пад но сти, ту ђин ства до шља ка ра ђа ју ра зни ти по ви те ско бе и бо ла због жи-
во та у ту ђи ни, у ко ме је са мо о ства ре ње те шко оства ри во. Дво је до шља ка 
раз ли чи тих по гле да на свет за јед но жи ве – АА је обра зо ван, а XX нео бра-
зо ва ни на јам ни рад ник са ки цо шки за ши ље ним ци пе ла ма и скло но шћу да 
стал но пот кра да свог су ста на ра и зе мља ка. У пр вој сце ни по ти ски ва ни бол 
ту ђин ства XX-а, нео бра зо ва ног ци ме ра, Мро жек при ка зу је кроз ње го во хва-
ли са ње да га је не по зна та ле по ти ца по из ла ску из ва го на по зва ла у ста нич-
ни то а лет да во де љу бав. АА у то не ве ру је и из ба цу је ла га ри је из при че XX, 
али иа ко овај зна да је при чу из ми слио, због раз об ли че не ла жи се осе ћа по-
вре ђе но, раз би ја фла шу и на ср ће на АА. Мро жек ду хо ви то по ка зу је ка ко се 
са мо про ти вреч је и не спрем ност на ре ал но са мо о дре ђе ње пре тва ра у фан та зму 
оства ре ња не чег не до ступ ног. АА зна да су обо ји ца гра ђа ни дру гог ре да, да 
жи ве у оску ди ци у сре ди ни ко ја их не при хва та, али ње гов про блем је ма њи, 
јер он ту сре ди ну це ни, док је XX на ив ни ји и при ми тив ни ји у сво јим ре ак-
ци ја ма, не све стан је под лих ме ха ни за ма ком пен за ци ја ко је га на во де да 
ми то ман ски из ми шља до га ђај да би се би дао вред ност ко ју при жељ ку је. 
Вик то ри ја Кра сних по во дом стре са при адап та ци ји дру гој кул ту ри пи ше о 
не ла год но сти ко ју пра ти гу би так ори јен ти ра (красных 2003: 329–330). Из ми-
шље ни су срет XX-а при кри ва ње го ву ствар ну под ре ђе ност, али от кри ва при-
кри ве ну же љу за сек су ал ном парт нер ком. 

Сла во мир Мро жек при ка зу је са мо два еми гран та. При бли жио их је 
жи во том у ис тој со би, али их је уда љио ци ље ви ма, по ступ ци ма и по гле ди-
ма на жи вот, при је че му АА као ин те лек ту а лац спрем ни ји да при хва ти 
ре ал ност и ствар но ме сто у ту ђем све ту. У жи во ту еми гра на та че ста су 
осе ћа ња по ни же ња, ко је Мро жек по ка зу је као опо зи ци ју са мо по што ва ња и 
ње го вог од су ства. Али не до ста так са мо по што ва ња не са др жи ме ло драм ске 
са жа љи ве еле мен те. Гут ке од су ство „сен ти мен тал ног“ од ре ђу је као свој ство 
тра ги ко ме ди је:

(...) не би тре ба ло да бу де те шко на пра ви ти раз ли ку из ме ђу нео бич-
не емо ци о нал не ме ша ви не „ту жне ве се ло сти“, та ко дра ге „сен ти мен-
тал ном“ до бу и до жи вља ја тра ги ко мич ног, по нај пре већ и за то што у 
„ту жној ве се ло сти“ не по сто ји свест о ко мич ном (GutKe 2005).

Обра зо ва ни ји АА на во ди XX-а да се би при зна сво је осе ћа ње ту ђин ства 
и од су ство са мо по што ва ња. Сла во мир Мро жек, са ве ли ким ко ме ди о граф ским 
да ром за о штра ва про блем до сто јан ства XX ко ри сте ћи ве о ма гру бу опо зи-
ци ју људ ског и жи во тињ ског у при ка зи ва њу не ко ли ко си ту а ци ја. Ка да АА 

„Сте ри ја“, 2002), Ба ња Лу ци (На род но по зо ри ште Ре пу бли ке Срп ске, 2005), Ни шу (На род но 
по зо ри ште, 2005) и Но вом Па за ру (Ре ги о нал но по зо ри ште, 2012 – две пре ми је ре ‒ 25. ма ја и 
20. сеп тем бра). У те а тро ло шкој књи зи Ја дви ге Соп чак о пољ ској аван гард ној дра ми у Ју-
го сла ви ји де таљ но се осве тља ва ју ин сце на ци је Еми гра на та у Ју го сла ви ји од 1975. до 1984. 
(SoPčaK 2001: 117–143). Број не су те а тро ло шке сту ди је о по став ка ма Еми гра на та у све ту. 
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про чи та ети ке ту на кон зер ви са ме сом ко ју је ње гов ма ње при ла го ђе ни зе мљак 
ку пио, он XX-у ка же да је то хра на за псе, што овај не при хва та од би ја ју ћи 
по ми сао да је на ба вио јеф ти ни је ме со за че тво ро но жне при ја те ље. Ка да по-
пу сти ар гу мен ти ма, он од би ја да је де оно што је за псе, јер ни је пас. 

XX-а од би ја увре ду да је жи во ти ња и у дру гим Мро же ко вим сце на ма. 
АА по зи ва ју ћи XX-а да пи ју, ка же за се бе да је сви ња, а ње гов друг не же ли 
да пи је, јер не при хва та да је он сви ња. Чуд на, вер бал на од бра на до сто јан ства 
по пу сти тек по што АА од рек не да је сви ња. Се бич ност и про ждр љи вост 
ко ју фи зич ки рад ник по ка зу је кри шом узи ма ју ћи ше ћер, ци га ре те, кон зер ве 
ко је ни је пла тио, пра ти и па то ло шки апе тит, ко ју ко ме ди о граф ре чи ма АА 
та ко ђе ту ма чи као цр ту жи во ти ња, али за тим до да је да жи во ти ње узи ма ју 
оно ли ко хра не ко ли ко им је по треб но да за до во ље глад. По мен жи во ти ња 
у овој при ли ци не иза зи ва љут њу XX-а, јер он зна да пот кра да свог су се да 
и да ни је у ње го вом ин те ре су да га по том пи та њу до дат но љу ти. 

Иа ко свом са го вор ни ку то не до зво ља ва, XX се бе на зи ва жи во ти њом 
осла ња ју ћи се на уста ље ни фра зе о ло шки из раз – да жи ви као пас. Нео че ки-
ва но је ка да при зна да пси жи ве бо ље од ње га. Ка да АА чу је за здрав стве не 
про бле ме ко је иза зи ва ју сва ко днев не ви бра ци је на те шком по слу XX-а и 
пи та га да ли је он чо век – су ге ри шу ћи му од го вор да ни је ни чо век, ни пас, 
ни сви ња, већ да је во, ту пи, глу пи, те гле ћи во, XX нај пре од би ја, али по том 
и при хва та. 

Не при ла го ђа ва ње но вој сре ди ни чи ни део по гле да на свет XX-а. Ње гов 
друг при ме ћу је да он не ће да учи је зик ко ји би му мо гао по мо ћи да на ђе и 
бо љи по сао и раз у ме љу де ко ји су око ње га. XX ка же да та ство ре ња ни су 
љу ди, а на сле де ће пи та ње АА где се он да на ла зе љу ди, XX ка же – код нас. 
Рад ник од би ја да ма кар ма ло овла да је зи ком за то што не же ли да се при бли-
жа ва стран ци ма, иа ко жи ви у њи хо вој зе мљи. Он очи глед но же ли да за др жи 
ба ри је ру ко ја га одва ја од љу ди ко је сре ће, што пред ста вља пре ко мер но бу ја-
ње осе ћа ња ту ђин ства. 

Ха ла пљив и про ждр љив, ве чи то у гр чу са ку пља ња све га што мо же 
џа бе да узме, фи зич ки рад ник XX се бе не ви ди у сре ди ни у ко јој жи ви. Он 
ту сре ди ну до жи вља ва са мо као из вор па ра ко је ће да са ку пи да би у род ном 
кра ју обе сно по ча стио су се де за ро ђен дан и са гра дио ку ћу. Због те фик са-
ци је, он жи ви у илу зи ји при вре ме ног жи во та у ко ме не при ме ћу је ствар ност, 
ко ја за ње га оста је ту ђа. Пољ ски ко ме ди о граф се гор ко под сме ва том осе-
ћа њу „при вре ме но сти“ ту ђин ства. У су шти ни, ХХ се оту ђио од све га – од 
свог кра ја, али и од про сто ра у ко ме, ве ру је, при вре ме но жи ви. „Са мо про-
ти вреч је“ XX-у от кри ва АА ка да му го во ри да не ће ни ка да оти ћи ку ћи, јер 
не мо же да про ме ни сво ју при ро ду. 

Ин те лек ту ал ца АА очи глед но бо ле се ћа ња на бив шу зе мљу, од ко је је 
он по бе гао као од не чег не до стој ног, а XX је хва ли, што љу ти обра зо ва ни јег 
зе мља ка. Ње му сме та што XX не ви ди да је свет у ко ме се на ла зе бо љи од 
оно га из ко га су до шли, сме та му што он же ли та мо да се вра ти, али му за ме ра 
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и што се стал но не че га се ћа. АА не же ли ни че га да се се ћа. Те ма се ћа ња у 
Мро же ко вој ко ме ди ји Еми гран ти за слу жу је до дат ну па жњу. 

2.ноћ: МаФијаШисаистоканазаПаДу. Отва ра ње гра ни ца из ме ђу држа-
ва со ци ја ли стич ког и ка пи та ли стич ког бло ка на пре ло му 1990-их го ди на, 
учи ни ло је очи глед ним ствар не раз ме ре раз ли ке из ме ђу лич ног бо гат ства 
љу ди са За па да и си ро ма штва жи те ља Ис то ка, али су се по ред уви да у не сра-
змер на ма те ри јал на бла га За па да и Ис то ка, ука за ле и раз ли ке у по гле ди ма 
на свет, аси ме три ја по тре ба и же ља љу ди у до не дав но по де ље ној Евро пи 
(ајДачић 2013: 316-317). 

Пи сац, пу то пи сац и есе ји ста Анд жеј Ста сјук је на пи сао дра му Ноћ: сло
вен скогер ман ска ме ди цин ска тра ги фар са (2005, Noc : słowi ań skogermań ska 
tra gi far sa medyczna) по на руџ би ни не мач ког по зо ри шта „Düssel dor fer Schau-
spi el ha us“, али она ни је об ја вље на на не мач ком.2 У окви ру ди плом ског ра да 
на за гре бач кој по ло ни сти ци о иза зо ви ма пре во ђе ња Ста сју ко ве Но ћи, Ми хо-
вил Па ви чић је по ну дио свој пре вод овог драм ског тек ста на хр ват ски је зик 
(Pavičić 2019: 13–61). Дра ма го во ри о гру бим мом ци ма са Ис то ка на За па ду, а 
у под на сло ву но си од ре ђе ње тра ги фар се, што упу ћу је на при ка зи ва ње до-
га ђа ја пу них не сре ће, али са под сме хом. Ста сју ков гор ко о смех ну ти ко мад 
се осла ња на ет нич ке сте ре о ти пе и уста ље не цр те Ру са и Не ма ца. При ка-
за ни су ру ски ма фи ја ши на За па ду ка ко без стра ха, жед ни бо га ће ња, кра ду 
и уби ја ју без огра ни че ња. Они мо гу све, а жр тве чи је ску пе ства ри они оти-
ма ју, до жи вља ва ју те кра дљив це као над љу де ко јих се ва ља пла ши ти. Али 
то ни су ни че ов ски над љу ди, то су не у стра ши ви раз бој ни ци и на сил ни ци 
ко ји не ми сле о мо ра лу, оба ве за ма и за бра на ма оти ма ња ту ђег. Они не осе-
ћа ју бол, ни ти их по га ђа бол оних ко ји им се на ла зе на пу ту. Њих чак не 
уз не ми ра ва ни по ми сао о мо гу ћим за кон ским ка зна ма и за тво ру. 

Ју на ци Ста сју ко ве тра ги фар се зна ју да су њи хо ви оче ви и де до ви у Дру-
гом свет ском ра ту по бе ди ли фа ши сте. Али про дор на Ис ток и вре ме де до ва 
са мо по ка зу ју на је зду ко ја се од ви ја у су прот ном сме ру – са Ис то ка на За пад. 
Оти ма чи, као но ви осва ја чи не при хва та ју чи ње ни цу да су се ро ди ли у делу 
све та по ра же ном у хлад ном ра ту, не при хва та ју тај по раз као ка зну, јер за тај 
по раз ни су лич но кри ви. Њи хов пси хо ло шки про фил не мо же се об ја сни ти 
ре сен ти ма ном, кив ном мр жњом пра ће ном за ви шћу и же љом за осве том, јер 
њих не по кре ћу за то мље на бол на осе ћа ња, њих во ди са мо не спу та на глад 
гра бљи ва ца. Они се не осе ћа ју кри вим, и не пам те крив ду, они са мо же ле 
да до ка жу сво ју моћ при сва ја њем ску пих ства ри. 

У дра ми не ма по слов них љу ди, га стер бај те ра, тр го ва ца, љу ди са Исто-
ка ко ји уред но пла ћа ју по рез на За па ду и ти хо жи ве. Го во ри се о оти ма чи ма 
и на сил ни ци ма ко ји уз не ми ра ва ју и пла ше За пад ња ке. Ста сјук је на сло вом 
Ноћ, већ ак ти ви рао онај део сим бо лич ких зна че ња ре чи ко ја упу ћу ју на 

2 Ова тра ги фар са је об ја вље на са мо у пре во ду на фран цу ски и че шки је зик (Les bar ba res 
sont ar rivés : tra gifar ce médi coger ma nosla ve. Mon tre uil-so us-Bo is 2008; Tři hry. Pra ha 2013).
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скри ва ње и зло чин. Иа ко је сво ју тра ги фар су на пи сао по на руџ би ни не мач ког 
те а тра, она ни је ула ги вач ки скло на са мо За па ду, она не кри је там не цр те 
обе су че ље не стра не. Текст тра ги фар се не су ди ни ко ме, он ну ди ви ђе ња, 
до жи вља је, ста во ве, и на во ди на раз ми шља ња о узро ци ма и по сле ди ца ма.

Ста сјук се осла ња на сте ре о ти пе о Ру си ма и Нем ци ма, али по под на сло-
ву Сло вен скогер ман ска ме ди цин ска тра ги фар са, мо гу ће је ет нич ко од ређе-
ње про ши ри ти и на дру ге Сло ве не. Тра ги фар са по чи ње хо ром ко ји го во ри 
о кра дљив ци ма са Ис то ка ко ји на За па ду ко ли ма раз би ја ју ви три не и кра ду 
зла то и бри ли јан те, али и о Ис то ку ко ме су са За па да по треб на са мо ко ла: 
„Мер це дес је сре ћан, јер мо ра да по ве ћа сво ју про из вод њу. Ау ди је та ко ђе 
сре ћан као и БМВ, јер мо дел X5 во зи син кра ља мол дав ских Ци га на“. 

Ет нич ки сте ре о ти пи у Ста сју ко вој тра ги фар си до би ја ју но ве ни јан се, 
ка да Нем ци за ви де Ру си ма јер ми сле да они све мо гу, да се ни че га не бо је, 
па се не бо је ни смр ти. Ре чи ма пољ ског пи сца, Нем ци, сма тра ју да је Ру си-
ма све до зво ље но, да су они ди вљи ис точ ња ци фа сци ни ра ни не мач ком тех-
ни ком, оп чи ње ни са вр ше ним ау то мо би ли ма и не из мер ним бо гат ством. 
Жур ба до шља ка у згр та њу бла га про из ла зи из же ље да што бр же на док на-
де све про пу ште но, што за до би ја и гро теск не цр те у пред ста вља њу ру ских 
ди вља ка ко ји ку ва ју ко кош са пер јем. Из ме шта ње из се бе са мо о дре ђе ња 
(waldenFelS 2002), у тра ги фар си се оства ру је кроз по ступ ке при сва ја ња 
ту ђих ства ри, јер је са мо о дре ђе ње од ба че но. 

У Ста сју ко вој тра ги фар си не при ка зу је се са мо на ва ла љу ди са Ис то ка 
на За пад, већ се по ми ње ка ко ра зна за пад на ро ба иде у зе мље бив шег ко му-
ни зма ко је су се пре тво ри ле у тр жи шта – „Ства ри те ку у из глад не ла ме ста 
Ис то ка“. Ау тор је иро ни чан у ис ти ца њу те све о бу хват не и не при род не гла-
ди, ко ја се мо же об ја сни ти је ди но по тре бом да се сим бо лич ки за до во љи 
по тре ба да се по се до ва њем пред ме та не ка ко до дир не бо гат ство За па да, 
по ни шти раз ли ка из ме ђу бо га тих и си ро ма шних и уско чи у ону срећ ни ју и 
имућ ни ју гру пу: „Чак и пси је ду из пла стич них чи ни ја Ча пи“.

Анд жеј Ста сјук све стра но са гле да ва и при ка зу је про ме не ко је на ста ју 
у раз ме ни бла га и бе де два бли ска, а раз ли чи та де ла Евро пе. Свет не у хва-
тљи вих не ма те ри јал них вред но сти је у ње го вој тра ги фар си сим бо лич ки 
пред ста вљен. Пи сац те људ ске вред но сти и свој ства по ве зу је са емо ци ја ма, 
сим бо лич ки – ср цем, ду шев но шћу – ду шом. Сим бо лич ко су прот ста вља ње 
те ла и ду ше, ср ца и те ла ука зу је на јаз, ко ји на сим бо лич ком и на ре ал ном 
ни воу мо же да се уки не, ка ко то по ка зу је при ча о Нем цу ко ме пре са ђу ју 
ср це про стре ље ног кра дљив ца са Ис то ка. У опе ра ци о ној са ли опе ри шу Нем-
ца, а да ва лац је про стре ље ни кра дљи вац, 24 го ди не стар мла дић са исто ка, 
бив ши сту дент гер ма ни сти ке. Уоп шта ва ју ћи спо зна ју о по тре ба ма, пи сац 
је згро ви то го во ри: Ис то ку тре ба ју ства ри, а За па ду тре ба кр ви. Ан ти те зе 
ду ше са те лом, те ла и ср ца функ ци о ни шу као пред ста ва о ра зли ци два све-
та, али и о мо гућ но сти њи хо вог спо ја. У том кон тек сту ја сан је и иро ни чан 
под на слов „ме ди цин ска тра ги фар са“. Ау тор су прот ста вља још и сло вен ско 
ср це не мач ком ра зу му, ис кре не емо ци је пре ци зном кри ти ци зму. Пи та ње 
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мо гућ но сти спо ја ових опо зи ци ја, сва ка ко на ди ла зи си жеј не окви ре са мог 
ко ма да и пред ста вља под сти цај за раз ми шља ње о ши рем, сло вен ско гер ман-
ском су че ља ва њу.

Суд би ну на стра да лог мла ди ћа, са раз ли чи тих та ча ка гле ди шта, по-
сма тра ју ње го во те ло и ње го ва ду ша. Њи хов ди ја лог пред ста вљен је и ви ду 
„ду е та“ те ла и ду ше. Сво је вр сно са мо пре и спи ти ва ње, при лич но лич ног то на, 
оно ипак уво ди и су че ља ва ње ис точ ног и за пад ног све та са сво јим фа сци на-
ци ја ма, ко је се од ра жа ва ју и на пла ну те ле сног и не те ле сног. У ду е ту те ла 
и ду ше по кој ног кра дљив ца Ру са, ду ша го во ри те лу да су му узе ли ср це и 
не го ду је што је ни ка да ни је слу шао ка да је го во ри ла да му ни су по треб не 
ма те ри јал не дра го це но сти и бри ли јан ти ко је мла дић кра де. А те ло, као за ступ-
ник мла ди ћа да је пред ност ср цу: „ср це је дра го це ни је“. Ду ша од вра ћа: „Ах, 
го во риш као Сло вен“. 

Ста сјук, да ље, тра ги фар сич но ре а ли зу је и спој два све та. Сло вен ско срце 
(Ру са) пре са ђу ју Нем цу. Те ло тра жи од бе смрт не ду ше да по се ћу је ср це не-
ка да за јед нич ког вла сни ка, а ду ша го во ри сти хо ве из Ге те о вог Фа у ста. Но ви 
вла сник ср ца са зна је да је ње гов да ро да вац био лош сту дент и да је крао ауто-
мо би ле, што иза зи ва ње гов страх: „Ох мо је ср це не ће из др жа ти“. Чи та лац 
или гле да лац већ зна за оп чи ње ност кра дљи ва ца ску пим ко ли ма, зна и да је 
по кој ни мла дић сту ди рао гер ма ни сти ку и чи тао Ге те о вог Фа у ста. Али у 
за вр шном одељ ку, по ми ња њем Мер це де са и Ге теа као сим бо ла ма те ри јал-
них и не ма те ри јал них вред но сти, они се ме ша ју. За пад, сим бо лич ки пред ста-
вљен вред но сти ма по тро шних до ба ра и ван вре ме ним вред но сти ма ства ра-
ла штва, у том бр ка њу и ме ша њу и сам за до би ја за ма гљен иден ти тет и та кву 
пред ста ву усва ја ју и они ко ји ни су Гер ма ни. Ко мад пољ ског пи сца са здан 
је на про ду же ној игри ме та фо ра, а иде ја о ме ша њу Мер це де са и Ге теа при 
кра ју ко ма да ак ту е ли зу је пи та ње о њи хо вим ствар ним и мо гу ћим ве за ма у 
да на шњем све ту Сло ве на и Гер ма на.

3. БроДљуБаВи:ПроституткесаистоканазаПаДу.Са вре ме ни срп ски 
дра ма тург Не бој ша Ром че вић про ду жа ва осо бе ну ли ни ју срп ске ко ме ди о-
гра фи је од Сте ри је и Ну ши ћа до гор ких ко ме ди је Ду ша на Ко ва че ви ћа, Алек-
сан дра По по ви ћа са тра ги фар сич ним ви ђе њем ствар но сти. За раз ли ку од 
ве ћи не Ром че ви ће вих ко ме ди ја, по све ће них су на род ни ци ма, ње гов ко мад 
Брод љу ба ви. Дра ма са пе ва њем (2006), од и гра ва се на бро ду ко ји пло ви 
Бал ти ком са на ци о нал но ша ро ли ком по са дом и пут ни ци ма3. Тај брод не 
при па да ни бо га том, ни си ро ма шном све ту, на ње му не ва же оба ве зу ју ће 
вред но сти са коп на, он пло ви у не ком ме ђу про сто ру све до зво ље но сти. 

3 Филм на пра вљен по овој ко ме ди ји по сце на ри ју Не бој ше Ром че ви ћа ре жи рао је 
Дар ко Ба јић са про ме ње ним на сло вом На ле пом пла вом Ду на ву (2008), и рад њом пре меште-
ном са Бал ти ка на Ду нав. По зо ри шне по став ке Ром че ви ће ве „дра ме са пе ва њем“ игра не су 
у два бе о град ска по зо ри шта ‒ Зве зда ра те а тру (2006) и Те а тру Вук (2012) и у На род ном по-
зо ри шту у Ни шу (2016).
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За раз ли ку од Мро же ко вих Еми гра на та и Ста сју ко ве Но ћи, ко је се деша-
ва ју у бо га том за пад ном гра ду, Ром че ви ћев го рак ко мад се де ша ва у не ком 
ме ђу про сто ру из ме ђу два све та – „на не ка да лук су зном тра јек ту ‘Крим хил да’“ 
ко ји пло ви из ме ђу Ли бе ка и Санкт-Пе тер бур га. Јед на од про сти тут ки на 
„бро ду љу ба ви“ то из ра жа ва ре чи ма: „Ми смо као Но је ва бар ка: ди вље зве ри 
ко је је Бог ство рио се би на сра мо ту. Или на за ба ву“. На бро ду уте хе за жи-
вот не не да ће тра же бо га ти Шве ђа нин Ка рол, Нем ци, из да вач са же ном, 
пи сац, про па ли тр го вац, удо ви ца, а на услу зи су им По љак Ја цек, Ру мун 
Ва сиљ, Ру ски ња Ни на, Че хи ња Ја на, још не у пу ће на но во до ве де на Срп ки ња 
Са ша. По де ла на бо га те за пад но е вроп ске кли јен те и „ро бо ве“ из си ро ма шни-
јег де ла Евро пе је спро ве де на до след но. Ни јед ном се не по ми њу ре чи про-
сти ту ци ја или про сти ту ка, али је ја сно да су ак те ри ко ји се по ја вљу ју већ 
у пр вој сце ни пред став ни ци нај ста ри јег за на та. Са зна ње да се не ба ве ча сним 
за ни ма њем, на рав но, не пра ти не ко ка ја ње или са мо пре кор, ни ти би ло ко ји 
вид са мо су о че ња. 

Же љу за уки да њем ту ђин ства вр ло ја сно од ре ђу је Бер нард Вал ден фелс 
– „ис кљу че ње стра ног по при ма ка рак те ри сти ке са мо и скљу че ња, та ко да 
вла сти то на по слет ку ни је ис по ру че но стра ном не го и са мом се би, ино стран-
ство се про ши ру је ка уну тра“ (Prole 2010: 71). Вал ден фел со во „ту ђин ство 
уну тар се бе“, ла ко је по ве за ти са агре сив но шћу пре ма се би слич ни ма, као 
и са „за ра зно шћу не при ја тељ ства“. У ме ђу соб ним раз го во ри ма да ва ла ца 
сек су ал них услу га до ми ни ра ју ци нич не увре де, ко је осе ћа ње не мо ћи пре тва-
ра ју у ла жну над моћ над се би слич ним осо ба ма дру ге на ци о нал но сти. Они 
су све сни да је брод љу ба ви ме сто на ко ме се од и гра ва при вре ме ни пре о бра-
жај у ко ме су на трен и они по жељ ни. Њи хов шеф ка же да на бро ду сви тра же 
про вод „сви хо ће да за бо ра ве ко су и шта су. То је наш по сао.“

У дра ми Не бој ше Ром че ви ћа, из ме ђу пла ће них уте ши те ља не ма са о-
се ћа ња. Већ у пр вој сце ни, ис точ но е вро пеј ци на бр о ду љу ба ви ме ђу соб но 
по ка зу ју ко ли ко се мр зе ча сте ћи јед ни дру ге увре да ма: „ђу бре ци ган ско“, 
„ло пов чи но ци ган ска“, „пољ ско псе то“, „куч ко ру ска“, „гов но пољ ско“, „Ру-
муни ло пу же“, „Па па био пе дер“, „Ти Че си су обич не пич ке“, „По ља ци пи-
ја не ку ка ви це“ и сл. Иа ко је на ци о нал на при пад ност пот пу но не ва жна за 
по сао ко јим се ба ве, ова кве увре де иза зи ва ју уз врат не увре де. Ту ђин ство у 
са ми ма се би, ко је не под но се, они пре тва ра ју у увре де „ко ле га“ ко ји де ле 
исту суд би ну. Без ослон ца да из ну тра се бе од ре де, они у све му ви де ту ђин-
ско и не при ја тељ ско ко је их раз два ја. Зна ко ви на кло но сти, не по сто је или 
се бр зо по ти ру. Ка да Ни на са ди сти Кар лу ка же да им се при кљу чи ла бив ша 
ба ле ри на, Срп ки ња Са ша, Ја цек са чу ђе њем про ве ра ва от ку да та ква су ро-
вост, јер је он ми слио да Ру си обо жа ва ју Ср бе. Она му од го ва ра: „Ко их је бе! 
То су по дла ци нај го ре вр сте. А ус то је и згод на.“ Ет нич ки сте ре о ти пи ла ко 
се пре тва ра ју у гад не увре де. Ја цек свој не у спех да сво је „пре ле по“ те ло про-
да за не ки не мач ки ка та лог об ја шња ва сво јим пољ ским по ре клом: „За то ме 
ова не мач ка ђу брад из бе га ва ју! Да сам не ка кав усра ни Хорст или Јир ген, 
или да сам црн чу га, већ бих одав но био у ‘Шпи глу’“.
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Брод љу ба ви је под на сло вом од ре ђен као дра ма са пе ва њем, са ка ба рет-
ским пе сми ца ма и не сла ним ша ла ма. Ром че вић је пре пу стио Ру ски њи и 
По ља ку да пе ва ју пе сму о бо га ти ма и си ро ма шни ма на кра ју 13 сце не: „Ми 
смо ро бе глад ни, ми смо ро бе глад ни! Ро бо ви смо глад ни!“ По ред раз ме не 
ис ку ста ва, пи сац је ис та као и фан та зме, ко је су ду го и иде о ло шки при стра-
сно фор ми ра не у ко рист За па да о нај бо љем и нај бо га ти јем све ту. 

У Ром че ви ће вом тек сту до и ста до ми ни ра раз ме на две гла ди за нов цем 
или тач ни је бо га ти јим жи во том и гла ди за не спу та ним за до вољ ством те ла. 
Али та раз ме на ни је јед но став на, јер сва ко у њу уно си сво је тра у ме и не за-
до вољ ства. Јед но од кључ них ме ста у овој цр ној ко ме ди ји чи ни ди ја лог 
Ја ни не са но во до шлом Са шом. Срп ки њу је не во ља до ве ла на бр од и она још 
ни је има ла ис ку ство са кли јен ти ма, па пи та ис ку сну Ја ну да ли јој се де си ло 
да не ка да ужи ва. Ова јој од го ва ра: „Чим пре ста неш да ми слиш о до сто јан-
ству и мо ра лу, поч неш да се осе ћаш бо ље. А кад се пот пу но од рек неш се бе, 
поч неш и да ужи ваш“.

СА ША: Ка ко се то чо век од рек не се бе?!
ЈА НА: Ох, то је ла ко. По ми сли че га се то од ри чеш. Не ма ту ни чег 

вред ног, за пра во. 

Са вет про ис те као из ис ку ства из ре чен је у же љи да не ис ку сна по чет ни-
ца лак ше пре ђе не ке оче ки ва не уну тра шње по вре де и ди ле ме. Иа ко се до бро-
на мер на пре по ру ка ти че до жи вља ја то ком сек су ал не услу ге ко ја ће се за-
вр ши ти и до би ја њем нов ча не на док на де, од ри ца ње од се бе је сте ра ди кал но 
ре ше ње ко је под ра зу ме ва бри са ње, ма кар у тој си ту а ци ји, све га лич ног – 
осе ћа ња, не скло но сти и скло но сти, же ља, осе ћа ња при пад но сти. Ако са вет 
о од ри ца њу од се бе, јер „не ма ни чег вред ног, за пра во“ не пред ста вља јед но 
са мо за ва ра ва ње, он да мо же мо да се упи та мо, да ли то „ја“ има вред ност у 
би ло ком од но су као „раз ме ни“. Срп ски ко ме ди о граф ни је слу чај но ода брао 
Брод љу ба ви као ме сто рад ње, ни ти је слу чај но од ре дио ак те ре свог ко ма да 
њи хо вом на ци о нал ном при пад но шћу, ко ју по ве зу је је ди но чи ње ни ца да су 
они глад ни бо га ти јег жи во та и да су због то га спрем ни да се од рек ну се бе. 

За њих не по сто ји до сто јан ство, већ са мо но вац. А од нос нов ца и ужи-
ва ња у још јед ној бит ној сце ни је ве зан за Са шу. Већ огу гла ле про сти тут ке 
са гну ша њем се од но се пре ма стал ном го сту Кар лу, бу ду ћи да зна ју ње го во 
на сил но по на ша ње ко је је јед ну де вој ку од ве ло и у са мо у би ство. Ка да Карл 
упи та Са шу ко ју му чи, да ли ужи ва, она му го во ри да ужи ва. 

КАРЛ: Ужи ваш, кур во, је ли? Да ви ди мо да ли и сад ужи ваш! 
СА ША: То! То! Ка ко ми је ле по! Је л’ то нај бо ље што умеш!? 
КАРЛ: Не смеш да ужи ваш за мо је па ре! Чу јеш!? Пре ста ни! 
СА ША: Е, баш ми је ле по! Ја че! Ја че! 

Карл сво јим на си љем фи зич ки по вре ђу је Са шу, али же на свој от пор пре-
тва ра у бес, и пре о бра жа ва га у ина џиј ско са кри ва ње бо ла да би га вра ти ла 
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си ле џи ји, ко ји је ди но не же ли да до пу сти да она сме да ужи ва у ње го вом 
на си љу. При де, ње га до дат но раз бе шња ва што она ужи ва за ње гов но вац, а 
ни је жр тва. Карл до би ја ср ча ни удар и ни ко не ма са ми ло сти.

*

Цр не ко ме ди је, тра ги ко ме ди је или тра ги фар се Сла во ми ра Мро же ка, 
Анд же ја Ста сју ка и Не бој ше Ром че ви ћа отва ра ју гор ке про бле ме иден ти те та, 
не ла год но сти, ту ђин ства и оту ђе но сти ко је ли ко ви до шља ка не уме ју да превла-
да ју. Су о ча ва ње са те ско ба ма у Ста сју ко вој тра ги фар си се од и гра ва и у од носи-
ма сво јих и ту ђих, а у ко ме ди ји Мро же ка и Ром че ви ћа – у од но си ма до шља ка.

У ана ли зи ра ним ко ме ди ја ма из осе ћа ња не при пад но сти се ра ђа ју ра зни 
ти по ви те ско бе и бо ла због жи во та у ту ђи ни, бо ла због нео ства ре но сти, 
са мо об ма на ко ји ма се тај бол при кри ва, али по ред до жи вља ва ња, тај бол 
по ста је део раз ме не, кроз гру бо сти и по вре ђи ва ње. Из до жи вља ја не при-
пад но сти про из ла зе те ско ба, увре ђе ност и за вист, спрем ност на вре ђе ње, 
по ни жа ва ње, па и на си ље.

Ко ме ди о гра фи чи ја су де ла уз гор ки смех ду бо ко про ни кли у су срет 
све то ва, при ка зу ју про тив реч не ме ха ни зме у жи во ту до шља ка, њи хо ве не-
ла го де и са мо про ти вреч ја, њи хо во пре ко мер но ства ра ње ту ђин ства, утврђи-
ва ња сво је је дин стве но сти, раз ли чи то сти, па и не при ја тељ ства о од но су на 
дру ге, али исто вре ме но, то ме про тив реч ну же љу да пре ста ну да бу ду ту ђи 
и од ба че ни. Упо ре ђи ва ње сво га и ту ђег је не пре ста но, сва ки су срет је при-
ли ка да се пред со бом, са со бом и са дру ги ма ис пи ту ју пи та ња сво га и ту-
ђе га, сво га ов де и сво га (са да већ њи хо вог) та мо, свог или ту ђег успе ха или 
не у спе ха. Фи ло зо фи ди ја ло га Бу бер и Ле ви нас, као и Вал ден фелс, фи ло зоф 
ту ђег да ли су под сти цај не окви ре за раз у ме ва ње де ла сло вен ских пи са ца.
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Деян В. Айда чич

О БО ЛЕ ЗНЕН НОМ ОПЫТЕ НЕ ПРИ НА ДЛЕ ЖНО СТИ  
СЛАВЯНСКИХ ЭМИ ГРАН ТОВ 

(в черных ко ме диях Сла во ми ра Мро же ка, Анд жея Стасюка  
и Не бойши  Ром че ви ча)

Р е з ю м е

В осно ву под хо да к пьесам трех со вре менных дра ма тур гов ав тор за кладыва-
ет идею «са мо про ти во ре чия» из «Фи ло со фии ди а ло га» Мар ти на Бу бе ра, идеи 
Эма нуэля Ле ви на са и Бер нар да Вальден фельса, те о ре ти ка чу ждо сти, а так же идеи 
Вик то рии Красных о пси хо ло гии стрес са при адап та ции к дру гой культу ре. Пред-
ме том ана ли за являются две пьесы польских ав то ров: «Эммигранты» (1974) Сла-
во ми ра Мро же ка, «Ночь: Славяноне мец кая ме ди цин ская трагикоме дия» (2005) 
Анд жея Стасюка, и «Ко рабль любви. Дра ма с пением» (2006) серб ско го дра ма тур-
га Не бойши  Ром че ви ча. Все три ав то ра от но ше ние к бо гат ству и нищете при ез жих 
с бед но го евро пейско го Во сто ка на бо гатый За пад опре деляют как стре мле ние к 
бо гат ству и страх нищеты, же ла ние не под чиняться ми ру «до вольных» жи те лей 
За па да, что в дальнейшем ве дет к ко ле ба ниям и фак то рам цен но стей и иден тич-
но сти. Сла во мир Мро жек, Анд жей Стасюк и Не бойша  Ром че вич так же по казыва ют 
в дра ма ти че ских пе ре осмысле ниях ас си ме трию по треб но стей и же ла ний, из ме не ния 
в чув стве при на дле жно сти и ко ле ба и ния ме жду приняти ем и не прияти ем са мо го 
се бе и дру гих.

Uni wersytet  Gdański 
Wydział Fi lo lo giczny 
Instytut Stu diów Klasycznych i Sla wistyki
de jaj d@gmail.co m
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Иван Не гри шо рац

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ НЕ МИ РИ И ИС КУ ШЕ ЊА  
МИ РО СЛА ВА ТИ МО ТИ ЈЕ ВИ ЋА:  

КА СЕ МИ О ТИ ЦИ СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ

Ау тор раз ма тра на уч ни опус исто ри ча ра умет но сти Ми ро сла-
ва Ти мо ти је ви ћа и кон ста ту је ре ле вант ност тог опу са за ши ри скуп 
дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка, а по себ но за се ми о ти ку срп-
ске кул ту ре. Тај на уч ни опус он пре и спи ту је уну тар раз ли чи тих 
проблем ских, па и те о риј ско-ме то до ло шких по ља ко је је, у по себ ним 
фа за ма сво га раз во ја, Ти мо ти је вић отва рао на из у зет но за ни мљив 
и про во ка ти ван на чин. Је дан круг ње го вих сту ди ја са чи ња ва ју мо-
но гра фи је о срп ским цр ква ма и ма на сти ри ма (Цр ква Све тог Ге ор
ги ја у Те ми шва ру, 1996; Ма на стир Кру ше дол, 2008), а у том по гле ду 
Ти мо ти је вић сле ди основ не иде је Па вла Фло рен ског о се ми о тич кој 
сло же но сти цра ка ва и ма на сти ра, а ува жа ва и ра ни је до при но се срп-
ских на уч ни ка у том до ме ну (Вељ ко Пе тро вић, Ми лан Ка ша нин, 
Во ји слав Ј. Ђу рић, Де јан Ме да ко вић, Во ји слав Ко раћ и др.), као и 
до ме те мо дер не на у ке о умет но сти, Дру ги круг се од но си на исто-
ри о граф ску син те зу у про у ча ва њу срп ског ба рок ног сли кар ства 
(Срп ско ба рок но сли кар ство, 1996), а ње гов при ступ је на гла ше но 
те о риј ски, по е тич ки и ико но граф ски ори јен ти сан, чак са из ве сним 
еле мен ти ма оног ти па стил ских ана ли за ко је се мо гу до ве сти у ве зу 
и са иде јом Хајн ри ха Вел фли на о умет нич кој исто ри ји ‘без име на’. 
Тре ћи про блем ски круг ве зан је за ис тра жи ва ње исто ри је сва ко-
днев ног жи во та и при ват но сти у срп ској кул ту ри XVI II ве ка (Рађа
ње мо дер не при ват но сти: При ват ни жи вот Ср ба у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка, 2006), ко јим се овај исто-
ри чар умет но сти, сво јим дра го це ним до при но сом при дру жио оним 
срп ским исто ри ча ри ма ко ји су ишли тра гом ис тра жи вач ких пу те ва 
и про гра ма Фи ли па Ари је са и Жор жа Ди би ја. Од те књи ге Ти мо-
ти је вић се, ме ђу тим, опре де љу је за тер ми но ло шка ре ше ња ко ја не 
мо же мо оце ни ти као на пре дак у про у ча ва њу осе тљи ве про бле ма-
ти ке на ста ја ња на ро да и на ци ја: тра ди ци о нал ни ји кон цепт ко ји 
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под ра зу ме ва три ја ду пој мо ва ‘ет нич ка ма са’, ‘на род’ и ‘на ци ја’ ау тор 
тек ста сма тра мно го при ме ре ни јим и опе ра тив ни јим не го што је 
то би нар ни мо дел ‘ет ни ја’ и ‘на ци ја’ ко јем се Ти мо ти је вић са свим 
при кло нио. Онај пр ви, три јад ни мо дел је при ла го ђен епо си ко ја 
на сто ји да очу вао ра зно ли ко сти све та, док је овај дру ги, би нар ни 
мо дел при ме ре ни ји епо си ко ја хо ће да оба ви уни фи ка ци ју све та, те 
да по ни шти ле по ту раз ли ка за ко је епо ха гло ба ли за ци је ви ше не ма 
слу ха. Че твр ти про блем ски круг ве зан је за кул ту ру и по ли ти ку 
се ћа ња, а Ти мо ти је вић је на чи нио спе ци фич ну сту ди ју јед ног слу-
ча ја ве за ног за обе ле жа ва ње пра зни ка Срп ске Цве ти (Та ков ски уста
нак – Срп ске Цве ти: О јав ном за јед нич ком се ћа њу и за бо ра вља њу 
у сим бо лич кој по ли ти ци зва нич не ре пре зен та тив не кул ту ре, 2012) 
по ка зу ју ћи ка ко се др жав ном по ли ти ком утвр ђу је не са мо фе но мен 
се ћа ња не го и фе но мен за бо ра вља ња уну тар ре пре зен та тив не кул-
ту ре не ке дру штве не за јед ни це. И ко нач но, пе ти про блем ски круг 
ко ји је сво јим мо но гра фи ја ма по крио Ми ро слав Ти мо ти је вић одно-
си се на про у ча ва ње опу са јед ног ве ли ког сли ка ра ба рок не епо хе 
(Те о дор Кра чун, 2019), епо хе ко јој је овај дра го це ни ис тра жи вач 
по све тио нај ве ћи део сво је ис тра жи вач ке па жње. У свим овим про-
блем ским по љи ма овај исто ри чар умет но сти је увек от кри вао скри-
ве не мо гућ но сти ино ви ра ња са знај ног по ступ ка и на прет ка те о-
риј ско-ме то до ло шког об ли ка ми шље ња. Због то га, а по себ но због 
са зна ња до ко јих је сво јим ис тра жи ва њи ма до ла зио, Ми ро слав 
Ти мо ти је вић ће у јед ној све о бу хват ној се ми о ти ци срп ске кул ту ре 
за у зи ма ти ве о ма ва жно и дра го це но ме сто.

Кључ не ре чи: сли кар ство, умет ност, исто ри ја умет но сти, цр кве 
и ма на сти ри, ба рок, на род, на ци ја, ет нич ка ма са, ет ни ја, исто ри ја 
при ват но сти, кул ту ра и по ли ти ка се ћа ња, те о ри ја и ме то до ло ги ја, 
дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке, се ми о ти ка срп ске кул ту ре.

Ми ро слав Ти мо ти је вић (1950‒2016) је сте, оди ста, јед на ле па рет кост и 
нео бич на дра го це ност срп ског не са мо исто риј ско-умет нич ког не го и, шире 
по сма тра но, дру штве но-ху ма ни стич ког на уч ног ам би јен та. Пре вас ход но 
исто ри чар умет но сти, он је у сво јој стру ци и на у ци гра дио обра сце по у зда-
ног, уте ме ље ног и са знај но ве о ма под сти цај ног ис тра жи ва ња, али је исто вре-
ме но опре зно и про ми шље но гра дио ис ко ра ке из ван до сег ну тог те о риј ско-
-ме то до ло шког окви ра, на сто је ћи да стру ку отво ри ка знат но ши рим исто-
ри о граф ским про сто ри ма. А на тим ши рим ис тра жи вач ким про сто ри ма 
ука за ле су се пер спек ти ве у ко ји ма се још ин тен зив ни је мо гу са гле да ти 
ли ни је су сре та ња и про жи ма ња умет но сти и дру гих об ли ка кре а тив но сти. 
Мо жда је упра во ова по след ња чи ње ни ца она ко ја ме је охра бри ла да и ја, као 
чо век по све ћен ка ко пе снич ком и књи жев ном ства ра ла штву та ко и њи хо вом, 
пре вас ход но те о риј ском, кри тич ком и исто риј ском про у ча ва њу, смог нем 
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сна ге да ис ка жем оно по што ва ње ко је осе ћам за не што ста ри јег, пре ра но оти-
шлог ко ле гу, исто ри ча ра умет но сти Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа. 

Озбиљ не им пли ка ци је из у ча ва ња кул ту ре у нај ши рем сми слу, им пли-
ка ци је ко је је ње гов на уч ни опус не са мо ну жно са др жа вао не го и не пре-
ста но у раз вој ном сми слу под сти цао, отва ра ју ши рок про стор про ми шља ња 
ње го вог де ла не са мо у ис кљу чи вим окви ри ма исто ри је умет но сти не го и 
исто ри је срп ске кул ту ре уоп ште. Оту да сма трам да су о ча ва ње са ње го вим 
ис тра жи вач ким по љи ма, са знај ним до ме ти ма и те о риј ско-ме то до ло шким 
ис ку ше њи ма мо же би ти дра го це но и за кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња нај ши рег 
мо гу ћег спек тра, укљу чу ју ћи и про стор ис тра жи ва ња књи жев но сти. У томе 
пре по зна јем не што што се нај пре ци зни је мо же име но ва ти се ми о ти ком срп-
ске кул ту ре, а то је област у ко јој ја сно ви дим ве ли ки зна чај укуп ног опу са 
Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа. Исто вре ме но то је и област у ко јој се су сре ћу 
про у ча ва о ци срп ске исто ри је, фол кло ра, књи жев но сти, је зи ка, оби ча ја, мен-
та ли тет ских обра за ца, умет но сти, об ли ка са зна ња и вред но ва ња све та, као 
и све га оно га што мо же мо об у хва ти ти пој мом кул ту ре у нај ши рем сми слу. 
На том про стра ном, али вр ло осе тљи вом под руч ју ис тра жи ва чи из вр ло 
раз ли чи тих стру ка има ју шта да ка жу јед ни дру ги ма или јед ни о дру ги ма. 

1. теоријскаиМетоДолоШкаШирина. Пр во што ва ља уо чи ти у укуп ном 
на уч ном опу су Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа је сте нео бич на те о риј ска ши ри на 
и ме то до ло шка ра зно вр сност ко ју је овај ис тра жи вач ис ка зи вао. Ње го ва глав-
на де ла се те о риј ско-ме то до ло шки та ко ме ђу соб но раз ли ку ју да мо же мо 
уо чи ти за сту пље ност не ко ли ко основ них мо де ла про у ча ва ња: ау тор се ни-
ка ко ни је за до во ља вао са мо јед ним мо гу ћим ти пом при сту па фе но ме ну умет-
но сти, а кад би до се гао из ра зи тост не ког од ме тод ских по сту па ка он би 
по том на сто јао да из гра ди та кве ино ва ци је ко је би не што бит но по ме ри ле 
у на чи ну раз у ме ва ња не са мо од ре ђе них ти по ва умет нич ких де ла не го и 
фе но ме на умет но сти уоп ште. То на сто ја ње је че сто укљу чи ва ло и та кво 
про ши ре ње ме то до ло шког по ља у ко јем, у том про ши ре њу, бит но се ме ња 
на чин те о риј ског са гле да ва ња пој ма умет но сти и кул ту ре. Ње гов укуп ни 
ства ра лач ки опус је, сто га, са др жа вао из ве сну кон цеп ту ал ну ло ги ку и раз вој ну 
пу та њу ко ја по ка зу је и до ка зу је да је реч о оди ста не сми ре ној ис тра жи вач-
кој ра до зна ло сти ко ја је не пре ста но тра га ла за про ме на ма и раз ли ка ма у 
на чи ну кон сти ту и са ња пред ме та про у ча ва ња. Та ква те о риј ско-ме то до ло шка 
ши ри на и ди на ми ка је сте са ма по се би из ра зи та и не сум њи ва вред ност. Она, 
не спор но, све до чи о ау то р ској све сти о то ме да се ни ка квим, ма ко ли ко уса-
вр ша ва ним мо ни стич ким об ли ци ма при сту па не мо же до кра ја ис цр пе ти 
фе но мен умет но сти не го да се са мо ра зно вр сним, плу ра ли стич ким мо де-
ли ма раз у ме ва ња и ту ма че ња мо гу на чи ни ти ва жни ко ра ци уна пре ђе ња 
све у куп ног са зна ња умет но сти и кул ту ре. 

Већ је дан ла ки и ле ти мич ни по глед на оне нај ва жни је Ти мо ти је ви ће ве 
сту ди је по ка зу ју ко ли ко су тач не из не се не кон ста та ци је. Је дан ток ње го вих 
ис тра жи ва ња во дио је ка са гле да ва њу умет нич ке ком плек сно сти и об у хват-



178

но сти цр кве ног жи во та и хра ма као сло же них умет нич ких и се ми о тич ких 
це ли на. На та квом об ли ку кон цеп ту а ли за ци је пред ме та ис тра жи ва ња уте-
ме ље на су два ве ли ка ис тра жи вач ка ре зул та та ко ја је Ми ро слав Ти мо ти је вић 
оства рио: реч је о књи га ма Цр ква све тог Ге ор ги ја у Те ми шва ру (Ма ти ца 
срп ска, Но ви Сад 1996) и Ма на стир Кру ше дол 1–2 (ИК „Дра га нић“ – По кра-
јин ски за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, Бе о град – Но ви Сад 
2008). Ове две књи ге сва ка ко пред ста вља ју узор ни об лик пр вог Ти мо ти је ви-
ће вог те о риј ско-ме то до ло шког обра сца, а он је по ка зао ка ко ва ља оба вља ти 
ис тра жи ва ња свих оних аспе ка та ко је укљу чу је та ко сло жен кул тур ни и 
се ми о тич ки фе но мен као што је цр ква или ма на стир. Ме то до ло шки по сма-
тра но та кав фе но мен је под ра зу ме вао ве о ма раз ли чит низ по сту па ка и из гра-
ђе них по себ них ве шти на, а све њих је Ми ро слав Ти мо ти је вић имао у свом 
ства ра лач ком ха би ту су у ви ше не го до вољ ној ме ри, па су са знај ни ре зул та ти 
овог ње го вог по ду хва та ве о ма ви со ки и на да све по у зда ни. 

Ње го ва сту ди ја Цр ква све тог Ге ор ги ја у Те ми шва ру већ је ја сно по каза ла 
је дан спе ци фич ни об лик об је ди ња ва ња раз ли чи тих ме тод ских про це ду ра 
и хер ме не у тич ких спо соб но сти. С јед не стра не, тај ис тра жи вач ки по ду хват 
је укљу чи вао спрем ност на стр пљи ви ар хив ски рад и ре ша ва ње чи та вог 
ни за пи та ња ко ја се по ја вљу ју у хо ри зон ту чи сто до ку мен тар ног и фак тич-
ког ста ња ства ри, а са мим тим и, услов но ре че но, нео по зи ти ви стич ког разу-
ме ва ња умет но сти, па је у том по гле ду Ти мо ти је вић ве о ма успе шно ре ша вао 
про бле ме као што су ре кон струк ци ја осни ва ња цр кве не оп шти не, опис по-
сте пе не из град ње цр кве, ши ре ње цр кве но-оп штин ског зда ња и чи тав низ 
по сло ва ве за них за ра зно вр сне функ ци је срп ске цр кве у те ми швар ском пред-
гра ђу зва ном Фа бри ка. Скру пу ло зност са ко јом је Ти мо ти је вић ис тра жи вао 
мно штво до ку ме на та до ве ла је до по у зда них и не по бит них са зна ња по сле 
ко јих пре ста ју сва ка на га ђа ња и ола ко из ре че не оце не ко ји ма су би ли скло ни 
они ко ји не зна ју ка ко сто је ства ри. Ме то до ло шки циљ ова квих ис тра жи ва ња 
ве зан је пр вен стве но за утвр ђи ва ње чи ње ни ца, а њих је ис тра жи вач та ко 
кон сти ту и сао да се по сле ове књи ге мо же ре ћи ка ко је пот пу но за о кру же на 
чи та ва при ча о јед ној од три ју срп ских цр ка ва у Те ми шва ру (оста ле две су 
Са бор на цр ква Ваз не се ња Го спод њег у са мом цен тру гра да и Цр ква све тог 
Ни ко ле у Ме ха ли), и то на нај о збиљ ни ји, стро го на у чан, чак нео по зи ти ви-
стич ки пре ци зно де фи ни сан на чин. Мо гу ћа су, да ка ко, не ка но ва са зна ња 
о по је ди но сти ма овог умет нич ког спо ме ни ка, али је у осно ви чи ње нич но и 
до ку мен тар но ис тра жи ва ње оба вље но та ко да му при го во ра, бар за са да, 
не ма. Мо гу се но ва са зна ња све му то ме до да ва ти и на њих се на до гра ђи ва-
ти, али те шко да би се шта ту мо гло озбиљ ни је оспо ри ти или по ме ри ти. 

С дру ге стра не, из ра да ове мо но гра фи је под ра зу ме ва ла је и из ра зи ту 
ау то ро ву спо соб ност херменeутичког за хва та у са му умет нич ку, па и ши ру 
се ми о тич ку суп стан цу ове цр кве, пре све га ико но ста са, ико на и зид ног 
сли кар ства (у сре ди шту па жње су, да ка ко, ра до ви Ни ко ле Не шко ви ћа), али 
и мно гих дру гих ар те фа ка та цр кве ног ен те ри је ра, а по го то во све га оно га 
што се чу ва у ри зни ци: пу ти ри, око ва на је ван ђе ља, ки вот, пе то хлеб ни ца, 
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кр сто ви, ка ди о ни це, кан ди ла, чи ра ци, ри пи де, пла шта ни це, све ште нич ке 
оде жде, ру ко пи сне књи ге, ико не, пор тре ти и сл. Ме то до ло шки циљ ова квих 
ис тра жи ва ња да лек је од сва ког об ли ка нео по зи ти ви стич ке оп се си је чи ње-
ни ца ма, а ау тор се уду бљу је у на чи не раз у ме ва ња и ту ма че ња ли ков ног 
је зи ка, те по себ них се ман тич ких ефе ка та на ста лих у спе ци фич но сти ма ових 
ар те фа ка та пре по зна тих на фо ну ши ре схва ће не срп ске пра во слав не цр кве не 
умет но сти, по себ но оне раз ви ја не у Хаб збур шком цар ству. На осно ву та квог 
спо ја две ју, по ма ло опреч них ме то до ло шких пу та ња, Ми ро слав Ти мо ти је-
вић је и мо гао да до пре до моћ них на уч них уви да, као што је мо гао и да кон-
ста ту је ка ко по ме ну ти храм „ни је ло кал на па ро хиј ска цр ква, не го је дан од 
ис так ну тих спо ме ни ка срп ског на ро да у Ру му ни ји“ (тиМотијеВић 1996а: 181). 
Ова кав за кљу чак де лу је са свим уоп ште но, али кад се зна шта је све ње му 
прет хо ди ло, он да је та уоп ште ност, за до бив ши из у зет но чвр сту и ста бил ну 
под ло гу, по ста ла са вр ше но ар гу мен то ва на и чак не по ре ци ва. 

Нај ви ше до ме те у ба вље њу фе но ме ни ма цр ка ва, тј. ма на сти ра Ти мо-
ти је вић је оства рио у мо но гра фи ји Ма на стир Кру ше дол. Сле де ћи ри го ро зни 
обра зац ко ји је из гра дио у сту ди ји о хра му у те ми швар ској Фа бри ци, он је у 
по то њој сту ди ји при сту пио ма на сти ру ко ји по се ду је не ве ро ват но бо гат ство 
нај ра зли чи ти јих ар те фа ка та, до ку ме на та и све до чан ста ва, и то оних од нај-
ве ћег кул тур ног и на ци о нал ног зна ча ја. У ода би ру те ме, чи ни ло се да је ау тор 
по сту пио на крај ње ра ци о на лан и про ми шљен на чин, по шту ју ћи исто вре-
ме но и соп стве ну по тре бу за све ве ћим ства ра лач ким иза зо ви ма. Ње го ва 
раз вој на пу та ња ишла је не сум њи во до бром, уз ла зном ли ни јом: од јед не те-
ми швар ске, град ске, тач ни је при град ске и пе ри фе риј ске цр кве не сум њи вог 
зна ча ја он је кре нуо ка ве ли ком ма на сти ру и за ду жби ни све то род не, вла дар-
ске ло зе Бран ко ви ћа, тј. до шао је до хра ма од нај ве ћег зна ча ја за на ци о нал-
ну кул ту ру. У том сми слу, ни је слу чај но то што је Ти мо ти је вић ода брао без 
сум ње нај ва жни ји фру шко гор ски ма на стир са нај бо га ти јом и нај сло же ни јом, 
та ко ре ћи не ис црп ном ис тра жи вач ком гра ђом; уз то, тре ба има ти на уму и 
чи ње ни цу да је тај ма на стир је дан од кључ них се ми о тич ких фе но ме на из-
ра зи то ве за них упра во за пе ри од ба ро ка, чи ји је Ти мо ти је вић во де ћи про-
у ча ва лац у срп ској исто ри ји умет но сти. 

Из ра ди ове сту ди је прет хо ди ли су мно ги дру ги ра до ви исто га ау то ра, 
ка ко они ко ји су се од но си ли на де спот ску по ро ди цу Бран ко ви ћа (тиМоти
јеВић 1991‒1992), та ко и ра до ви о при ро ди срп ског ба рок ног сли кар ства, 
цр кве не умет но сти, те на чи на жи во та и ра ђа ња при ват но сти у 18. ве ку 
(тиМотијеВић 1996б; 2006), па је из та квог фун ду са зна ња ау тор мо гао да се 
кре ће у мно штво раз ли чи тих пра ва ца и ру ка ва ца соп стве них ис тра жи ва ња. 
У сту ди ји о ма на сти ру Кру ше до лу, још пот пу ни је не го у мо но гра фи ји о 
фа брич кој цр кви Све тог Ге ор ги ја, ма ни фе сто ва ла се те о риј ско-ме то до ло шка 
ши ри на и спре ма, те пре фи ње на хер ме не у тич ка ве шти на Ми ро сла ва Ти мо-
ти је ви ћа. По ступ но ши ре ћи са знај не пер спек ти ве, ау тор се кре тао од исто-
риј ских ре кон струк ци ја ма на сти ра као ду хов ног и кул тур ног цен тра (по-
гла вља: Исто ри ја ма на сти ра; Нор ми ра ње ду хов ног жи во та и Ма на стир ски 
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ком плекс), пре ко струк тур ног опи са ма на сти ра као се ми о тич ке це ли не (Ке
лиј ско зда ње, То по гра фи ја ке лиј ског зда ња, Ар хи тек ту ра хра ма, Ста ро зид но 
сли кар ство, Ба рок но зид но сли кар ство, Са крал ни про стор хра ма, Ри зни ца, 
Би бли о те ка), па до спе ци фич не кул ту ре се ћа ња ко ја се у ма на сти ру или 
по во дом ње га оте ло тво ру је (Култ и се ћа ње, Срп ски пан те он). Но, да би до-
шао до те кон цеп ту ал не ши ри не, ис тра жи вач је мо рао да при хва ти чи њени-
цу о су ко бу два мо гу ће кон цеп ци је у раз у ме ва њу ма на сти ра као фе но ме на 
– јед не кон цеп ци је ко ја је ве за на за оп шту ме мо ри јал ну функ ци ју овог ма-
на сти ра све то род не ло зе Бран ко ви ћа („Ме мо ри јал на уло га Кру ше до ла у јав-
ном за јед нич ком се ћа њу по ста ја ла је вре ме ном све сло же ни ја, па се ма на стир 
од по след њих де це ни ја XIX на зи ва ‘Срп ски Пан те он’“; тиМотијеВић2008:
9) и дру ге ко ја је ве за на за по ја ву кри тич ке исто ри о гра фи је, а ко ја сло же не 
ма на стир ске функ ци је сво ди на пу ки чи ње нич ки про стор са чи њен од не-
ко ли ко по зи ти ви стич ки про вер љи вих са знај них по ља („Ра ђа њем кри тич ке 
исто ри о гра фи је, од Ди ми три ја и Ила ри о на Ру вар ца на да ље, иде а ли зо ва на 
пред ста ва о ма на сти ру по сте пе но се за ме њу је објек тив ни јом, али и знат но 
ре ду ко ва ни јом сли ком. Ма на стир ски ком плекс се ли ша ва сво је идеј не су-
шти не и по ста је не ка вр ста по зи ти ви стич ког исто ри о граф ског тре зо ра“; ти
МотијеВић2008:9). Ау тор је, да кле, пот пу но све стан су ко ба из ме ђу ова ква 
два ис тра жи вач ка кон цеп та. 

Ни јед на ни дру га пер спек ти ва ни је за Ти мо ти је ви ћа без ре зер вно при-
хва тљи ва, па он тра га за не чим што на зи ва „но вом кул тур ном исто ри јом“, 
а она би се за сни ва ла „на по тре би пре ва зи ла же ња уо би ча је них кла си фи ка-
тор ских по де ла на на уч не ди сци пли не и те жњи ка све о бу хват ни јем и це ло-
ви ти јем ту ма че њу про шло сти и ње них фе но ме на“ (тиМотијеВић2008:9). У 
кон цеп ту ал ној по став ци ве за ној за раз у ме ва ње ма на сти ра у све ко ли кој ње-
го вој функ ци о нал ној сло же но сти, Ти мо ти је вић се из ри чи то, али са свим 
уз гред но, по зи ва на до при но се Па вла Фло рен ског, твр де ћи да „све о бу хват-
ној струк ту ри из у ча ва ња ма на сти ра, ко ју је пре јед ног ве ка за ми слио Па вле 
Фло рен ски, ско ро да и ни је мо гу ће мно го до да ти“ (тиМотијеВић2008:9). У 
сво јој сту ди ји Ти мо ти је вић по ми ње Фло рен ског још са мо на јед ном ме сту, 
и то у фу сно ти, без до дат них опи са и ко мен та ра, и без на во ђе ња кон крет ног 
на сло ва, али са ука зи ва њем на би бли о граф ски из вор. На том ме сту ау тор 
сту ди је о ма на сти ру Кру ше до лу ка же: „На по тре бу да се ма на стир про ту-
ма чи као сло же ни хри сти ја ни зо ва ни ми кро ко смос ука зао је Па вле Фло рен-
ски у јед ном пре да ва њу о Све то тро јич кој сер ги јев ској ла ври, ко је је знат но 
ка сни је об ја вље но: П. Фло рен ский, Со чи не ния, II, Мо сква 1996, 762‒763“ 
(тиМотијеВић2008:99). По зна ва о цу де ла Па вла Фло рен ског не би, ме ђу тим, 
пред ста вља ло по себ ну те шко ћу да иден ти фи ку је текст о ко јем је реч: тај 
текст Храм и бо го слу же ње као син те за умет но сти, као и те мат ски бли зак 
текст Тро ји цеСер ги је ва ла вра (в. Флоренски 2004: 123‒153), већ су и на срп ски 
би ли пре ве де ни у вре ме ка да је сту ди ја о Кру ше до лу Ми ро сла ва Ти мо ти-
је ви ћа пи са на и об ја вљи ва на. Нео бич на је чи ње ни ца да се за Ти ми то је ви-
ће ву књи гу кон цеп ту ал но та ко ва жан текст Па вла Фло рен ског не ка ко гу ра 
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на мар ги ну, у је два уоч љи во сен ку, те да се име овог ру ског из у зет ног те о-
ло га и се ми о ти ча ра не по ми ње чак ни на спи ску основ не ли те ра ту ре. 

Та кав гест хо ти мич ног сме шта ња за слу жног ми сли о ца ка кав је Фло рен-
ски у про стор ћут ње и ти ши не са др жи вр ло ја ке, ин ди ка тив не им пли ка ци-
је и мо ра објек тив ног чи та о ца да на ве де на из ве сна до дат на про ми шља ња. 
Чи ни се, по све му су де ћи, да је Ми ро слав Ти мо ти је вић био са свим по де љен 
у вре ме ну пи са ња сту ди је о Кру ше до лу: с јед не стра не, не сум њи во је Фло-
рен ски, па и моћ на ру ска бо го слов ско-фи ло соф ска ми са о на тра ди ци ја (и то 
не она ба рок на!) ука за ла на упра во она кав кон цепт ма на сти ра и цр кве не 
умет но сти као сво је вр сне се ми о тич ке син те зе, али је, с дру ге стра не, у кон-
тек сту на гла ше но се ку лар них дру шта ва и кул ту ра За па да, са све очи глед ни-
јим ате и змом, ан ти те и змом и ни хи ли змом, све из ра зи ти ја по ста ла чи ње ни-
ца ка ко та ква ми сао о при сут но сти жи во га Бо га по ста јао крај ње не при јат ном 
за оне ми сли о це ко ји су до жи вљај жи во га Бо га за у век из гу би ли. У том сми слу 
је за Ти мо ти је ви ћа Фло рен ски по стао по ма ло не при ја тан све док на ко јег и 
ни је баш упут но по зи ва ти се у пу ној ме ри: ин те лек ту ал но је он из вор кон-
цеп ту ап не сна ге, али је као есен ци јал ни, те о цен трич ни ми сли лац он по стао 
иде о ло шки у ве ли кој ме ри не при хва тљив и не по же љан. А ка ко се бу де ши рио 
све оп шти гло ба ли стич ки за нос, схва ћен као не за у ста вљи ви три јумф За па-
да у свим сфе ра ма не са мо еко ном ског, по ли тич ког и вој ног не го и ми са о ног 
и ин те лек ту ал ног жи во та, та ко ће се све ви ше рас про сти ра ти по тре ба да се 
мно ги ‘не згод ни све до ци’ све ду пр во на са свим ти хо, го то во не ви дљи во при-
су ство, а он да и да се по сте пе но пре ба це у про стор ћут ње у ме ри у ко јој се 
но ва, гло ба ли стич ка ми сао тех нич ки бу де укљу чи ва ла, па и по сте пе но са-
свим осва ја ла те рен ка кав је пре то га био мо гућ за хва љу ју ћи ис кљу чи во 
ду хов ној сна зи не сво ди вој на ма те ри јал не чи ни о це ствар но сти. То је, ина че, 
оп шта фор му ла им пе ри јал не епи сте мо ло ги је За па да ко ја на сто ји све про сто-
ре ин те лек ту ал не мо ћи да за по сед не, чак и он да, а на ро чи то он да, ка да она 
са ма не ма ау тен тич не сна ге ми сли ко ја би та кво за по се да ње мо гла да из ве де. 
Ми ро слав Ти мо ти је вић је био спре ман да у ова кве про це се уђе, а ко ли ке је 
то раз ме ре до би ло ви де ће се из књи га на ста лих по сле књи ге о Кру ше до лу. 

Са ма сту ди ја Ма на стир Кру ше дол пред у зе ла је јед ну, ис тра жи вач ки 
из у зет но ва жну и пле ме ни ту оба ве зу, а то је да – са свим у ду ху иде ја Па вла 
Фло рен ског – ма на стир при ка же као „жив ор га ни зам, ко ји се у свом тра ја њу 
не пре ста но раз ви ја и ме ња“, али та ко да он оста је „у ма те ри јал ном сми слу 
оте ло тво ре ње иде је“ (тиМотијеВић2008:10). По се бан про блем је то што је 
овај ма на стир не пре ста но ру и ни ран и пљач кан, а на ро чи то у вре ме Не за ви сне 
Др жа ве Хр ват ске, па је ау тор мо рао мно го то га до дат но да ре кон стру и ше 
на те ме љу ар те фа ка та и ис тра жи ва ња ве за них за не ке са свим дру ге објек те, 
ме ста, љу де и до га ђа је. Нај те жи за да так је био упра во то, а ау тор га фор му-
ли ше на сле де ћи на чин: „Те жња да у ско ро ис пра жње ни ма на стир идеј но 
‘вра ти мо’ бар део оно га што му је не ка да при па да ло при мо ра ла нас је на за-
мор но по пи си ва ње ин вен тар ских бро је ва на ве де них у бе ле шка ма, што се није 
мо гло из бе ћи. Био је то је ди ни на чин да бу ду ћим ис тра жи ва чи ма Кру ше до ла 
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олак ша мо тра га ње и иден ти фи ка ци ју пред ме та не ка да шњег ма на стир ског 
‘ор на та’, без ко га ни је мо гу ће схва ти ти ње гов уну тра шњи са др жај, ни ти 
сми сао“ (тиМотијеВић2008:11). Из во ђе ње ова квих за да та ка и по став ки био 
је ве о ма ком плек сан по сао, а Ми ро слав Ти мо ти је вић све то оба вио на из у-
зет но убе дљив на чин ко ји оста је за не ке бу ду ће ис тра жи вач ке про ве ре, па и, 
услов но ре че но, за ве чи та вре ме на. Уза све то, чи ње ни ца је да су пред ме ти 
Ти мо ти је ви ће вих хер ме не у тич ких ко мен та ра и ана ли за би ли та ко ђе ве о ма 
сло же ни, у ра спо ну од ра до ва не по зна тих сли ка ра из XVI и XVII ве ка, па све 
до до бро по зна тих, ка сни јих сли ка ра XVI II ве ка по пут Јо ва Ва си ли је ви ћа, 
Сте фа на Те нец ког, Ди ми три ја Ба че ви ћа и др. На тај на чин до би ли смо кон цеп-
ту ал но ве о ма ши рок, из вор ној иде ји са свим упо до бљен, а са знај но за о кру жен 
и де та љан, исто риј ски по дро бан опис нај ва жни јег фру шко гор ског ма на сти ра 
и свих фе но ме на ко ји су са њим по ве за ни. 

Две по ме ну те сту ди је (Цр ква све тог Ге ор ги ја у Те ми шва ру и Ма на стир 
Кру ше дол) сле ди ле су ве о ма ком плек сан обра зац за ис тра жи ва ње по је ди них 
цр ка ва и ма на сти ра, па је у том жан ров ском по љу Ти мо ти је вић, без сум ње, 
досе гао са ми врх у срп ској исто ри ји умет но сти. Тај врх, исти на, већ су на 
ни воу основ ног стан дар да ус по ста ви ли не ки дру ги, из у зет но за слу жни про-
у ча ва о ци срп ских ма на сти ра и цр ка ва, ма хом са про сто ра Ста ре Ср би је, 
Ко со ва и Ме то хи је, те Све те Го ре: Ди ми три је Бог да но вић, Во ји слав Ј. Ђу рић, 
Де јан Ме да ко вић, Хи лан дар, Бгд 1978; Гор да на Ба бић, Во ји слав Ко раћ, Си ма 
Ћир ко вић, Ма на стир Сту де ни ца, Бгд 1986; Сло бо дан Ћур чић, Бра ни слав 
То дић, Гра ча ни ца, Бгд 1988; Во ји слав Ј. Ђу рић, Си ма Ћир ко вић, Во ји слав Ко-
раћ, Ма на стир Пећ ка па три јар ши ја, Бе о град ‒ При шти на 1990; Во ји слав Ј. 
Ђу рић, Со по ћа ни, Бе о град – При шти на 1991; Мил ка Ча нак Ме дић, Бра нислав 
То дић, Ма на стир Де ча ни, Бгд 2005. и др. Ми ро слав Ти мо ти је вић је пак по-
ка зао ка ко и у окви ру та квог, већ ус по ста вље ног ме то до ло шког обра сца, до-
сег ну ти об ли ци ис тра жи ва ња мо гу ите ка ко да ље да се по ме ра ју и да се но вим 
са знај ним пер спек ти ва ма до сег ну про сто ри нај ви ше на уч не кре а тив но сти.

Дру ги те о риј ско-ме то до ло шки обра зац, па и по сту пак до се за ња и пре-
ва зи ла же ња осво је них вр хо ва Ти мо ти је вић је ве о ма ја сно и убе дљи во де мон-
стри рао у до ме ну ис пи си ва ња умет нич ко-исто риј ске син те зе ко јом је при-
ка за на читaва јед на епо ха у раз во ју умет но сти. Реч је, да ка ко, о ње го вој 
мо но гра фи ји Срп ско ба рок но сли кар ство (Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1996), 
мо но гра фи ји ко ја је на сја јан на чин об је ди ни ла и над гра ди ла са зна ња ње-
го вих ве ли ких прет ход ни ка по пут Вељ ка Пе тро ви ћа, Ми ла на Ка ша ни на, 
Па вла Ва си ћа, Ми о дра га Ко ла ри ћа, Де ја на Ме да ко ви ћа, Ми о дра га Јо ва но-
ви ћа, Дин ка Да ви до ва и дру гих. У Пред го во ру сво јој сту ди ји Ти мо ти је вић, 
с раз ло гом, по ми ње „две ка пи тал не син те зе, Срп ску умет ност у Вој во ди ни, 
ко ју су 1927. на пи са ли Вељ ко Пе тро вић и Ми лан Ка ша нин, и Срп ску умет
ност у XVI II ве ку, ко ју је Де јан Ме да ко вић об ја вио 1980. го ди не“ (тиМоти
јеВић1996б:9). У том Пред го во ру ау тор ис ти че и то да је ње го ва сту ди ја 
на ста ла као док тор ска ди сер та ци ја, од бра ње на на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду 1993. го ди не, и то пред ко ми си јом у ко јој су би ли оди ста вр хун-
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ски знал ци и ис тра жи ва чи као што су Де јан Ме да ко вић, Сре тен Пет ко вић 
и мен тор Ми о драг Јо ва но вић. Чак и у од но су на Ме да ко ви ће ве из у зет не, у 
сва ком по гле ду узор не до ме те у ис тра жи ва њу ба рок не умет но сти, Ти мо ти-
је вић је сте до сег нуо истин ски но ви ква ли тет по сле ко јег се ова и ова ква 
из у ча ва ња на про сто мо ра ју ра чу на ти као но во у спо ста вље на тра ди циј ска 
под ло га и стан дард у од но су на ко ји тре ба тра жи ти но ве пу те ве. И по ши-
ри ни и об у хват но сти гра ђе, али на ро чи то по ме то до ло шкој до след но сти и 
убе дљи во сти, Ми ро слав Ти мо ти је вић је на чи нио из ван ред но, ино ва тив но и 
не за бо рав но де ло, а оно је сте по вре ме но до жи вља ва ло озбиљ не на до град ње 
(на при мер, ис тра жи ва ња Вла ди ми ра Си ми ћа у обла сти исто ри је умет нич-
ких иде ја, те по себ них об ли ка функ ци о ни са ња ви зу ел не кул ту ре), али ње на 
ба рок но-исто ри о граф ска кон струк ци ја ни је озбиљ ни је по ме ре на. Сто га, и 
по сле ви ше од че тврт ве ка од из ла ска, ова Ти мо ти је ви ће ва син те тич ка рас-
пра ва још ни је до би ла мо гу ћу за ме ну, а ути сак је да се та ко не што не ће 
ско ро де си ти, те да је ње на ак ту ел ност и да ље пот пу но не спор на.1

Сту ди ја Срп ско ба рок но сли кар ство је, осим увод них и за кључ них раз-
ма тра ња, об у хва ти ла три гру пе пи та ња. Пр ва гру па пи та ња отво ри ла је исто-
риј ску и ко му ни ка ци о ну сли ку фе но ме на, ука зу ју ћи на раз вој не чи ни о це чи-
та ве епо хе, од про бле ма сли ка ра и на ру чи ла ца, те њи хо вих сло же них одно са, 
пре ко раз ма тра ња функ ци ја ба рок не сли ке, за кључ но са раз вој ном схе мом 
од ра ног, пре ко ви со ког, па до ка сног ба ро ка, а све то је укљу чи ло и од нос 
ба ро ка пре ма тра ди ци о нал ном сли кар ству. Дру ги про блем ски круг кон цен-
три сан је на основ ним пи та њи ма ба рок не по е ти ке и од го ва ра ју ћег сти ла, и то 
у ра спо ну од њи хо ве нор ма тив но сти и ре то рич но сти, пре ко зна чај не уло ге 
сли ке и сли ко ви то сти, але го ри је и ам бле ма ти ке, па све до на гла ше не историч-
но сти у схва та њу све та и чо ве ка. Тре ћи део ове ва жне сту ди је по све ћен је ба-
рок ној ико но гра фи ји, а нај ви ше на чи ну при ка зи ва ња бо го слов ских те ма, од 
Све те Тро ји це и ан ђе ла, пре ко при ка за Ису са Хри ста и Бо го мај ке, па све до 
мно гих све та ца, те ис ка зи ва ња дог мат ског, схо ла стич ког про гра ма и од го вара-
ју ћих мо ра ли стич ких схва та ња. У овој мо но гра фи ји ау тор по све ћу је ве ли ку 
па жњу нај ва жни јим сли ка ри ма (Јов Ва си ли је вић, Хри сто фор Џе фа ро вић / 
Же фа ро вић, Ва си ли је Ро ма но вич, Сте фан Те нец ки, Ва си ли је Осто јић, Ди ми-
три је Ба че вић, Ни ко ла Не шко вић, Ди ми три је По по вић, Јо ван Че ти ре вић Гра-
бо ван, Јан ко Хал ко зо вић, Јо ван По по вић, Те о дор Кра чун, За ха ри ја Ор фе лин, 
Ја ков Ор фе лин, Те о дор Илић Че шљар и др.), али су опа жа ња о овим сли кар-
ским опу си ма ви ше усме ре на ка по е тич ком ни воу рас пра ве, док је знатно ма ње 
тај по ку шај те жио ка из град њи чи та вих пор тре та зна чај них умет ни ка.

Има ју ћи све ове чи ње ни це на уму, мо гли би смо за кљу чи ти да је Ти мо-
ти је вић мно го бли жи кон цеп ту сти ли стич ких ис тра жи ва ња и из град ње 
умет нич ке исто ри је „без име на“ Хајн ри ха Вел фли на2 не го што се осла ња 

1 О то ме све до чи и по ја ва дру гог из да ња ове књи ге, код истог из да ва ча, 2020. го ди не.
2 У том сми слу би и Ти мо ти је вић мо гао пот пи са ти ре че ни це ко је је 1888. го ди не Вел-

флин за пи сао у Пред го во ру пр вог из да ња сво је књи ге Ре не сан са и ба рок: Ис тра жи ва ње 
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на стан дард ну, не са мо нео по зи ти ви стич ку не го и би ло ко ју дру гу ис тра жи-
вач ку про це ду ру усме ре ну ка утвр ђи ва њу по зи ци је ау то ра и пре по зна ва њу 
ути ца ја би о граф ских фак то ра у ства ра лач ком чи ну. Исти на је да Ти мо ти је вић 
ре дов но по ми ње име на иден ти фи ко ва них ау то ра, па у том сми слу и не на-
сто ји да раз ви је пот пу ни Вел фли нов исто ри о граф ски иде ал, али је очи глед-
но да је ње гов на чин ми шље ња ма хом усме рен ка по е тич ким оп што сти ма, 
идеј ним струк ту ра ма и стил ским ана ли за ма ко је при па да ју фе но ме ну ба рок-
не епо хе. У на у ци о књи жев но сти те иде је сла бље ња фи гу ре ау то ра су, по сле 
сти ли стич ких под сти ца ја Х. Вел фли на, Оска ра Вал це ла и др. те о ре ти ча ра 
из пр ве по ло ви не XX ве ка, по ста ле по себ но ак ту ел не од кра ја 60-их го ди на, 
ка да је до шло и до об ја ве „Смр ти ау то ра“ (1968) Ро ла на Бар та,3 те до раз во ја 
ме то до ло шких по ку ша ја ре ак ту е ли за ци је по зи ци је чи та о ца (не мач ка те о ри ја 
ре цеп ци је, аме рич ка re a der-re a spon ce cri ti cism, тј. кри ти ка чи та лач ке ре ак-
ци је и сл.). На рав но, ла ко мо же мо утвр ди ти да се на ова кве то ко ве кри тич ко-
-те о риј ског ми шље ња Ми ро слав Ти мо ти је вић ни је не по сред но осла њао, али 
је исто та ко ла ко по ка за ти ко ли ко он са њи ма је сте био у истин ском до слу ху. 

2. изучаВањеПриВатностиижиВоткаоуМетност.Тра гом ова квих иде ја 
и не сум њи ве ис тра жи вач ко-кон цеп ту ал не ди на ми ке, Ми ро слав Ти мо ти је-
вић је, ре као бих, са свим при род но до шао и до свог тре ћег те о риј ско-ме то-
до ло шког обра сца, тј. до исто ри о граф ског кон цеп та ис тра жи ва ња сва ко днев-
ног и при ват ног жи во та. У том по гле ду је он под сти цај при мио од фран цу ске 
исто ри о гра фи је ко ја је, на ро чи то од по чет ка 80-их го ди на XX ве ка, са кон-
цеп ту ал ним ини ци ја ти ва ма Фи ли па Ари је са и ње го вог мла ђег са рад ни ка 
Жор жа Ди би ја, од луч но кре ну ла у ис тра жи ва ње исто ри је при ват но сти, и то 
не са мо у но вом ве ку и мо дер ном до бу, где је то нај при ме ре ни је и нај бли же 
об ли ци ма људ ске са мо све сти то га ти па, не го и у це ло куп ној исто ри ји за пад-
не ци ви ли за ци је. Из ова квог про гра ма ис тра жи ва ња, а за хва љу ју ћи ши ро-
ком тим ском ра ду, на ста ла је Исто ри ја при ват ног жи во та, ко ја је у пет 

о су шти ни и на стан ку ба рок ног сти ла у Ита ли ји, а те ре че ни це гла се: „Окон ча ње ре не сан се 
је те ма ис тра жи ва ња ко је сле ди. Оно тре ба да бу де при лог исто ри ји сти ло ва, а не исто ри ји 
умет ни ка. Мо ја на ме ра је би ла да уо чим симп то ме опа да ња и да у ‚по ди вља ло сти и са мо во-
љи‘ пре по знам, ако је мо гу ће, за кон ко ји ће до пу сти ти увид у уну тра шњи жи вот умет но сти“ 
(ВелФлин 2000: 5). Овај на пор да се исто ри ја сти ла или, у но ви јој те о риј ској ин тер пре та-
ци ји – исто ри ја се ми о тич ких си сте ма ста ви у сре ди ште ис тра жи вач ке па жње, не сум њи во 
је сте ва жна од ли ка Ти мо ти је ви ће вог раз у ме ва ња исто ри је умет но сти и кул ту ре. 

3 У том кон тек сту Барт у по ме ну том есе ју за кљу чу је: „Та ко је от кри ве на пот пу на ег зи-
стен ци ја пи са ња; текст је са чи њен од мно го стру ких пи са ња, из ве ден из ра зних кул ту ра, те 
ула зи у ме ђу соб не од но се ди ја ло га, па ро ди је, оспо ра ва ња, но по сто ји јед но мје сто гдје та 
мно го стру кост на ла зи сво је жа ри ште, а то мје сто је чи та тељ, а не, као што се до са да го во ри-
ло, ау тор. Чи та тељ је про стор на ко је му су сви ци та ти ко ји чи не пи са ње за пи са ни, а да при 
то ме ни је дан од њих ни је из гу бљен; је дин ство тек ста не ле жи у ње го ву по ри је клу не го у 
ње го ву од ре ди шту. Но то од ре ди ште ви ше не мо же би ти особ но; он је јед но став но онај не тко 
ко ји са др жи на јед ном мје сту све тра го ве од ко јих се пи са ни текст са сто ји“ (Барт 1986: 179–180).
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то мо ва при ка за ла ка ко се на чи та вом европ ском про сто ру „би ју бит ке (...) 
из ме ђу му шка ра ца и же на, из ме ђу ста рих и мла дих, из ме ђу га зде и по слу ге“, 
те ка ко се „нај пре у ве ћим, па у ма њим гра до ви ма, и са мо за му шкар це, при-
ват ни про стор раз де лио на тро је: дом, у ко ме је кон фи ни ра но жен ско посто-
ја ње; ме сто по слов не ак тив но сти ко је је та ко ђе при ва ти зо ва но – ра ди о ни ца, 
рад ња, кан це ла ри ја, фа бри ка; и, нај зад, за бран ка кав је ка фа на или клуб, она-
ко ка ко то од го ва ра му шком са у че сни штву или от по чин ку“ (ДиБи 2000: 7). 
Реч је, да ка ко, о исто риј ском про це су ве о ма ду гог тра ја ња ко ји не дво смисле-
но за слу жу је по мна, али ме то до ло шки ве о ма ра фи ни ра на исто ри о граф ска 
ис тра жи ва ња.

Не по сред ни по вод за про у ча ва ње при ват но сти у срп ском дру штву XVI II 
ве ка Ми ро слав Ти мо ти је вић је, по све му су де ћи, до био уну тар ти ма исто-
ри о гра фа (пред во ди ла га је Сми ља Мар ја но вић – Ду ша нић) оку пље них око 
из да вач ке ку ће Клио из Бе о гра да. Ова ку ћа је, у окви ру свог ве о ма до бро 
осми шље ног из да вач ког про гра ма у обла сти исто ри о гра фи је, кре ну ла да 
не са мо пре ве де Ари је со во – Ди би је ву Исто ри ју при ват ног жи во та од 
рим ско га цар ства до на ших да на (књи ге су из ла зи ле у пе ри о ду 2000-2004) 
не го и да ор га ни зу је рад јед ног ти ма струч ња ка ко ји би на пи сао исто ри ју 
срп ског при ват ног жи во та. Та ко су на ста ле из у зет но вред не и под сти цај не 
сту ди је: Сми ља Мар ја но вић –Ду ша нић и Да ни ца По по вић (прир.), При ват
ни жи вот у срп ским зе мља ма сред њег ве ка (2004), Алек сан дар Фо тић (прир.), 
При ват ни жи вот у срп ским зе мља ма у освит мо дер ног (но вог) до ба (2005), 
Ми ро слав Ти мо ти је вић, Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: При ват ни жи вот 
Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка (2006), Ана 
Сто лић и Не над Ма ку ље вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у де вет на
е стом ве ку: Од кра ја осам на е стог ве ка до по чет ка Пр вог свет ског ра та 
(2006) и Ми лан Ри сто вић (прир.), При ват ни жи вот код Ср ба у два де се том 
ве ку (2007). То ме ва ља при до да ти и јед ну скра ће ну вер зи ју ове це ли не, вер-
зи ју ко ју ау тор ски пот пи су ју Мар ко По по вић, Ми ро слав Ти мо ти је вић и 
Ми лан Ри сто вић, Исто ри ја при ват ног жи во та: од сред њег ве ка до са вре
ме ног до ба, а та књи га је иза шла 2011. го ди не. 

Ове књи ге спе ци фич ног пред мет ног и ме то до ло шког усме ре ња, по 
све му су де ћи, ни су мо гли да на пи шу са мо на ши исто ри о гра фи у ужем сми-
слу (они су пре вас ход но би ли ори јен ти са ни ка об ли ци ма јав ног жи во та, и 
то углав ном у обла сти по ли тич ких, вој них и др жав но-прав них од но са), па су 
им се у овом по ду хва ту при кљу чи ва ли углав ном исто ри ча ри умет но сти и 
ви зу ел не кул ту ре, по пут Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа или Не на да Ма ку ље ви ћа, 
или ар хе о ло зи по пут Мар ка По по ви ћа. За ни мљи во је, ме ђу тим, кон ста това ти 
да су све ове сту ди је де ло тим ског ра да, а је ди на књи га ко ја је ин ди ви ду-
ал но ау тор ско де ло је сте упра во сту ди ја Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа о ра ђа њу 
срп ске при ват но сти у XVI II ве ку. Уз то ва ља при ме ти ти да је у књи зи ко ју 
је при ре дио А. Фо тић, ау тор го то во че твр ти не тек сто ва упра во Ми ро слав 
Ти мо ти је вић. Те чи ње ни це до вољ но го во ре ко ли ко је овај ау тор и ме то до ло-
шки, а и у по гле ду су штин ског уви да у ис тра жи ва ну гра ђу, био спре ман за 
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ова кву вр сту по ду хва та за ко ју су, у слу ча ју дру гих ве ко ва и епо ха, по пра-
ви лу ан га жо ва ни чи та ви ти мо ви струч ња ка. Све то је мо гло да се де си 
пре вас ход но сто га што се у сво јим ис тра жи ва њи ма исто ри је срп ске умет-
но сти XVI II ве ка Ти мо ти је вић ни је огра ни чио са мо на ана ли зу ли ков них 
де ла не го је на сто јао да из у чи и све у куп ну сло же ност со ци јал ног и кул тур-
ног кон тек ста, па је та ко аку му ли рао ши ро ко и пре бо га то зна ње из раз ли-
чи тих кул ту ро ло шких обла сти. На тај на чин је по стао спре ман да из ну тра 
са гле да и на чин жи во та, уо би ча је не су ко бе и по тре бу за сми ре но шћу ду ха 
по је дин ца и по ро ди це, спе ци фич ну ди на ми ку ма њих со ци јал них гру па и 
це ли не људ ске за јед ни це, по себ ност ам би је на та цр ка ва и ма на сти ра, гра-
ђан ских по ро ди ца, про фе си о нал них и струч них удру жа ња, кул тур них дру-
шта ва и сл. Та ква вр ста ши ро ких ин фор ма ци ја би ла му је ве о ма ко ри сна у 
ис тра жи ва њу умет но сти то га пе ри о да, а са да се, са но вим ме то до ло шким 
по кре ти ма у исто ри о гра фи ји, по ка за ло да су та са зна ња до бро до шла и у 
јед ном ши рем под руч ју ис тра жи ва ња из ван са ме умет но сти, тј. у со ци јал-
ном про сто ру ко ји се мо гао по сма тра ти као не ка вр ста, умет но сти са свим 
ана лог них, ор га ни зо ва них се ми о тич ких це ли на. За то с раз ло гом ис тра жи-
ва ња Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа ви дим као нај о збиљ ни ји до при нос оно ме 
што сам на звао се ми о ти ком срп ске кул ту ре.

Кон цеп ту ал но по сма тра но Ти мо ти је вић се нај ви ше осла њао на ста но-
ви ште Фи ли па Ари је са, ма хом оно ко је је он из ло жио у свом про грам ском 
тек сту За јед ну исто ри ју при ват ног жи во та. У том тек сту је Ари јес ис та као 
да ис тра жи ва ње по ја ве при ват но сти по сле сред ње га ве ка под ра зу ме ва осве-
тља ва ње три ју круп них по ли тич ко-кул тур них до га ђа ја у европ ској исто ри-
ји: про ме ње на уло га др жа ве, раз ви так пи сме но сти и ши ре ње књи ге, као и 
по ја ва но вих об ли ка ве ре.4 У кон тек сту ова квих про це са зби ва ла се по ја ва 
при ват но сти, а за ње но пре ци зни је де тек то ва ње по треб но би би ло, по Ари-
је су, ко ри сти ти чи тав „ана ли тич ки ре пер то ар“ пој мо ва по мо ћу ко јих мо же-
мо пра ти ти раз вој не то ко ве тих про це са. У те пој мо ве он увр шта ва сле де ће 
по ја ве: ли те ра ту ра о ле пом по на ша њу, ау то граф ска књи жев ност о са мом 
су бјек ту ко ји пи ше, скло ност ка уса мљи ва њу, од но си при ја тељ ства, по де ша-
ва ње сва ко днев ног жи во та, те про ме не у ку ћи као жи вот ном про сто ру и сл. 
На зна че ни раз вој ни про це си под ра зу ме ва ју „три зна чај не фа зе“: осва ја ње 
по је ди нач не при ват но сти, по ја ва гру па за дру же ња и про ме не у на чи ну 
функ ци о ни са ња по ро ди це. За хва љу ју ћи овом Ари је со вом про грам ском тек-
сту, као и ње го вој ре а ли за ци ји у ко лек тив ном ис тра жи вач ком по ду хва ту 
Исто ри је при ват ног жи во та, мо гла се сте ћи при лич но ја сна по ла зна те о-
риј ска по зи ци ја, као и ме то до ло шко усме ре ње на је дан спе ци фи чан кон цепт 
ствар но сти и на гру пе чи ње ни ца ко је су тим кон цеп том иден ти фи ко ва не.

За хва љу ју ћи Ари је со вом упут ству ис тра жи ва чи до ла зе до уви да ка ко 
од кра ја XVII и по чет ка XVI II ве ка „јав но је по ста ло де при ва ти зо ва но“, 
„јав на ствар ви ше се не мо же по бр ка ти с при ват ним има њем или ин те ре сом“, 

4 О то ме ви де ти, нав. текст, у аријес – ДиБи 2002: 7–9.
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а „тај осло бо ђе ни про стор по пу ни ће по ро ди ца“ (аријес – ДиБи 2002: 19). 
Исто вре ме но Ари јес упо зо ра ва да се ова ква ис тра жи ва ња мо ра ју кон цен-
три са ти на два аспек та: с јед не стра не, пред мет ис тра жи ва ња мо ра по ста ти 
„су прот ност из ме ђу др жав ног слу жбе ни ка и по је дин ца и од но са из ме ђу под-
руч ја др жа ве и оно га што ће по ста ти, у крај њем слу ча ју, до ма ћи про стор“; 
с дру ге стра не, пред мет ис тра жи ва ња мо ра по ста ти све оно што „од но си се 
на дру же ње и на пре лаз с ано ним ног дру же ња, где се бр ка ју пој мо ви јав ног 
и при ват ног, на раз ви је но дру же ње, при че му се по ја вљу ју пот пу но раз дво-
је на под руч ја: оста так ано ним ног дру же ња, про фе си о нал но под руч је, и јед на 
област, та ко ђе при ват на, ко ја се сво ди на жи вот у до ма ћин ству“ (аријес – 
ДиБи 2002: 19). Као што се и из на ве де них ре до ва мо же за кљу чи ти, Ари је сов 
текст је ве о ма кон ци зан, али су ме то до ло шка упут ства са вр ше но, мо жда и 
пре ви ше ја сна, чак и кад ни су до де та ља из ве де на. 

Ми ро слав Ти мо ти је вић је пот пу но све стан ко ли ко Ари је со во те о риј-
ско-ме то до ло шко по ла зи ште и је сте и ни је упо тре бљи во у ис тра жи ва њу 
про бле ма при ват ног жи во та у срп ској исто ри ји. То по ла зи ште ни је упо тре-
бљи во у, при ме ра ра ди, ис тра жи ва њу сред њо ве ко вља и ра ног но вог ве ка, а 
тај део по сла је тим, на че лу са Сми љом Мар ја но вић – Ду ша нић, мо рао да 
оба ви са пу ним ослон цем „на ре зул та те ис тра жи ва ча ове про бле ма ти ке у 
ви зан тиј ском и осман ском ци ви ли за циј ском кру гу“, а не за пад но е вроп ском 
(в. тиМотијеВић2006:7). За раз ли ку од сво јих ко ле га – прет ход ни ка, Ти мо-
ти је вић је у пот пу но сти мо гао да се осло ни на Ари је со ва упут ства јер је реч 
о епо си у ко јој су Ср би упра во ушли у сфе ру за пад но е вроп ских и сред њо-
е вроп ских сфе ра ути ца ја. По ме ну тим упут стви ма је Ти мо ти је вић до дао још 
не ко ли ко ва жних упо ри шних та ча ка ве за них ма хом за исто ри ју фи ло со фи је, 
а у том по гле ду он по ми ње и Де кар та, Кан та, Ру соа, Хер де ра и др. (тиМо
тијеВић2006:10). Осим то га, он ве о ма пре ци зно упу ћу је сво га чи та о ца на 
чи ње ни цу да ње го ва стра те ги ја „усме ре на је на ра све тља ва ње од но са из ме ђу 
мо дер не при ват но сти и при ват ног жи во та, два бли ска, али не и исто вет на 
пој ма. Под при ват но шћу под ра зу ме ва мо ста ње све сти о при ват ном, а под 
при ват ним жи во том при ме ну те све сти у сва ко дне ви ци. Од нос та два пој ма, 
од ко јих пр ви при па да исто ри ји све сти а дру ги исто ри ји ма те ри јал не кул-
ту ре, чи нио је са жи ма ју ће је дин ство“ (тиМотијеВић2006:10–11). Већ из 
увод ног де ла књи ге, ја сно се мо же ви де ти ка ко је у те о риј ско-ме то до ло шком 
сми слу сво ја ис тра жи ва ња Ти мо ти је вић ве о ма па жљи во при пре мао.

Исто вет ну па жњу он је по све тио и ком по зи ци ји сво је књи ге, а це ли ну 
из ла га ња по де лио је у се дам по гла вља. У пр вом по гла вљу раз мо трио је по-
је дин ца у функ ци ји вер ни ка и по да ни ка, од но сно опи сао је про це се вер ских 
и др жав них ре фор ми. У дру гом по гла вљу је из ло жио уви де у по ја ву но ве 
ин ди ви ду ал но сти, а то под ра зу ме ва ус по ста вља ње ја сно га раз ли ко ва ња 
јав не и при ват не сфе ре, као и по ја ве по тре бе за са мо ћом и оту ђе њем. У тре-
ћем по гла вљу је пред мет раз ма тра ња ве зан за чо ве ко ву те ле сност, и то ка ко 
за до жи вља је те ле сних за до вољ ста ва та ко и за до жи вљај тро шно сти те ла. У 
че твр том по гла вљу ау тор раз ма тра про блем „скро ви то сти ду ше“, и то ка ко 
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на гла ше но су бјек ти ви стич ке до жи вља је та ко и до жи вља је на ста ле из су оче-
ња по је дин ца са про дук ти ма пи са не кул ту ре. Нај ве ћи део књи ге ау тор је 
по све тио по ро ди ци и по ро дич ном жи во ту, па је у пе том по гла вљу опи сао 
по ро дич ну за јед ни цу у срп ском дру штву XVI II ве ка, и то ка ко уло ге му шкар-
ца, та ко и же на и де це. Ше сто по гла вље по све ће но је опи су по ро дич ног до ма, 
тј. про сто ра у ко јем се од ви ја по ро дич ни жи вот, док је у сед мом, за вр шном 
по гла вљу опи сан ши ри об лик при ват но сти ко ји укљу чу је дру же ње љу ди 
из ван по ро дич ног ам би јен та, те из ла зак у јав ност, и то у ши ро ким ра спони-
ма: од шет ње, бо рав ка у крч ми и на ба лу, па до из ле та, пу то ва ња и бо рав ка 
у ве ли ком све ту.

У опи су при ват ног жи во та Ср ба у Хаб збур шком цар ству XVI II ве ка 
Ти мо ти је вић ипак ни је по ла зио ни из че га. У Пред го во ру сво јој књи зи он 
из ри чи то ука зу је на оне ау то ре чи ји ра до ви су му по мо гли у из во ђе њу но вих 
за да та ка, а ти ау то ри су: Ва са Ста јић, Ми та Ко стић, Ти хо мир Осто јић, Ра-
до слав М. Гру јић и Ду шан Ј. По по вић. Уз то он на гла ша ва да ни је те жио 
„ра све тља ва њу јед не по ја ве са ста но ви шта раз ли чи тих ди сци пли на, ко ли ко 
уса гла ша ва њу са по у ка ма сту ди ја кул ту ре као све о бу хват не ди сци пли не“ 
(тиМотијеВић2006:12). Та кво усред сре ђе ње на исто ри ју кул ту ре пред ста вља 
ве о ма плод ну ори јен та ци ју, ко ја у ве ли кој ме ри спа са ва ау то ра од не плод-
но сти де таљ них, че сто крај ње три ча вих рас пра ва о фе но ме ну при ват но сти, 
а по го то во у окол но сти ма ре ал не опа сно сти из вла че ња те ме из ван окви ра 
ем пи риј ских да то сти у ко ји ма се о пред ме ту мо же ана ли тич ки уте ме ље но 
раз го ва ра ти и ис тра жи ва ти. Ка да то ка же мо, има мо на уму чи ње ни цу да се 
и сам Ари јес, на по чет ку свог про грам ског тек ста, за пи тао „да ли је уоп ште 
мо гу ћа исто ри ја при ват ног жи во та?“,5 а он да је па жљи вим раз ма тра њем 
до шао до ре ал не осно ве и ре ла тив но ста бил ног упо ри шта за мо гу ћу са знај-
ну, ана ли тич ку про це ду ру. У том ра фи ни ра ном из ла га њу нај чвр шћа тач ка 
и је сте упра во исто ри ја кул ту ре, у ко јој мно га опа жа ња ко ја се од но се на 
исто ри ју при ват ног жи во та до би ја ју сво ја ду бин ска зна че ња и сми сло ве. 
Исто вре ме но, у окви ру ова квог кон цеп та ра ни ји са знај ни до ме ти, по пут Осто-
ји ће вог ис тра жи ва ња жи во та мо на ха у фру шко гор ским ма на сти ри ма (Доси теј 
у Хо по ву, 1907), Гру ји ће вих опи са срп ског школ ства (Срп ске шко ле 1718–1739, 
1908), Ста ји ће вих но во сад ских по ро дич них исто ри ја (Но во сад ске био гра фи је, 
1936‒1956), Ко сти ће вих рас пра ва о спе ци фич но сти ма срп ске гра ђан ске кул-
ту ре (До си теј Об ра до вић у исто риј ској пер спек ти ви XVI II и XIX ве ка, 1952) 
или По по ви ће вог опи са жи во та срп ског на ро да на тлу Вој во ди не (Ср би у 
Вој во ди ни, 1957‒1963), до шли су до пу но га из ра жа ја. 

Раз ли ку из ме ђу ових ра ни јих, по зи ти ви стич ки во ђе них и усме ра ва них 
ис тра жи ва ња, с јед не, и ових са да шњих ре зул та та срп ских исто ри ча ра кул-
ту ре ин спи ри са них фран цу ском шко лом Фи ли па Ари је са, ни је та ко те шко 
ус по ста ви ти. Ако су ови ра ни ји ис тра жи ва чи опи си ва ли по је ди не сег мен те 
дру штве ног, кул тур ног жи во та Ср ба, они су то чи ни ли са на ме ром да да ју 

5 Ви де ти нав. текст у аријес–ДиБи 2002: 5.
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де таљ ну ем пи риј ску сли ку на осно ву ко је је, утвр ђи ва њем не по бит них чи-
ње ни ца, би ло мо гу ће са гле да ти ка ко фак то граф ску ком плек сност дру штве не 
си ту а ци је то га вре ме на та ко и си сте ме прет по ста вље них узроч но сти ко ји 
су до та кве си ту а ци је до ве ли. Ти мо ти је вић, ме ђу тим, при сту па са знат но 
ви ше по тре бе да се ми о тич ки ор га ни зу је соп стве на са зна ња и да до ђе до 
кла си фи ка ци о не пре глед но сти на осно ву ко је је мо гу ће уо ча ва ти про це се 
ду го га тра ја ња у јед ном, за Ср бе пре лом ном вре ме ну ка да су из ори јен тал не 
ци ви ли за циј ско-кул ту ро ло шке сфе ре ушли у ок ци ден тал ну, тј. за пад но / 
сред њо е вроп ску. Све то је дра го це но као очи гле дан ре зул тат евро пе и за ци је 
и мо дер ни за ци је срп ске кул ту ре, па се ова са зна ња не сво де са мо на по тре бу 
за што ши рим кру гом ем пи риј ских чи ње ни ца не го је реч о кул тур но-се мио-
тич ком си сте му са знат но об у хват ни јим, си стем ским по љем деј ства у обла-
сти дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка. То по ље деј ства не под ра зу ме ва 
са мо де ло ва ње на дру ге на у ке не го под ра зу ме ва и спрем ност на усва ја ње 
оних са зна ња ко ја до ла зе из не ких прет ход них вре ме на и, чак, на из глед 
пре ва зи ђе них ме то до ло шких кон цеп ци ја. Та ква све о бу хват ност и спрем ност 
на син те зу без огра ни че ња пред ста вља не сум њи ву вр ли ну Ти мо ти је ви ће ве 
сту ди је Ра ђа ње мо дер не при ват но сти.

О су да ру јав ног и при ват ног, али још и ви ше о су ко би ма уну тар јав ног 
сек то ра око во ђе ња др жав не и дру штве не по ли ти ке се ћа ња на пи сао је Ми-
ро слав Ти мо ти је вић јед ну из у зет но ва жну књи гу: Та ков ски уста нак – Срп ске 
Цве ти: О јав ном за јед нич ком се ћа њу и за бо ра вља њу у сим бо лич кој по ли ти ци 
зва нич не ре пре зен та тив не кул ту ре (Бгд 2012). У тој књи зи, ко ја пред ста вља 
очи гле дан при мер че твр тог Ти мо ти је ви ће вог те о риј ско-ме то до ло шког обра-
сца, ау тор се по за ба вио на чи ном ус по ста вља ња се ћа ња на ве ли ке исто риј ске 
до га ђа је ве за не за по че так Дру гог срп ског устан ка и за ве ли ко исто риј ско 
де ло Ми ло ша Обре но ви ћа. Око основ ног ме ста од ко јег су кре ну ли ва жни 
исто риј ски до га ђа ји, око Та ков ског гр ма, ис пре пле тен је чи тав чи ње нич ни 
низ ко ји је на др жав ном и дру штве ном пла ну си сте мат ски гра ди ла ја сно 
про фи ли са на ви зу ел на, сим бо лич ка кул ту ра, те чи та ва кул тур на по ли ти ка 
и по ли ти ка се ћа ња срп ско га дру штва, те мла де срп ске др жа ве у на ста ја њу 
и раз во ју. Та кул ту ра и по ли ти ка се ћа ња је ра сла она ко ка ко је ра сла и моћ 
ди на сти је Обре но ви ћа, па је кнез Ми лош 1836. го ди не овај дан про гла сио 
оп ште на род ним пра зни ком: „Био је то пр ви пра зник ва зал не Кне же ви не, 
зва нич но по све ћен обе ле жа ва њу по чет ка бор бе за сло бо ду, а оп ште на род но 
про сла вљан под по пу лар ним на зи вом Срп ске Цве ти“ (тиМотијеВић 2012: 11). 
То ком вла да ви не Обре но ви ћа овај пра зник се „на ла зио у сре ди шту исто риј-
ског се ћа ња сим бо лич не по ли ти ке зва нич не ре пре зен та тив не кул ту ре“ (ти
МотијеВић 2012: 12), али је с па дом те ди на сти је, тј. по сле Мај ског пре вра та 
1903. за по че ла де кон струк ци ја та квог кул тур ног до га ђа ја нај ви шег др жав-
ног зна ча ја. За ду го је тај чин био гур нут у си сте мат ски за бо рав, а он да је с 
рас кра ја њем со ци ја ли стич ког ин тер на ци о на ли зма по но во свет ко ви на Та ков-
ског гр ма би ла ста вље на у жи жу кул тур не јав но сти. Опи су ју ћи де таљ но 
све ове про це се, ау тор је во дио на чел ну рас пра ву о фе но ме ни ма кул ту ре и 
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по ли ти ке се ћа ња, те о уло зи др жав них и јав них функ ци ја ко је уки да ју сва ки 
спон та ни тет у овим до га ђа њи ма. 

Са сту ди јом Та ков ски уста нак – Срп ске Цве ти Ми ро слав Ти мо ти је вић 
је не са мо на чи нио спе ци фич ну „сту ди ју слу ча ја јед ног од сре ди шњих ме-
мо риј ских то по са зва нич ног јав ног за јед нич ког се ћа ња“ не го је и отво рио 
још јед но те о риј ски и ме то до ло шки за себ но под руч је сво га ис тра жи ва ња: 
дру штве ни жи вот ор га ни зо ван по на че ли ма умет но сти по стао је ле ги тим на 
сфе ра ин те ре со ва ња овог исто ри ча ра умет но сти. Стро го узев, у до га ђа њи ма 
око Та ков ског гр ма и ни је реч о умет но сти у ужем сми слу не го пре све га о 
не кој вр сти дру штве ног спек та кла ор га ни зо ва ног око исто риј ско-по ли тич ки 
пре по руч љи вих до га ђа ја и при хва тљи вих иде ја. Сва та до га ђа ња Ти мо ти-
је вић је ту ма чио са ста но ви шта јед не ши ре дру штве не и по ли тич ке се ми о-
ти ке, тј. се ми о ти ке срп ске кул ту ре у ко јој по је ди нач ни зна ко ви ак ти ви ра ни 
уну тар сло же ног дру штве ног и иде о ло шког спек та кла но се не дво сми сле не 
по ли тич ке по ру ке и очи глед но про па ганд но деј ство.

Ти мо ти је ви ће ва сту ди ја слу ча ја Срп ске Цве ти на ста ла је у окви ру већ 
по ме ну те, оп ште слут ње и за ми сли „но ве кул тур не исто ри је“, а она је за сно-
ва на на флек си бил ној и ди на мич кој „по ве за но сти ем пи ри је и те о ри је. Би ло 
би лак ше пи са ти исто ри ју ме мо риј ског то по са по прин ци пу тра ди ци о нал не 
исто ри о гра фи је, у ко јој би се ни за ле кључ не лич но сти и пре лом не си ту а ци је, 
као што би би ло ре ла тив но јед но став но про ту ма чи ти га кроз ап стракт ну 
те о риј ску схе му. Од нос ем пи ри је и те о ри је ни смо схва ти ли ме ха нич ки, као 
упо тре бу јед ног од ре ђе ног те о риј ског мо де ла по год ног за струк ту рал но сре-
ђи ва ње гра ђе, њен опис и ту ма че ње. При кло ни ли смо се уве ре њу да се тео-
ри је мо гу нај бо ље раз ви ја ти кроз сту ди је кон крет них фе но ме на у кон тек сту 
њи хо ве исто риј ске про мен љи во сти“ (тиМотијеВић 2012: 14). У овом, те о риј-
ско-ме то до ло шком по гле ду по тра ге за мо де ли ма ту ма че ња у окви ру „но ве 
кул тур не исто ри је“ сту ди ја Та ков ски уста нак – Срп ске Цве ти озбиљ но се 
на сла ња на ис ку ство ра да на књи зи Ма на стир Кру ше дол, али по си сте ма ти-
за ци ји фе но ме на јав но сти и при ват но сти, она се ите ка ко осла ња и на студи ју 
Ра ђа ње мо дер не при ват но сти. Ако је Ра ђа ње мо дер не при ват но сти би ло 
у зна ку од бра не ин ди ву ду у ма од др жав не при си ле, са да је у књи зи Та ков ски 
уста нак – Срп ске Цве ти Ти мо ти је вић ве о ма па жљи во опи сао сло же не ме-
ха ни зме де ло ва ња др жав них струк ту ра на сва ко га по је дин ца по на о соб и на 
дру штво у це ли ни, и то у до ме ну де ло ва ња тзв. ме ке мо ћи, те ука зао на то 
ка ко се про ми шље ном по ли ти ком се ћа ња не по сред но ути че на об ли ко ва ње 
мен тал ног скло па на ци о нал не и др жав не, дру штве не и кул тур не за јед ни це. 
Из тих раз ло га ове две сту ди је из се ми о ти ке срп ске кул ту ре не по сред но до-
пу ња ва ју јед на дру гу: чак се чи ни да те шко мо же мо ре кон стру и са ти зна чај 
сва ке по на о соб уко ли ко их не по сма тра мо у се ми о тич ком скло пу це ли не 
ко ју гра де на та ко спе ци фи чан и за ни мљив на чин.

3. терМинолоШкаисклизнућа.У овој фа зи на пу шта ња стрикт ног под-
руч ја исто ри је умет но сти и по се за ња за про сто ром се ми о ти ке и исто ри је 
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срп ске кул ту ре Ми ро сла ву Ти мо ти је ви ћу ће се де си ти не ко ли ко ка рак те ри-
стич них тер ми но ло шких ис кли зну ћа ко ја све до че и о ду бљим не до у ми ца ма 
са ко ји ма се ау тор, по све му су де ћи, су о ча вао. И од мах тре ба то из ри чи то 
ре ћи: ре ше ња за ко ја се он опре де лио ни су она нај бо ља ко ја су му ста ја ла 
на рас по ла га њу. Чи тав низ не до у ми ца отво рио се, очи глед но, Ми ро сла ву 
Ти мо ти је ви ћу то ком ра да на књи зи Ра ђа ње мо дер не при ват но сти, ко ја је, као 
што је већ ре че но, об ја вље на 2006. го ди не. Сво ју прет ход ну књи гу, Срп ско 
ба рок но сли кар ство, Ти мо ти је вић је об ја вио де сет го ди на пре то га, а у тој 
књи зи он ни је имао круп ни јих ди ле ма у ве зи са тим ка ква је цр кве на умет-
ност, ка ква на ци о нал на кул ту ра и ка кво на род но би ће у окви ру ко јег су свој 
опус оства ри ва ли сли ка ри о ко ји ма он пи ше. Та кво од ре ђе ње на ци о нал не кул-
ту ре и на род ног би ћа ни је, да ка ко, ни ма ло сме та ло да се ре а ли зу је и ну жност 
са гле да ва ња сло же них од но са са свим умет нич ким, кул тур ним и со ци јал-
ним ко до ви ма са ко ји ма су по ме ну ти цр кве ни сли ка ри има ли не ка кве бли ске 
ре ла ци је. На про тив, та кво сла га ње пој мо ва и ши рих кон це па та те мељ но је 
до при но си ло да се ја сно са гле да ју сло же не ре ла ци је из ме ђу, с јед не стра не, 
сли кар ско-тех нич ке спре ме и ака дем ског по зна ва ња умет нич ког за на та, а, 
с дру ге стра не, спе ци фич но сти дог мат ско-те о ло шке и екле си о ло шко-ли тур-
гиј ске прак се, те мељ них пи та ња на род но га би ћа, као и на ци о нал но-гра ђан-
ског кон стру и са ња иден ти те та чи та ве кул ту ре и све у куп ног дру штва у ко јем 
се ова ли ков на де ла по ја вљу ју као суп стан ци јал но ва жна. Да кле, раз ли ко ва-
ње пој мо ва на ро да, на ци је, кул ту ре, умет нич ких тех ни ка и ко до ва, дру штве-
них и др жав них при ли ка чи ни ло је основ за ја сни је са гле да ва ње свих ових, 
ве о ма сло же них кон це па та и њи хо вих ме ђу соб них ре ла ци ја.

Шта се, ме ђу тим, де си ло у Ти мо ти је ви ће вој књи зи Ра ђа ње мо дер не 
при ват но сти: при ват ни жи вот Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. 
до по чет ка 19. ве ка и ка кву мре жу пој мо ва је ау тор у њој из гра дио? Пре све-
га, тре ба уо чи ти да по јам на ро да, тј. срп ско га на ро да, у овој сту ди ји ви ше 
не би ва по ми њан не го је си стем ски ис ти ски ван. На ме сто тог ста рог и пра-
ста рог, али вр ло пре ци зног и опе ра тив ног пој ма по ја вљу је се ње гов грч ки 
пан дан ‘ет ни ја’ и ‘ет нос’, што би у осно ви тре ба ло да зна чи исто или вр ло 
слич но што и реч ‘на род’. Али, као што је то у сва ком је зи ку до бро зна но, 
две раз ли чи те ре чи ни ка да не зна че исто, а ме ђу раз ли чи тим ре чи ма ко је 
пре тен ду ју на исто зна че ње увек се, пре или ка сни је, ис по ста ви не ка кав мо-
ме нат раз ли ке ко ји утвр ђу је из ве сну се ман тич ку по себ ност у по ступ ци ма 
ди стри бу ци је зна че ња тих ре чи. Дру га чи је ре че но, две ре чи истих се ман-
тич ких пре тен зи ја по че ће вре ме ном да зна че по не што раз ли чи те ства ри, а 
упра во тај чи ни лац раз ли ке по ста ће зна ча јан за на чин раз у ме ва ња основ ног 
фе но ме на на ко ји по ме ну ти тер ми ни упу ћу ју. Мо же се, да кле, ре ћи да у се-
ман тич ком про сто ру не ког је зи ка ве о ма рет ко се по ја вљу ју пра ви и пот пу ни 
си но ни ми, а ме ђу си но ним ним ре чи ма по пра ви лу по сто ји не жна и сит на 
ди фе рен ци ја ци ја зна че ња због ко јих се, вре ме ном, се ман тич ка раз ли ка по-
чи ње све ја сни је ус по ста вља ти. Због све га то га се и мо же ре ћи да пот пу них 
си но ни ма за пра во не ма: раз ли ка се ја вља ма кар на ни воу ко но та тив них ако 
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не баш и де но та тив них аспе ка та је зич ког зна ка, па се у том ко но та тив ном про-
сто ру ве о ма че сто по чи њу за чи ња ти и не ке те мељ ни је, де но та тив но твр ђе 
по ста вље не раз ли ке.

А да је и сам ау тор ја сно пер ци пи рао ове аспек те се ман тич ке ди стри-
бу ци је је зич ког зна ка, до ста очи глед но све до чи на чин на ко ји је оба вио ове 
за ме не ре чи и тер ми на, а по себ но ка ко је то сам спро вео у окви ру ин дек са 
име на и пој мо ва ко ји на кра ју књи ге ре зи ми ра кључ не ре чи чи та ве сту ди је. 
Од са мих по че та ка сво је књи ге Ти мо ти је вић го то во ре дов но ко ри сти син таг-
му ‘срп ска ет ни ја’, а си стем ски ели ми ни ше из раз ‘срп ски на род’. Ова про-
ме на, ме ђу тим, не пред ста вља тек обич ну за ме ну ре чи и тер ми на не го она 
са др жи ве о ма озбиљ не им пли ка ци је ко је, чак и де но та тив но, до ста дру га-
чи је име ну ју, па и кон цеп ту а ли зу ју сам фе но мен ко ји је пред мет из у ча ва ња. 
Кад ко ри сти мо реч ‘на род’, ми ти ме дис крет но су ге ри ше мо не ко ли ко ва жних 
ко но та тив них аспе ка та је зич ког зна ка. С јед не стра не, та реч им пли ци ра 
чин ра ђа ња као на чин на ко ји на род на ста је: тре ба се не са мо ро ди ти, не го 
би тог ра ђа ња тре ба ло да бу де у знат ној ме ри та ко да мо же мо ре ћи ка ко се 
и ‘на ро ди ло’ свих оних би ћа ко ја се ра ђа ју уну тар јед не ши ре за јед ни це. Реч 
‘на род’, да кле, ука зу је на су штин ску срод ност, тј. при пад ност истом ро ду 
свих љу ди ко ји са чи ња ва ју је дан на род. Сви ти љу ди, на и ме, се бе сма тра ју 
де лом исте, ду бин ске срод но сти. 

С дру ге стра не, ја сно је да у јед ном на ро ду ни смо, стро го узев, сви баш 
у пу ном срод ству, али соп стве ни на род фи гу ра тив но ви ди мо као за јед ни цу 
бли ских би ћа, као не ка кву, але го риј ски ре че но, про ши ре ну по ро ди цу: то 
мо ра би ти скуп осо ба до вољ но бли ских да им се мо жеш са емо тив ном то-
пли ном обра ти ти тра ди ци о нал ним ре чи ма: „Бра ћо и се стре“. Уко ли ко ове 
то пли не уоп ште има, он да има до вољ но уну тра шњих раз ло га да тај на род 
као на род оп ста не; тач ни је, има до вољ но енер ги је да се за оп ста нак те и та кве 
за јед ни це не ко бо ри и из бо ри. Уко ли ко та кве то пли не не ма, уко ли ко се при-
пад ни ци ма соп стве ног на ро да не мо жеш пу но га ср ца обра ти ти ре чи ма: „Браћо 
и се стре“, он да ту раз ло га за оп ста нак та кве за јед ни це ви ше не ма, па тај оп-
ста нак ни тран сцен дент не си ле не ће по др жа ти, а по го то во не ће са ми љу ди 
ко ји су део те за јед ни це. Љу ди из та кве за јед ни це ко ја је са свим из гу би ла 
цен три пе тал не сил ни це, увек су на пу ту да по ста ну не што са свим дру го и 
не што што до та да они ни су би ли. Кључ спа се ња је у њи ма са ми ма, али је 
тај кључ не где са свим за ту рен, а ни ко не ма ни во љу ни же љу да тај спа со но-
сни кључ по тра жи.

Реч ‘на род’ са др жи још јед ну, ве о ма озбиљ ну им пли ка ци ју, а она је пове-
за на са срод ном реч ју ко ја је код Ср ба, али и дру гих Сло ве на, од са мих иско-
на на род ног жи во та ко ри шће на за озна ча ва ње ску пи не љу ди по ве за них пре 
све га ко му ни ка циј ском бли ско шћу. Реч је о ста ро сло вен ској ре чи ‘ѩзыкъ’, 
ко ја је озна ча ва ла не са мо нај са вр ше ни је сред ство ко му ни ка ци је и ње ну 
си стем ску уре ђе ност (је зик, у да на шњем, струк ту рал но-ко му ни ка циј ском 
зна че њу ре чи) не го је озна ча ва ла и људ ску ску пи ну, за јед ни цу (на род или 
на ци ја, у да на шњем зна че њу ре чи) ко ја је око та квог сред ства ко му ни ка ције 
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ор га ни зо ва ла сво је по сто ја ње. У том сми слу је Сло ве ни ма, уко ли ко сле де 
мен тал ну ма три цу сво јих иско на, са свим при ме ре но да не ства ра ју сво је 
на род не це ли не не где из ван за да тог је зич ког про сто ра, а је зик ће им по ста-
ви ти осно ву на те ме љу ко јег ће кон цеп ту а ли зо ва ти оп ста нак соп стве не за-
јед ни це. Са мо у ре ђим слу ча је ви ма, углав ном пред иза зо ви ма спо ља шњих 
чи ни ла ца, сло вен ски на ро ди су те жи ли да рас про стру сво је по сто ја ње и на 
про сто ре ко ји им је зич ки не при па да ју, а то је до ла зи ло до из ра жа ја он да 
ка да су ти на ро ди под од ре ђе ним исто риј ским окол но сти ма па да ли у ис ку-
ше ње им пе ри јал ног де ло ва ња: трај ни је је та квим ис ку ше њи ма под ле гао 
пре вас ход но онај нај ве ћи, ру ски на род. Та ко не што се у сред њо ве ков ној 
исто ри ји Ср ба са мо јед ном де си ло у озбиљ ни јем и до след ни је из ве де ном 
об ли ку, а ве за но је за ам би ци је ца ра Ду ша на да на пра ви им пе ри ју ко ја би 
би ла на след ни ца Ви зан ти је, ца ре ви не у то вре ме већ из ло же ној озбиљ ним 
дез ин те гра ци о ним про це си ма. Та ква на сто ја ња ца ра Ду ша на су иза зва ла 
ве ли ке не сре ће у срп ском на ро ду, па ни ка кво чу до што у ка но ну срп ске 
пра во слав не цр кве од Не ма њић ких вла да ра је ди но цар Ду шан ни је сте као 
ста тус све то сти. Љу ди ре ла тив но плит ке па ме ти ла ко мо гу би ти за се ње ни 
вој но-по ли тич ком мо ћи ца ра Ду ша на, али љу ди ду бље ду хов не па ме ти та-
кво по вр шно бле шта ви ло мо гу са мо пре зре ти. 

У сва ком слу ча ју, по јам на ро да је и у да ле ким, сред њо ве ков ним вре ме-
ни ма под ра зу ме вао ре ла тив но ви со ку ме ру уре ђе но сти је зич ке, књи жев не 
и кул тур не за јед ни це, па се чи ни да је са мо ко ри шће ње тер ми на на род и те 
ка ко има ло сми сла и се ман тич ког оправ да ња. Због то га у срп ској ен то логи ји 
и ет но гра фи ји, ка да се она раз ви ла на ву ков ским и цви ји ћев ским те ме љи ма, 
ни је би ло нео п ход но тер ми но ло шко вра ћа ње на из вор не грч ке тер ми не и 
из ве де ни це из лек сич ког ко ре на ‘et hni kos’, а ста би ли зо ва ни су ка ко тра ди-
ци о нал ни тер ми ни на род и на род ни та ко и мо дер ни пој мо ви на ци ја и на цио-
нал ни. Два бли ска, али по не што раз ли чи та зна че ња ко ја обе ле жа ва ју две 
раз ли чи те фа зе у исто риј ском раз во ју не ке ет нич ке це ли не, по кри ве на су у 
до вољ ној ме ри пој мо ви ма на ро да и на ци је. Исти на, у срп ској ет но ло ги ји и 
ет но гра фи ји по сто јао је још је дан тер мин ко ји је, по на гла ше ном сте пе ну 
не у ре ђе но сти ет нич ке це ли не, био не сум њи во ин фе ри о ран у од но су на тер-
ми не на ро да и на ци је: тај тер мин је озна чен сло же ни цом ‘ет нич ка ма са’, а 
он обе ле жа ва оне не у ре ђе не за јед ни це ко је ни су ја сно уте ме љи ле сво је на-
род но би ће, па су се ова квим за јед ни ца ма, без ве ћих те шко ћа, мо гла исто вре-
ме но на мет ну ти вр ло раз ли чи ти, по не кад чак и про ти ву реч ни на род ни или 
на ци о нал ни иден ти те ти. На ју жно сло вен ском про сто ру су још од сред њег 
ве ка као ста ри на ро ди ко ји су сте кли сво ју иден ти тет ску осно ву сма тра ни 
Бу га ри, Ср би и Хр ва ти, док су сви оста ли за ду го оста ли у раз вој ној фа зи 
ет нич ке ма се ко ја је мо гла во ди ти раз ли чи тим ис хо ди ма. 

Та ко је, да кле, ми шље ње о овим сло же ним про це си ма, ко ји су има ли 
сво јих ре пер ку си ја и у сфе ри исто ри је је зи ка, исто ри је књи жев но сти, исто-
ри је умет но сти, исто ри је цр кве итд, с мно го раз ло га ра чу на ло с пој мов ним 
ни зом: ет нич ка ма са – на род – на ци ја. На пу сти ти ова кву, ве о ма сло же ну, 
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ра фи ни ра ну и до вољ но пре ци зну ску пи на пој мо ва и тер ми на, зна чи ло је, 
про сто, кре ну ти по гре шним пу тем и отво ри ти ми са о не про це се ко ји во де 
ка раз би ја њу озбиљ но уте ме ље не ет нич ке, на род не, на ци о нал не и кул тур не 
са мо све сти. То је, исто вре ме но, зна чи ло да је тре ба ло соп стве ни на род и 
култу ру ли ши ти већ из гра ђе ног ми са о ног упо ри шта ко је де лу је ве о ма под-
сти цај но у по гле ду од бра не оп стан ка чи та вог на ро да, а он да се та квим ли-
ша ва њем отво ри ти ка не ким, крај ње не из ве сним про це си ма са још не из ве-
сни јим ис хо ди ма. По ме ну та тер ми но ло шка три ја да је са вр ше но ефи ка сна 
и пре ци зна у име но ва њу про це са и раз вој них ета па у тим про це си ма, па би 
за рад на уч не ефи ка сно сти ту три ја ду тре ба ло без ре зер вно очу ва ти.

На су прот то ме, од сво је књи ге Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: при ват ни 
жи вот Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка Ми ро-
слав Ти мо ти је вић је по ку шао ову тер ми но ло шку три ја ду да за ме ни би нар-
ним тер ми но ло шким си сте мом. Тај је си стем са чи њен од тер ми на ет ни ја и 
на ци ја: ова два тер ми на су су фик сал но ујед на че на, што је до бар по ка за тељ 
да тре ба да де лу ју као део истог си сте ма озна ча ва ња. Очи глед но је, исто 
та ко, да би по јам ет ни је тре ба ло да од го ва ра ка ко пој му ет нич ке ма се та ко 
и пој му на ро да, што је из вор озбиљ них сла бо сти бу ду ћи да су пој мо ви ет нич-
ка ма са и на род два ве о ма раз ли чи та пој ма, те да за слу жу ју да се ја сно име ном, 
тер ми но ло шки раз ли ку ју. Ни ка ко ни је до бро ка да се не ки на уч ни тер ми ни 
по ја вљу ју ка ко би за ма гли ли пред ста ве о ре ал но сти ко ју тре ба да опи шу, а 
у овом слу ча ју мо же мо са мо и ис кљу чи во о за ма гљи ва њу ре ал но сти го во-
ри ти. Да се пре ци зност у име но ва њу раз ли чи тих аспе ка та ове осе тљи ве ствар-
но сти же ле ла очу ва ти, он да би и уну тар тер ми но ло шког си сте ма би ло неоп-
 ход но очу ва ти упра во тер мин Volk (на род) ко ји ва ља раз ли ко ва ти од ет нич ке 
ма се ко ја не ма суп стан ци јал ну уре ђе ност ка кву има Volk (на род). У том сми-
слу је по јам Volk sge ist (Дух на ро да) до вољ но са др жа јан и пре ци зан, па је 
као та кав ите ка ко по тре бан сва ком об ли ку на уч ног са зна ња ко је би те жи ло 
уте ме ље но сти и про вер љи во сти соп стве них уви да. По јам Volk sge ist-а (Дух 
на ро да) суп стан ци јал но је чвр сто уте ме љен и као та кав нео п хо дан сва ком 
са зна њу ко је би пре тен до ва ло на по у зда ност и ка кву-та кву објек тив ност.

По ме ну ти по јам Volk sge ist (Дух на ро да) уте ме љен је и као део си сте ма 
пој мо ва ко ји кон сти ту и шу чи та ву област зна ња у знат но ши рем про блем ском 
оби му, а та област је по кри ве на три ја дом пој мо ва као што су: Volk sge ist (Дух 
на ро да), Ze it ge ist (Дух вре ме на) и Welt ge ist (Ani ma mun di, Дух све та). Тај си-
стем по твр ђу је да по јам Volk sge ist не мо же би ти ва ља но схва ћен и де фи ни-
сан уко ли ко не бу де про жет чи ни о ци ма пој мо ва Ze it ge ist и Welt ge ist, а је ди но 
у је дин ству, ко је под ра зу ме ва до вољ но ја сну раз ли ку из ме ђу по је ди нач них 
чла но ва овог си сте ма, мо же мо до ћи до ва ља них од ре ђе ња, уви да и са зна ња. 
Или ка ко то на јед ном ме сту ве ли Хе гел: „Са ми прин ци пи на род них ду хо ва 
у ну жној по ступ но сти са мо су мо мен ти јед ног оп ће га ду ха, ко ји се по мо ћу 
њих у по ви је сти уз ди же и до вр ша ва се бе у то та ли тет, ко ји се бе схва ћа“ (хе
гел 1951: 85). То зна чи да ни ка да озбиљ на, на уч но уте ме ље на раз ми шља ња 
и са зна ња у ве зи са Ду хом на ро да не мо гу би ти на чи ње на а да се не укр сте 
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са уви ди ма у Дух вре ме на и Дух све та. Тим и та квим укр шта њи ма мо гу се 
из бе ћи раз ли чи ти об ли ци пар ци јал них уви да и за стра њи ва ња ка кви се не-
рет ко уме ју на ме та ти из од ре ђе них ин те лек ту ал них или по ли тич ких цен-
та ра мо ћи, че сто и са агре сив но шћу ко ја је за стра шу ју ћа. 

Ни је ни при ли ка ни ме сто на ко јем би смо мо гли ући у де таљ ни је раз-
ма тра ње ове и ова кве про бле ма ти ке, али је еви дент но да је чи тав по ме ну ти 
пој мов ни си стем до био из у зет но до бру и са др жај ну раз ра ду ка ко у до ме ну 
фи ло со фи је та ко и у до ме ну раз ли чи тих на у ка ко ји ула зе у про стор фи ло-
ло шког, али и ши ре дру штве но-ху ма ни стич ког про у ча ва ња. Фи ло соф ска 
са зна ња у ра спо ну од Гот фри да Вил хел ма Лајб ни ца, Ђам ба ти ста Ви ка, Шар-
ла Лу ја Мон те скјеа, Вол те ра, Деј ви да Хју ма, Ге ор га Вил хел ма Хе ге ла и др., 
као и са зна ња у обла сти про у ча ва ња на ро да и њи хо вих кул ту ра у ра спо ну 
од Кар ла Фри дри ха Мо зе ра, Јо ха на Гот фри да Хер де ра, Ву ка Ка ра џи ћа, Јо-
зе фа До бров ског, Па вла Јо зе фа Ша фа ри ка, Јо ва на Цви ји ћа и др., учи ни ли 
су да је по јам Ду ха на ро да по стао вр ло са др жа јан, на уч но уте ме љен и са знај-
но про вер љив, а уз то и ши рим скло пом пој мов ног си сте ма до бро из гра ђен 
у ши ро ким окви ри ма то та ли те та људ ско га зна ња. Чи ње ни ца да је би ло ве о-
ма спор них уче ња ко ја су во ди ла ра зним об ли ци ма ра си стич ке дис кри ми-
на ци је, ни је све до чи ла о сла бо сти ова квог те о риј ско-ме то до ло шког об ли ка 
са зна ња, не го је све до чи ла пре све га о ра зним об ли ци ма зло у по тре бе за рад 
по зи ци је мо ћи и из град ње оно га што на зи вам им пе ри јал ном епи сте мо ло-
ги јом. Ни је ту кри ви ца са мог ме то да не го је кри ви ца у зло у по тре би ме то да, 
па се ме ђу соб ним су че ља ва њем раз ли чи тих ста но ви шта, чи сто на уч ним кри-
те ри ју ми ма са зна ња мо ра ла ис цр та ти кри тич на гра ни ца из ме ђу на у ке и 
ма ни пу ла ци је на уч ним са зна њи ма, из ме ђу упо тре бе и зло у по тре бе. На тај 
на чин се мо гао из ве сти са знај ни, на уч ни об ра чун с по ме ну тим об ли ци ма 
ма ни пу ла ци је и зло у по тре бе. За ме ном јед ног до брог и по у зда ног ме то да 
не ка квим дру гим ме то дом, да ле ко ма ње до брим и по у зда ним, мо гу се са мо 
ство ри ти но ви об ли ци зло у по тре бе на у ке и на уч ног са зна ња, а да се по чет ни 
про блем не ће сам по се би ре ши ти. Уз то ти но ви об ли ци зло у по тре бе мо гу 
са мо до ве сти до још ужа сни јих по сле ди ца по цео људ ски род и ње гов свет. 

Учи ни ти та кву тер ми но ло шку за ме ну три јад ног пој мов ног си сте ма 
би нар ним си сте мом, па то спро ве сти у обла сти про у ча ва ња срп ске кул ту ре, 
књи жев но сти и умет но сти не ма не ког на ро чи тог сми сла: та квим по ступ ком 
се у ква ли те ту ми са о них опе ра ци ја ни шта не до би ја, а мо же се и мо ра се 
при лич но то га из гу би ти. Ово сво ђе ње три ја де на би нар ни мо дел има ло би, 
на и ме, са мо ло ше ми са о не по сле ди це и до ста не у год не кон се квен це, јер се 
сло же ни и ду го трај ни исто риј ски про це си сва ка ко ма ње успе шно мо гу при-
ка за ти упо тре бом два не го упо тре бом три, зна чењ ски из ни јан си ра на пој ма. 
Та три пој ма су, да кле: ет нич ка ма са – на род – на ци ја, а на ме сто ове три ја де 
Ми ро слав Ти мо ти је вић се опре де љу је за би нар ни си стем: ет ни ја – на ци ја. 
Сла бо сти овог јед но став ни јег, би нар ног мо де ла су са др жа не у чи ње ни ци да 
се ду го трај ни про це си на стан ка на ци ја не мо гу об ја сни ти тек та ко јед но став-
ним пре ла зом из ет ни је и на ци ју: мно го успе шни ји мо дел ту ма че ња са др жан 
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је у пој мов ној три ја ди ко ја мо же ве о ма са др жај но и тач но да ис пра ти оне 
глав не фа зе у об ли ко ва њу пр во на род ног, а по том и на ци о нал ног би ћа. У 
слу ча ју Ср ба и ју жних Сло ве на све те про це се тре ба са гле да ва ти и струк-
тур но-исто риј ски опи си ва ти то ком вре мен ског ра спо на од сред ње га ве ка 
па до на ших да на. 

Вр ли не и ма не ова два тер ми но ло шка ре ше ња ла ко би смо мо гли ис ка-
за ти на јед ном, до вољ но сло же ном при ме ру ко ји мо же да по ка же ка ко су на-
ста ле три ју жно сло вен ске на ци је. Од тих три ју на ци ја два су ста ра сло вен ска 
на ро да: Ср би и Бу га ри. Из ши ро ке сло вен ске ет нич ке ма се у сред њо ве ков-
ном пе ри о ду су се ова два на ро да до ста ја сно из дво ји ла и по сти гла са др жај-
ну и не спор ну иден ти фи ка ци ју, а она по чи ва ко ли ко на два ма, до вољ но 
раз ли чи тим је зи ци ма ко ји су се по че ли из два ја ти из за јед нич ке сло вен ске 
осно ве, то ли ко и на раз ли чи тим об ли ци ма по ли тич ке, др жа во твор не, цркве-
не, књи жев не и кул тур не све сти, те од го ва ра ју ће прак се. Сто га ва ља опи-
са ти про цес на ста ја ња срп ске ре дак ци је ста ро сло вен ског је зи ка од кра ја XII 
ве ка и из два ја ња не че га што мо же мо и мо ра мо зва ти ста ро срп ским је зи ком, 
са од го ва ра ју ћом пи сме но шћу и књи жев но шћу, а тим до га ђа њи ма је прет-
хо дио и пра тио их про цес на ста ја ње срп ске др жа ве са све то род ном ло зом 
Не ма њи ћа. Оно што је то ме прет хо ди ло, бар од IX ве ка, о че му по сто је, исти-
на шту ри, али ипак до вољ но ја сни чи ње нич ни по да ци, све то је вр ло значај но, 
али ни је има ло сна гу ус по ста вља ња на род ног би ћа и ње го вог иден ти те та. 
У то исто вре ме се сли чан про цес де ша вао и Бу га ри ма, с тим што су они 
сво ју др жа ву успе шни је об ли ко ва ли у пе ри о ду пре из ра зи тог ја ча ња Не ма-
њи ћа то ком XI II и по себ но XIV ве ка. За то вре ме су Бу га ри углав ном слаби-
ли, а по сле бит ке код Вел бу жда 1330. они су пот пу но из гу би ли на зна ча ју. 
Сна га срп ске др жа ве је, ме ђу тим, по тра ја ла све до Ко сов ске бит ке 1389, а 
по том је не пре ста но опа да ла, не ка ко се одр жа вју ћи и то ком тра ја ња де спо-
то ви не, све до па да Сме де ре ва 1459. И Ср би и Бу га ри су се, да кле, у сред њем 
ве ку успе шно из дво ји ли из сло вен ске ет нич ке ма се, па су већ та да они не-
спор но по ста ли два бли ска, али по себ на на ро да. 

То се, ме ђу тим, не мо же ре ћи за Ма ке дон це ко ји су да ле ко нај ду же 
оп ста ли у ста ту су ет нич ке ма се. Је зич ки бли жи Бу га ри ма, а др жав но-по ли-
тич ки и кул тур но-исто риј ски Ср би ма, они су за ду го оста ли не где из ме ђу: 
по се бан на род ни су по ста ли, а не пре ста но су се ло ми ли из ме ђу бу гар ске и 
срп ске це ли не, не мо гав ши до кра ја да при пад ну ни јед ном ни дру гом кор-
пу су, а исто вре ме но пар ти ци пи ра ју ћи и у јед ном и у дру гом. Ка ко је на ста-
нак мо дер не срп ске и бу гар ске на ци је био про цес ко ји се ис по ља вао нај ви-
ше то ком XVI II и XIX ве ка, еви дент но је да су и у том пе ри о ду Ма ке дон ци 
и да ље оста ја ли у фа зи ет нич ке ма се. Та ко се про цес раз вла чио без ко нач ног 
ре ше ња све до XX ве ка, ка да су Ма ке дон ци нај зад, под вођ ством ко му ни-
стич ке иде је о раз би ја њу ве ли ких на ро да и на ци ја, од луч ни је за по че ли са 
кре и ра њем соп стве ног на ци о нал ног иден ти те та. У та ко во ђе ном про це су 
де си ло се да су Ма ке дон ци из ста ту са ет нич ке ма се или суп стра та од мах 
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кре ну ли у про цес из град ње на ци је, а да при том ни су мо гли де фи ни са ли ка-
кав су то на род они прет ход но би ли. 

У сва ком слу ча ју, би нар ни мо дел ет ни ја – на ци ја мо же би ти по го дан 
за об ја шње ње на стан ка на ци ја ве о ма сла бог иден ти те та, ка кав на ла зи мо код 
Ма ке до на ца, али је тај мо дел са свим не по го дан за об ја шње ње на стан ка наци-
ја ја ких иден ти те та, а то су на ци је ко је су прет ход но има ле раз вој ну ета пу 
по себ ног на ро да по пут Ср ба и Бу га ра. За овај дру ги, те мељ ни је уко ре њен 
слу чај је ди но при хва тљив мо дел ми шље ња је онај ко ји по чи ва на три јад ној 
схе ми: ет нич ка ма са – на род – на ци ја. Уко ли ко се, пак, тај ма ње ра фи ни ран 
и ефи ка сан, би нар ни мо дел ту ма че ња на стан ка не ке на ци је узи ма из ем пи-
риј ског ам би јен та иден ти тет ски сла бих ет нич ких тво ре ви на, он да је са врше-
но ја сан мо тив за та кву тер ми но ло шку ре дук ци ју, тј. сво ђе ње са три јад не на 
би нар ну ре ла ци ју. Мо ти ва ци ју тре ба про на ћи у чи ње ни ци да се исто риј ско 
вре ме, тј. епо ха ка да се ова кве те о ри је по чи њу ши ри ти и пред ста вља ти као 
је ди но ис пра ван на чин раз у ме ва ња ових сло же них про це са, не слу чај но 
по кла па са ра ди кал ним об ли ци ма гло ба ли стич ке иде о ло ги је ко ја се, по 
пра ви лу, са ма про гла ша ва за ста но ви ште ко је хо ће да пре ва зи ђе ди мен зи је 
стро го нациoналног, иде о ло шког на чи на ми шље ња. 

Дру гим ре чи ма, у вре ме ну гло ба ли за ци је за им пе ри јал ну епи сте мо ло-
ги ју вр ло је функ ци о нал на за ми сао да се сви на ци о нал ни иде ни те ти при ка жу 
као са свим ско ра шњи, крх ки фе но ме ни ко ји углав ном за ви се од из град ње 
са мо све сти не пре XVI II ве ка, па је за по зна ва ње ових про це са до вољ но зна-
ти са мо оно што се на кре и ра њу иден ти те та чи ни ло то ком XIX, XX, а пого-
то во XXI ве ка. На рав но, при том се при кри ва јед но став на чи ње ни ца да све 
што је та ко мла до и ско ра шње, крх ко и сла ба шно ла ко мо же да не ста не или 
да се пре тво ри у не што са свим дру го и су штин ски дру га чи је. Та кве по став ке 
по ко ји ма су на ро ди и на ци је са мо суп стан це под ло жне ла ком пре о бли ко-
ва њу, са свим од го ва ра ју им пе ри јал ној епи сте мо ло ги ји са чи ње ној по стра-
те шким за ми сли ма цен та ра мо ћи ко ји вла да ју гло ба ли стич ким све том, али 
не од го ва ра ју са мим на ро ди ма и на ци ја ма ко ји тре ба да бу ду пу ки објек ти 
ових про це са. Још кад се све то по ве же са чи ње ни цом да су по је ди ни на ро ди, 
у ду гом, ви ше ве ков ном кон ти у ни те ту, би ли из ло же ни ра зним об ли ци ма 
ре ли гиј ског, по ли тич ког, еко ном ског, про па ганд ног, ме диј ског, па и вој ног 
ра та, он да се по губ не по сле ди це по еле мен тар но са мо ра зу ме ва ње и са мо-
по што ва ње тих на ро да мо гу и мо ра ју не по сред но ре флек то ва ти и у до ме ну 
основ не стра те ги је тих на ро да у по гле ду ка ко да на шње од бра не соп стве ног 
би ћа та ко и из град ње те ме ља њи хо вог бу ду ћег оп станка.

Све ово о че му го во ри мо, то ком два по след ња ве ка се на је дан вр ло дра-
ма ти чан на чин не по сред но ре флек ту је у по љу са мо ра зу ме ва ња Ср ба и њи-
хо вог на сто ја ња да обез бе де на чи не соп стве ног оп стан ка. Због све га то га се 
у ми са о ном си сте му јед ног про сеч ног срп ског ин те лек ту ал ца, а то зна чи оног 
ко ји је обра зо ван по стро го ок ци ден та ли стич ким, за пад ним си сте ми ма зна-
ња, си стем ски убри зга ван об лик ту ма че ња по ко јем Ср би за на ста нак свог 
ко лек тив ног иден ти те та тре ба да бу ду пре све га усме ре ни ка исто риј ском 
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хо ри зон ту но вог ве ка и по чет ка гра ђан ског дру штва. Чи тав сред њи век се 
ве о ма че сто с не хај но шћу пре пу шта за бо ра ву, а пи та ње на стан ка ве зу је пре-
вас ход но за XVI II век и ула зак у за пад но е вроп ски кул тур ни мо дел из прет-
ход ног, ви зан тиј ског и пра во слав ног кул тур ног обра сца. У скло пу ова квог 
на чи на ми шље ња ре дов но се ја вља и пре зир пре ма це ло куп ном ви зан тиј ском 
на сле ђу, а ти ме се у срп ску пра во слав ну кул ту ру уно си је дан из ра зи то ка-
то лич ки и кр ста шко-ми си о нар ски став ко ји, уз гред бу ди ре че но, има ве о ма 
сла бу кул тур но-исто риј ску осно ву, те до ста не у бе дљи ву ин те лек ту ал ну 
ар гу мен та ци ју. Ње го ва осно ва је пре све га са др жа на у ми ли та ри стич кој, 
им пе ри јал ној и пљач ка шкој стра сти ко ја је за пад не цен тре мо ћи ре дов но 
во ди ла у су срет са но вим све то ви ма као увод у но ва осва ја ња и но ве на чи-
не пљач ке и екс пло а та ци је. То, ме ђу тим, што та ква те за чи ње нич ки ло ше 
сто ји, не зна чи да про па ганд но не мо же да се про ши ри мно го ви ше не го што 
здра ви ра зум и ва ља ни об ли ци ми шље ња то мо гу да под не су. Оту да се, по 
вр ло сло же ној схе ми, у на шем вре ме ну код Ср ба, а по го то во у ве зи с пи та-
њем еле мен тар ног са мо ра зу ме ва ња Ср ба и срп ског пи та ња, та ко очи глед но 
и про па ганд но ор ке стри ра но ис ка зу ју мо де ли ми шље ња за сно ва ни на не-
дво сми сле ном и зло ћуд ном „ду ху са мо по ри ца ња“, о че му на увер љив на чин 
све до чи Ми ло Лом пар у сво јој дра го це ној сту ди ји.6

4.сеМиотичкаДескриПцијаиВољанароДазатрајањеМ.Ми ро слав Ти-
мо ти је вић, да ка ко, не под ле же су штин ски овој па то ло шкој фор ми на зва ној 
„ду хом са мо по ри ца ња“! Он са ду бо ким по што ва њем уо ча ва, ана ли зи ра и 
ту ма чи умет нич ке, кул тур не и жи вот не фе но ме не ко ји ис пу ња ва ју се ми о-
тич ки про стор срп ског дру штва XVI II ве ка, та ко да ту мо же мо пре по зна ти 
пре све га на пор ко ји во ди ка по твр ђи ва њу, ду бљем раз у ме ва њу и афир маци-
ји свих фе но ме на о ко ји ма је ис тра жи вач ки умео да по све до чи. Но, упр кос 
све му то ме, а по го то во упр кос мно гим ис тра жи вач ким до при но си ма срп ских 
дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка, да нас, а то зна чи бар век и по, пре 
све га на ни воу по вр шин ских сло је ва све сти из ло же них ефек ти ма озбиљ ног 
кул ту рал ног ра та ко ји се про тив срп ске ау тен тич не кул тур не са мо све сти 
во ди, вр ло је рас про стра ње но уве ре ње да су Ср би је дан од но ви јих европ-
ских на ро да, не спо соб них да се од у пру деј стви ма ве ли ких и ста рих на ро да 
све та. Ова кав на чин ми шље ња ја вља се ис кљу чи во код оних ко ји не уме ју 
да раз ли ку ју по јам срп ског на ро да и по јам срп ске на ци је, а са мим тим ни су 
у ста њу да са гле да ју искон ске ду би не до ко јих срп ски на род сво јом кул тур-
но-исто риј ском и ду хов ном све шћу до пи ре. 

Сто га је оди ста крај ње вре ме да се пред ста ве о срп ским ду хов ним, 
кул тур ним и исто риј ским вер ти ка ла ма по ста ве у пра ви, ре ал ни оквир, а то 
је не мо гу ће уко ли ко се не др жи мо три јад не схе ме: ет нич ка ма са – на род – на-
ци ја. Сво је иден ти тет ске про це се срп ски и бу гар ски на род су оба ви ли још 
у сред њем ве ку, и то да ле ко нај у спе шни је од свих ју жно сло вен ских на ро да. 

6 О то ме ви де ти, тре ће, до пу ње но из да ње по ме ну те књи ге: лоМПар 2012.
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Хр ва ти су у том по гле ду при мет но за о ста ја ли, а Сло вен ци по го то во, ко ји 
су тек од вре ме на при хва та ња про те стан ти зма сре ди ном XVI ве ка за по че-
ли да гра де и кре и ра ју свој вер ски и на ци о нал ни иден ти тет. Ма ке дон ци су, 
као што је већ ре че но, да ле ко за о ста ја ли у том по гле ду, а о ам би ци ја ма не-
ких Бо шња ка и Цр но го ра ца, те о ус пе си ма и не у спе си ма та квих на сто ја ња 
ис ка за них у XX ве ку, би ће до ста ре чи и у де це ни ја ма ко је до ла зе. У ве зи са 
овом сло же ном про бле ма ти ком, тер ми но ло ги ја и кон цеп ту ал ни окви ри ни-
ка да не ће мо ћи да бу ду са свим ујед на че ни, јер су и раз ли чи ти при сту пи 
по је ди них ет нич ких ма са, на ро да и на ци ја ве о ма раз ли чи ти, па је при род но 
да они од сво га при сту па не ће ла ко од у ста ти. 

Срп ски на уч ни ци не ма ју ни је дан је ди ни ва љан раз лог да од у ста ну од 
три јад ног тер ми но ло шког ре ше ња, а то је сто га што они тре ба да се ду бин-
ски за гле да ју у оне нај ста бил ни је и идентитет ски нај ја че осно ве соп стве ног 
по сто ја ња. У том по гле ду они су упо ре ди ви са нај ста ри јим на ро ди ма све та 
ко ји су про шли не са мо кроз фа зу ет нич ке ма се, не го су пре ко фа зе тра ди-
ци о нал ног на ро да до шли и до фа зе мо дер не на ци је. Она ко ка ко то ва жи за 
нај ста ри је и нај ду го трај ни је на ро де све та (Гр ци, Ита ли ја ни, Фран цу зи, Нем-
ци, Ен гле зи, Ру си, Је вре ји, Егип ћа ни, Ин ду си, Ки не зи и др.), а то су све на-
ро ди са раз ви је ном ре ли гиј ском све шћу, са моћ ном ми то ло ги јом и ду хов ном 
тра ди ци јом, та ко би то тре ба ло да ва жи и за Ср бе, за њи хов на чин са гле да-
ва ња соп стве ног оп стан ка и тра ја ња у да том вре ме ну и про сто ру. Та кви на-
ро ди ко ји не са мо што има ју ду ге ду хов но-исто риј ске кон ти ну и те те, не го 
ис ка зу ју и не дво сми сле ну во љу за оп стан ком и тра ја њем, та кви на ро ди 
тре ба да по слу же Ср би ма као кон цеп ту ал ни па ра ме три, па и основ за тер-
ми но ло шка ре ше ња ко ја де фи ни шу са знај не про це се о овим осе тљи вим 
фе но ме ни ма.

Има ју ћи све ово на уму, оста је до ста не ја сно за што и ка ко се Ми ро слав 
Ти мо ти је вић од лу чио за тер ми но ло шка ре ше ња ко ја му ни су омо гу ћа ва ла 
нај по у зда ни ји мо дел са зна ња ис тра жи ва ног пред ме та. Не ки раз ло зи би мо-
гли ла ко да бу ду на ве де ни јер се на ме ћу го то во са ми по се би, а у скло пу јед-
ног па ра док сал ног за кључ ка да се ове сла бо сти Ти мо ти је ви ће вог кон цеп та 
по ја вљу ју на го то во истим ме сти ма и из го то во истих раз ло га ко ји су од лу-
чи ва ли и о по ја ва ма ње го вих вр ли на. Пре све га, она вр ли на ко ју смо на зва ли 
„те о риј ском и ме то до ло шком ши ри ном“, не сум њи во је до при не ла да Ти мо-
ти је вић не пре ста но, а у по ме ну том слу ча ју очи глед не збр ке – го то во гр че-
ви то тра га за но вим кон цеп ту ал но-тер ми но ло шким и дис курс но-ана ли тич ким 
ре ше њи ма чак и у оним обла сти ма у ко ји ма не ма раз ло га за ве ли ке не до-
уми це и за бу не. Тај грч се по себ но осе тио на оним ме сти ма где се ис по љи ла 
ауто ро ва по тре ба да ма ло осве жи тра ди ци о нал ну пој мов ну и тер ми но ло шку 
апа ра ту ру, те да при хва ти не ка ре ше ња ко ја де лу ју до не кле осве жа ва ју ће и, 
на из глед, тра ди ци јом са свим нео п те ре ће но. Сва ка ко по же ље на и дра го це на 
по тре ба за те о риј ским но ви на ма учи ни ла је да, у јед ном спе ци фич ном и осе-
тљи вом тре нут ку, Ми ро слав Ти мо ти је вић по ку ша да тра ди ци о нал не, до бро 
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опро ба не тер ми не за ме ни не ки ма за ко је је прет по ста вио да би мо гли би ти 
ефи ка сни ји, али та кве прет по став ке са свим си гур но ни су би ле оправ да не. 

Уз ту по тре бу за от кри ва њем те о риј ских ино ва ци ја, тре ба још до да ти 
и чи ње ни цу да је основ ни под сти цај за ова кво тер ми но ло шко пре и ме но ва ње 
до шао од из ра зи тих кри ти ча ра са вре ме них по јав них об ли ка на ци о на ли за-
ма, ко ји су по го то во од 90-их го ди на XX ве ка, тра га ли за те о риј ским и 
тер ми но ло шким ре ше њи ма ко ји ће ко ре не ет нич ке, на род не и на ци о нал не 
са мо све сти учи ни ти крај ње услов ним и хи по те тич ним, па у том сми слу и 
са ме људ ске за јед ни це крх ки јим и ма ње за ви сним од об ли ка соп стве не кул-
тур не са мо све сти. Ти и та кви те о ре ти ча ри, по пут Бе не дик та Ан дер со на, 
Ан то ни Сми та, Ри чар да Џен кин са, То ма са Хи ла на Ерик се на и др.7 до но си ли 
су не ку вр сту ре лак са ци је крај ње не у рал гич них пи та ња, па се Ти мо ти је ви ћу 
мо гло учи ни ти да ова квим пре фор му ла ци ја ма и сам да је ва ља не до при но-
се да се пре ва зи ђу на ци о на ли стич ки ти по ви ми шље ња и дис кур са, те да се 
не у тра ли ше по губ но деј ство ра ди кал не на ци о на ли стич ке иде о ло ги је и њој 
при ме ре не по ли тич ке прак се. Мо же мо са мо прет по ста ви ти да се ње му учи-
ни ло да је син таг ма срп ски на род у тој ме ри већ на би је на ем фа тич ким до-
жи вља ји ма (ка ко по зи тив ним та ко и не га тив ним, за ви си од тач ке гле ди шта), 
да је ве о ма те шко за у зе ти ре ла тив но не у трал ну, чи сто на уч ну тач ку гле ди-
шта ка ко би се мо гло до ћи до са зна ња са свим објек тив них, при хва тљи вих 
чак и оним су прот ста вље ним гру па ци ја ма ко је не гу ју са свим су прот не и 
про ти ву реч не ем фа тич ке до жи вља је.

Са свим су ра зу мљи ва ова ква оче ки ва ња, али ни је баш ра зу мљи во то 
што је уме сто на вод но не по жељ ног тер ми но ло шког ре ше ња по ну ђен је дан, 
без сум ње, ма ње ефи ка сан и ана ли тич ки ма ње опе ра ти ван тер ми но ло шки 
мо дел. А би нар ни мо дел ет ни ја – на ци ја је сва ка ко и ма ње ефи ка сан и ма ње 
опе ра ти ван од три јад ног мо де ла ет нич ка ма са – на род – на ци ја. Он је та кав 
јер, јед но став но ре че но, при ро да уви да у ге не зу фе но ме на на ци је је крај ње 
мањ ка ва и не до стат на, па у том сми слу не до вољ ност и не пре ци зност уви да 
не мо гу би ти до бри по моћ ни ци чак ни у по ку ша ји ма да се не у тра ли ше рђа во 
деј ство на ци о на ли за ма у са вре ме ним по ли тич ким при ли ка ма и не при ли ка ма. 
Је сте да ова кав при ступ, услов но ре че но, мо же се би да до зво ли стро го сци-
јен ти стич ка ам би ци ја ве за на за про у ча ва ње срп ске умет но сти и кул ту ре 
XVI II ве ка, али сва ки ши ри за хват у ис тра жи ва ну гра ђу зах те вао би да се 
ја сни је са гле да ју вре мен ске ди мен зи је ко је се жу све до сред ње га ве ка, а у 
том до ме ну по ме ну ти би нар ни тер ми но ло шки мо дел по ста је крај ње не е фи-
ка сан и са свим не мушт. Уто ли ко је чуд ни је ка ко то да се Ми ро слав Ти мо ти-
је вић, упра во у скло пу тим ског ра да ко ји је са гле да вао це ли ну срп ске исто-
ри је од сред ње га ве ка до да на шњих да на, ни је то ком ис тра жи вач ког ра да 
до вољ но при брао, те на вре ме схва тио да је скли знуо у тер ми но ло шке ино-

7 О то ме ви де ти сту ди је: анДерсон 1990; сМит 1998; џенкинс 2001; ериксен 2004. и др. 
Исто вре ме но, у свр ху са гле да ва ња сло же но сти ових и ова квих про це са, ва ља па жљи во про-
чи та ти и збор ник хоБсБауМ–рејнџер 2011. 
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ва ци је ко је га мно го ви ше огра ни ча ва ју и чи не не си гур ним не го што му 
ши ре и уте ме љу ју са знај не ви ди ке.

Тај би нар ни тер ми но ло шки мо дел, са свим си гур но, ви ше про из во ди 
но вих про бле ма не го што ре ша ва не ке од ста рих, до бро по зна тих му ка и 
не до у ми ца. Шта све то кон крет но мо же да зна чи, ла ко би се да ло на слу ти-
ти, па и за кљу чи ти, кад би се са мо па жљи ви је пре тре сао пој мов ни ре ги стар 
ње го ве сту ди је Ра ђа ње мо дер не при ват но сти: при ват ни жи вот Ср ба у 
Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка. По пис пој мо ва је 
већ, сам по се би, за ни мљив као сво је вр сни кон цеп ту ал ни оквир нео п хо дан 
за пот пу ни је раз у ме ва ње це ло куп не про бле ма ти ке ове сту ди је. У окви ру 
Ин дек са ове књи ге чи та лац, на и ме, мо же на ћи чи тав низ пој мо ва ко ји опи-
су ју људ ске скло но сти, дру штве не од но се и кон вен ци је, нор ме по на ша ња, 
вред но сне обра сце и сл. Та ко се ре ђа ју пој мо ви као што су: ал ко хо ли зам, 
аске ти зам, ба ло ви, ба ти не, ве зе, во ће, гра фи ке, гро бо ви, двор, двор ци, де серт, 
емо ци је, за бра не, за до вољ ства, за ду жби не, за ко ни, за тво ри, игре, иден ти тет, 
иде о ло ги ја, ико не, имо ви на, ин ди ви ду ал ност, ин сти ту ци је, јав на сфе ра, 
је зик, ка зне, књи ге, књи жев ност, ко ла чи, кон вен ци је, ко чи је, кре ве ти, култ, 
кул ту ра, ку па ње, ку по ви на, ку хи ње, љу бав, ми ло ср ђе, ми ло сти ња, мла дост, 
мо да, мо дер ни за ци је, мо ли тва, мо рал, мо шти, му зи ка, на ви ке, на кит, на ме-
штај, на след ство, но вац, нор ме, оби ча ји, обра зо ва ње, огле да ла, оде ћа, оруж је, 
па ро хи ја, па три о ти зам, пе сма ри це, пе сме, пе ћи, пи ја це, пи са ње, пи сма, пи ћа, 
по бо жност, по гре би, по друм, по душ ја, по жар, по кло ни, по на ша ње, по ро ци, 
пор тре ти, пор це лан, пост, по су ђе, по шта, по што ва ње, пра ви ла, пра зни ци, 
при ви ле ги је, при ја тељ ство, при ро да, при чест, про све ти тељ ство, про сти ту-
ци ја, про сто ри је, про то ко ли, пу то ва ње, рад, раз го вор, ра зум, рат, ред, ре зи-
ден ци ја, ре фор ме, ри ту а ли, ро ђе ње, ру чак, са мо ћа, са то ви, сва ко дне ви це, 
све те тај не, сек су ал ност, се ло, сер ви си, сим бо ли, смрт, со бе, сра мо та, сре бро, 
ста но ва ње, ста но ви, ста рост, сте ре о ти пи, суд, те ло, те ста мен ти, тр го ви на, 
увре де, уда ја, удру же ња, ули це, уни вер зи тет, хе рал ди ка, хи ги је на, хо до ча-
шће, хра на, штед ња, шу га исл. Ту је и чи тав низ пој мо ва ко ји не по сред но 
озна ча ва ју људ ска или жи во тињ ска би ћа, по је ди не про фе си је, дру штве не 
сло је ве и кла се, ме ста дру штве них оку пља ња и де ша ва ња: ари сто кра ти ја, 
ба би це, бер бе ри, бе ћа ри, би бли о те ка ри, бо ле сни ци, бра ћа, вер ни ци, ве шти це, 
вла да ри, вој ска, га зда и га зда ри ца, гим на зи је, го сти, го сти о ни ца, град, гра-
ђан ство, дом, де ца, др жа ва, дру штво, ду хов ни ци, ђа ци, же не, жи вот, жи во-
ти ње, кал фе, ка фа не, кон зи сто ри је, кро ја чи, крч ме, ку ва ри, ку мо ви, ку ће, 
ле ка ри, лич ност, мај ка, мај сто ри, ма на сти ри, мо на си, омла ди на, отац, офи-
ци ри, плем ство, по да ник, по кај ник, по ро ди ца, по слу га, рад ни ци, раз бој ни ци, 
род би на, ро ди те љи, са ло ни, са хра не, свад бе, све кр ве, све ти те љи, све ште-
ни ци, се ља ци, се стре, си но ви, си ро ти ња, сли ка ри, слу ге, спа хи је, ста ле жи, 
ста нов ни штво, ста ре ши не, стран ци, сту ден ти, су пру жни ци, су се ди, таст, 
тр гов ци, ту то ри, удо ви це и удов ци, уку ћа ни, учи те љи, фри зе ри, хај ду ци, 
це хо ви, цр ква, чи нов ни ци, ше гр ти, шко ла итд. 



202

У Ин дек су, оди ста, има мно го то га, па је сам по пис ве о ма ин ди ка ти ван 
и ко ри стан у чи та њу ове дра го це не сту ди је. Ипак, на том спи ску не ма основ-
ног пој ма ко ји све те ем пи риј ске фор ме др жи на оку пу: не ма ка те го ри је на-
ро да! Али, исто та ко, не ма ни тер ми на као што су ет ни ја или ет ни ци тет, као 
ње го вих се ман тич ких за ме на ко је се у са мом тек сту ове сту ди је, по пра ви-
лу и са бес пре кор ном тач но шћу ја вља ју. За што су из о ста вље ни тер ми ни 
ет ни је и ет ни ци те та ни је ла ко од го во ри ти, али се део од го во ра кри је упра-
во у чи ње ни ци да је ау то ру сту ди је за ем пи риј ски опис „при ват ног жи во та 
Ср ба у Хаб збур шкој мо нар хи ји од кра ја 17. до по чет ка 19. ве ка“ ва жан чи тав 
си стем пој мо ва по мо ћу ко јих он по кри ва ем пи риј ску ши ри ну ис тра жи ва ног 
фе но ме на, али да се упр кос све му то ме он не ће пи та ти: а ка ква је кон цеп-
ту ал на про ме на на ста ла у са мом основ ном пој му, у на ро ду, о ко јем је реч? 
Од го вор би се мо гао про на ћи у чи ње ни ци да упра во ем пи риј ска ши ри на 
све га оно га што је при ват ни жи вот срп ског на ро да пред ста вља при мар ни 
ис тра жи вач ки циљ ау то ра ове дра го це не сту ди је, а да при том он не ма по-
тре бе да оба ви до дат ни по глед на зна че ње и сми сао основ ног пој ма. За то је 
и мо гао да се де си те о риј ски-ме то до ло шки нео през уз чи ју по моћ је ау тор 
ола ко при мио онај би нар ни тер ми но ло шки мо дел уме сто три јад ног ко ји је, 
без сум ње, знат но при ме ре ни ји са мом пред ме ту са зна ња. Уко ли ко у сре ди-
ште па жње ста ви те ис кљу чи во оно ем пи риј ско оби ље ко је се да пре по зна-
ти у Ин дек су ове сту ди је, он да вам се оди ста мо же учи ни ти ка ко из ме ђу 
би нар ног и три јад ног тер ми но ло шког мо де ла и не ма ве ли ке раз ли ке. Та ко 
се мо же об ја сни ти по ре кло и по ја ва овог, ма ње ефи ка сног са знај ног тер ми-
но ло шког ре ше ња, као и ла ко ћа са ко јом је у Ти мо ти је ви ће вој сту ди ји оно 
ис ти сну ло бо љи и успе шни ји те о риј ски и тер ми но ло шки мо дел. 

Исти на, у Ин дек су сту ди је Ра ђа ње мо дер не при ват но сти Ми ро сла ва 
Ти мо ти је ви ћа ја вља ју се пој мо ви на ци је, на ци о нал ног иден ти те та, осе ћа ња, 
де ло ва ња и на ци о нал не све сти, али ови пој мо ви сва ка ко ни су до вољ ни да 
по кри ју све ко ли ку сло же ност све у куп ног кул тур но-исто риј ског и ду хов ног 
тра ја ња Ср ба на Бал ка ну, у Сред њој Евро пи и Ме ди те ра ну. Кад се, пак, по-
гле да са др жај ових пој мо ва и сам на чин на ко ји је тај са др жај ау тор кон-
стру и сао у сво јој сту ди ји, он да се мо же ви де ти ка ко је ту из о ста ја ло сва ко 
ја сни је, суп стан ци јал ни је од ре ђе ње у оним по љи ма у ко ји ма је та кво од ре-
ђе ње оди ста по сто ја ло: пра во слав но-хри шћан ски, све то сав ски иден ти тет, 
мит ско-исто риј ски по глед на свет, свест о фол клор ном обра сцу, Ко сов ски 
за вет, пред ста ве о кул тур но-исто риј ским кон ти ну и те ти ма и сл. У том по гле-
ду је сли ка срп ског на род ног иден ти те та у Ти мо ти је ви ће вој сту ди ји оста ла 
крај ње не ја сна и флу ид на, а на ме сто то га је опи сан чи тав си стем раз ли ка, 
ино ва ци ја ко је су, у окви ру про це са мо дер ни за ци је, евро пе и за ци је и ве стер-
ни за ци је Ср ба, тре ба ло да до при не су лак шем и пот пу ни јем укла па њу чи-
та вог на ро да (‘ет ни је’) у по ли тич ке и ци ви ли за циј ске окви ре Хаб збур шког 
цар ства. Дру гим ре чи ма, ова сту ди ја ни је ни те жи ла да утвр ди ка ко се срп ски 
на род ни иден ти тет раз ви јао и ме њао оста ју ћи у по не чем исти, а у по не чем се 
при ла го ђа ва ју ћи по ли тич ком, со ци јал ном, кул ту рал ном ам би јен ту Хаб збур-
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шког цар ства у окви ру ко јег су по тра жи ли спа со но сно окри ље и за шти ту. 
Она ем пи риј ска ши ри на ка кву пре по зна је мо у Ин дек су је сте ипак би ла при-
мар ни циљ ове дра го це не ана ли тич ке рас пра ве.

Сту ди ја Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа Ра ђа ње мо дер не при ват но сти је 
пом но опи са ла мно го број не про ме не ко је је про цес мо дер ни за ци је под ра зу-
ме вао, а у то ме је са др жа на ње на дра го це на са знај на сна га и до мет. Су о че-
на са огром ним ем пи риј ским оби љем, ова дра го це на сту ди ја је об ли ко ва на 
по пут оних де ла ко је о мно го че му рас пра вља ју, али не де фи ни шу са до-
вољ но пре ци зно сти или не де фи ни шу уоп ште, цен трал ни, сре ди шњи по јам 
чи јим се по јав ним об ли ци ма ба ве. При ме ра ра ди, на ра зним је зи ци ма све та 
сам пре гле дао оди ста ве ли ки број реч ни ка књи жев них тер ми на, а не ма ли 
број та квих при руч ни ка са др жи чи тав низ од ред ни ца ко ји се ти чу књи жев-
но сти, ње них по јав них об ли ка и ра зно вр сних аспе ка та ње ног про у ча ва ња, 
а исто вре ме но са тог спи ска ве о ма че сто је из о ста јао упра во сам по јам књи-
жев но сти. Ово спе ци фич но Ти мо ти је ви ће во тер ми но ло шко ис кли зну ће у 
до број ме ри ме под се ћа на ова кве слу ча је ве. Ипак, тре ба ре ћи и то да је 
ов де реч о по ме ну том при ме ру нај бо ље вр сте ко ји се да за ми сли ти: дра го-
це ни и ви со ко ком пе тент ни при ло зи из вр сно до при но се да основ ни по јам 
бу де са гле дан из мно штва раз ли чи тих, ана ли тич ки пре ци зних угло ва, а 
он да се, на кон свих опи са и ана ли тич ких про це ду ра, по ја ви те мељ на не си-
гур ност око основ ног раз у ме ва ња сре ди шњег пој ма око ко јег се чи тав са-
знај ни по сту пак и во ди. Чак се на ме ће и дис крет ни за кљу чак ка ко је сва ка 
при ча о иден ти те ту са мо не ка вр ста те ре та ко ја у исто риј ским, ци ви ли за-
циј ским ме на ма је сте ис кљу чи во смет ња, а од ње га, од иден ти те та, ни ка кве 
ко ри сти за пра во не ма. Ова кав за кљу чак сва ка ко ни је ни ис пра ван, а ни озбиљ-
ни је уте ме љен у слу ча ју срп ског на ро да и ње го ве иден ти тет ске сли ке, па 
ни је ис пра ван ни уте ме љен и у слу ча ју ове ве о ма ва жне сту ди је Ми ро сла ва 
Ти мо ти је ви ћа. 

И да за кљу чи мо, уво ђе ње пој мов ног па ра ет ни ја ‒ на ци ја ни је од ко ри-
сти за про у ча ва о це сло же них на род них, иден ти тет ских и кул тур но-исто-
риј ских при ли ка на ју жно сло вен ском про сто ру: од то га не ма ју ко ри сти не 
са мо про у ча ва о ци исто ри је умет но сти не го ни про у ча ва о ци исто ри је књи-
жев но сти, дра ме, по зо ри шта, му зи ке, исто ри је кул ту ре у нај ши рем сми слу, 
а по го то во то ва жи за по ли тич ке, вој не, дру штве не и мно ге дру ге ти по ве 
исто ри о граф ских рас пра ва. Од ове би нар не тер ми но ло шке струк ту ре ко ри сти 
мо гу да има ју са мо они ко ји би же ле ли да при кри ју сло же ност фе но ме на и да 
не са гле да ју све ко ли ку спе ци фич ност ге не зе не ког на ро да и по том не ке на-
ци је. Та кво кон цеп ту ал но ста но ви ште ко је по кри ва би нар на ре ла ци ја ет ни-
ја ‒ на ци ја по де ше на је пре ма оним на ци о нал ним тра ди ци ја ма чи је ду би не 
ни су на ро чи то ве ли ке и чи ји кон сти ту тив ни про це си су из во ђе ни не са мо 
све сно и план ски, са мно го са зна ња о по ступ ци ма кре и ра ња иден ти те та, 
не го и са све шћу да све то и мо же и не мо ра би ти, те да се мо же чи та ва кон-
струк ци о на игра ме ња ти ка ко при ли ке то на ла жу, а до пу ште но је чак и 
из ми шља ње тра ди ци је и на ци о нал ног иде ни те та. Дру гим ре чи ма, тзв. мла де 



204

на ци је, оне ли ше не ду бљих ко ре на, а по го то во оне ко је су сво је ко ре не мора ле 
ин ди ви ду ал ним на по ри ма да са вла да ва ју, па и кре и ра ју и чак из ми шља ју, 
пред ста вља ју плод но тло за ова кву те о ри ју са од го ва ра ју ћим, по вр шин ски 
за сно ва ним тер ми но ло шким ре ше њи ма. То ме тре ба до да ти чи ње ни цу да су 
глав ни до бит ни ци ипак не где из ван са мих, та ко кре и ра них на ци ја, а на ла-
зи мо их у ра зним цен три ма др жав не, вој не, по ли тич ке, еко ном ске, фи нан сиј-
ске, ме диј ске и др. мо ћи ко ји об ли ку ју про це се гло ба ли за ци је све та: у тим 
и та квим про це си ма суд би на ма лих, мла дих и не ја ких на ци ја ни је ни шта 
дру го не го ута па ње у јед ну ве ли ку мел тинг-пот  стра те ги ју не ста ја ња свих 
спе ци фич но сти оних на ро да и кул ту ра ко је не ма ју ау тен тич не, уну тра шње 
сна ге и ко је ‒ по ло ги ци им пе ри јал не епи сте мо ло ги је ‒ за то и тре ба да не-
ста ну. 

По јам ет ни је нам ти хо су ге ри ше да су сви на ро ди све та мла ди, не ја ки 
и без ко ре на, те да сви тре ба да не ста не мо са сво јим ко лек тив ним, кул тур-
ним иден ти те та и ма. У стро го по ли тич ком сми слу, про фит од ова квих кон-
це па та у обла сти исто ри је, со ци о ло ги је, ан тро по ло ги је и дру гих ди сци пли на 
тре ба да по не су они ко ји ма је ста ло до гло ба ли за ци о них про це са и њи хо вих 
кон трол них па ке та на ра зним стра на ма све та. Дру гим ре чи ма пој мов ни пар 
ет ни ја – на ци ја је сте истин ски из раз им пе ри јал не епи сте мо ло ги је и од го-
ва ра ју ћих ти по ва дис кур са ко ји има ју озбиљ них ам би ци ја да кре и ра ју, кон-
тро ли шу и пре у сме ра ва ју кон сти ту тив не про це се тзв. ма лих на ци ја. Сто га 
за сва ку дру штве ну и на ци о нал ну за јед ни цу ко ја не ма ам би ци ја да на про сто 
не ста не, вр ло је ко ри сно да бла го вре ме но ис так ну озбиљ не ре зер ве пре ма 
те о риј ским и ме то до ло шким ти по ви ма дис кур са ко ји не ува жа ва ју нај сна-
жни је, нај чвр шће кон сти ту тив не еле мен те ко ји утвр ђу ју раз ли чи те ти по ве 
ко лек ти ви те та, па и од го ва ра ју ће ста во ве на уч не и ин те лек ту ал не за јед ни-
це ко ја те ста во ве тре ба да ле ги ти ми ше. 

У овој из град њи спе ци фич ног об ли ка им пе ри јал не епи сте мо ло ги је и 
од го ва ра ју ћих ти по ва на уч ног дис кур са учи њен је је дан те мељ ни гест ко јим 
се ре ла тив но ста бил на три јад на струк ту ра пре тво ри ла у при лич но крх ку 
и хи по те тич ну би нар ну струк ту ру. То је учи ње но та ко што је упра во нај-
твр ђи осло нац у про ми шља њу ових про це са не са мо до ве ден у пи та ње не го 
је и са свим ис кљу чен из те о риј ске схе ме и, по све му су де ћи, про гла шен 
иде а ли стич ком кон струк ци јом на ме сто ко је су ис по ста вље ни још крх ки ји 
и не ствар ни ји кри те ри ји. Реч је о пој му Volk sge ist-a, тј. Ду ха на ро да, ко ји је 
и на уч ним ис тра жи ва њи ма то ком XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка би вао је-
ди но суп стан ци јал но од ре ђен по јам: тај по јам је уте ме љен и као фи ло соф-
ска ка те го ри ја (Хе гел), али и као фи ло ло шка (Хер дер, Вук и др.) и ет нич ка 
(Цви јић и др.) ка те го ри ја ко ја се мо же на уч но објек тив но, си стем ски вр ло 
пре ци зно, пре глед но и ем пи риј ски про вер љи во из ло жи ти та ко да се сва кој 
на ци ји, уко ли ко има озбиљ ну суп стан ци јал ну осно ву, мо же од ре ди ти иден-
ти тет ски те мељ, па ти ме и про ве ри ти ко ли ко је тај те мељ те о риј ски и ем пи-
риј ски одр жив. Уко ли ко је сте одр жив, тј. уко ли ко по сто ји озбиљ на и про-
вер љи ва ет нич ка и на род на суп стан ца, он да се на тој осно ви, уз де ло ва ње 
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још не ких до дат них кри те ри ју ма, мо же објек тив но го во ри ти о кон сти ту ти-
са њу но ве на ци је. Уко ли ко то га не ма, он да је бо ље и му дри је на та квом 
кон сти ту и са њу но ве на ци је не ин си сти ра ти јер би се ти ме про бле ми са мо 
умно жа ва ли, а не би се ре ша ва ли.

Са уво ђе њем би нар ног мо де ла, са по зи ци је ет нич ког суп стра та од мах 
се, без до дат них про ве ра, мо же по ско чи ти до ни воа на ци је, што зна чи да са 
си стем ски гра ди илу зи ја ка ко је про цес фор ми ра ња на ци ја ве о ма ла ко оба-
ви ти: до вољ но је са мо има ти јак ин те рес не ког ве ли ког, моћ ног по ли тич ког 
и вој ног, еко ном ског и иде о ло шког цен тра, па ће та кав про цес мо ћи без ве ћих 
пре пре ка да се кре и ра и ре а ли зу је. Уме сто суп стан ци јал не осно ве ко ју под-
ра зу ме ва ет нич ки суп страт, а по го то во на род, са да се ис по ста вља пра зан 
по јам, а тај пра зан по јам мо гу по пу ни ти са свим три ча ве, без са др жај не, уз-
гред не и слу чај не од ред ни це. Дру гим ре чи ма, као осно ва за фор ми ра ње 
ова квих кон це па та на ци је у вре ме ну гло ба ли зма не под ра зу ме ва се ви ше 
ни ка ква озбиљ на суп стан ци јал на осно ва не го се ис по ста вља го ло ни шта-
ви ло, пра зни на, ка те го ри јал ни ни хи ли зам, а нај че шће је до вољ на ис кљу чи-
ва во ља ја ких цен та ра по ли тич ке, вој не, еко ном ске и иде о ло шке мо ћи и 
њи хо ва спрем ност да про це се скри ве но или не скри ве но во де ка од ре ђе ном 
ци љу, а то пре све га зна чи да су вољ ни да све те ис пра зне и за луд не про це-
се фи нан си ра ју. Та ко ство ре не, крх ке на ци је има ју раз лог по сто ја ња не где 
из ван са ме се бе, па ће тра ја ти са мо до тле док ти раз ло зи из ван њих са мих 
бу ду де ло твор ни. Та кве на ци је су про из во ди дру гих, стра них си ла, па ће 
на ста ти, по сто ја ти и не ста ти ис кљу чи во по во љи тих спо ља шњих си ла. У 
тим и та квим на ци ја ма ни шта не по сто ји по њи ма са ми ма, па ни ко не ће 
за жа ли ти ка да та кве на ци је не ста ну са исто риј ске сце не.

Ср би не при па да ју, или не би тре ба ло да при па да ју та квим на ро ди ма 
ко ји че зну да по ста ну обје кат ту ђе во ље и да нај ве ро ват ни је не ста ну, па за то 
не би тре ба ло ни да не гу ју њи ма не при ме ре не кон цеп ту ал не и тер ми но ло-
шке по став ке од ко јих не ке на ро чи те са знај не ко ри сти не ће за до би ти, а има-
ће ве ли ку ште ту. Ср би су као на род, па и на ци ја кон сти ту ти са ни по уну тра-
шњим, вла сти тим пра ви ли ма, на суп стан ци јал ној осно ви ко ју су са ми гра-
ди ли и из гра ди ли, па тај про цес је сте пре вас ход но ствар њи хо вог исто риј ског 
са зре ва ња и кон сти ту и са ња на осно ву кри те ри ју ма ко је су са ми ус по ста вља-
ли и за њих пре у зи ма ли исто риј ску од го вор ност. Тре ба, ме ђу тим, ис та ћи 
да по ми ња ни ста ри на ро ди, са ко ји ма Ср би тре ба ди ја ло шки да гра де ка ко 
соп стве ну са да шњост та ко и за јед нич ку, гло бал ну бу дућ ност, има ју на рас-
по ла га њу и не ка дру га, вр ло ефи ка сна сред ства у на по ри ма да се не у тра ли шу 
рђа ви ефек ти ка ко соп стве ног на ци о на ли зма та ко и на ци о на ли за ма дру гих 
на ро да. У тим на по ри ма не у тра ли за ци је рђа вих аспе ка та на ци о на ли за ма 
ло ша је услу га уво ди ти ста ре на ро де у ау то де струк тив ну ле тар ги ју и са мо-
за бо рав не би ли се осве тља ва ли са мо но ви ји про це си у окви ру ко јих мла ђи, 
но ви ји на ро ди не би осе ћа ли не ку вр сту ком плек са ин фе ри ор но сти. И у овој 
про бле ма ти ци сва ка ко би тре ба ло да ва жи пра ви ло да је од нај ве ће ва жно-
сти да се мо же и уме из ре ћи исти на ства ри, а са мо на та квој исти ни тре ба 
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гра ди ти оне кул ту ро ло шке и ци ви ли за циј ске ци ље ве ко ји се то ком исто ри-
је људ ског ро да ис по ста вља ју као из раз ду бин ских не ми нов но сти вре ме на, 
тач ни је Ду ха вре ме на ко ји је на сту пио. На су прот де ло ва њу им пе ри јал не 
епи сте мо ло ги је, Ср би, а и сви дру ги на ро ди са ау тен тич ном иден ти тет ском 
осно вом, има ју на рас по ла га њу еле мен тар на људ ска пра ва да ја сно ар ти ку-
ли шу сво ју истин ску во љу за тра ја њем и оп стан ком у вре ме ни ма ко ја до ла-
зе. Све су то озбиљ ни раз ло зи због ко јих три јад ни си стем пој мо ва ет нич ки 
суп страт – на род – на ци ја ни ка ко не тре ба да бу де ели ми ни сан и за ме њен 
би нар ним мо де лом ет ни ја – на ци ја.

5. заокружењенаучногоПуса.Ка да се, по сле ду ге и те шке бо ле сти, 2016. 
го ди не окон чао би о ло шки ци клус Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа, зна ло се да 
ти ме ни је за о кру жен чи тав ње гов опус, те да ће усле ди ти из ве сне до пу не. 
Исти на, са мо су нај бо љи по зна ва о ци Ти мо ти је ви ће вог опу са зна ли ко јих ће 
раз ме ра те до пу не би ти, а та кав је дан зна лац, Ти мо ти је ви ћев док то рант и 
на след ник на Ка те дри за исто ри ју умет но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Бео-
гра ду, проф. др Вла ди мир Си мић, у име Ма ти це срп ске опро стио се са за-
слу жним на уч ни ком не кро ло гом об ја вље ним у Ра ду Ма ти це срп ске за 2020. 
го ди ну. Ми ро слав Ти мо ти је вић је ду го био и остао ве зан за Ма ти цу срп ску 
и ње не уста но ве. Члан са рад ник Ма ти це срп ске по стао је 1991, а стал ни члан 
са рад ник 1995; члан Од бо ра оде ље ња за ли ков не умет но сти је био од 1995. па 
до смр ти, а ду жност се кре та ра Оде ље ња оба вљао је 1999‒2008; члан Из вр-
шног од бо ра и Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске био је 1999‒2008, а за чла на 
Са ве та Ма ти це срп ске иза бран је 2016. У Га ле ри ји Ма ти це срп ске Ти мо ти-
је вић је био пред сед ник Над зор ног од бо ра 1992‒2009, пред сед ник Управ ног 
од бо ра 2009‒2016, а на по чет ку XXI ве ка дао је оди ста ве ли ки до при нос 
но вом про грам ском об ли ко ва њу све у куп не де лат но сти Га ле ри је.

О јед ној књи зи, већ по од ма клој у на ста ја њу у вре ме ни ма Ти мо ти је ви-
ће вог те шког бо ло ва ња, па и ње го вог пре ра ног од ла ска са ово га све та, до бро 
се зна ло бар у уста но ва ма са ко ји ма је овај зна лац ра до, ак тив но, пу ним ср цем 
са ра ђи вао – у Га ле ри ји Ма ти це срп ске и Ма ти ци срп ској. Реч је би ла о сту-
ди ји о Те о до ру Кра чу на, ко ја је пред ви ђе на да про пра ти и ре пре зен та тив ну 
из ло жбу ра до ва овог во де ћег срп ског сли ка ра XVI II ве ка. Та се књи га под 
на сло вом Те о дор Кра чун (Га ле ри ја Ма ти це срп ске – По кра јин ски за вод за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре Вој во ди не, Но ви Сад 2019) оди ста и по ја ви ла, 
три го ди не по сле ау то ро ве смр ти. Овом књи гом је Ми ро слав Ти мо ти је вић 
зна чај но по пу нио јед ну пра зни ну у свом на уч но-мо но граф ском ску пу, па је 
до дат но за о кру жио соп стве ни опус озбиљ ном исто риј ско у мет нич ком студи-
јом о јед ном ве ли ком сли ка ру ба ро ка, епо хе ко јој је нај ви ше ис тра жи вач ке 
па жње по све тио. Та ква јед на обим на, те о риј ски уте ме ље на и ис тра жи вач ки 
до след но из ве де на мо но гра фи ја упра во му је не до ста ја ла, прем да је он 1993. 
ма ги стри рао на опу су јед ног Те о до ра Или ћа Че шља ра, али је по сле то га тео-
риј ски и ме то до ло шки ис ку ша вао раз ли чи те об ли ке ис тра жи ва ња, да би се 
на кра ју свог жи во та по но во вра тио јед ном ве ли ком сли ка ру и про бле му 
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ту ма че ња ње го вог де ла. Та ква мо но граф ска фор ма по све ће на јед ном ве ли ком 
сли ка ру мо жда му је и је ди но не до ста ја ла да би он про блем ски за о кру жио 
соп стве ни опус. 

И у овој књи зи је ите ка ко ви дљи ва те о риј ско-ме то до ло шка ши ри на 
Ти мо ти је ви ће вог при сту па, те пло до но сно је дин ство чвр сте до ку мен та ри-
стич ке, чи ње нич ке осно ве, ко ју је он до пу ња вао до след ним, те о риј ски уте-
мељ ним об ли ци ма ин тер пре та ци је и лу цид не хер ме не у ти ке за сно ва не на 
ду бин ским те о ло шким уви ди ма пре све га. То об је ди ња ва ње не че га што има 
пан дан у кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма ши ро ког спек тра, а што се че сто 
име ну је као но ви кул тур ни ма те ри ја ли зам, као и не че га што по чи ва на ду-
бин ским мо де ли ма раз у ме ва ња и ту ма че ња умет нич ког тек ста, пред ста вља 
сја јан спој ка кав се мо же про на ћи и у не ким об ли ци ма ис тра жи ва ња дру гих, 
срод них об ли ка ства ра ла штва, па и у обла сти књи жев но сти, на при мер. У 
том сми слу по но во, али са да са не што ја сни јом, већ из ло же ном ар гу мен та-
ци јом, ис ти чем за кљу чак да ис тра жи вач ки не ми ри Ми ро сла ва Ти мо ти је-
ви ћа ни су са мо ре ле вант ни за област исто ри је умет но сти не го има ју мно го 
ши ру ре ле ван ци ју и у до ме ну раз ли чи тих дру штве них и ху ма ни стич ких 
ди сци пли на. Тим пре је би ло нео п ход но ис та ћи шта у свим Ти мо ти је ви ће-
вим тра га њи ма и лу та њи ма је сте под сти цај но, оп ште при хва тљи во и крај ње 
убе дљи во, али и оно шта ни је ни на ко ји на чин при хва тљи во, те шта би се 
мо гло оце ни ти чак и као не у спе шно. То што овај пр ви скуп чи ни ла ца из ра-
зи то до ми ни ра, а што се овај дру ги скуп по ја вљу је на не ким, на из глед дис-
крет ним, али ни ма ло на ив ним ме сти ма, чи ни Ти мо ти је ви ћев опус из у зет но 
зна чај ним, али и по вре ме но тр но ви тим и по уч ним. Тај је опус мно го стру ко 
иза зо ван и под сти ца јан, ва ља га и у бу дућ но сти из но ва чи та ти и ту ма чи ти, 
а из ве сна не у год на ис ку ше ња и чак не у спе си са мо ће до дат но по твр ђи ва ти 
ње го ву пу ну ва ља ност и са знај ну убе дљи вост бар у оним, из ра зи то до ми-
нант ним до ме ни ма у ко ји ма је она пот пу но очи глед на. У сва ком слу ча ју 
Ми ро слав Ти мо ти је вић је ство рио оди ста моћ но и зна чај но на уч но де ло, а 
то де ло тек оче ку ју но ви чи та о ци и но ве аван ту ре ту ма че ња и про у ча ва ња. 
Ка да се јед ном бу де пи са ла све о бу хват на се ми о ти ка срп ске кул ту ре, на уч-
ни до при но си Ми ро сла ва Ти мо ти је ви ћа ће у тој син те зи има ти ите ка ко 
зна чај но, дра го це но ме сто. 
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Ivan Negrišorac

INVESTIGATIVE UNREST AND TEMPTATIONS OF MIROSLAV TIMOTIJEVIĆ: 
TOWARDS THE SEMIOTICS OF SERBIAN CULTURE 

S u m m a r y

The author analyzes the scientific opus of art historian Miroslav Timotijević and 
establishes the relevance of this opus for the wider set of social sciences and humanities, 
especially for the semiotics of Serbian culture. He questions this scientific opus within 
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various problem and theoretical-methodological fields which Timotijević opened up in 
an extremely interesting and provocative way in separate phases of their development. 
One circle of his studies comprises monographs on Serbian churches and monasteries 
(St. George’s Church in Timisoara, 1996; Krušedol Monastery, 2008) and in that respect 
Timotijević follows the basic ideas of Pavel Florensky on the semiotic complexity of 
churches and monasteries, but he also takes into consideration the earlier contributions 
of Serbian scientists in this domain (Veljko Petrović, Milan Kašanin, Vojislav J. Đurić, 
Dejan Medaković, Vojislav Korać etc.), as well as the findings of the modern science of 
art. The second circle refers to the historiographical synthesis in the study of Serbian 
baroque painting (Serbian baroque painting, 1996), while his approach is prominently 
theoretical, poetic and iconographic, even with some elements of that type of stylistic 
analysis that can be connected to Heinrich Wölfflin’s idea of an artistic history ‘without 
names’. The third circle is connected to researching the history of daily life and privacy 
in the Serbian culture of the 18th century (Birth of modern privacy: Private life of Serbs 
in the Habsburg Monarchy from the end of the 17th until the beginning of the 19th cen
tury, 2006), which places this art historian, along with his precious contribution, among 
those Serbian historians who sought the investigative paths and programmes of Philippe 
Ariès and Georges Duby. After that book, however, Timotijević started choosing termi-
nology that cannot be assessed as a progress in the study of a sensitive issue of the crea-
tion of peoples and nations: a more traditional concept that implies the triad of the 
concepts ‘ethnic mass’, ‘people’, and ‘nation’ is, the author of the paper believes, much 
more appropriate and operational than the binary model of ‘ethos’ and ‘nation’ that 
Timotijević completely adopted. The first triad model is more adequate for the age which 
strives to preserve the diversity of the world, while the second binary one is more ap-
propriate for an age that strives to unify the world and cancel the beauty of diversity for 
which the age of globalism has no more sensitivity. The fourth circle is connected with 
the culture and politics of memory and Timotijević wrote a specific case study regarding 
the celebration of the holiday Serbian Palm Sunday (The Uprising of Takovo – Serbian 
Palm Sunday: on common public remembrance and forgettance in the symbolic politics 
of the official representative culture, 2012), which shows how state politics establishes 
not only the phenomenon of remembrance but also of forgettance within a representative 
culture of a social community. And, finally, the fifth circle covered by Miroslav Timotijević 
with his monographs refers to the study of the opus of a great painter of the baroque 
period (Teodor Kračun, 2019), the age to which this valuable researcher devoted the 
majority of his research attention. In all these fields this art historian discovered anew 
the hidden possibilities of innovation and progress of theoretical-methodological forms 
of thinking. Because of that, especially because of the knowledge he unearthed with his 
research, Miroslav Timotijević occupies an important and valuable place in a compre-
hensive semiotics of Serbian culture.

Ма ти ца срп ска
Ма ти це срп ске 1, 21000 Но ви Сад
sta nic ne gri so rac @gmail.com 
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СТВАР НО СНА ПРО ЗА ПРЕ ДРА ГА СТЕ ПА НО ВИ ЋА
(ли ко ви, ло зе, је зик, фор ма)

Рад је по све ћен ствар но сној про зи Пре дра га Сте па но ви ћа, 
ко ја је ве ћим ди је лом и ау то би о граф ска, а об ја вље на је у пе ри о ду 
од 1984. до 2008. го ди не. У пр вом, увод ном ди је лу ра да раз ма тра 
се Сте па но ви ће ва дје лат ност на по љу ди ја лек то ло ги је, књи жев не 
кри ти ке и те о ри је, као и исто ри је срп ске књи жев но сти, да би се у 
на став ку при сту пи ло ана ли зи по је ди нач них ње го вих дје ла, с по себ-
ним на гла ском на ро ма ну Жи ве ти у Мо ха чу и при по ви је ци Сре тан 
чо јек. У ра ду су при ка за на и два ро до сло ва, а на кра ју је да та, та-
бе лар но, по го ди на ма, пи шче ва би о гра фи ја. Ме то да је књи жев но-
-исто риј ско-хер ме не у тич ка, док је циљ ра да да се ау то ру Пре дра гу 
Сте па но ви ћу од ре ди мје сто у са вре ме ној срп ској књи жев но сти, и 
то не као оној из ди ја спо ре, не го рав но прав но са књи жев но шћу у 
ма ти ци.

Кључ не ри је чи: ствар но сна про за, ди ја лект, ин фор ма тор, Мо-
хач, Ти хо мир Бол ма нац, Ми лан Па нић, ло зе. 

1. Ше зде се тих и се дам де се тих го ди на по ја вљу је се у срп ској књи жев-
ности про за но вог сти ла. Због то га што се и исто риј ски и ге о граф ски окре ћу 
кон крет ној ствар но сти, што у њи хо вим дје ли ма на сту па ју ствар но по сто-
је ће лич но сти ко је не го во ре стан дард ним књи жев ним већ ло кал но-ди ја ле-
кат ским је зи ком, пи сци овог но во сти ли стич ког усмје ре ња про гла ше ни су 
за твор це ствар но сне про зе (уп. Деретић 2001: 307).

Пре драг Сте па но вић се ви ше стру ко укљу чио у но во на ста ле то ко ве. 
Као на уч ник учи нио је то са мим тим што је на пи сао док тор ску те зу о ди ја-
лек ти ма Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској.1 Ис тој обла сти при па да ње го во из ла гање 

1 Сте па но вић је те зу од бра нио на Ака де ми ји на у ка у Бу дим пе шти 1977. го ди не. Она 
је 1986. об ја вље на на ен гле ском је зи ку под на сло вом A ta xo no mic de scrip tion of the di a lects 
of Serbs and Cro ats in Hun gary – The što ka vian di a lect, док се у срп ском пре во ду, Го во ри 
Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској – што кав ско на реч је, по ја ви ла 1994. го ди не.
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на На уч ном са стан ку сла ви ста у Ву ко ве да не о го во ру Ср ба у ма ђар ској 
је зич кој сре ди ни, па и оно о ба рањ ској лек си ци у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку 
(1982; 1988). По што су се по чет ком де ве де се тих го ди на у Ма ђар ској рас па ле 
за јед нич ке ин сти ту ци је Ср ба и Хр ва та, Сте па но вић се у ка сни јим ра до ви ма 
усред сре ђу је на срп ске ди ја лек те, те их у сту ди ји Го во ри Ср ба у Ма ђар ској 
(2000б) ди је ли у пет основ них гру па: ди ја ле кат ба рањ ских Ср ба, ко ји ма и он 
при па да, ди ја ле кат по мо ри шких и ба нат ских Ср ба, го вор Ср ба у око ли ни 
Бу дим пе ште, го вор Ср ба у Чо бан цу, и го вор Сан то ва (2000б: 7), мје ста из 
ко јег по ти че ње гов отац Ра до ван Сте па нов. На свим тим про сто ри ма Сте-
па но вић је, док је пи сао док тор ску те зу, пред у зео ви ше го ди шња те рен ска 
ис тра жи ва ња и имао ин фор ма то ре, ода бра не по је дин це од ко јих је при ку-
пљао је зич ку гра ђу. 

На осно ву ди ја ле кат ских ма па да тих у овој сту ди ји мо гу ће је схва ти ти 
за што Сте па но ви ће ви ли те рар ни ју на ци из Мо ха ча го во ре (и)је ка ви цом, док 
се Ср би у око ли ни Бу дим пе ште, од но сно ро ма неск ни ли ко ви Пе тра Ми ло-
ше ви ћа из По ма за, Сен тан дре је и Ка ла за, од ли ку ју ека ви цом. Све те са вре-
ме не го вор не раз ли ке Сте па но вић пот кре пљу је зби ва њи ма из исто риј ске 
про шло сти. Про у ча ва ју ћи Исто ри ју Ср ба у Вој во ди ни од Алек се Иви ћа, 
књи гу Ми ла на Ва си ћа Мар то ло си у ју го сло вен ским за мља ма под тур ском 
вла да ви ном (исто, по гла вље Се о бе и ди ја лек ти, по себ но стр. 11), као и дру ге 
на уч но-исто риј ске из во ре, Сте па но вић у сту ди ји из 2000. го ди не пре но си 
по дат ке да је пр ви та лас Ср ба пре шао Са ву и Ду нав у ври је ме Сте фа на Ла-
за ре ви ћа, по чет ком 15. ви је ка. До се ља ва ње Ср ба из Де спо то ви не од ви ја ло 
се још при је Мо хач ке бит ке. Ти су Ср би, прет по ста вља се, го во ри ли ека ви-
цом. Са дру ге стра не из гра ђе но је ми шље ње да су Ср би у Ба ра њу до шли у 
знат ни јем бро ју тек за ври је ме тур ске вла да ви не, на кон Мо хач ке бит ке. 
Тур ци су хри шћан ско ста нов ни штво узи ма ли да им бу ду мар то ло си, гра-
ни ча ри, у но во о сво је ним ма ђар ским кра је ви ма, а ме ђу њи ма је пре о вла да вао 
бо сан ско-хер це го вач ки еле мент. У 16. ви је ку је, пре ма по сто је ћим по да ци-
ма, из но си Сте па но вић, нај ви ше мар то ло са у Ба ра њи би ло по ри је клом из 
гор њег Под ри ња, По ли мја, По не ре та вља, од Пи ве и од Та ре (исто: 11). Ода-
тле су до ни је ли и свој ије кав ски го вор. Са истих про сто ра, мо же се за кљу-
чи ти, сти гли су у Ба ра њу и Сте па но ви ће ви дав ни пре ци. 

У то ко ви ма ствар но сне про зе на ла зи мо Сте па но ви ћа не са мо као лин-
гви сту не го и као књи жев ног кри ти ча ра. По чев од дру ге по ло ви не ше зде-
се тих го ди на, па до 1990, пи ше он, на тра же ње ма ђар ских из да ва ча, број не 
ре цен зи је о ју го сло вен ској књи жев но сти. То се ка сни је про ши ри ло на са-
рад њу са ма ђар ским књи жев ним ча со пи си ма, да би, још ка сни је, при ка зе, 
есе је и кри ти ке об ја вљи вао на срп ском је зи ку, у На род ним но ви на ма, Не ве
ну, ча со пи су Глас – све ове пу бли ка ци је су из Бу дим пе ште – али му радовe 
при ма и ма ти ца, по пут ча со пи са Са вре ме ник из Бе о гра да (уп. стеПаноВић 
1994в: 3–4). За ма ђар ске, као и срп ске ме ди је, пи сао је и о ау то ри ма ствар-
но сне про зе, Мо ми Ди ми ћу (Шум ски гра ђа нин), Дра го сла ву Ми ха и ло ви ћу 
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(Кад су цве та ле ти кве, Чи зма ши), Но ва ку Ки ли бар ди (Све је то на ква суд
би на) и др.2

Као те о ре ти чар и исто ри чар књи жев но сти, Сте па но вић на те му ствар-
но сне про зе под но си ре фе ра те на сла ви стич ким ску по ви ма на Фи ло ло шком 
фа кул те ту у Бе о гра ду. Ве о ма је у том сми слу ва жно оно што је ре као у раду 
из 1985, чи ји је на слов Умет нич ко об ли ко ва ње усме ног ка зи ва ња у са вре ме
ној срп ској про зи. Ту је пру жио цје ло вит хро но ло шки пре глед пи са ца но во-
сти ли стич ке про зе ко ји по чи ње од Мо ме Ди ми ћа и дје ла Жи вео жи вот 
То ла Ма ној ло вић, 1966, Мак сим срп ски из до ма ста ра ца, 1971, Шум ски гра
ђа нин, 1982, а на ста вља се са Дра го сла вом Ми ха и ло ви ћем и књи га ма Фре де, 
ла ку ноћ, 1967, Кад су цве та ле ти кве, 1968, Пе три јин ве нац, 1975, Чи зма ши, 
1982, те Ви до са вом Сте ва но ви ћем: Ре фуз мр твак, 1969, Ни шчи, 1971, Кон
стан тин Гор ча, 1975, Пе ри фе риј ски зма је ви, 1978, Ми ро сла вом Јо си ћем 
Ви шњи ћем: Ле па Је ле на, 1969, и Ми ли са вом Са ви ћем: Бу гар ска ба ра ка, 
1969, Љу ба ви Ан дри је Ку ран ди ћа, 1972. У истом ра ду по ред број них дру гих 
да је и соп стве ну де фи ни ци ју ствар но сне, или, ка ко је по не кад озна ча ва, non 
fic tion про зе. Оцр та ва јој основ не обра сце на тај на чин да су у са гла сју и са 
ње го вим вла сти тим на чи ном ра да, и то не са мо на под руч ју лин гви сти ке 
не го и при ства ра њу књи жев них дје ла овог ти па. Утвр ђу је, на и ме, да се та-
ква про за „не по сред но осла ња на ствар ност, би ло да је пи сац до шао до те 
ствар но сти ем пи риј ским пу тем или по сред ством усме ног ка зи ва ња не ког 
ин фор ма то ра“ (стеПаноВић 1986: 33).3 

Да љу раз ра ду ове те ме на ла зи мо у Сте па но ви ће вом ра ду са на уч ног 
ску па из 1993. го ди не, Ро ма ни Мо ме Ди ми ћа, гдје у исто ри ји срп ске књи-
жев но сти за ро до на чел ни ка ствар но сне про зе про гла ша ва Ди ми ће во оби мом 
не ве ли ко, али из у зет но зна чај но дје ло, Жи вео жи вот То ла Ма ној ло вић, то-
ли ко зна чај но да би се, уз из вје сно пре тје ри ва ње, мо гло ре ћи да су из То ли
них ску та4 иза шла сва оста ла дје ла ове но ве књи жев не шко ле, па је као 
та ква убр зо, већ 1969, она у пу ној мје ри би ла при хва ће на и у ре до ви ма књи-
жев не кри ти ке. Кроз ана ли зу ро ма на овог за ни мљи вог при по вје да ча Степа-
но вић сти же до за кључ ка о оп штим свој стви ма ствар но сне про зе: „по ме ра ње 
од ти пич ног ка осо бе ном; гра ђа узе та из ствар но сти или усме ног ка зи ва ња, 
што се че сто сво ди на исто; при ка зи ва ње пе ри фе ри је или на лич ја жи во та; 
ју нак ко ји по сто ји у жи во ту, обич но у уло зи при по ве да ча; је зик тог ју на ка 
или сре ди не; фор ма ко јом се че сто ка зу ју не до ре че не ства ри; спа ја ње ар ха-
ич  ног са мо дер ним; при кри ва ње пи сца иза при по ве да ча; и, ко нач но, ла нац 
де та ља ко ји са чи ња ва це ли ну“ (стеПаноВић 1994б).5 

О осо би на ма ствар но сне про зе Сте па но вић су мар но пи ше и у ре фе ра-
ту ко ји је на бе о град ском ме ђу на род ном сла ви стич ком ску пу под нио 1999. 

2 Сви су ови ра до ви са бра ни у збир ци За пи си јед ног чи та о ца.
3 Рад је под истим на сло вом Сте па но вић об ја вио у књи зи За пи си јед ног чи та о ца, 1994.
4 Уп. у збор ни ку МСЦ, 15/2, стр. 31.
5 И овај рад је штам пан у књи зи За пи си јед ног чи та о ца, ви ди ту стр. 55.
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го ди не, а на слов му гла си: Од нос при по ве да ча и основ ног ли ка у ро ма ну 
„Осло бо ди о ци и из дај ни ци“ Ми ло ва на Да ној ли ћа (2000б). И Да ној лић је, као 
и Ди мић, ау тор ко јим се Сте па но вић по нај ви ше ба вио; Да ној ли ће ва дје ла 
је и пре во дио на ма ђар ски. У из ла га њу о ро ма ну Осло бо ди о ци и из дај ни ци 
(1997) ствар но сна про за са свим ње ним осо бе но сти ма слу жи му, ме ђу тим, 
пр вен стве но за то да би што ја сни је ука зао на раз ли ке. То јест, да би ствар-
но сну про зу и Да ној ли ћев ро ман упо ре дио по опреч но сти, и да би, на су прот 
ствар но сној про зи, Да ној ли ће во дје ло из дво јио у по себ ну про зну вр сту, у 
ау то би о граф ску и ис по вјед ну књи жев ност. Ону вр сту ка кву и сам ње гу је, 
а нај бо љи при мјер за то на ла зи мо у Бо жић ној при чи об ја вље ној пр ви пут 
у На род ним но ви на ма 1986/87. го ди не.6 

2. По слу жи мо ли се и ми Сте па но ви ће вом ме то дом по ре ђе ња по су прот-
но сти, мо гли би смо ре ћи да се ова два про зна оства ре ња, Да ној ли ће во и Сте-
па но ви ће во, иа ко при па да ју ис тој про зној вр сти, бит но раз ли ку ју. Да су у 
Бо жић ној при чи Сте па но ви ће ва сје ћа ња на дје тињ ство у Мо ха чу ве дра, док 
су Да ној ли ће ва ро ма неск на сје ћа ња на дје тињ ство и рат не да не мрач на. Да 
је Сте па но ви ће во ка зи ва ње слат ко, док је Да ној ли ће во гор ко. „Мој не ве се ли 
слу чај“ (2001: 348), та ко Да ној лић оцје њу је соп стве ну ис по вјед ну про зу. Па 
док он, и у ро ма ну Осло бо ди о ци и из дај ни ци и у збир ци огле да Лич не ства ри 
(2001), гдје се на ла зи про грам ски текст Ја? и у ње му опа ска о „не ве се лом слу-
ча ју“, стил ски са вр ше но тра га за нај та на ни јим ви до ви ма сво је лич но сти, до-
тле Сте па но вић, ни ма ло его цен три чан ни у ау то би о граф ској про зи ни у дру-
гим дје ли ма, соч ним, опој ним сти лом ис тра жу је, и на ла зи, и ура ња у ље по ту.

У ље по ту че га? – упи та ли би смо. А од го вор би био: у ље по ту при че и 
при ча ња. Же љан при ча от кад зна за се бе, он их је слу шао, тра гао за њи ма, 
рас пи ти вао се код ста ри јих о дав ним до га ђа ји ма, пам тио ка зи ва ња сво јих 
зе мља ка, па је с вре ме ном из тог на ку пље ног бла га ни кла ње го ва нај вр сни-
ја ау то би о граф ско-ствар но сна про за. У јед ном оства ре њу тог ти па опи су је 
да је као де се то го ди шњи дје чак упор но ју рио за нај ста ри јим Ср би ном у 
Мо ха чу, дје да Га јом Но ва ко ви ћем, не би ли још јед ном и до кра ја чуо при-
по ви је да ње ка ко је као мла дић у ау стро у гар ској вој сци и га ли циј ском ра ту 
био за ро бљен, па се, уз мно го му ка, пре ко да ле ких стра них зе ма ља Ав га ни-
ста на и Па ки ста на, је два до мо гао за ви ча ја. Сво ју оди се ју је дјед Га јо то ли-
ко пу та по на вљао да су од ра сли већ би ли из гу би ли стр пље ње, окре та ли се 
од ње га чим за у сти да ка же Аф га ни стан, Па ки стан, са оним на гла ше ним 
гла сом „ф“, те га у ша ли баш та ко и про зва ше, док је лин гви ста Сте па но вић 
упра во због ове слат ке го вор не сит ни це из Га ји не жи ве ис по ви је сти, ко ју је 
у дје тињ ству чуо, дао на слов сво јој по то њој при по ви је ци.7 

6 Бо жић на при ча је у На род ним но ви на ма из ла зи ла од 11. и 18. де цем бра 1986. до 1. и 
8. ја ну а ра 1987, а об ја вље на је и у Сте па но ви ће вој збир ци при по ви је да ка Усуд не ре чи, 2008.

7 При по ви јет ка Аф га ни стан, Па ки стан об ја вље на је у Срп ским на род ним но ви на ма 
из Бу дим пе ште 2001, а увр ште на је и у збир ку Усуд не ре чи. О ру ском за ро бље ни штву јед ног 
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Ствар но сној и ау то би о граф ској про зи при па да и при по ви јет ка Раз би
бри ге. У њој Сте па но вић из но си пре гршт ау тен тич них по ша ли ца ко ји ма су 
се, ка же нам он, у Мо ха чу „оштри ли умо ви“: град ско ста нов ни штво се ру-
га ло при до шли ца ма из окол них се ла јер су сла бо го во ри ле ма ђар ски, а и 
шу ба ре су им би ле друк чи јег кро ја, али ни ша љив џи је при до шли це им ни су 
оста ја ле ду жне, та ко да је њи хо ва нај бла жа до ско чи ца на ра чун ста ро сје ди-
ла ца би ла да су „Му а ча ни си лом ва ро ша ни“ (Ste pa no vić 1984: 59). У при чи 
се по себ но из два ја лик Жив ка То шко ви ћа, слу ге што се ни ка да ни је мо гао 
скра си ти на јед ном мје сту. Ишао је од га зде до га зде тру де ћи се ве о ма да 
их на са ма ри, да се сит на у жи ва док се ру га не са мо дру ги ма већ и са мом 
се би. Оста ло је упам ће но да се, по што је од лич но по зна вао окол не ха та ре, 
шум ске ста зе и бо га зе, за ври је ме ра та упу стио у шверц на мир ни ца. Та да-
шњим ср би јан ским вла сти ма у тим по гра нич ним мје сти ма по ђе за ру ком 
да га ухва те, те овај пут ње га зна лач ки над и гра ју. При је те ћи да ће га нај стро-
же ка зни ти због кри ми на ла, из ву ку из пре пла ше ног ша љив џи је при зна ње 
о све му што је швер цо вао и за ра дио, до у нај ма њу сит ни цу, а да од са ме ка зне 
ни шта ни је би ло! 

Сте па но вић ов дје при по ви је да у пр вом ли цу. Упо зна је нас, у ду ху ствар-
но сне про зе, и од ко га је чуо при чу о Жив ко вом са слу ша њу пред „Ср би јан-
ци ма“. Од на род ног при по вје да ча Ти хо ми ра Бол ман ца, чи ја је ми си ја и била 
да њу, као и раз не дру ге при по ви је сти, пре но си на ред ним по ко ље њи ма. Сход-
но то ме, исту при чу о кри јум чар ској аван ту ри Жив ка То шко ви ћа, са мо овај 
пут као ма лу епи зо ду, на ла зи мо и у Сте па но ви ће вом ствар но сном ро ма ну 
Жи ве ти у Мо ха чу8, гдје је глав ни лик упра во тај на род ни при по вје дач Ти-
хо мир Бол ма нац. Наш ста ри зна лац, сје ћа мо га се из при че Ар хе тип ски 
кри мић.9 

По узо ру на на род ног при по вје да ча Сте па но вић ће ис при ча ти оби ље 
сла до ку сних де та ља из жи во та још јед ног од оних чуд них при до шли ца у 
Мо хач, сат ка ће у при по ви је ци Чо бан ска по сла ни ску анег до та о до ви ти љи-
вом чо ба ни ну по име ну Сто кан Џам бас, нај мље ни ку, бес кућ ни ку, бе кри ји 
и ви но пи ји што ће пред крај жи во та на ка фан ску пје сму и свир ку до зад ње 
па ре про ћер да ти скром ни име так. Оста ло је упам ће но да је од га зде код ко га 
је чо ба но вао де сет го ди на украо и про дао ов на пред вод ни ка. Не ке ма ле на-
зна ке ове при че на ћи ће мо у ка сни је на ста лој при по ви је ци Сре тан чо јек. 

срп ског вој ни ка за ври је ме Пр вог свјет ског ра та, ко га је Ау стро у гар ска, по пут Га је Но ва-
ко ви ћа, по сла ла на ис точ ни фронт, пи ше и наш са вре ме ни пи сац из Ма ђар ске Дра го мир 
Дуј мов, у ро ма ну Је се је во ста бло, об ја вље ном у Бу дим пе шти 2017. 

8 Де ве то по гла вље ро ма на, на сло вље но „Ср би јан ско пра во су ђе“, стр. 62–63. У ро ма-
ну се спо ми ње и дје да Га јо Но ва ко вић и ње гов по вра так са фрон та пре ко Ав га ни ста на и 
Па ки ста на, стр. 57. По што ро ман, за раз ли ку од при по ви јет ке, до пу шта пи сцу ши ре раз и-
гра ва ње, при ча о Жив ку би ва још и је зич ки обо га ће на. Док је Га ји при ка че на уз ре чи ца 
„Аф га ни стан“, о Жив ку у ро ма ну са зна је мо да „фећ ка“ кад го во ри: жан да ри га пи та ју ка ко 
се зо ве, а он ка же „Жјив ко“.

9 Ова при по ви јет ка се на ла зи у збир ци Ма ло град ске и дру ге при че, об ја вље ној 1984. 
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Као што ће мо у но вој при чи опет сре сти и ону дру гу лич ност из прет ход не 
при че. Лик имућ ног га зде. И док је у пр вој при по ви је ци са те мом о чо бан ским 
сми ца ли ца ма Сто кан за у зео во де ћу уло гу, до тле је он у ка сни јој при чи све-
ден на фраг мент из бо га тог жи во та то га га зде, ко ји као та кав, ра зу ми је се, 
ни је имао тек јед ног, већ је имао мно го слу гу, мно го нај мље ни ка и чо ба на, 
имао чак и мно го њи хо вих по моћ ни ка. Га здо вао је сви ма ре дом, и слу гом 
што је био при хва ћен као уку ћа нин, и оним дру гим спољ ним слу га ма ви шег 
и ни жег ран га. 

По ста вља се, ме ђу тим, пи та ње ка ко би ове дви је ствар но сне при че 
мо гле би ти исто вре ме но и ау то би о граф ске. Ка кве наш ау тор, син мо хач ког 
све ште ни ка Ра до ва на Сте па но ва, има ве зе са чу ва њем и га је њем ова ца, са 
Џам ба сом и са ње го вим га здом ко га је он, ње гов нај мље ник, по крао и пре-
ва рио а да му је ипак на ра ме ну оста ла гла ва? На рав но да има и те ка кве ве зе 
са сви ме што је опи са но у овим при ча ма. Јер, Сте па но вић је, ка ко из пр ве 
при че са зна је мо, лич но као дје чак уче ство вао у са хра ни Сто ка на Џам ба са 
но се ћи крст ис пред спро во да, па је и ње му и дру гој дје ци по сли је на да ћи 
у крч ми „код Та ди ћа“ сље до ва ла по ча ша пи ва, док су од ра сли уз же шћа 
пи ћа и уз пје сму ко ју је от пје вао Јак шо Та дић10, нај чу ве ни ји по јац у Бу дим-
ској епар хи ји, при ре ди ли та ко ве сео ипра ћај по кој ни ка на онај сви јет ка кав 
се у Мо ха чу ни ка да ни је до жи вио. 

Као свје док и уче сник у том до га ђа ју пи сац на во ди сти хо ве ста ре на-
род не пје сме ко ју је Џам бас на ро чи то во лио, а от пје ва на је на дан ње го ве 
са хра не: „Ви но пи је Дој чић Пе тар, ва ра дин ски бан, / По пио је сто ду ка та 
баш за је дан дан. / По пио је ко ња вра на баш за је дан дан“11 (Ste pa no vić 1984: 
56). Ипак, мно го зна чај ни ји ау то би о граф ски факт у при по ви јет ка ма Чо бан
ска по сла и Сре тан чо јек је сте тај да имућ ни га зда, чи је је ста до по не кад 

10 Јак шо Та дић, цр кве ни по јац, ствар на је лич ност. И он се по ја вљу је у ро ма ну Жи ве ти 
у Мо ха чу, као је дан од ви ше при по вје да ча, па га на ла зи мо и на фо то гра фи ја ма при ло же ним 
уз ро ман. В. стр. 30, 49–56, 62, 133, 140. Он је у род бин ској ве зи са пи шче вом мај ком Да ни-
цом, њен брат од тет ке, ме ђу тим го ди ну да на ста ри ји од ње ног оца Ми ла на Па ни ћа. Ње гов 
син Сто јан Та дић, ро ђен 1921, та ко ђе се ја вља у ро ма ну, в. стр. 30. 

11 Ова на род на пје сма се и да нас из во ди. Спје ва на је у ма ђар ском ми љеу. Пре ма Сте-
па но ви ће вом из во ру њен пот пу ни текст гла си ова ко:

Ви но пи је Дој чић Пе тар, ва ра дин ски бан,
По пио је сто ду ка та баш за је дан дан.
По пио је ко ња вра на баш за је дан дан.
Ка рао га краљ Ма ти ја, зе мље го спо дар,
Ој Бо га ти, Дој чић Пе тре, ва ра дин ски бан,
Што ти по пи сто ду ка та баш за је дан дан?
Што ти по пи ко ња вра на баш за је дан дан?
Од го ва ра Дој чић Пе тар, ва ра дин ски бан,
Ој Бо га ти, краљ Ма ти јо, зе мље го спо дар, 
Да ти пи јеш оно ви но ко је пи јем ја,
Да ти љу биш оно ли це ко је љу бим ја,
По пио би рав ну Пе шту и сам Бу дим град.
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бро ја ло пре ко се дам сто ова ца, ни је ни ко дру ги до ау то ров дјед Ми лан Па-
нић. И, по што ау тор не са мо ин те ре сант но већ и исти ни то при по ви је да о 
Мо ха ча ни ма, и по што се, док при ча, и сам ствар но сно огла ша ва у пр вом ли цу, 
он ће, ка да бу де пред ста вио де ду, ре ћи не што и о соп стве ном по ри је клу:

Мој де да по мај ци, Ми лан Па нић, ко ји је ле ти – има ју ћи увек унајмље-
ног чо ба на – са мо над гле дао ста до, три зим ска ме се ца је оба ве зно про во-
дио у пла ни ни где му се на ла зио са лаш и тор јер би се та да на шло по сла 
и за пет, и за де сет љу ди. До ла зио је ку ћи не дељ но јед ном по хра ну и пре-
свла ку и од мах се вра ћао. Ни је за ње га би ло „ни све ца ни не де ље“ као за 
оста ле се ља ке. Стиг не за Бад ње ве че, али се већ су тра дан, на Бо жић, по сле 
руч ка па ку је па хајд на траг ов ца ма. Јаг ње ње је у је ку, а то се не сме пре-
пу сти ти дру го ме. Са мо јед на ноћ про ве де на код ку ће у кре ве ту и си гур но 
да ће се не ко ја сјаг ња ов ца упра во те но ћи ојаг њи ти, а јаг ње смр зну ти 
у сне гу. Јер не ма на јам ни ка ко ји би пред о се ћао кад тре ба но ћу да се диг-
не и иза ђе, то је пред о се ћао са мо он, не ким уро ђе ним ин стинк том, на сле-
ђе ним од де до ва и пра де до ва, не пре глед ног ни за чо ба на пре да ка (Чо бан
ска по сла, у Ма ло град ске и дру ге при че, стр. 50).

Лик Ми ла на Па ни ћа се по ја вљу је и у Сте па но ви ће вој већ по ме ну тој 
Бо жић ној при чи, нај а у то би о граф ски јој ко ју је на пи сао, јер је ту и на ра тор 
и ту мач, али исто вре ме но и глав ни уче сник у пра знич ним до га ђа ји ма. Из 
са да шњег вре ме на, са од сто ја ња од не ко ли ко де це ни ја, Сте па но вић, у пр вом 
ли цу, опи су је да су дјед Ми лан и ба ка, мај ка (из го ва ра се са ду го у зла зним 
„а“) Ве ри ца на Бад њи дан до че ки ва ли сво ја два уну ка, ње га и мла ђег бра та, 
– као по ла же ни ке – са већ окру ње ним ку ку ру зом. Та ко не би на жу ља ли 
ђач ке дла но ве, већ би од мах ми је ша ли зр на и из го ва ра ли ма гич не ри је чи за 
до бро здра вље и бла го ста ње до ма ћи на. У овој при по ви је ци се сам пи сац не 
са мо вре мен ски већ и функ ци о нал но ја вља на дви је раз ли чи те рав ни. Као 
дје чак с по чет ка пе де се тих, и као ет но лог и лин гви ста из да на шњи це. За 
ово дру го има не ко ли ко при мје ра. Из њих се ви ди ка ко се пре ки да илу зи ја 
див них пра знич них оби ча ја и об ре да у про шло сти, са вр хун цем у вер те пу 
у ко јем лич но уче ству је у уло зи па сти ра, – пре ки да се та ко што се пи сац-на-
ра тор из сво је са да шњо сти уми је ша у при чу и по зо ве на Ву ков Рјеч ник да би 
об ја снио зна че ње са ме те стра не ри је чи. Или да би, по во дом бо жић не јел ке, 
ука зао ка ко је из раз „кри спам“ за пра во ис кри вље на на род на упо тре ба ње-
мач ке ри је чи ко ју би пра вил но тре ба ло друк чи је из го ва ра ти, као крист ба ум 
(Бо жић на при ча, стр. 15 и 17). Ме ђу тим, то нe шко ди ка зи ва њу, не го га 
обо га ћу је и чи ни још жи вљим. Ево и дру гог при мје ра. У јед ном тре нут ку 
пи сац нам се и ова ко обра ћа: „Они ма ко ји не би зна ли, на овом ме сту ду гу-
јем об ја шње ње“ (стеПаноВић 2008: 22). Пи сац је, да кле, не по сре дан. Уви јек 
при сан са чи та о цем. Чак и у сту ди ји Го во ри Ср ба у Ма ђар ској он ко ри сти 
лич ну фор му обра ћа ња. Па ка же: „на шао сам“, „за бе ле жио сам“, „на по ме-
нуо бих“, „ис пи ти вао сам“. Уви јек из но ва осје ћа мо ту ли је пу, жи ву ње го ву 
ри јеч, ка ко у књи жев ном та ко, ево, и у на уч ном тек сту.
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Но ви на Бо жић не при че је у то ме што су са да пр ви пут у рад њу за јед-
нич ки укљу че не дви је ва жне лич но сти у ау то ро вом жи во ту, Ми лан Па нић 
и Ти хо мир Бол ма нац. По ста ро сној до би ско ро вр шња ци, они су, от кри ва 
нам се ов дје, ме ђу соб но род бин ски по ве за ни. Оже ни ли су дви је се стре. Је-
дан дру гом су па ше ног. Ба ка Ве ри ци је Ти хо мир сват. По врх то га, Ми лан 
Па нић је Ти хо ми ру, у дру гом ко ље ну, ујак. Кад се све са бе ре, Ти хо мир Бол-
ма нац је де да-те так Пре дра га Сте па но ви ћа. „Наш Ђу ка“, та ко га пи сац на 
са мом по чет ку Бо жић не при че од ми ља на зи ва. Па иа ко му је род бин ски да љи 
од дје да Ми ла на, у овој при чи Ђу ка пред ња чи, ак тив ни ји је, при сут ни ји. 
Све то због та ле на та ко ји ма оби лу је и њи ма оча ра ва дје цу, због скло но сти 
ка ша ли и игри, због то га што је во љан да се пре ру ши у све тог Ни ко лу и, 
уо чи тог пра зни ка, у па стир ском ко жу ху, са из вр ну том шу ба ром, на ли је пље-
ним бр ко ви ма и бра дом од ку де ље, и чо бан ском ку ком умје сто же зла, изне-
на да ба не у њи хо ву дје чи ју со бу са ма лим по кло ни ма, због че га пак она, 
дје ца, бес крај но бу ду раз дра га на. 

Те так Ђу ка је на још је дан на чин при вла чио пи сца. Био је „стра стве ни 
љу би тељ из вор ног фол кло ра“ (Сте па но вић 2008: 25) и уз сво ју ста ру ви оли-
ну, ко ју је упор но на зи вао „еге да“, во лио да пред дје цом за пје ва ве се ле и го-
ли ца ве пје сме. Уз ча шу ви шка, на вео их је да у ње го вој ку ћи лу до за и гра ју 
ко ло у вер теп ским ко сти ми ма. Па ка да је, ка зу је нам се на вр хун цу Бо жић не 
при че, стро ги отац Ра до ван нео че ки ва но отво рио Бол ман че ва вра та, и до-
ма ћин и за ја пу ре ни па сти ри се за тре ну так уко чи ше, што због стра ха од 
ка зне, што због не при мје ре не пје сме на дан Хри сто вог ро ђе ња. 

3. жиВетиуМохачу. Ро ман Жи ве ти у Мо ха чу иза шао је у Би бли о те ци 
Бе о град ског ме ђу на род ног су сре та пи са ца 2006. го ди не, с тим што је прет-
ход но штам пан у на став ци ма у Срп ским на род ним но ви на ма, а јед но по гла-
вље се 2003. по ја ви ло и у Не ве ну. Основ ну гра ђу Сте па но вић је са ку пио 
знат но ра ни је, то ком осам де се тих12, ка да је ишао у Мо хач и на маг не то фон 
сни мао раз го во ре с Ти хо ми ром Бол ман цем. Са мим тим ње гов ро ман се по-
кла па са де фи ни ци јом ствар но сне про зе ко ју је дао у ре фе ра ту из 1985, гдје 
сто ји да се она не по сред но осла ња на ствар ност до ко је пи сац до ла зи или 
ем пи риј ски или по сред ством усме ног ка зи ва ња не ког ин фор ма то ра. За што 
је ау тор об ја вио књи гу мно го го ди на на кон маг не то фон ског сни ма ња гра ђе, 
не ма мо по у зда но об ја шње ње, но мо гу ће је да је је дан од раз ло га био тај што 
је тра гао за од го ва ра ју ћом умјет нич ком фор мом све до тле док му ни је по-
шло за ру ком да из вор ни ма те ри јал пре о бра зи у ро ма неск ну при чу.13 По ред 
то га он је ис ку стве но знао и оно дру го, знао је да је моћ пи са не ри је чи то 
ја ча што је ври је ме о ко јем се при по ви је да уда ље ни је, па да ће Бол ман че ва 

12 У ро ма ну пи сац спо ми ње да је је дан од раз го во ра сни мио осам де сет че твр те, пе те 
или ше сте, уп. стр. 42. 

13 О ду го трај ном ра ду на ро ма ну Сте па но вић го во ри у ин тер вјуу за Не вен из 2005. го-
ди не, стр. 12. 
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ка зи ва ња, иа ко ствар на, чи та о цу убу ду ће на ли чи ти и на не што над-ствар-
но, суд бин ско, нео до љи во као сан, као бај ка, као јед на књи га жи во та – за 
чи јим не про ла зним тра ја њем ду ша че зне. 

Осам де се тих го ди на Сте па но вић већ уве ли ко жи ви и ства ра у Бу дим-
пе шти, а ка да опи су је од ла ске у род ни Мо хач да би раз го ва рао са сво јим 
„ин фор ма то ром“14 (ка ко ли је са мо овај ње гов тер мин, из ва ђен из на уч но-лин-
гви стич ког кон тек ста и пре ба чен у умјет нич ку фик ци ју, ефек тан и ду хо вит!), 
он от кри ва да су га Ђу ки не при че од у ви јек оча ра ва ле, од нај ра ни јег дје-
тињ ства, по себ но она јед на „ка ко је не ки ‘ја ки’ Шо кац на ле ду, на сред за мр-
зну тог Ду на ва, су срео кур ја ка и го лим ру ка ма га за да вио“ (стеПаноВић 2006: 
42). А за тим ве ли и да је ње гов „ин фор ма тор“ и сам че сто при по ви је дао о 
не ким ја ко дав ним до га ђа ји ма јер им ни је знао крај, па се на дао да ће га се 
кроз сам чин по но вље ног при ча ња до сје ти ти. Та кав не чу ве ни до га ђај ко ји 
је Ђу ку сил но при вла чио је сте „По ги би ја мо хач ких Шо ка ца“, те је наш пи сац 
с ду жним по што ва њем по ње му на сло вио јед но ци је ло по гла вље ро ма на. 
По ги бељ ни до га ђај се збио у она вре ме на док су на Ду на ву код Мо ха ча још 
по сто ја ле во де ни це,15 а та мо шњи Шок ци се са ко ли ма и за пре гом пре во зи-
ли до Мо хач ке аде у не ким ве ли ким чам ци ма, зва ним де ре гље. „Кад су тог 
да на кре ни ли од оба ле, би ло је ти јо ври је ме, а кад су је дан ко мад оти шли, 

14 У сту ди ји Го во ри Ср ба у Ма ђар ској Сте па но вић на ви ше мје ста ко ри сти овај тер мин, 
на во де ћи оба ве зно и име до тич них осо ба, нпр. „Је дан од мо јих ин фор ма то ра у Пан те ли ји, 
Је ле на Чу пић ро ђе на Агар ђан ска (опет „из бе глич ко“ пре зи ме пре ма на се љу Агард – Sió agárd)“, 
стр. 17, или: „ин фор ма тор из Си ри га, Кри сти фор Мен де ба ба“, стр. 46, или: „од нај ста ри јег 
ин фор ма то ра у Ло ври, Сте ва на Ви да ка, ро ђе ног 1892. го ди не“, стр. 55. Овај лин гви стич ки 
тер мин упо тре бља ва Сте па но вић у ли те рар ном тек сту пр ви пут у при чи Ар хе тип ски кри
мић, ка да ка же: „Спо па де ме не ка гре шна ра до зна лост те се у не до у ми ци обра тих свом ста ром 
ин фор ма то ру, нај бо љем екс пер ту за ова ква пи та ња, и знал цу свих зби ва ња што су се у овој 
се лен дри пре ра слој у па лан ку де си ла за сто го ди на уна зад“ (под ста рим ин фор ма то ром 
ми сли се на рав но на Ти хо ми ра Бол ман ца), в. стр. 11 у збир ци Ма ло град ске и дру ге при че. 
Пре но се ћи не ку ри јеч из ње ног при род ног кон тек ста у дру го, њој зи стра но по ље, пи сац 
те жи да иза зо ве па жњу чи та о ца, да га пре не из оба мр ло сти и рав но душ ја, што је је дан вр ло 
би тан умјет нич ки по сту пак ко ји су ру ски фор ма ли сти на зва ли остра не ние (очу ђе ње). Сте-
па но вић од лич но по зна је ту шко лу, а ви ди мо на при мје ру пој ма „ин фор ма тор“ ко ли ко 
умје шно при мје њу је по сту пак што су га ру ски те о ре ти ча ри де фи ни са ли. На по ми ње мо да 
је сту ди рао ру си сти ку, да је та ко ђе пре во дио са ру ског на ма ђар ски. На пис о умјет нич ком 
об ли ко ва њу усме ног ка зи ва ња у са вре ме ној срп ској про зи из 1985. за вр ша ва упра во јед ним 
ци та том из те о ри је Ни ко ла ја Тим чен ка на те му књи жев ног по ступ ка, уп. За пи си јед ног 
чи та о ца, стр. 18. 

15 Дви је та кве во де ни це ви ди мо на сли ци, оне су би ле бли же Мо хач кој ади не го са мом 
гра ду; на ла зи ле су се пре ко пу та Мо ха ча. Ср би из Мо ха ча су то ве ли ко остр во, чи ји се је дан 
ко мад са па сти ром и ста дом та ко ђе ви ди на при ло же ној сли ци, на зи ва ли Ва да, го во ри ли 
су да иду „у Ва ду“, а не, што би би ло пра вил ни је, на Ва ду, – ту ма чи нам пи сац у са мом ро-
ма ну ту као и дру ге ло кал не је зич ке зач ко љи це. Овај жи ви је зик се, на рав но, не мо же на у-
чи ти, већ га у ро ман мо же уни је ти, и исто вре ме но га у са мом ро ма ну ту ма чи ти, је ди но онај 
ства ра лац ко ји је та мо жи вио и с тим је зи ком сра стао. 
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од јед ном уда ри олу ја, ја ки вје тар, та ла си...“, при ча Ђу ка, па на ста вља: „А кад 
су та ла си ува тли чам це, та ко су ји од ни је ли да се ни су мо гли за у ста вит. Ни су 
мо гли да се бра не, већ пра во на во де ни цу па под хај таш, и ту су се за гра би ли“ 
(стеПаноВић 2006: 28).

Адолф Ку ни ке: Град Мо хач (1824)

Из ме ђу ових при ча и до га ђа ја из дав ни на, са чу ва них са мо у сје ћа њу 
или пу тем пре да ња, нај ва жни ја је сва ка ко она ко ја го во ри о по ри је клу по ро-
ди це Бол ма нац. Она ис пу ња ва дру го по гла вље ро ма на. Што зна чи да је пр во 
увод но. На и ме, на са мом по чет ку дје ла пи сац нас, ка ко је и ред, упо зна је са 
глав ним ли ком, у овом слу ча ју ујед но и глав ним при по вје да чем, са тет ком 
Ђу ком, ко га јед ног но вем бра, око Ми тров да на, про на ла зи у дну дво ри шта 
гдје у скри ве ној пе ца ри тај но пе че ра ки ју. Па ако га вла сти ухва те (као оно мад 
што се за ври је ме „Ср би ја на ца“ слу чи ло са Жив ком То шко ви ћем), оста је му 
утје ха да је бар по ку шао. И оста је при ча – ка же нам спо ред ни, спољ ни при-
по вје дач, уз не из о став ну опа ску да је ње гов те так Ђу ка „и во лео и умео да 
при ча“ (стеПаноВић 2006: 8). У ро ма ну та ко има мо два на ра то ра ко ји се од 
по чет ка до кра ја ја вља ју у пр вом ли цу. Је дан је пи сац, а дру ги је глав ни ро-
ма неск ни лик, те так Ђу ка. Ње му је пре пу ште но да ис при ча све о се би и 
Бол ман ци ма, док је спољ ни на ра тор, иза ко га се кри је ствар ни ау тор, за до био 
функ ци ју да до пу ни глав но ка зи ва ње, да мо хач кој ро ма неск ној па но ра ми 
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при до да до ку мен тар ни16 ма те ри јал, или по ве же пре ла зе из јед не у дру гу 
Бол ман че ву при чу. Во де ћа уло га при па да му је ди но у пр вом и зад њем по-
гла вљу ро ма на, ко ја ура мљу ју ни ску од два де сет уну тра шњих при ча.17 

Ау тор је уз на слов Жи ве ти у Мо ха чу до дао је дан ка ко жан ров ски та ко 
и те мат ски ве о ма би тан под на слов: „ро ман по гра нич ни“. Што се ти че на-
сло ва, он, из ме ђу оста лог, зна чи и то да се ту жи ви уз при чу, и да причe сви 
за јед нич ки гра де. Сто га ни Ђу ки но ка зи ва ње о Бол ман ци ма не иде упра зно, 
не би ва тек та ко, ме ха нич ки, за пи си ва но у бе жи вот ну маг не то фон ску тра ку, 
већ он при ча уз ча ши цу но во пе че не ра ки је у дру штву бли ских срод ни ка, а 
чи не их, у том кон крет ном, дру гом по гла вљу дје ла, сам пи сац, ко ји је ра ди 
ње го ве при че и до шао у Мо хач, за тим Бол ман че ва же на и пи шче ва ба ба-те та, 
На та ли ја, као и Бол ман чев ујак и пи шчев дјед, Ми лан Па нић.18 По ро дич но 
дру штво и слу ша, и рас пи ту је се, и ко мен та ри ше, и до пу њу је Бол ман че во 
ка зи ва ње, сви су они жи ви и све срд ни уче сни ци, па при ча пре ра ста у при-
сно дру же ње спа ја ју ћи да ле ку про шлост са са да шњим жи во том. За гри ја ни 

16 Ро ман је си сте мат ски про жет до ку мен тар ним ма те ри ја лом. Од ван ли те рар них уме-
та ка у 8. по гла вљу ко је но си на слов До ла зак Ср би ја на ца на ла зи се ду жи ци тат из јед не 
исто риј ске књи ге о до ла ску срп ске вој ске на те ри то ри ју по ра же не Ау стро у гар ске 1918. 
го ди не, тј. о ње ном за по си је да њу ју жног ди је ла Ба ра ње, стр. 58–59. Уз 2. по гла вље о Бол-
ман ци ма – ве ли ким и ма лим – ау тор при ла же ма пу о те ри то ри јал ном раз мје шта ју ју жно-
сло вен ских ма њи на у Ма ђар ској, стр. 23. Та квих ма па има ви ше у Сте па но ви ће вој на уч ној 
мо но гра фи ји Го во ри Ср ба у Ма ђар ској. Пе то по гла вље, По ро ди це, со ка ци, са ла ши, стр. 
36–41, до но си спи сак на се ља у Мо ха чу и око ли ни са име ни ма срп ских по ро ди ца ко је су ту 
жи вје ле при је оп та ци је, као и ло ка ци ја ма њи хо вих по сје да. Ове по дат ке, по пи шче вим ри-
је чи ма, са ку пи ла је ње го ва мај ка. Нај о бим ни ји до ку мен тар ни ма те ри јал ро ма на чи не фо то-
гра фи је. На стр. 48, 6. гла ва: Шко ло ва ње, на ла зи се сни мак гро бљан ске ка пе ле у Мо ха чу, 
на кра ју 10. по гла вља, Од ла зак Ср би ја на ца, сли ка оп та на та из Ба та ње на же ље знич кој 
ста ни ци, при је по ла ска, стр. 68. На кра ју 17. при че Сте па но вић је при ло жио фо то гра фи ју 
са хра мов не сла ве (Св. Тр о ји це) у Мо ха чу, стр. 103. Ме ђу тим, нај дра го цје ни је су фо то гра-
фи је ли ца и при по вје да ча ро ма на. Оне су у књи зи смје ште не у по се бан одје љак. Без њих 
те шко би смо мо гли са гле да ти ро ман у свој ње го вој ау тен тич но сти, а би ло би нам и го то во 
не мо гу ће да рас пле те мо род бин ске ве зе ли ко ва. Уз на по ме ну да сам ов дје уни је ла не ке 
го ди не на кнад но, да их у књи зи не ма, на во дим сље де ће: Ту је сли ка Ђу ке Бол ман ца (1906–
1992), сли ка ње го ве же не На та ли је, ро ђе не Шу ма но вић (1910–1994), сли ка на дан њи хо вог 
вјен ча ња (1927), сли ка њи хо ве ћер ке Еми це (1936–2010), и Еми це са му жем Ми хај лом-Ми-
шком Ко зи ћем (1927–2002), Ђу ке са дје да Ми ла ном и уј ка Ја ко вом-Јак шом Та ди ћем (1901–
1984), си ном Ми ла но ве се стре Је це, фо то гра фи ја дје да Ми ла на Па ни ћа (1902–1991) са же ном 
Ве ри цом ро ђе ном Шу ма но вић (1903–1988), њи хо ве ћер ке Да ни це (1922–2001), и на кра ју 
про то је ре ја Ра до ва на Сте па но ва (1913–2004) ко ји је у бра ку са Да ни цом до био си на Пре-
дра га Сте па нов(ић)а. 

17 У ин тер вјуу за Не вен 2005 (стр. 12) Сте па но вић го во ри о окви ру „це ле по ве сти“, 
али и по је ди нач них по гла вља, та ко да и „по је ди не при че уну тар це ли не има ју сво је ма ле 
окви ре ко ји их на не ки на чин по ве зу ју“. Кад се по гле да де таљ ни је, та кве ма ле окви ре има ју 
3, 4, 6, 7, 10. и 11. гла ва.

18 Уну тар све у куп ног ро ма на као ли ца или при по вје да чи се сем спо ме ну тих ја вља ју 
још и ујак Јак шо Та дић и ње гов син Сто јан Та дић, в. фу сно ту бр. 10. 
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при чом, они маг не то фо на по ста ју свје сни са мо он да ако би у раз го во ру па ла 
не ка мо жда по грд на или су ви ше оштра ри јеч. Што је, по ре ђе ња ра ди, са свим 
су прот но од на чи на при по ви је да ња у Да ној ли ће вом ау то би о граф ском ро-
ма ну Осло бо ди о ци и из дај ни ци, у ко јем се, по ри је чи ма тог ау то ра, ње го ви 
бли жњи, ње го ви ро ди те љи, ја вља ју тек као си јен ке, као без и ме ни хо ри сти 
„у драм ском про ло гу јед не епо хе“.19

Што се ти че под на сло ва Сте па но ви ће вог дје ла и то га да је Мо хач по гра-
нич ни град, то се у ви ше на вра та по твр ђу је кроз ис при ча не до га ђа је, али се 
већ и у основ ној Ђу ки ној при чи о по ри је клу њи хо ве по ро ди це из ван ред но 
ис по ља ва. Јер, Ђу ки ни пре ци су у не ка дав на вре ме на, по ло ви ном 19. ви је ка, 
до шли у Мо хач из Бол ма на20, па им је у но вој сре ди ни утвр ђе но и то њи хо во 
„из бје глич ко“ пре зи ме21. Нај ста ри ји упам ће ни Бол ма нац био је „прам дје да“ 
Сте ван. Пр гав чо вјек, „пр жен ца“. Та кав бој џи ја да је по во ђа ма ма ђар ске 
бу не 1848, ка да је та мо шњим Ср би ма на не ше но мно го зла упра во од стра не 
по бу ње ни ка, сво јим ко њи ма из ина та на дје нуо име на Ко шут и Ба ћа њи. Знао 
је он те сво је ко ње до бро да по тје ра кад му за при је ти опа сност од раз љу ће-
них ком ши ја, под ви ку ју ћи: „Си је вај Ко шут, бо га ра ти тво га, јел ако нас ува-
те Шва би, би ће па ра де“. (стеПаноВић 2006: 14) Тај дје да Сте ван имао је два 
си на, Ђор ђа и Јо цу, а сва ки од њих је имао по два на е сто ро дје це. „Ту це. Док 
ни је би ло ту це, до тле се ни су ка ни ли“, ка зу је Ђу ка. Ђор ђе ви си но ви Ко ста, 

19 Овим по ре ђе њем не ма мо на мје ру да оспо ри мо ни ти да ве ли ча мо умјет нич ке ври-
јед но сти јед ног или дру гог дје ла. Са мо ука зу је мо на раз ли чит од нос дво ји це пи са ца пре ма 
ствар но сти. Да ној лић ни је пи сао ствар но сну про зу, не го ис по вјед ну – у нај стро жи јем сми-
слу те ри је чи. Он на пр вом мје сту ис ти че сво ју уса мље ност и изо ло ва ност од око ли не. У 
члан ку Пи сац и ро ди те љи из збир ке Лич не ства ри он, на при мјер, ка же ова ко: „Жи вео сам 
на пу стом остр ву, то јест, у се би. Они ко ји су ме окру жи ва ли, ка ко год бли ски би ли, у мој 
по сед ни су има ли при сту па. За то се, у мо јим књи га ма, они по ја вљу ју као сен ке. Не што 
ви ше их има у је ди ном ро ма ну ко ји сам на пи сао, али су и та мо при сут ни као го вор на ли ца; 
без и ме ни хо ри сти, они на сту па ју у драм ском про ло гу јед не епо хе. Њи хов аве тињ ски ди ја-
лог са исто ри јом по ла ве ка ми је од је ки вао у слу ху. И опет, док сам пи сао ора то ри јум, 
пра ти ла ме је сум ња да пре ко ра чу јем гра ни це до зво ље ног“ (стр. 185 у на ве де ној књи зи).

20 Не у пу ће ном чи та о цу, а сви смо ми пред овим ви ше слој ним тек стом на из вје стан 
на чин та кви, Сте па но вић на кра ју књи ге (стр. 125) да је спи сак ста ри јих на зи ва не ких на-
се ља у ју жном ди је лу Ба ра ње (да нас Хр ват ска), гдје је на пр вом мје сту Бол ман. Ту су и на-
зи ви дру гих мје ста ко ја се спо ми њу у ро ма ну, ре ци мо Киш фа лу ба – Бра њи на, гдје је слу жио 
про та Ми хал џић (по то њи пи сац књи ге Ба ра ња. Од нај ста ри јих вре ме на до да нас), ко ји је, 
као и дру ги ви ђе ни Ср би, од мах на по чет ку Пр вог свјет ског ра та, 1914, био ухап шен и од-
ве ден у за твор, о че му се го во ри у 7. по гла вљу ро ма на (стр. 51), за тим Мо но штор – Бе ли Ма-
на стир, гдје се Ти хо мир Бол ма нац са оцем као оп тант на ста нио кра јем 1930. (11. по гла вље, 
стр. 72), или Ке шкенд – Ко за рац, гдје су он и отац ку пи ли зе мљу ка да су као оп тан ти за и-
ма ли но ва ца (12. по гла вље, стр. 75). Овај спи сак се за вр ша ва са мје стом Фе хер це глак, Хер це глак, 
срп ски Кне же во, што је при је Пр вог свјет ског ра та био по сјед хер це га (кне за) Ал брех та из 
ку ће Хаб збур га, в. стр. 39 и 88.

21 Уп. фу сно ту бр 14, гдје на ла зи мо та кву озна ку за пре зи ме Агар ђан ска, из ве де но из 
на се ља Агард. 
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Си мо, Ни ко и Са во про зва ни су ве ли ки Бол ман ци, док су Ла зо, Са во, Јо цан, 
Си мо и Иси дор због оче вог ни ског ра ста ко ји су на сли је ди ли би ли по зна ти 
као ма ли Бол ман ци. А ти ма ли, Јо ци ни си но ви, „Њи пет вра го ва“, ба ци ли су 
се по на ра ви на дје да Сте ва на, и ето гу жве гдје год да се по ја ве.22 Ви ди мо, 
да кле, да ло за Бол ма нац но си спе ци фич на оби љеж ја. И за ни ма ња су им та ква. 
Ђор ђе је на ста вио очев за нат и био ћур чи ја, а дје да Јо цо је био во де ни чар. 
Дје да Ђор ђе ви си но ви, па та ко и Ни ко, Ђу кин отац, из у чи ли су ти шлер ски 
за нат. Ни ко, ко ји је био и до бар зи дар, при же нив ши се у бо га ту ку ћу, а и 
лич ном мар љи во шћу, сти че со лид ну имо ви ну. До жи вио је ду бо ку ста рост. 
На сље ђу је га син Ђу ка, ста ра ју ћи се о оцу све до кра ја. 

Ни ко је имао ам би ци ју да Ђу ки обез би је ди што бо ље обра зо ва ње, јер 
је овај во лио да учи. Ти ме се ства ра при ли ка да Сте па но вић при ка же оно 
што осо би то во ли, а то су сје ћа ња на дје тињ ство. За и ста: при ча о Ђу ки ном 
шко ло ва њу јед на је од нај дир љи ви јих у ро ма ну, као што је и дје тињ ство нај-
љеп ши пе ри од жи во та. Из ван ред но скло пље на, за у зи ма ова при ча ци је ло 
ше сто по гла вље. На те на не и у ин тим ној ат мос фе ри, ка за на је при ли ком јед-
ног су сре та ка да њих дво ји ца, пи сац и Ти хо мир, оста ну са ми и ни ко их не 
оме та. Што и чи та о цу омо гу ћу је да се са жи ви са опи са ним до га ђа ји ма, те 
се, во ђен при чом, и сам вра ти у ми ле и, ка ко би ре као Бран ко Ћо пић, пла вет-
не да не дје тињ ства. На ро чи то опој ни у при чи су де та љи о пр вим ко ра ци ма 
у сви јет. У оно ври је ме ка да су га као нај мла ђег зва ли „Ти во“, ишао је наш 
ју нак нај при је у за ба ви ште23, но ода тле је по че сто бје жао. Отво ри му не ко 
ка пи ју па оду ли је по да се „си гра ју по ба шча ма и по со ка ци ма“. Ко ли је отва-
ри, ту ви со ку ка пи ју? Па на рав но – ње гов идол: „Ал ни тко ни је био ра бар, 
ба трен, већ са мо мој ујак, Ми лан Па нић. Ута сам га звао кад сам био ма ли 
јел ни сам знао ре ћи ујак. Он до ђе, отво ри ми ка пи ју, а ја, хај де, за њи ма. А 
ку да? Сва ку да. Ку да они, та мо и ја“ (стеПаноВић 2006: 43).

И ка ко у жи во ту, та ко и у при чи. Све ујед но и иди лич но и стра шно. 
Сте па но ви ћев по сту пак, ис по ста вља се, не у мит но упли ће нај сла ђе дје чи је 
сли ке и емо ци је са су ро вим чи ње ни ца ма жи во та. Ђу ки на је суд би на већ од 
ра них да на, то ком шко ло ва ња, уда ри ла у не на да ном смје ру. По сли је за ба ви-
шта иде он че ти ри го ди не у срп ску шко лу. И не зна ни јед не дру ге ри је чи сем 
срп ске. Отац га он да упи ше у „чи вуц ку“ шко лу, гдје ма ло на у чи „ма џар ски“ 
па и „швап ски“. Го ди ну да на оста је ту оспо со бив ши се за на ред но че тво ро-
го ди шње по ха ђа ње гра ђан ске шко ле. Не гдје пред крај те обра зов не фа зе, 1918, 

22 Ов дје би смо при ми је ти ли да по дје ла ло зе Бол ма нац на ве ли ке и ма ле ни је не ки 
из у зе тан и не по но вљив слу чај. Ево при мје ра: У мо но гра фи ји о свом род ном се лу Ре са нов ци 
у гра хов ској оп шти ни ау тор Урош Ву ко брат спо ми ње дви је по ро ди це Ба ји ћа, ве ли ке и мале 
Ба ји ће. Ма ли су, као и Бол ман ци у Сте па но ви ће вом ро ма ну, чу ве ни по то ме што су ни ског 
ра ста а пр га ве на ра ви. Ин те ре сант но је да се у том Ву ко бра то вом род ном се лу по ја вљу ју 
и Па ни ћи. До би ли су име по прет ку ко ју се звао Па не. 

23 Фо то гра фи ју ма лог Ђу ке у дје чи јем вр ти ћу у Мо ха чу Сте па но вић је при ло жио уз 
ро ман.
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рас по ре ди ли су се у ју жној Ба ра њи „Ср би јан ци“, што је на шој дје ци до ни-
је ло мо гућ ност да у ма ђар ској шко ли до дат но има ју и час срп ског је зи ка.

Рат је пре стао, све из гле да иде ал но. Ро ђен 1906, Ђу ка та да има де вет 
го ди на обра зо ва ња и отац га во ди у Пе чуј да за вр ши још и тр го вач ку шко лу. 
Да на пре ду је, по ста не „бе ле жник“, а не да се за др жи у оче вом „вер ште ту“, 
као сто лар. Ме ђу тим, чим „Ср би јан ци“, сход но ми ров ним од ред ба ма, на пу сте 
те по гра нич не про сто ре, – а Ти хо мир је баш за вр шио пр ви раз ред струч не 
шко ле у Пе чу ју – но ви ми ни стар за бра ни срп ској дје ци би ло ка кво шко ло-
ва ње у Ма ђар ској. Та ко се, ето, од јед ном све из вр ће: Ти хо ми ров отац се ра-
ср ди и упи ше се за оп та ци ју24 у Ју го сла ви ју. 

Исто риј ске чи ње ни це го во ре, а ау тор их из но си пре ко Ти хо ми ро вог 
ис ку ства, да су се оп тан ти мо ра ли исе ли ти из Ма ђар ске у ро ку од де сет 
го ди на од да ту ма упи са. Што за Бол ман це па да кра јем 1930. го ди не.25 Та да 
Ти хо мир са оцем на пу шта ку ћу и има ње у Мо ха чу и пре се ља ва се на дру гу 
стра ну гра ни це, у Бе ли Ма на стир. Али ни на срп ској стра ни не оста ју они 
трај но, већ не ких је да на ест го ди на, до по чет ка Дру гог свјет ског ра та. Та ман 
ко ли ко да се по но во ску ће и раз ра де по сло ве. За што су се те так Ђу ка и ње-
гов отац из но ва на шли у про цје пу и све сте че но опет оста ви ли од се лив ши 
се, и то баш 1941. го ди не? И ка ко је ње му и ње го вој по ро ди ци уоп ште успје ло 
да те стра шне го ди не, ка да ће про стор сје вер но од Са ве и Ду на ва пот па сти 
под ту ђу власт и ни ко не мо же ни ку да да мрд не, ка ко им је по шло за ру ком 
да по но во пре ђу гра ни цу и из оку пи ра не Ју го сла ви је се вра те у за ви чај ни 
Мо хач?

Тe нај дра ма тич ни је се квен це Бол ман че вог жи во та ис пу ња ва ју пет на-
е сто и ше сна е сто по гла вље ро ма на, на сло вље ни Из да ји це и По вра так. За-
др жи мо се на њи ма! Да ју она пу ни сми сао под на сло ву дје ла – ро ман по гра-
нич ни. Из гле да то ова ко: Чим се 1941. го ди не ма ђар ска вој ска раз мје сти ла 
а срп ска по ву кла, до ла зе ма ђар ски жан да ри и по чи њу да ку пе Ср бе, али не 
ста ро сје ди о це, већ са мо оп тан те. Јер, из да ли су ма ђар ску до мо ви ну – би ли 
су из да ји це.26 Ни је про шло ни не дје љу да на, а про ка за не оп тан те у Бе лом 

24 На те му оп та ци је на и ла зи мо код Сте па но ви ћа у при по ви јет ка ма Из гу бље ни гроб и 
У сво ме се се лу не кра де из збир ке Усуд не ре чи. У са мом ро ма ну, на по чет ку 11. по гла вља, 
Оп тан ти, на во ди се по да так да се у окви ру оп ти ра ња срп ски крај Мо ха ча ско ро ис пра знио. 
Да су од се ли ли „не са мо ин те лек ту ал ци, тр гов ци, за на тли је, већ и се ља ци, ко ји ра ни је ни 
са ња ли ни су да би мо гли оста ви ти сво ју зе мљу, ку ће, са ла ше. Од пре ко хи ља ду пет сто Ср ба, 
ко ли ко је пре Пр вог свет ског ра та у Мо ха чу би ло, је два је оста ло сто пе де сет“, ка же се увод-
но, при је не го што от поч не са ма Ђу ки на при ча, уз ва жну оцје ну да се и он „са при лич ном 
ту гом се ћао тих вре ме на“. В. стр. 69. 

И дру ги са вре ме ни срп ски пи сци из Ма ђар ске ба ве се те мом оп та ци је: Пе тар Ми ло-
ше вић је до ти че у ро ма ну Ми же Сен тан дреј ци, док је у дје лу Дра го ми ра Дуј мо ва Воз 
са ве сти она цен трал на те ма. 

25 У 11. гла ви (Оп тан ти), Ти хо мир на во ди та чан да тум пре се ље ња из Мо ха ча у Ју го-
сла ви ју: 6. но вем бар 1930., в. стр. 72.

26 Уп. стр. 85, 14. по гла вље под на сло вом А он да је опет из био рат.
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Ма на сти ру стр па ше у ко ла и кре ну ше. Кад су сти гли до драв ског мо ста, 
ка зу је Ти хо мир, та мо су 

они ... уста ше би ли. За у зе ли су ћу при ју и већ је кр ва ва ћу при ја. Мло го 
је та мо по ту че но Ср ба.

Нас жан да ри те ра ју да ста не мо у ред, је дан по је дан, а уста ше спре-
ма ју ма шин ге ве ру, шкљо ца та мо, на мје шта, и ту ће нас сад све по тућ. Ови 
пу шта ју је дан по је дан, а они сам’ тр рр, тр рр, па ајд у Дра ву. Не ће они 
ни ко га ку пит, нек Дра ва но си. Е, сад ту не ма кр ви ни у ко ме ви ше, сва ко 
ј’ по зе лен јо... Не ма ту ру ме ни ла ви ше. И са мо да ка жу „кре ћи“, кад на 
тај ми нут до ђе је дан ма ли ау то мо бил, иза ђе офи цир у ма џар ској уни фор-
ми, ал швап ски ви че: „Wer is’ das?“ Ко смо ми, по ка зу је на нас. А жан дари 
са лу ти ра ју, ка же, не зна мо не мач ки – „Nem értünk németül“. А он он да 
ма џар ски по чо: „Mi van it ten“? Шта је то ту, пи та, ва шар или сва то ви? 
Ко су ти љу ди? Ка же жан дар, из да ји це. Ка кве из да ји це? Па, ка же, оп тан-
ти. Оста ви ли су ма џар ску до мо ви ну, из да ли су је. Ни су то ни ка кве изда-
ји це, ка же офи цир. Шта оће те с њи ма? Ка же, да и’ пре у пу ти мо уста ша ма. 
У Оси јек. Ви не ма те на то пра во, ви че офи цир. То су на ши др жа вља ни, 
не мо же те ви њи по сла ти у дру гу држа ву. Од ма на сло бо ду да сте и’ пу-
сти ли! А то је био Ал брехт Фе хер цег. Ве ли ки кнез, Хаб збург. Не кад је ту 
би ло ње го во има ње, у Ба ра њи. Е, жан да ри он да са лу ти ра ју, ни су сми ли 
про тив ње га ни шта. Он је он да ту не ко ли ко ри је чи с на ма раз го ва ро, 
он да су се на ша ко ла окре ни ла, сваг ди је дан Шва бо те ра ко ње, на ше, и 
сви смо се по пе ли у ко ла и хај де на траг. Е, па шта смо зна ли, већ „éljen, 
éljen“, ви ка ли смо. Жи вио! (стеПаноВић 2006: 87–88).

По што је остао жив, Ђу ка од лу чу је да се по што-по то вра ти у Мо хач. И 
ње гов но ви пре лаз гра ни це ка ко би у род ном Мо ха чу из деј ство вао до зва лу 
за по вра так ис при чан је у слич ном сти лу као и овај до га ђај на драв ском мо-
сту, нео пи сив, а, ви ди мо, ипак опи са ни при зор ли кви да ци је не ду жних; пу тем 
по себ не фор ме „ко јом се ... ка зу ју не до ре че не ства ри“; при ча сре за на у крат-
ким ди ја ло зи ма; го во ри ак те ра са би је ни у клуп ко; на три је зи ка од је дам пут. 
Жи вим го во ром пред ста вљен је прет ход но и ула зак ма ђар ске вој ске у Бе ли 
Ма на стир, ка да Бол ма нац у уни фор ми са ним ли ци ма пре по зна је и по здра вља 
се са сво јим не ка да шњим мо хач ким ком ши ја ма свих на ци ја. Ишли су за-
јед но у шко лу. И са да, у но вим, рат ним окол но сти ма, они се јед ни дру ги ма 
ја вља ју на ста ри на чин. Ње му они ка жу: „Сер бус Ти ха мер“, а он њи ма отпо-
здра вља: „Сер бус Јо цо“, „Сер бус Ма ћи“, „Сер бус Пе тер“. Зна их све у гла ву.

Ка да је та ма ђар ска вој ска умар ши ра ла у Мо но штор, сва ко је њу раз-
ли чи то до жи вио. Ти хо мир за се бе ка зу је ка ко је на крат ко га јио сла ба шну 
на ду, не ис пу ње ну, на рав но, да их не ће ди ра ти. А по но ви ло се ло ше ис ку ство 
Ср ба из вре ме на оног прет ход ног ра та. Ни јем ци се, ме ђу тим, уоп ште не оба-
зи ру на но во при до шле ма ђар ске вој ни ке, већ, кли чу ћи „Сик хај, сик хај“27, 

27 Уп. 14. по гла вље, А он да је опет из био рат, стр. 82.
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иш че ку ју сво ју вој ску. А са дру ге стра не Бол ма нац ће ис при ча ти да Ср бе 
оп тан те ни су мо но штор ски „Шва би“ про ка за ли ма ђар ским жан да ри ма, већ 
је то, што с огор че њем по твр ђу је и ба ба-те та На та ли ја, био „не ки Ро бич ко, 
тр го вац“, „на ка за, Пе мац“. Овим ау тен тич ним по дат ком при ча о „из да ји-
ца ма“ се и за вр ша ва. Пра ви из да ји ца, пот ка зи вач, ко ји се при је ра та ме ђу 
Ср би ма био обо га тио и оси лио, за вр ша ва по сли је ра та она ко ка ко је и за слу-
жио: „ку пио (је) два ма гар чи ћа па је по Пе чу ју угаљ раз во зио, по ку ћа ма“ 
(стеПаноВић 2006: 89).

Као што смо већ на по ме ну ли, и по гла вље По вра так ис при ча но је на 
сли чан на чин као и оно прет ход но са сце ном на драв ском мо сту. Кад пре-
ђе гра нич ни пункт и стиг не у Мо хач да би од вла сти за тра жио до зво лу да 
се са по ро ди цом по но во ту вра ти, Ђу ка опет по и ме ни це на бра ја ко га је све 
од ста рих зна ла ца срео, ко му је по мо гао, ко ни је, шта су до слов це јед ни 
дру ги ма, на два је зи ка, ре кли. И Ђу ки на при ча, то јест Сте па ни ви ће ва 
фор ма ка зи ва ња и овај пут је то ли ко жи ва и не по сред на да је Мо ма Ди мић 
у пого во ру за ро ман с пра вом уста но вио ка ко се из тог гор њег, се вер ног 
ре ги о на, још од вре ме на Ја ше Иг ња то ви ћа, у срп ској књи жев но сти ни је 
по ја ви ла ли ко ви ма то ли ко бо га та и вр сна про за (ДиМић 2006: 147). До и ста 
је та ко! Сте па но ви ћев ро ман Жи ве ти у Мо ха чу пре бо гат је нај жи во пи сни-
јим ли ко ви ма. Не ма им бро ја. Као да је наш пи сац ишао у шко лу код Жа на 
Па у ла. И док је овај опи си вао па лан чи цу и у њој све не ке љу де на три ћо-
шка, толи ко ствар не у сит ни ца ма да су фан та стич ни: са вјет ни ка Глан ца, 
ин спек то ра Хар трех та, про по вјед ни ка Флак са, аген та Ној те ла, чи нов ни ке 
и чи нов ни чи ће28, до тле Сте па но вић у ше сна е стој гла ви свог ро ма на при-
ка зу је на чел ни ка Но ва ко ви ћа ко ји не ће ни ри јеч срп ски да про го во ри, са мо 
ма ђар ски, а ипак Бол ман цу одо бра ва пре лаз гра ни це, па он да ре дом, адво-
ка та Па шку, глав ног бе ле жни ка Бар то ка, гра дол на чел ни ка Лај чи ку Се њи-
ја. Па има мо и де таљ ка ко на пу ту за Мо хач Ти хо мир на и ла зи на не ке 
по гра нич не Шок це чет ни ке, ко ји су кра љев ци би ли, ишли сво је вре ме но с 
кра љем у лов; што за па њу ју ће дје лу је, иа ко је исти ни то. За тим Ђу ка при ча 
и див ну анег до ту о кра љу и ста ром Шок цу: Ста ри пу ши лу лу. Краљ га при-
у пи та има ли свог ду ва на и би ли га са дио, а он му од го ва ра: „Па не ду (...), 
не ду. Са дио би ал не ду.“ На то му краљ на ли цу мје ста из да до зво лу за сто 
стру ка ду ва на.

Но нај за ни мљи ви ји лик у овом по гла вљу је, по на шем осје ћа ју, онај 
ко га Бол ма нац сре ће у Дар ди, гдје је до био до зво лу да уђе у Ма ђар ску. Лик 
Јо це Ша шли ћа, на чел ни ко вог ка та не. „Ба ћа“ Јо цу Ти хо мир ско ро да ни је 
пре по знао кад га је угле дао у вој ној уни фор ми „од че тр нај сте го ди не“, са 
„ме да ли ја ма“ и гај та ни ма. Су срет ће тај Ђу ки до ни је ти сре ћан ис ход, вра ти ће 

28 Па ра фра зи рам ри је чи Ста ни сла ва Ви на ве ра из на пи са Су сре ти с не мач ким ро ман
ти ча ри ма, у књи зи Не мач ки ро ман ти ча ри I, стр. 85–86.
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се он са сво ји ма у Мо хач, али не што дру го нас у опи су овог при зо ра из не-
на ђу је. Ни је то та ста ра ки ће на уни фор ма. За чуд ност, остра не ние, иза зи ва 
јед на ри јеч, један је зич ки дра гуљ. Ко ја је то ри јеч?

То је ри јеч ка та на. Ка ко то, у чу ду се пи та мо, да су је Ђу ка / Сте па но-
вић при ка чи ли уз лик овог Ша шли ћа? Чи ји су пре ци си ро ти ња би ли, над-
ни ча ри, ко чи ја ши, и из Шум бер ка по до ла зи ли у „Мо ач“29. Ода кле се ова 
ри јеч на шла ов дје, чи ја је, и шта зна чи? Ву ков Рјеч ник да је на ње мач ком 
об ја шње ње да је ка та на рат ник на ко њу, и уз то на во ди при мјер из на род не 
књи жев но сти: Ски дај руо не зна на ка та но. Реч ник срп ско хр ват ско га књи
жев ног је зи ка из 1967. го ди не ту ма чи да је ри јеч ма ђар ског по ри је кла, у 
зна че њу: вој ник, ко ња ник, ху сар. Mађарски пак рјеч ник упу ћу је на мо гућ-
ност ње ног још ста ри јег по ри је кла. Ми би смо за кљу чи ли сље де ће: Ко ли ко 
год да је ста ра, и ма чи ја да је – бит но је да се са чу ва ла у на шем је зи ку пре ко 
еп ске, усме не по е зи је. Ко ју је Вук слу шао и за пи сао од на род них пје ва ча. 
Је дан од нај оми ље ни јих био му је Хер це го вац Те шан По дру го вић. – Ни је 
ли мо гу ће прет по ста ви ти да је, уне ко ли ко, Ти хо мир Бол ма нац то исто био 
Сте па но ви ћу?

Има ју дви је По дру го ви ће ве пје сме гдје се ја вља ри јеч ка та на. Јед на је 
она рас ко шна о же нид би срп ског ца ра Стје па на са сти хом о „шест сто тин’ 
ла тин ских ка та на“, а дру га је она о рас ко шној ље по ти са мог ка та не Сто ја на 
Јан ко ви ћа30, си на Јан ка од Ко та ра, ко ји се из „ри шћан ског“ При мор ја упу-
тио у Ли ку да „из ма ми“ се би „Хај ку ну ђе вој ку“, али је, пре ва рен пи ћем, ус пут 
сја хао и за спао под зе ле ном је лом. Ово на сље ђе на ше усме не књи жев но сти, 
са чу ва но у пи са ној фор ми за хва љу ју ћи Ву ку, ни ка ко ни је не по зна то ни ба-
рањ ским, ни дру гим Ср би ма. Оно, по ка зу је се, уви јек из но ва и нео че ки ва-
но по ку ља, на ро чи то у кри зним исто риј ским зби ва њи ма. Пи сац ствар но сне 
про зе Сте па но вић, ка ко ви ди мо, вјер но га пре но си у ро ман пре ко на из глед 
сит ног, ско ро не при мјет ног де та ља, пре ко јед не ар ха ич не ри је чи. Ка та на. 
За пам ти мо ту ри јеч!

Али не са мо у књи жев ним дје ли ма, већ и на дру ги на чин Сте па но вић 
по ка зу је ин те рес за на род ну епи ку као основ но на ци о нал но до бро. За при-
мјер на во ди мо од ло мак из ње го вог ту ма че ња ускоч ког ци клу са у чи јем са-
ста ву по сво јој ље по ти па жњу при вла чи и спо ме ну та По дру го ви ће ва пје сма 
Же нид ба Сто ја на Јан ко ви ћа. На рав но, Сте па но вић је у уџ бе нич ком31 из ла-

29 Ср би су сва ко ја ко на зи ва ли Мо хач: Му ач, Мо ач, и то не са мо у на род ном го во ру 
већ и у на уч ним за пи си ма. На при мјер, про та Ми хал џић у сво јој књи зи Ба ра ња на во ди 
об лик Му хач. А за врх Ме чек из над Пе чу ја код Ми хал џи ћа на ла зи мо срп ски на зив Меч ка. 
В. стр. 12.

30 О уско ку Сто ја ну Јан ко ви ћу (жи вио у 17. ви је ку), си ну сер да ра Јан ка Ми тро ви ћа, 
пи ше Сне жа на Са мар џи ја у уво ду за Ан то ло ги ју еп ских на род них пе са ма, ко ју је она и при-
ре и ла, уп. стр. 21 и 25. 

31 Ра ди се о уџ бе ни ку Књи жев ност за 9. раз ред срп ске гим на зи је у Бу дим пе шти ко ји 
су на пи са ли Пе тар Ми ло ше вић и Пре драг Сте па но вић. Сте па но ви ћу при па да ју два зад ња 
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га њу о овој пје сми уз др жан и раз бо рит. Ви ше му је ста ло да на гла си сна гу 
ка та не не го ље по ту опје ва ног при зо ра, док се на ма чи ни да се сва при ро да 
ко ја ју на ка, док спа ва, окру жу је при са је ди ни ла ње му и у ње го вом моћ ном 
рит му ди ше и си ја. Да кле, Сте па но вић ка же:

Иа ко су пе сме о уско ци ма че сто ви ше сти хо ва не хро ни ке не го пе снич ке 
тво ре ви не ви со ких умет нич ких вред но сти, у не ки ма од њих ипак има 
ар ти стич ких ква ли те та. У овој пе сми је, на при мер, ве о ма леп и бо гат 
опис усну лог ју на ка, а из у зет на је и хи пер бо ла ко јом се до ча ра ва ње го ва 
огром на сна га:

Ка да ју нак из тра ви це ду не,
Уз је лу се уз ви ја ју гра не.

4. сретанчојек. Има ње на ко јем је Ми лан Па нић зи ми др жао ов це било 
је у Лан чу гу, уда ље ном рав ном ли ни јом се дам-осам ки ло ме та ра од Мо ха ча. 
Про во дио је он оба ве зно и по три зим ска мје се ца уз њих. Ни је се мо гао по-
у зда ти у слу ге и чо ба не, већ је но ћу лич но де жу рао ка ко се не би не ко тек 
ојаг ње но јаг ње смр зло у сни је гу. Ра ни је, док је отац Јак шо упра вљао, ов це 
су зи мо ва ле на са ла шу у Ва ди, али ка сни је, кад му је отац пре пи сао има ње 
пре пу стив ши му и све по сло ве, а ње му са мом би ја ше већ до са ди ло да се 
стал но из Мо ха ча у Ва ду и на зад пре ба цу је ске лом, те, по ред то га, и за то 
што ни за ов це због су ви шне вла ге ни је ту би ло здра во, од лу чи Ми лан Па нић, 
не гдје по за вр шет ку ра та, 1946, да све што има на Мо хач кој ади рас про да 
и од бра ће Кал до ра ку пи има ње на врх бр да у Лан чу гу, ода кле пу ца пре кра-
сан по глед на ци је лу око ли ну. 

При по ви јет ка Сре тан чо јек ко ју Сте па но вић пр ви пут об ја вљу је у збир-
ци Усуд не ре чи 2008. го ди не по чи ње упра во опи сом ви ди ка са лан чу шког 
има ња Ми ла на Па ни ћа:

До шо Ар со из Ме ди не. По зо вем ја ње га на са лаш. Био ј’ у го сти ма 
код Бол ман че ви’ па га по зо вем да до ђе је дан дан и код ме не. До ђу сви, 
Ђу ка, Јак шо, Ми шка...Ци је ло дру штво. За ко љем ши ље же, ску ва мо па-
при каш, ви на у по дру му кол ко оћеш, би ло је и ра ки је још ма ло, оста вјо 
сам, јел се зи мус, док смо ту зи мо ва ли с ов ца ма, до ста по тро ши ло. Ал 
би ло је. Оста ло је још.

Па при каш се крч ка, ми по ма ло пи је мо, пи јуц ка мо, раз го ва ра мо; 
Ар со са мо гле да. Са лаш је на бр ду, ис под нас ци је ло Мо хач ко по ље, мало 
ули је во ва рош, ви ди се и Ду нав, а би ло је ли је по ври је ме па се ви дио и 
пар ти зан ски спо ме ник код Ба ти не, на Ба тин ској ске ли, ви де се и Бан ска 
бр да код По пов ца, а овам опет, пре ко Лан чу га, Ар шањ ско бр до.

„Ми ла не“, ка же Ар со, „да ја та ко што имам, ја ни кад не би ишо дољ’ 
у ва рош.“ Па не идем ни ја, ка жем му. Чак ни у зи му. Са мо кад мо рам. 
(стеПаноВић 2008: 70) 

по гла вља, На род на књи жев ност и Срп ска књи жев ност у Сред њем ве ку. Ци ти ра ни од ло мак 
на ла зи се на стр. 209. 
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Ви ди мо: Ли јеп, иди ли чан при зор. Пра ва ље по та! Ви ди мо, ми ко ји по-
зна је мо Сте па но ви ће ву ствар но сну про зу (али и ко ни шта од ње га ни је прет-
ход но чи тао, јед на ко ће ужи ва ти у ље по ти овог шти ва!): Са да се при по ви-
је да на нов на чин. Пред на ма је Ми лан Па нић, а не пи шчев дјед ка кав се 
по ја вљу је у ра ни јим при по ви јет ка ма или у ро ма ну Жи ве ти у Мо ха чу. Не ма 
ау то би о граф ских еле ме на та, не ма ни гдје пи сца. Ни ко не по сре ду је из ме ђу 
глав ног ли ка, Ми ла на Па ни ћа, и нас. Го во ри са мо он. Он о сво ме жи во ту, 
сво јим пре ци ма, сво јим аван ту ра ма ко је је до жи вио по ба рањ ским се ли ма, 
Са ба ру, Куљ ке ту, Си сло ку, Се ме љу, и па шња ци ма, све до пла ни не Ме чек 
по над Пе чу ја, ку да је го ди на ма и де це ни ја ма во дио и на па сао ов це. Он о 
сво јим са ла ши ма, по дру ми ма, ви но гра ди ма, воћ ња ци ма, лан ци ма зе мље, 
у Ва ди, Це ри ку, Лан чу гу. Он од ро ђе ња па до ста ро сти, он у сво јој ку ћи у 
Мо ха чу ка да је већ обје сио па стир ску ку ку о клин и про дао па стир ског ке-
ра дру гом, мла дом га зди, жа ле ћи због то га. Али ипак: Он ко ји нас на кра ју 
при че оста вља у увје ре њу да је био сре тан у жи во ту. 

Да кле, пи сац је у при по ви је ци Сре тан чо јек дао ри јеч свом ју на ку. Пот-
пу но се са крио иза ње га. А ју нак, па о рин, сло бод но при ча: „Ја учит ни сам 
вол јо, књи ге ни сам чи то, ал сам за то на уч јо ра дит. Осо би то с ов ца ма“ (сте
ПаноВић 2008: 73). Из но си та ко ђе: отац је „за по ви је до“, „мо ро“ га је „слу шат“, 
и кад не што ни је ишло ка ко тре ба, „увјек (је) ми слио, шта ће отац ка зат“ 
(стеПаноВић 2008: 74). До го ди му се та ко јед ном да је оста вио ов це на ту ђој 
њи ви да па су и оти шао на ру чак, а кад се вра тио, ов це му отје рао са бар ски 
су ба ша. Он по ју ри за њим, стиг не га и вик не: „ста ни! Ста ни! ... Неш те рат 
мо је ов це“:

Ал он оће, те ра ће. Ка жем, не ћеш, бо га ти тво га... Ја ку ку, он за ре-
вол вер. А ја ку ку па по гла ви, он па не. Па се диг не па опе’ ће. И уда ри 
ме још по ко ље ни, јел и он је имо штап, шта ли..., ба ти ну. Ја он да уда рим 
још је дан пут, он опе’ па не (стеПаноВић 2008: 75).

Док се са су ба шом на го дио, а оти шао је слу чај и на суд, ко шта ло га је 
то та ман ко ли ко за јед ну кра ву. Дру га аван ту ра, ис при ча на са исто то ли ко 
ху мо ра, а и она га је ко шта ла јед не кра ве, зби ла се кад се са чи ча Ми шом 
(„би ли смо ко ро до ви“, ка же Ми лан) и ње го вом бра том го стио у ка фа ни и 
на од ла ску се по ко шка ли с не ким То том, ја ким мом чи ном. Тот чи ча Ми ши-
ног бра та лу пи о вра та па „по лу па пен џер на вра ти“. И Ми лан, шта ће, „имо 
(је) гр ба ви ви шњев штап“ и лу пи То та по гла ви. „Та ки се за нео, та ки се 
по кор јо, по чо се... А ја ка жем, бо га ти ма тер ног, уби ћу те“ (стеПаноВић 2008: 
79).

Да кле, пре био он То та! Али на ста вак овог до га ђа ја је још ин те ре сант-
ни ји и пред ста вља вр ху нац ху мо ра, до бро ду шног ху мо ра та ко свој стве ног 
Сте па но ви ће вом при по ви је да њу. У про ду жет ку при че от кри ва нам се још 
је дан, не до ре чен и сум њив слу чај у ко јем је про ра ди ла крв Ми ла на Па ни ћа. 
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А ка ква је то крв би ла, већ од дје тињ ства, оста ло је са чу ва но у Ђу ки ном сје-
ћа њу и сро че но у дви је ри је чи: „ра бар“, „ба трен“. 

По сли је окр ша ја са То том, при ча да ље Ми лан, иде он ку ћи, сам, сви 
су дру ги већ оти шли, и пре и спи ту је се, ка је, зеб ња га спо па да:

...ја сам то ура дјо. Па ми слим, јој, Бо же... Још ни је про шло ни оно 
кад сам... Ал па осло бо ди ли су ме. Са мо од бра на је би ла па су ме осло бо-
ди ли. Он ме на по. До че ко ме са сје ки ром иза јед не ка пи је, а ја сам имо нож 
у чи зми па је на стра до. Ал и ја сам стра до с ру ком. Пре сје ко ми жи ле 
па је оста ла са ка та... А мо жда га и ни сам ја, ни је од тог... Не ко ј’ до шо 
по сље, ка жу, па га до крај чио... Ви ла ма. Сад јед но још ни је ни про шло 
пра во, сад већ за дру гог да од го ва рам? Да сам га још је дан пут лу пјо, 
мо го сам га убит. Шта би он да? Бо же! (стеПаноВић 2008: 79).

Не мо же мо, на рав но, све те зго де Ми ла на Па ни ћа да по бро ји мо! Вје-
ру је мо да ће чи та лац, сва ки по на о соб, из ка зи ва ња у при по ви је ци Сре тан 
чо јек из ву ћи баш оно што му нај ви ше го ди. Што га под сје ћа на соп стве-
ни жи вот, или на при че о мо жда скрај ну тим а та ко жи во то дав ним пу сто-
ло ви на ма чла но ва и пре да ка ње го ве по ро ди це. Пре ђи мо и ми на онај дио 
(ис)по ви је сти ко ји се од но си на ро до слов, на прет ке и по том ке Ми ла на Па-
ни ћа. Вре лу крв на сли је дио је од оца Јак ше, та ко ђе и здра ву фи зич ку кон-
сти ту ци ју. Отац му ни кад ни је био бо ле стан и по жи вио је де ве де сет и дви-
је го ди не. Јак шо је имао два бра та, Пе ру и Ни ко лу, па кад се њих тро ји ца 
по ја ве не гдје на ва ша ру, Ма ђа ри ка жу, иду Гли ше, дје да Гли ши ни си но ви, 
тре ба се чу ва ти. Јак шо је до био си на тек по сли је два де сет го ди на. И по но сио 
се њи ме. Дви је су му ћер ке би ле већ уда те ка да се Ми лан ро дио. Ста ри ја 
Мил ка има ла је си на Ви то ми ра, ро ђе ног исте, 1902, кад и Ми лан, а мла ђа 
Је ца си на Јак шу (до био је име по де ди) ко ји је био го ди ну да на ста ри ји од 
Ми ла на. 

Из Ми ла но ве при че са зна је мо мно го о Па ни ћи ма. Мно го до бро га. Били 
су бо га ти, али се ни су за ва ди ли због имо ви не. По тан ко је опи са но ка ко су 
је ди је ли ли, шта је ко ме при па ло, ко је шта на сли је дио, ко је ка кав ми раз 
до био, шта је ње го ва же на Ве ри ца до ни је ла као ми раз у ку ћу, шта је Ми лан 
пре пу стио зе ту Ра до ва ну, мо хач ком све ште ни ку, по што је овај био пу ки 
си ро мах ка да се оже нио ње го вом ћер ком Да ни цом. У при чу је утка на и 
жен ска ли ни ја, имућ ни Шу ма но ви ћи, од ко јих по ти че Ми ла но ва же на Ве-
ри ца. По себ но се ис ти че да је ду го вјеч на ба ба Да ша, Ве ри ци на ба ба, још за 
жи во та њи ма пре пи са ла са лаш са ви но гра дом у Це ри ку. 

И та ко, кроз при чу, ис цр та ва се пред на шим очи ма ло за Па нић, ствар ни 
пре ци и по том ци ствар не лич но сти Ми ла на Па ни ћа, и то по чев од по ло ви-
не де вет на е стог па све до пред крај два де се тог ви је ка. Из ву че на из при че, 
ло за Па нић из гле да ова ко:
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За Ми ла на Па ни ћа мо же се ре ћи да је нај ра ско шни ји лик не са мо у 
ствар но сној не го у цје ло куп ној Сте па но ви ће вој про зи. Ни је то са мо за то 
што је био „ба трен“, што је пје шке про шпар тао Ба ра њу од Мо ха ча до Пе-
чу ја и што се знао с мно гим љу ди ма па и мла дим сна ша ма по ба рањ ским 
се ли ма. Ни је ни за то што је од оца на сли је дио име так ко ји је он да ви ше-
стру ко уве ћао. Ми лан Па нић је „сре тан чо јек“ за то што во ли жи вот. Ужи ва 
у жи во ту. И ни је сам у жи во ту. 

Сна жан је: „Пио сам ци је лог жи во та, сва ки дан сам по пио ли тру, по-
друг32 ли тре ви на, би ло ј’ да и ви ше, ал се ни кад ни сам на пио“ (Сте па но вић 
2008: 97). И по на вља мо: Ни је во лио да бу де сам и ни ка да ни је био сам. У то 
име за вр ши ће мо из ла га ње о Сте па но ви ће вој ствар но сној про зи јед ним ци-
та том из Срет ног чо је ка, из ко јег се мо жда по нај бо ље огле да буј на при ро да 
Ми ла на Па ни ћа. Уз на по ме ну да се у од лом ку ко ји сли је ди на не на ме тљив 
али ипак уоч љив на чин по ја вљу је и лик са мог пи сца, што нас на во ди на 
за кљу чак да је при чу о свом дје ду ис при чао и на осно ву соп стве ног уче шћа 
у бар не ким од опи са них до га ђа ја – на во ди мо тај од ло мак:

Ишло је. А ја по не кад ста нем па гле дам; гле дам са лаш, ви но град, зе мљу, 
гле дам дољ’, та мо ј’ ва рош, Ду нав... Па ка жем: ље по то мо ја, жи во те мој. 
Ужи вам. Он да смо вр ло до бро жи ви ли; по сље ра та. Два ви но гра да, јел да, 
па кад до ђе бер ба, на два мје ста мо раш бра ти. Го ре код са ла ша ра де 
Шва би, бе ру Шва би це, а дољ’ у Це ри ку род би на и ко га по зо ве мо. До ђе мо 
са пет-шест ко ла из ва ро ши, за ко љем ов цу, до ве дем там бу ра ше, сви ра ју 
ци јел дан. Же не бе ру, пје ва ју, ве се ле се, па и по со он да бо ље иде. А уве че 
кад се вра ћа мо, све се пра ши Ја њин ским пу тем. Ред ко ла а ја на кра ју, 
те рам ждри јеп ца, те шког ме ђу мур ца, уса мо. У ко ли, иза ме не, там бу ра ши 
сви ра ју, пје ва мо, све се ори. Узмем уну ка, оног ста ри јег, по ред се бе на 
сиц па те рај. Ми ли на јед на (стеПаноВић 2008: 85).

*

Ро ман Жи ве ти у Мо ха чу и при ча Сре тан чо јек нај зна чај ни ја су Сте па-
но ви ће ва оства ре ња у до ме ну ствар но сне про зе. Два се дје ла огле да ју јед но 
у дру гом. Тре ба их на по ре до чи та ти. Јед но у јед ној, дру го у дру гој ру ци. 
Оно што је не до ре че но у ро ма ну, до пу ње но је у при по ви је ци. Оним чи ме 
је, са др жин ски, за о ку пљен Ђу ка Бол ма нац, ти ме је по го ђен и Ми лан Па нић, 
са мо на дру ги на чин. Бол ма нац ће би ти оп тант и због ору жа них су ко ба као 
и по ли тич ких ре фор ми по сли је Дру гог свјет ског ра та при ну ђен је да се уви-
јек из но ва ку ћи. Ми лан Па нић и ње гов отац не ће ни кад на пу сти ти Мо хач. 

32 И из раз „ли тра, по друг ли тре ви на“ свје до чи ко ли ко је Сте па но ви ћев је зик ау тен-
ти чан и ду бо ко уко ри је њен у на род ном го во ру ка кав се од иско на пре но сио од јед не ге не-
ра ци је на дру гу. Упам ће но је да је на род ни пје вач Те шан По дру го вић, Ву ков са вре ме ник, 
пр во бит но имао друк чи је пре зи ме, а да му је ово да то због то га што је био вр ло кру пан, 
ви сок: чо вјек и по друг, је дан чо вјек и још по ла пре ко то га, је дан и по чо вјек. 
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Упр кос не при ли ка ма са вла шћу па и на ци о на ли за ци ји имо ви не, Ми ла ну 
Па ни ћу успи је ва да оства ри сву пу но ћу жи во та. 

На ве де на дје ла се ис ти чу и по то ме што се не са мо са др жин ски пре пли-
ћу и на до гра ђу ју, већ и за то што су глав ни ли ко ви у њи ма ујед но и но си о ци 
по ро дич не ло зе, што су мо хач ке ло зе Бол ма нац и Па нић род бин ски по веза-
не, а ту сво је мје сто има и ау тор. Пу тем еп ско-ли те рар не, умјет нич ке фор ме 
пи сац ове дви је ствар не ло зе и њи хо ве но си о це уво ди у је дан трај ни ји сви јет 
не го што је сва ки да шњи, омо гу ћив ши на ма, чи та о ци ма, да соп стве ну сва-
ки да шњи цу обо га ти мо и опле ме ни мо се. 

Ка да је о је зи ку ри јеч, о ба рањ ском ди ја лек ту ко јим го во ре ју на ци ових 
дје ла, то је не што већ исто риј ско што ће се за хва љу ју ћи Пре дра гу Сте па но-
ви ћу трај но са чу ва ти у на шем укуп ном књи жев но-кул тур ном на сље ђу. По 
вир ту о зно из ве де ном го во ру ко јим Сте па но вић об ли ку је лик Ми ла на Па-
ни ћа ово ње го во оства ре ње рав но је нај по зна ти јим при мје ри ма ствар но сне 
про зе и усме ног ка зи ва ња у ма тич ној књи жев но сти. Ре ци мо глав ној ју на ки њи 
ро ма на Пе три јин ве нац ау то ра Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа. И у фор мал ном 
по гле ду се Сте па но ви ће ва при по ви јет ка Сре тан чо јек и Ми ха и ло ви ћев ро ман 
о Пе три ји Ђор ђе вић до ди ру ју: И Пе три ја и Ми лан усме но, у при су ству не и-
ден ти фи ко ва ног али њи ма при сног слу ша о ца, при ча ју свој жи вот. При по ви-
је да ње је не по сред но и вје ро до стој но, у из вор ном ди ја лек ту и у пр вом ли цу. 

Дво ји ца спо ме ну тих ау то ра до ди ру ју се у још јед ном по гле ду: Ми ха-
и ло ви ћев ро ман Чи зма ши и Сте па но ви ћев ро ман Жи ве ти у Мо ха чу има ју 
дво слој ну струк ту ру. Је дан слој чи ни усме ни го вор глав них ју на ка, Жи ке 
Кур ја ка, од но сно Ти хо ми ра Бол ман ца. Дру ги слој код Ми ха и ло ви ћа ис пу-
ња ва ју из во ди из вој но-ар хив ских до ку ме на та ко ји пред ста вља ју по за ди ну 
зби ва ња ве за них за глав ног ју на ка33, док у Сте па но ви ће вом ро ма ну тај пи-
са ни слој, на спрам усме ног Бол ман че вог ка зи ва ња ије ка ви цом, гра ди пи шче-
во оквир но при по ви је да ње на стан дар ној књи жев ној ека ви ци. 

У по гле ду ком по зи ци је, дје ло Жи ве ти у Мо ха чу је са мо свој но. Осло нио 
га је пи сац на соп стве не, већ по сто је ће те ме ље, на свој пр ви ро ман Пре по
ло вље ни.34 Иа ко у ра ној фа зи пи ше има ги на тив ну про зу, па тек ка сни је 
пре ла зи на ствар но сну, Сте па но ви ћа у су шти ни од ли ку је ста ме на на ра ци ја. 
Не ма ни кад им про ви зо ва них, по вр шних ефе ка та, ни ти до дво ра ва ња пу бли-
ци. Го то во од са мих по че та ка он чвр сто др жи узде док при по ви је да. Уну тар 
по је ди них по гла вља два ју ње го вих ро ма на мо же би ти ско ко ва у про шлост 
или у бу дућ ност, као и епи зод них скре та ња са глав ног то ка рад ње, ро ма-
неск ном жан ру је то, уо ста лом, и свој стве но, али је ис ход на кра ју уви јек 
је дан те исти: Сте па но вић по чет ним и зад њим по гла вљем ста вља све ис-
при по ви је да но у ред, сва жи вот на ко ме ша ња сво јих ро ма неск них ју на ка 
до во ди до сми ре ња, отва ра ју ћи чи та о цу мо гућ ност за ка тар зу.

33 Ви ди Сте па но ви ћев при каз овог Ми ха и ло ви ће вог дје ла, Ста ри мо рал и но ва вре
ме на, у књи зи За пи си јед ног чи та о ца, стр. 72. 

34 О оквир ној рад њи код Сте па но ви ћа по гле да ти станареВић 2019: 407.
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При по ви јет ку Сре тан чо јек пи сац је не дав но об ја вио на ма ђар ском 
је зи ку.35 На слов јој у пре во ду гла си Sze rencsés em ber. По гле да мо ли ње гов 
пре вод јед не од кључ них ре че ни ца те при че, ону у ко јој глав ни ју нак Ми лан 
Па нић спо ми ње ста ри јег уну ка ко га је ста вио по ред се бе у ко ла док се ве-
се ла по вор ка вра ћа из бер бе гро жђа, а тај унук је ни ко дру ги до сам пи сац 
(по гле да ти наш прет ход ни ци тат), до ћи ће мо, иа ко не зна мо тај стра ни је зик, 
до вр ло ин те ре сант ног са зна ња. От кри ће мо, са за до вољ ством, да се ма ђар-
ски и срп ски је зик уза јам но пре пли ћу. Ма ђа ри у свом је зи ку има ју срп ских 
ри је чи, као што смо и ми усво ји ли не што из њи хо вог во ка бу ла ра. На ма ђар-
ском до тич на ре че ни ца, с тим што смо ов дје ону ри јеч пре у зе ту из срп ског 
у ма ђар ски ис та кли кур зи вом, гла си ова ко: „Az ülésre ma gam mellé vet tem a 
nagyob bik unokámat, és hajts“ (Ste pa no vić 2017: 24). О ово ме Сте па но вић ну ди 
сље де ће об ја шње ње: „Unuk je u ma đar skom do slov no pre u zet iz srp sko hr vat skog 
unuk i gla si uno ka. Pra u nuk je dédu no ka. U ma đar skom, pre ma ma đar skim lin-
gvi sti ma, ima 3-4 pu ta vi še slo ven skih re či ne go ugro fin skih, ali sa mo kad su u 
pi ta nju tzv. osnov ne re či. Ali on da do la ze iz ve de ni ce, a one se već ra ču na ju kao 
ma đar ske, s pra vom. Na pri mer, ma đar ska reč astal je po zaj me ni ca od stol, ali 
asta loš – sto lar je već ma đar ska iz ve de ni ca.“36

Мно штво сло ве ни за ма у ма ђар ском Сте па но вић пот кре пљу је при мје-
ри ма из обла сти зе мљо рад ње, што је та ко ђе ин те ре сант но с об зи ром на 
пи шче во па ор ско по ри је кло ко јим се ди чи, од но сно на за ни ма ње де да Ми-
ла на Па ни ћа и де да-тет ка Ти хо ми ра Бол ман ца ко је је при ка зао на нај љеп шим 
стра ни ца ма сво је ствар но сне про зе. Да кле, Сте па но вић ин фор ми ше о сље-
де ћим сло ве ни зми ма у ма ђар ском: сла ма – szal ma, се но – sze na, зоб – zab, 
гра бље – ge reblye, ко па ти – ka pal ni.37 

Ри јет ки су би лин гвал ни пи сци у на шој књи жев но сти. Умје сто да их 
због то га још ви ше ци је ни мо и још чвр шће при гр ли мо, ола ко их свр ста ва мо 
у пи сце ди ја спо ре, та мо не гдје ван глав ног то ка, за не ма ру ју ћи чи ње ни цу да 
усљед исто риј ских зби ва ња, ко ји ма и са ми свје до чи мо, чак и сре ди шњи ма-
тич ни про сто ри, а не са мо пе ри фер ни, мо гу да пад ну у стра не ру ке те пи сци 
ма ти це по ста ну пи сци ди ја спо ре.

4. БиограФијаПреДрагастеПаноВића

15. 1. 1942. Ро ђен у Мо ха чу. Отац Ра до ван Сте па нов, по ри је клом из Сан то ва, 
иа ко сла бог имов ног ста ња, за вр шио је Бо го сло ви ју у Са ра је ву 
(1932–1938), ода кле је до нио пун ко фер књи га, ру ске кла си ке, 
Тол сто ја и Тур ге ње ва, ко ји су зна чај но ин спи ри са ли Сте па но вића 

35 Пр ва од де вет при ча у збир ци из 2017. го ди не ко ју је Сте па но вић на сло вио Kisvárosi 
és egyéb történe tek (Ма ло град ске и дру ге при че). 

36 Ова ту ма че ња сам, на упор но за но ви је та ње, до би ла од ау то ра у меј лу од 7. 5. 2020. 
го ди не.

37 Ау то ров мејл од 9. 5. 2020.
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на по чет ку књи жев ног ства ра ња. Мај ка Да ни ца, ро ђе на Па нић, 
има ла је бо гат ми раз. Го ди не 1946. ку пље на је за ње не ду ка те 
ве ли ка ку ћа у цен тру Мо ха ча, ули ца Све те Тро ји це 23 (Szenthá-
rom ság u. 23), у ко јој је Сте па но вић од ра стао, на пи сав ши ту и свој 
пр ви ро ман. Код ку ће се по оче вом на ло гу го во ри ло књи жев ним 
је зи ком и ека ви цом, а не ба рањ ским ди ја лек том, че га се Сте па-
но вић при др жа ва ци је лог жи во та.

1944. Ра ђа се брат Сло бо дан.
1960–1962. На кон за вр ше не осмо го ди шње ма ђар ске шко ле и гим на зи је у 

Мо ха чу по ла же при јем ни ис пит пр во на Еко ном ском фа кул те ту 
у Бу дим пе шти а по том и за ви шу на став нич ку шко лу у Пе чу ју, 
али га као си на пра во слав ног све ште ни ка ни су при ми ли. Од-
ла зи у Бу дим пе шту и дви је го ди не учи ау то ме ха ни чар ски за нат. 

1962–1966. По ла же при јем ни ис пит у Бу дим пе шти, гдје же ли да сту ди ра 
ру ски и срп ско хр ват ски је зик и књи жев ност, али је опет од би јен. 
Отац ту жи при јем ну ко ми си ју те му се одо бри упис на Ви шу 
на став нич ку шко лу у Пе чу ју. То ком сту ди ја, 1964, пу ту је у Ју-
го сла ви ју. Пи ше за ма ђар ске но ви не есе је Ме штро ви ће ва га ле
ри ја у Спли ту и Ду бров ник.
У Пе чу ју упо зна је сво ју бу ду ћу су пру гу Ер же бет Ша ди (Sády 
Erzsébet).
На кон за вр ше не ви ше шко ле ра ди као на став ник у Срп ско хр-
ват ској основ ној шко ли и гим на зи ји у Бу дим пе шти. 

1967. Ра ђа се син Ми лан. Жи ви са по ро ди цом у Бу дим пе шти као под-
ста нар.

1968. Пре во ди Кишa на ма ђар ски: A csönd ele mei – Mai jugosláv esszék 
(Válogatta és az utószót írta Da ni lo Kiš), Európa Könyvkiadó, Bu-
da pest, 1968 (Еле мен ти ти ши не, есе ји, из бор и по го вор Да ни ло 
Киш).

1969. Још је дан пре вод: Kisértő igazság – Mai jugosláv el beszélő k. 
Válogatta, az utószót és a jegyze te ket ir ta Szte pa nov Pre drag. Európa 
Könyvkiadó, Bu da pest, (Пре исти не. Са вре ме ни ју го сло вен ски 
при по ве да чи. Из бор, по го вор и бе ле шке Пре драг Сте па нов. Пре-
ве ли П. Сте па нов и гру па пре во ди ла ца).

1967–1972. Шеф Сла ви стич ке ка те дре Ла сло Ха дро вич тра жи од Сте па но-
ви ћа да што при је за вр ши фа кул тет ка ко би га, као Ба рањ ца, 
мо гао узе ти за са рад ни ка на пред ме ту Ди ја лек то ло ги је, бу ду ћи 
да у Ма ђар ској Ср би у Ба ра њи го во ре ис точ но хер це го вач ки ди-
ја ле кат са пра вил ном ак цен ту а ци јом, што за дру ге кра је ве није 
ка рак те ри стич но. Сте па но вић нај при је по чи ње ван ред но да сту-
ди ра у Но вом Са ду, али се пре ба цу је у Се ге дин па за тим у Бу дим-
пе шту гдје за дви је го ди не за вр ша ва ру си сти ку. По ста је аспи-
рант при Ака де ми ји на у ка.
Об ја вљу је при по ви јет ке Не по врат и По биј те пла ве ка на рин це.
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1972. Тог ље та у Мо ха чу је за два мје се ца на пи сао ро ман Пре по ло вље
ни. При је то га, 1971, од по сто је ћег ро ма неск ног ма те ри ја ла при-
ре ђу је ра дио дра му Az úszó kő (Пли ва ју ћи ка мен) ко ја је два пу та 
еми то ва на на ма ђар ском ра ди ју. 

1973. Но ви пре вод: Ja ra Rib ni kar: Jan Ne po muc ki (regény). Európa Könyv-
kiadó, Bu da pest, 1973. (Јан Не по мук. Ро ман).

1974. За тим: Bra ni mir Šće pa no vić: Az a gyalázatos nyár (regény). Európa 
Könyvkiadó, Bu da pest, 1974. (Срам но ле то. Ро ман).

1972–1976. По сли је за вр ше не тро го ди шње аспи ран ту ре проф. Ха дро вич 
при ма Сте па но ви ћа за адјунк та. 
Те рен ска ис тра жи ва ња срп ских и хр ват ских го во ра у Ма ђар ској 
у ци љу из ра де кан ди дат ског ра да (док тор ске ди сер та ци је).
Мај ка Да ни ца про да је ку ћу у Мо ха чу и Сте па но вић за свој дио 
нов ца ку пу је стан у Бу дим пе шти, у X квар ту (Ka da ut ca 149. IV 
/ 1).

16. 9. 1974. Књи жев не но ви не об ја вљу ју при по ви јет ку Смрт цим ба ли ста 
Пи ште, због ко је се ди же ве ли ка пра ши на и у Ср би ји и у Ма ђар-
ској. Сте па но ви ћу ни је про ду жен уго вор на Фа кул те ту, ни ти 
му је одо бре на од бра на го то вог кан ди дат ског ра да. За бра ње но 
је об ја вљи ва ње ње го вих ли те рар них дје ла. Ка ко би пре бро дио 
не во ље, од лу чу је да се убу ду ће не пот пи су је као Сте па нов, већ 
као Сте па но вић.

1976–1982. Ра ди као на уч ни са рад ник Гру пе за из у ча ва ње ис точ но е вроп-
ских књи жев но сти при Ма ђар ској ака де ми ји на у ка.

1977. Бра ни кан ди дат ски рад и по ста је кан ди дат на у ка. 
1978. На ста вља да пре во ди дје ла на ших пи са ца на ма ђар ски: Ivan 

Iva nji: Di oc le ti a nus (regény). Európa Könyvkiadó, Bu da pest, 1978. 
(Ди о кле ци јан. Ро ман). Овај пре вод пот пи су је већ као Пре драг 
Сте па но вић.

1979. Mi lo van Da noj lić: A kétel kedés jo ga (esszék). Európa Könyvkiadó, 
Bu da pest, 1979 (Пра во на сум њу. Есе ји). Пре вод, из бор и по го вор 
Пре драг Сте па но вић.

1980. Ра ђа се ћер ка Ти ја на.
1982. Из ла зи ње гов пр ви ро ман Пре по ло вље ни. Вра ћа се на фа кул тет 

као ван ред ни про фе сор.
1984. Об ја вљу је збир ку Ма ло град ске и дру ге при че. 

У ан то ло ги ји На дру гој оба ли по ја вљу ју се ње го ве при по ви јет ке 
Ар хе тип ски кри мић, Ов де је Бе но и Лу дач ка ро ман са. 

1986. Ди сер та ци ја на ен гле ском је зи ку: A ta xo no mic de scrip tion of the 
di a lects of Serbs and Cro ats in Hun gary – The što ka vian di a lect.
У ко про дук ци ји Пе чуј ског сту ди ја Ма ђар ске те ле ви зи је и Но-
во сад ске те ле ви зи је сни мљен филм по ро ма ну Пре по ло вље ни. 
Сце на рио Дра га на Бо шко вић, ре жи ја Бра ни слав Ми тић, уло ге 
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Со ња Кне же вић (Ана), Су за на Пе три че вић (Љи ља), Ти хо мир 
Ста нић (Ми ло рад), Алек сан дар Бер чек (Во јин), Јо сип Ма то риц 
(Дра ган).

5. ју ли 1989. На сто го ди шњи цу смр ти Ја ко ва Иг ња то ви ћа осни ва се у Ма ђар-
ској, на ини ци ја ти ву књи жев ни ка Сто ја на Ву ји чи ћа, За ду жби-
на Ја ко ва Иг ња то ви ћа. Пот пи сни ци осни вач ког ли ста: Сто јан 
Ву ји чић, Ра до мир Ла стић, Пре драг Сте па но вић, Пе тар Ми ло-
ше вић и Ол га Обре но вић. 

1989–1990. Уред ник са срп ске стра не, уз Ми ју Ка ра ги ћа са хр ват ске, књи-
жев ног ча со пи са Глас из Бу дим пе ште, под па тро на том Де мо крат-
ског са ве за Ју жних Сло ве на.

1991–2002. Уред ник Из да на, из да вач ког ор га на Срп ског де мо крат ског са-
ве за, гдје се об јав љују дје ла срп ских пи са ца из Ма ђар ске. 

1992. На гра да За ду жби не Ја ко ва Иг ња то ви ћа.
1994. Књи га есе ја и кри ти ка За пи си јед ног чи та о ца. 

Ди сер та ци ја Го во ри Ср ба и Хр ва та у Ма ђар ској – што кав ско 
на реч је.

1996. Ро ман за дје цу При ча о ма лом зе цу.
2000. Лин гви стич ка сту ди ја Го во ри Ср ба у Ма ђар ској. 

У ан то ло ги ји При че из ту ђи не из ла зи при по ви јет ка Ов де је Бе но.
2004. Од ла зак у пен зи ју. Пре да је у по лу ста ту су, као пен зи о нер, још 

дви је го ди не.
2006. Ро ман Жи ве ти у Мо ха чу.

На гра да „Ар се ни је Чар но је вић“. 
2008. Сте па но вић об ја вљу је збир ку при по ви је да ка Усуд не ре чи. 

Про да ја ста на у Бу дим пе шти. Пре се ље ње у Сен тан дре ју. 
2015. При ча Си ро ти ца увр ште на у Ан то ло ги ју са вре ме ног ства ра ла

штва за де цу срп ских пи са ца у ра се ја њу. 
2017. Из штам пе, у соп стве ном пре во ду на ма ђар ски, из ла зи књи га 

Kis városi és egyéb történe tek (Ма ло град ске и дру ге при че). Ово 
ни је пре вод исто и ме не Сте па но ви ће ве збир ке из 1984. го ди не, 
не го су по ред при ча из те збир ке у но во из да ње укљу че не и оне 
из збир ке Усуд не ре чи. Из пр ве је ау тор ода брао при по ви јет ке 
Ар хе тип ски кри мић, Лу дач ка ро ман са, Ов де је Бе но и Ту на Ма
га раш, док су из дру ге пре у зе те Сре тан чо јек, Из гу бље ни гроб, 
У сво ме се се лу не кра де, Усуд не ре чи и Аф га ни стан, Па ки стан.

2018. Не вен об ја вљу је при по ви јет ку Чај с ру мом и хри зан те ме. 
2019.  Не вен об ја вљу је Ска ску о Ру ти и Ска ску о Је ли са ве ти.
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Rada B. Stanarević

PREDRAG STEPANOVIĆ’S REALIST PROSE  
(CHARACTERS, FAMILY LINES, LANGUAGE, FORM) 

S u m m a r y

Predrag Stepanović comprehensively analyzed realist prose, both as a linguist and 
a dialectologist, as a literary critic, theoretician and literary historian. What he created 
as a narrator puts him side by side with our most renowned writers of realist prose such 
as Dragoslav Mihailović. When we put aside indelible facts about reality that make 
Stepanović’s prose what it is, that being real people, real geography, real historical events, 
real vernacular of a region, and when we shield ourselves from the intoxicating influence 
of this type of narrative, from its playful beauty, we come to the conclusion that the 
novel Living in Mohacs (Živeti u Mohaču) is the most significant work of that kind in 
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the writer’s opus so far. This novel absorbs or it engenders stories and characters of many 
other author’s stories such as Afganistan, Pakistan and Gajo Novaković, Razbibrige and 
Živko Tošković, Čobanska posla and Stokan Džambas, while Božićna priča, which like 
the entire Stepanović’s realist prose takes place in Mohacs, is an important pillar of this 
literary edifice insofar as all the characters pivotal to the story later appear in one place: 
Tihomir Bolmanac, Milan Panić and the writer himself. 

Besides the novel Living in Mohacs (Živeti u Mohaču), another prominent piece is 
Stepanović’s story Happy Man (Sretan čovek), which is also given due attention in the 
paper. Although it is an important factor, the political dimension of these works is not 
their most characteristic feature, but instead it is the family ties. Two family lines, Bol-
manac and Panić, intertwine and the events presented in the works take place in the same 
period from mid 19th century until the end of the 20th century. Family ties, the life saga 
and oral history of their own origin and tradition are presented through the protagonists’ 
stories and they make up the essence of these works of Stepanović. 

Because of the writer’s exceptional linguistic and narrative gift his realist prose far 
surpasses the time of which he speaks and the time in which it was created. 

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за гер ма ни сти ку
Бе о град
scnet.sko tic @e u net.rs
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Др Је ле на С. Мла де но вић

ПЕ СНИЧ КИ СВЕТ НО ВИ ЦЕ ТА ДИ ЋА У ОГЛЕ ДА ЛУ  
МАЛ ДО РО РО ВИХ ПЕ ВА ЊА

От кри ва ју ћи срод но сти ме ђу фик ци о нал ним све то ви ма и бо-
га тим бе сти ја ри ју ми ма дво ји це ау то ра, Ло тре а мо на и Но ви це Та-
ди ћа, у овом ра ду на сто ји мо да са гле да мо ви ше стру ке мо гућ но сти 
по ве зи ва ња ка ко њи хо вих ау тор ских по е ти ка, по ни клих на европ-
ској ро ман ти чар ској и тра ди ци ји са време ног срп ског пе сни штва, 
та ко и лич них пе снич ких раз во ја. Код обо ји це ау то ра се у ка сни јој 
фа зи ства ра ња мо же уо чи ти ин три ган тан за о крет и про ме на од но са 
пре ма пред ста вље ној те ма ти ци. По вла че ћи ли ни ју срод ства из ме ђу 
вре мен ски уда ље них по е ти ка европ ског ро ман ти чар ског и са вре-
ме ног срп ског пе сни штва, у тек сто ви ма дво ји це ау то ра уо ча ва ју 
се дез ин те гра ци је до ми нант них умет нич ких па ра диг ми и на ја вљу ју 
њи хо ве сме не но вим.

Кључ не ре чи: бе сти ја ри јум, ро ман ти зам, са вре ме на по е зи ја, 
Ло тре а мон, Но ви ца Та дић.

1. уВоД. Уо ча ва ње слич но сти из ме ђу ро ман ти чар ског ствараоцa по зна-
тог под псе у до ни мом Ло тре а мон и Но ви це Та ди ћа мо же би ти од ве ли ког 
зна ча ја за раз у ме ва ње по е ти ке овог са вре ме ног срп ског пе сни ка ко ји је ства-
рао у по след њој че твр ти ни 20. и пр вој де це ни ји 21. ве ка, али и за до дат но 
ука зи ва ње на ути цај чу ве них Мал до ро ро вих пе ва ња (1868).1 Ви ше стру ке 
срод но сти ства ра ла штва ове дво ји це ау то ра огле да ју се нај пре у при су ству 
ве о ма рас ко шних бе сти ја ри ју ма, али и у прин ци пи ма ком по но ва ња пе снич-
ких сли ка и опи са у скла ду са на че ли ма ко ја ће про кла мо ва ти и ба шти ни ти 

1 Иси дор Ди кас (1846–1870) пи сац је Мал до роро вих пе ва ња од гро фа Ло тре а мо на и 
две све ске По е зи је. Ро ђен у Мон те ви деу, жи вот је про вео у Па ри зу, где је и умро у 24. го-
ди ни. Ужа са вао се при су ства дру гих љу ди и ни је по зна то да је имао при ја те ља или же на. 
Ова „пр ва ан дер гра унд књи га“ у исто ри ји ли те ра ту ре (ригонатиВоглар1990:260) мо же се 
чи та ти и као „[...] ко шмар бо ле сног, ту бер ку ло зног мла ди ћа, у до бу ка да је уми ра ње од тубер-
ку ло зе би ла тор ту ра ко ја је до по след њег да ха оста вља ла, сви ре по жи ву, же љу за жи во том“ 
(Марић1964:9).
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над ре а ли стич ка по е ти ка, по том у по што ва њу прин ци па вре мен ске си мул-
та но сти, од но сно син хро ни ци те та, до па ра ле ле из ме ђу Мал до ро ра као ти-
пич ног ро ман ти чар ског хе ро ја и Та ди ће вог пре о бра же ног от пад ни ка, „хри-
шћа ни на у гра ду“ (таДић2012в: 206). Ре ал ност зла, агре сив ност и сви ре пост, 
оп се сив не су те ме обо ји це ау то ра, као и ис ти ца ње је зо ви те при ро де сме ха, 
ма да се од нос пре ма при ка за ном уне ко ли ко раз ли ку је.

По ред то га, као нај за ни мљи ви, из два ја се про блем за о кре та ко ји је на-
у ци о књи жев но сти за да вао нај ви ше му ка ка да је у пи та њу ства ра ла штво 
обо ји це ау то ра. На и ме, на кон об ја ве ра та Бо гу у Мал до ро ро вим пе ва њи ма, 
Иси дор Ди кас од лу чу је да опе ва са мо на ду и мир, док Та дић, по сле бри-
жљи ве из град ње де мо ни зо ва ног пе снич ког све та и блас фе мич ног од но са 
пре ма ре ли ги о зном те мат ском ком плек су, у ка сни јој фа зи ства ра ња про го-
ва ра у хри шћан ском по кај ном то ну. Про блем Бо га (и без бо жни штва) ве о ма 
је ком плек сан код обо ји це ства ра ла ца, а нашa хи по те за је да се он у обе ма 
по е ти ка ма мо же об ја сни ти при су ством гно стич ке ви зи је све та, те по сто ја-
њем Де ми јур га, дру гог Бо га.

На ме ра нам је да по сред ством уо ча ва ња срод но сти са ро ман ти чар ским 
прет ход ни ком, осве тли мо при ро ду Та ди ће ве по е ти ке, ути цај Мал до ро ро вих 
пе ва ња, па и мо гу ће за јед нич ко по ре кло има ги на ци је дво ји це ау то ра. Ука-
зу ју ћи на умет нич ку срод ност хро но ло шки уда ље них ства ра ла ца, из вла чи 
се по себ на ли ни ја не на мет ну тог срод ства и ус по ста вља лук од ро ман ти зма 
пре ко над ре а ли зма до са вре ме не књи жев но сти ви со ког мо дер ни зма, од но сно 
пост мо дер ни зма. У тек сто ви ма дво ји це вре мен ски уда ље них пе сни ка, чи-
та ју се дез ин те гра ци је јед них умет нич ких па ра диг ми и њи хо ве сме не но вим.

2. ПаралелеизМеЂумалдороровихПевањаитаДићеВеПоезије–Бести
јаријуМи. Нео бич на за јед нич ка осо би на ове дво ји це ау то ра огле да се нај пре 
у пе дант ној из град њи бе сти ја ри ју ма. Ло тре а мо нов хер ба ри јум бро ји све га 
три-че ти ри биљ ке, али се за то ја вља рас ко шни бе сти ја ри јум – у пр во бит-
ном, рим ском сми слу, у сми слу сред њо ве ков не сим бо ли ке, као и у мо дер ном, 
где су жи во ти ње сим бо ли нео б у зда них агре сив них на го на у чо ве ку (Марић
1964:19). Ка ко ће то би ти ка сни је и у Та ди ће вој по е зи ји, бе сти ја ри јум сим-
бо ли зу је све не га тив но и зло: 

„Та по е зи ја кан џи, тен та ку ла, че љу сти, дво стру ко је де струк тив на, 
она је са ди стич ко ра за ра ње све та и ма зо хи стич ко са мо ра за ра ње, блас фе-
ми ја из че жње за не мо гу ћом чи сто том. Та апо ка лип тич на ви зи ја све та је 
сва ка ко нај а у тен тич ни ји вид Ло тре а мо но ве по е зи је, и нај о ри ги нал ни ји. 
Не мо гу ће је би ло да ти из раз та квом пси хич ком па клу ако се ни је до жи-
вео“ (Марић1964:19).2 

2 Го во ре ћи о Апо ка лип си, Д. Х. Ло ренс ис ти че да је: „[...] ње на рас ко шна сли ко ви тост 
од врат на [...] због пот пу ног од су ства при род но сти“ (2009: 12), ка кву че сто мо же мо уо чи ти 
и у Ло тре а мо но вим оп си ма.
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Код Ло тре а мо на су жи во ти ње по ка за не кроз сво је агре сив не функ ци је. 
Ње го ва би ћа ује да ју, ни ка да не спа ва ју и ни ка да ни су си та (БаШлар2019:8). 
Ба шлар је у Мал до ро ро вим пе ва њи ма из бро јао 185 вр ста жи во ти ња, од ко јих 
су не ке чи сто књи жев ни сим бо ли, као и 435 ре фе рен ци на жи во тињ ски свет. 
Оне се увек по ја вљу ју кроз не ки упе ча тљив де таљ ‒ као смр дљи ве мач ке 
Ка ме ни тих бр да, кур јак ко ји бљу је пе ра или у ви ду мит ског би ћа, зма ја са 
бе ли ча стим кри ли ма, че лич них ре ба ра, чи је те ло „по чи ње гла вом ти гра а 
за вр ша ва се ду гим змиј ским ре пом“ (лотреаМон 1990: 125). Гро теск на ком-
по зи ци ја њи хо вих те ла до пу ње на је не пре кид ном ак тив но шћу угро жа ва ња 
ко ју пре да но из во де, а што ће ка сни је ко ри сти ти и над ре а ли сти ка да бу ду 
ишли Ло тре а мо но вим сто па ма и пре ла зи ли из до ме на сли ке у до мен ак ци је 
(БаШлар2019:53). Ани ма ли зо ва ни жи вот у Мал до ро ро вим пе ва њи ма по за-
ди на је и за при ка зи ва ње чо ве ка као над жи во ти ње ко ја има сву ани мал ност на 
рас по ла га њу (БаШлар2019:16). Чо век про ши ру је гра ни це жи во тињ ског јер 
за раз ли ку од њих, би ва спо со бан за без раз ло жни зло чин. Ло тре а мо но ве 
жи во ти ње као сред ства за из вр ше ње „зло чи на“ ко ри сте зу бе, ро го ве, кљо ве, 
пи јав ке, кљу но ве, жа о ке (отров), док се као по себ но ва жни у сли ка ма про-
жди ра ња, из два ја ју зуб, ви ли ца и кљун као до ми нант ни сим бо ли ани ма ли зма 
и чи сте во ље (БаШлар2019:19‒21). По себ ну па жњу Ло тре а мо ну за о ку пља 
ва шка. Сит на жи во ти ња, ин сект ко ји во ли крв, био би у ста њу да згње чи 
љу де за трен са мо ка да би не ком си лом мо гао да по ста не ве ли ки.3 

Ова кав вид по ја вљи ва ња жи во тињ ских би ћа, на тра гу апо ка лип тич ких 
при зо ра, од го ва ра ће и Та ди ће вом пе снич ком уни вер зу му. У ње го вој по е зи ји, 
ко ја оби лу је тек не што ма њим бро јем жи во тињ ских вр ста, оне се по ја вљу ју 
са слич ним функ ци ја ма, о че му мо же мо чи та ти нај ја сни је у пе сми Ро ди тељ: 
Жи во ти њи це мо је / че да мо ја / пиј те мо ју крв / на си ти те се / мо ји ми ли 
(таДић2012д:75). Осим то га, про на ћи ће мо и то те ми стич ке еле мен те, на ро-
чи то у адо ра ци ји од ре ђе них жи во ти ња, као и у при су ству ду ха у њи ма са ми-
ма. Де мо ни за ци ја се у Та ди ће вој по е зи ји спро во ди нај че шће као вид ани ма-
ли за ци је, јер го то во сви де мо ни има ју жи во тињ ске еле мен те. Ши ре гле да но, 
при су ство свих би ћа, би ло да су жи во тињ ска или не ка дру га, за стра шу ју ће 
је и угро жа ва ју ће, док пред ност има ју пти це и пти цо ли ка би ћа (тереФ2009:
vi), по себ но ко ко шка као зло коб на тво ре ви на или ар хе тип на па да. 

Нај пре ће мо у пе сми Из ло га (таДић2012а:219) уо чи ти да је чи тав овај 
свет ви ђен као ве ли ко жи во тињ ско ста ни ште. И док Там ни пе њач као до-
ми нан тан лик из пр ве Та ди ће ве збир ке, При су ства (1974), ни је у пот пу но сти 

3 Ро ман ти чар ски пе сник ве о ма је при вр жен би ћи ма ко ја си са ју. Утва ре си са ња су 
ан дро ги не, а та ква је и хо бот ни ца ко ју Мал до рор на по чет ку за зи ва, док се на кра ју у њу и 
сâм пре тва ра: „О хо бот ни це сви ле на по гле да, ти, чи ја је ду ша не раз дво ји ва од мо је; ти, 
нај леп ша од свих би ћа на зе мљи; ти, ко ја упра вљаш са ра јем од че ти ри сто пи јав ки [...]“ (ло
треаМон1990:19). Кри ла те хо бот ни це под се ћа ју на га вра но ве, али код Ло тре а мо на има 
мно го ма ње пти ца не го што ће их би ти код Та ди ћа, док је мно го ве ћа фа сци на ци ја во де ним 
све том, те је ме ђу ри ба ма до ми нант на кр во лоч на ај ку ла.
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ани ма ли зо ван, ма да има не ких жи во тињ ских ка рак те ри сти ка, убр зо се по-
ја вљу је чи тав низ жи во ти ња или би ћа ко је има ју жи во тињ ске де ло ве4. Њи-
хов број је то ли ко ве ли ки да мо же мо са ста ви ти ка та лог ко ји под се ћа на 
сред њо ве ков не бе сти ја ри ју ме. 

Што се пти ца ти че, ја вља се не ко ли ко раз ли чи тих вр ста. Нај пре су ту 
вра не (Ви ли не во де, таДић2012а:130) вра ни но гне здо, вра ни на кћи (Док не 
за ру ди зо ра, таДић2012а:243), бе ле вра не (Ме тли ца 50, таДић2012б:20), 
вра на су луд ња ча (Прет ња, таДић2012в: 146), по том га вран (Га вран, снег, 
таДић2012а: 144; таДић2012г:222) ко ји пред ста вља не бе ског чи нов ни ка, 
a по ја вљу је се и као гно стич ки сим бол у раз ра чу на ва њу са хри шћан ским го-
лу бом, го лу бо ви (Шу ба ра, го лу бо ви, таДић2012б:32), свра ке (Свра ка мо ја, 
таДић2012а: 202), со ву ља ге (Цр на ми са, таДић2012а:247), не сит тј. пе ли кан 
(таДић2012б:162). Ме ха нич ки сла вуј (таДић2012а: 176) ве зан је за ро ман-
ти чар ску гро те ску хоф ма нов ског ти па и про цес ау то ма ти за ци је, те је де мо-
ни за ци ја из вр ше на по сред ством ме ха ни за ци је, као и код ме ха нич ке бу љи не 
(Из зи да,таДић2012а:192). По ред Ог ње не ко ко ши, ту су и пе тло ви (Без 
на сло ва, таДић2012б:74), ча пља (таДић2012б:56), цр ни пер на ти кум (Пер
на ти кум, таДић2012б:57), пер на ти и ти хи пу то во ђа (Крај ле та, таДић
2012г:43), цр ве но ре па пти ца (Уљез, таДић2012в:37), па ун (Прет ња, таДић
2012в:146), под зем ни ја стреб (таДић2012г:231), дру шкан кљу ка ни ја стреб, 
те треб бу бо јед (таДић2012б:22), ри ђе ти гри це (Игли це, таДић2012г:78), кос 
(Крч ма, ка лај, таДић2012б:40), цр ни кос (Враг вр шља, таДић2012г:239), 
цр ве но ре па пти ца (Уљез,таДић2012в:37), али и пти цо ли ки створ ко ји је 
ме ша ви на пти це, гу ште ра и чо ве ка (таДић2012г: 245).

Од зглав ка ра и ин се ка та, по ред Бо га ко ји је у јед ном тре нут ку при ка зан 
и као огром ни ве чи ти ин сект (Ме не и све мо је, таДић2012а:163–164), че му 
ће мо се вра ти ти ка сни је, по ја вљу је се бу ба као оп шти по јам за раз ли чи те 
вр сте ин се ка та, за тим ваш – Све тла ваш на цр ном зи ду ‒ (Скло ни ште, ваш, 
таДић2012б:149), стид не ва ши (таДић2012б:21), ри ђо бра ди чо век-ва ш 
(таДић2012в:20), по том мо љац (Те шко ћа, таДић2012а:157) са хи ља ду рад-
них усни ца, пи па ка, се чи ва, ри ла, крилaца. Ту су и дру ге раз ли чи те бу бе и 
сто но ге (таДић2012а: 82), кр пе љи (Кр пељ што се ка чи и ле пи за ме не, таДић
2012б:159), два стр шље на (таДић2012б:88), бу би ца и Све та пче ла (Та бу
би ца, таДић2012д:102), леп тир (таДић2012д:74), сто но ге, па ук (Ис то вар 
угља, ма ка, таДић2012б:38), цр ве ни ска ка вац (таДић2012а:154, 157). У пе сми 
Све тим се (таДић2012а:188) по ја вљу је се и нео д ре ђе но ми кро чу до ви ште, 
ко је је за пра во те ла шце са си ја сет глад них усни ца. 

4 У сред њем ве ку на ро чи то до ла зи до ко ри шће ња сим бо лич ких по тен ци ја ла жи во тињ-
ских ли ко ва ка ко би чо ве ко ва спо ља шњост мо гла да осли ка ње го ву уну тра шњост. Сред њи 
век је до ба три јум фа де мон ских си ла, ве ро ва ња у де мо не и све при сут ност зла (харФаМ
2004:77), ко је се ма ни фе сту је кроз ру жно. И ову тра ди ци ју Та дић об на вља, ма да се ниг де 
ау то по е тич ки о то ме не огла ша ва. Ипак, це ло куп на ње го ва по е ти ка и есе ти ка, ви ше стру ко 
су ве за не за сред њо ве ков ну и ви зан тиј ску. 
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Гло да ри су, та ко ђе, мно го број ни ста на ри Та ди ће вог бе сти ја ри ју ма. Ве-
ро ват но нај по зна ти ји је гло дар све тих спи са (Из дах нуо у Бе о гра ду, таДић
2012г:237). Де мо ни зо ва на је ве ве ри ца, а ве за ко ја по сре ду је ње ној де мо ни-
за ци ји ус по ста вље на је на осно ву ри ђе, ђа вол ске бо је. Це ла Та ди ће ва „жга-
ди ја“ об у хва та и кр ти це, зе чи це, ја зав це (Про злио сам се про злио, таДић
2012а:160). При па да ју јој и ми ше ви, као и сле пи ми ше ви5 (Со нет стра ха, 
таДић2012а:162; Ду ва чи, ноћ на за по вест, таДић2012б:94), па цов по дру мар 
(таДић2012б:22), па цов (таДић2012б:162), па цов као сед ми брат (Сед ми 
брат, таДић2012г:26), зец (Те ло хра ни тељ, таДић2012б:24), да бро ви (Сле
пац, таДић2012б:34), твор (Коњ ски шу стер, таДић2012б:219), ку на (До шао 
је из да љи не, таДић2012д:122).

Од оста лих зве ри и звер ски об ли ко ва них жи во ти ња, тре ба по ме ну ти 
ја гу а ре, до ге (Пре ко мер на је мо ја сре ћа, таДић2012б:10), жу те псе (Уби це 
се сун ча ју, таДић2012б: 11), пра сца, ли си цу, ко јо та (Ја вља ју ми из цен тра ле, 
таДић2012б:14), хи је не (Не ко ми у сну до шап ну, таДић2012г:15), зми ји цу 
(Пре власт, таДић2012г: 23; таДић2012д:89), ве ли ку жа бу (таДић2012г: 
223), во де ну алу (таДић2012б:86), је ле на (Ми стер, со, таДић2012б:100), а 
бли ска им је чак и до ма ћа мач ка (Мач ка, таДић2012г: 41).6

Кри ла тост, као жи во тињ ска осо би на, тран сфор ми ше се у де мон ску 
ка да се кри ла до да ју љу ди ма – кри ла ти не ка кви љу ди (Ју тро, ма гла, таДић
2012б:220). О по себ ном ме сту ко је до би ја ју кри ла те жи во ти ње и кри ла ти 
де мо ни ка зу је и чи тав ци клус Ле та чи на сло ву из збир ке Окри ље: Со ко, 
Ко бац, Де тлић, Ја рац, Му ва, Бла вор, Свра ка. Ка ко су све жи во ти ње об је ди-
ње не на сло вом „ле та чи“, а ка ко све уи сти ну то ни су, ви ди мо да Та дић лете-
ње сматра искључиво демонским свој ством ко је се при пи су је де мо ни ма и 
при бли жа ва се сми слу ле та у Мал до ро ро вим пе ва њи ма, где смо при ме ти ли 
да је сам про цес ле те ња ва жни ји од вр сте пти це ко ја га из во ди.

Као по себ ну жи во ти њу Та ди ће вог бе сти ја ри ју ма, мо же мо из дво ји ти 
зми ју чи је су ве зе са гно стич ким уче њи ма ве о ма те сне. Иа ко је реч о сим-
бо лу ко ји је при су тан и у хри шћан ству, ов де је ње го ва сим бо ли ка по ме ре на 
у од но су на зва нич но хри шћан ско уче ње. Нај че шће се пред ста вља у об ли-
ку уро бо ро са, зми је ко ја про жди ре соп стве ни реп, што сим бо ли зу је прин цип 
да су све ства ри јед но, да оне на ста ју из Јед ног и да ће се вра ти ти Јед ном 
‒ hen to pan (све је јед но)7. Тај сим бол об у хва та иде ју кре та ња, кон ти ну и тета 

5 За Кај зе ра је сле пи миш пра ви при мер гро теск не жи во ти ње (2004: 256).
6 Јаг ње (Пе сма јаг ње ту, таДић2012а: 207) је по себ на вр ста жи во ти ње ко ја функ ци о-

ни ше као ам би ва лент ни сим бол, са осно вом у хри шћан ској сим бо ли ци жи во ти ње-жр тве.
7 Као и сто и ци, и гно сти ци су ко ри сти ли але го риј ски ме тод из ла га ња и по ка зи ва ли 

пре зир пре ма ствар но сти, ба ве ћи се ис кљу чи во сим бо лич ким зна че њи ма исти на (ШеПарД
1986:122). Мно ге од гно стич ких сим бо ла су усво ји ли и ал хе ми ча ри (Хер мес-Тот ), а уро бо рос 
је сва ка ко је дан од њих. Код Ва ви ло ња на и Хал де ја ца пред ста вље на је ка ко опа су је не бо 
док гри зе свој реп, али је ње но по ре кло од сун ца-зми је из фе ни чан ске тра ди ци је. Код ста рих 
Егип ћа на, Апо фис има глав ну уло гу и по ка зу је да је он пр ви кнез та ме, као ва лен ци ја мо ћи, 
про тив ко га је кнез све тло сти Ре (герБран‒ШеВалије2004:1106).
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и са мо о плод ње, и пред ста вља веч но по на вља ње (герБран‒ШеВалије2004:
1103). Исто вре ме но озна ча ва спа ја ње хтон ског све та, ко ји сим бо ли зу је зми-
ја, с не бе ским, ко ји озна ча ва кру жни ца и од ра жа ва основ ни ду а ли стич ки 
прин цип је дин ства су прот но сти. За раз ли ку од хри шћан ске тра ди ци је у 
ко јој је зми ја глав ни „кри вац“ за из гнан ство љу ди из ра ја, код гно сти ка, она 
је исто вре ме но и са ве зни ца љу ди ма, али и сим бол бо жан ске му дро сти (Пеј
глес1981:16).

У Та ди ће вој по е зи ји се овај ми стич ни и гно стич ки сим бол на ла зи спо-
ра дич но, али то не ума њу је зна чај ње го вог при су ства, а по себ но ње го во зна-
че ње ко је мо же и од сту па ти од оног ко је има ју оста ле жи во ти ње бе сти ја ри ју ма. 
Већ у пр вој збир ци, на ла зи мо пре фи гу ра ци ју уро бо ро са: у углу из ве зе на 
ри ба / чвр сто за реп ухва ће на (Стол њак, таДић2012а: 41). Мо ди фи ку ју ћи 
и по и гра ва ју ћи се исто вре ме но хри шћан ском сим бо ли ком ри бе, као и ње ном 
фол клор ном по јав но шћу кад пре у зи ма го то ву сли ку из на род не бр за ли це 
„Ри ба ри би гри зе реп“, Та дић об ли ку је ау тен тич ног уро бо ро са, ко ји све до-
чи о из об ли че но сти ово га све та, ди фу зном ме ша њу сим бо ли ке и зна чењ ских 
пу те ва и ис хо да, ри бе као хри шћан ског сим бо ла и зми је/уро бо ро са као гно-
стич ког сим бо ла: као да хри шћан ство са мо се бе по но во мо ра ро ди ти. Та дић 
кре ће од их ти са, сим бо ла ко ји је као акро ним озна ча вао Ису са Хри ста. Мно го 
пре по ја ве хри шћан ства, ри ба је већ има ла сво је ми стич но зна че ње у ве ћи-
ни ме ди те ран ских, али и дру гих кул то ва. Ње на сим бо ли ка је ра зно ли ка: у 
ве ћи ни слу ча је ва сво ди се на плод ност као не бе ски бла го слов и да ва ње жи-
во та, што због чи ње ни це да жи ви у во ди ко ја је да ва лац жи во та, што због 
ве ли ког бро ја ја ја шца ко ја су, са ма по се би, сим бол жи во та и плод но сти. 

У пе сми Уро бор, ла ти це (таДић2012б: 165), ди рект но се упу ћу је на 
гно стич ки сим бол уро бо ро са, али он са да по при ма из об ли че не де мон ске 
ка рак те ри сти ке, као и у пе сми Из ло жба (таДић2012г: 42):

Не ко не по зна то чу до ви ште
на јед ној но зи сто ји
са ви ја ју ћи врх ре па у уста.

Иа ко мно го жи во ти ња Та ди ће вог бе сти ја ри ју ма је су ак тив ни чи ни о ци 
зла и вр ше функ ци ју де мо ни за ци је ствар но сти, то не ис кљу чу је њи хо во 
по ја вљи ва ње у дру гим, сим бо лич ким и але го риј ским функ ци ја ма, те Та-
ди ћев пе снич ки свет че сто под се ћа на сред њо ве ков ни Фи си о лог. За на ше 
ис тра жи ва ње је ва жно учи ти и то да је у на у ци „би ло до ста ре чи о гно стич-
ком ути ца ју на але го риј ски сим бо ли зам Фи си о ло га“ (лазић1989: 12). По-
себ но је на гла ша ван ути цај гно стич ког пан те и стич ког уче ња о при су ству 
бо жан ског ду ха у це ло куп ном ма те ри јал ном све ту, од но сно о мо гућ но сти 
пси хич ког жи во та би ља ка, жи во ти ња и ми не ра ла (лазић1989:12). По ред 
але го риј ских и сим бо лич ких по тен ци ја ла ко ји су ка рак те ри стич ни и за 
Та ди ће ву по е зи ју, ани ма ли за ци ја пред ста вља и стил ски из раз об ли ко ва ња 
де мон ског са др жа ја. У том слу ча ју, жи во ти ње су по сред ни ци де ло ва ња де-
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мон ских си ла или ре пре зен ти зла. Мо гу би ти и ма ске за људ ске осо би не, 
али и та да опет по сред но пред ста вља ју раз ли чи те об ли ке злог по на ша ња.

Што се ти че са мог гро теск ног мо де ло ва ња би ћа и тех ни ке спа ја ња делова 
и код Та ди ћа и код Ло тре а мо на, још једном мо же мо уо чи ти по ве за ност са Фи
си о ло гом и би ћи ма по пут кен та у ра и си ре на: „Си ре не су по ла љу ди а по ла 
гу ске, ино кен та ври су по ла љу ди по ла ма зге. Та ко је и сва ки чо век дво је ду-
шан, не са вр шен је на свим пу те ви ма сво јим. [...] ра за ра ју до бре оби ча је злим 
бе се да ма“ (Фисиолог1989:36). Још упе ча тљи ви ји је при мер мра во ла ва: 
„Пред њи део ла вљи, а зад њи мра ви њи. Отац ње гов је те ло је дац, ма ти, пак, 
со чи во је дац. А ка да ра ђа мра во лав чи ћа, ра ђа га са две при ро де – не мо же да 
је де ме са, због мај чи не при ро де, а ни ти со чи ва ра ди оче ве. И уги не због то га 
што не ма хра не. Та ко и сва ки чо век дво је ду шан не до вр шен је у свим пу те-
ви ма сво јим. Јер не мо жеш ре ћи и да и не, као и не и да, као што ре че сам 
Го спод Исус Хри стос Син Бо жи ји и Сло во бо жи је“ (Фисиолог1989:40).

Код обо ји це ау то ра се на ла зе нео бич на чо ве ко ли ка би ћа са жи во тињ-
ским де ло ви ма, ко ја има ју сво је па да не у ли ко вим Бо шо вих сли кар ских 
фан та зма го ри ја: „[...] ви део ка ко по мо ру пли ва, ши ро ких па чи јих сто па ла 
уме сто ру ку и но гу, с ве ли ким леђ ним пе ра јем, сра змер но исто то ли ко ду гим 
и оштрим као у дел фи на, не ко људ ско би ће сна шних ми ши ћа ко ја су чи та ва 
ја та ри ба“ (лотреаМон1990:171). Код Та ди ћа су би зар ни спо је ви оства ре ни 
у нео ло ги зми ма, по лу сло же ни ца ма: жи лет-је зик, су мрак-же ље, бог-кр ти ца, 
вра та-уста, со би чак-ја је, жле зда-зве зда, ру ке-по ли пи, пла мен-кри ло, уд-фру-
ли ца, цу ри ца-цуц ли ца, пу дер-ре чи, чо век-ва ш, го блен-бр бља ри ја, фла ше-де-
ви це, ле вак-ув це, бе ба-пе пе ља ра, кло зет-ма ма или у син таг мат ским спо је ви-
ма: „оче шља но огле да ло“, „умр ли ко ли бри“, „мо ћан и ду го реп цр ни че шаљ“, 
„усни це ду бин ског сун ђе ра“, „ру ко пи си са зглав ка стим удо ви ма“, „ле је за-
са ђе не људ ским те ли ма“, „ку ћа на ко кош јим но жи ца ма“, „чо век са ко пи та ма 
из ван сан ду ка“ итд.

Па ра ле ла се мо же по ву ћи и пре ма функ ци ји жи во ти ња у ба сна ма, где 
су оне пред ста вља ле лич но сти (fa bu lae per so na). Док у ба сни жи во ти ње раде 
и го во ре као љу ди, ми сли се обрат но – љу ди су жи во ти ње. Ова ин вер зи ја у 
пот пу но сти од го ва ра ло ги ци пе снич ког све та у Та ди ће вој по е зи ји. При ро да 
Та ди ће вог пе снич ког све та је та ква да жи во ти ње би ва ју упо тре бље не и са 
још јед ним раз ло гом: ка ко би се њи ма ука за ло на љу де, упра во кроз по ме-
ну ти ин верз ни прин цип. Жи во ти ње не пред ста вља ју не ку људ ску осо би ну 
и ти ме и од ре ђе ни тип ка рак те ра чо ве ка или ње гов по сту пак, већ иде ју да 
љу ди је су жи во ти ње, што им пли ци ра њи хо во не ху ма но по на ша ње, али и 
по зи ци ју из ко је се гле да и на љу де и на жи во ти ње. Го спо дин са крат ким 
но жи ца ма (Со нет на ули ци, таДић2012а: 150), ло пу жа са ре пи ном (Ло пу жа, 
таДић2012а: 197), чо век ко ји но си ша ка лов шал (Он но си ша ка лов шал, таДић
2012а: 232) као и по лу сло же нич ки об лик мач ке-љу ди (Ви со ки, у цр ним ман
ти ли ма, таДић2012а: 228), при ме ри су ти по ва по ја вљи ва ња жи во тињ ских 
еле ме на та у по ме ну тој функ ци ји. 
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По ред гро теск ног оне о би ча ва ња жи во ти ња и ком би но ва ња дис па рат-
них де ло ва те ла, ко ји ко ри сте обо ји ца ау то ра ка ко би у скла ду са сво јим 
есте ти ка ма ру жног пред ста ви ли ани ма ли зо ва ни свет од но сно бе сти ја ри јум 
сва ко дне ви це, као на ро чи то за ни мљив се из два ја од нос пре ма ин сек ту, од-
но сно ма лом би ћу жељ ном кон тро ле, чи ји звер ски апе ти ти над ма шу ју жи-
во тињ ске гро ма де. О њи хо вој не у мо љи во сти чи та мо у Мал до ро ро вим пе ва
њи ма: „Слон се мо же по ми ло ва ти. Уш не“ (лотреаМон1990: 75). Ин сект код 
обо ји це ау то ра мо же за у зе ти бо жан ско ме сто и пре у зе ти ње го ву уло гу: 

„По сто ји је дан ин сект што га љу ди хра не сво јом кр вљу. Они му 
ни шта не ду гу ју; али стра ху ју од ње га [...] И тре ба са мо ви де ти ка ко га 
љу ди по шту ју и окру жу ју га не ком па сјом по ни зно шћу, ка ко га уз ди жу 
из над свих оста лих жи во тињ ских ство ро ва. Љу ди су жр тво ва ли гла ве 
за ње гов пре сто [...] Та ваш је из ле гла де се ти не дра го це них гњи да, ко је је 
гре ја ла сво јим ма те рин ским кри ли ма на ва шим ко са ма, ису ше ним ха-
ла пљи вим си са њем ових опа сних уље за [...] По ра шће то ли ко да ће те то 
осе ти ти, по њи хо вим кан џа ма и си саљ ка ма“ (лотреаМон1990:73,74).

Код Та ди ћа у пе сми Ме не и све мо је (таДић2012а: 163‒164) ин сект до-
би ја не при ко сно ве но ме сто у уни вер зу му:

Свет је бо жан ски
пра зан про стор
мрач но ждре ло
бог је
огром ни веч ни ин сект
ко ји
без број на сво ја
крил ца и пот крил ца
ису ку је и скла па
скла па и ису ку је
око ло
мр тве зве зде кру же
чи сти кри ста ли
ду хо ви опи је ни

Ло тре а мо но ва „бо жан ска жа ба“ слич на је Та ди ће вом бо жан ском ин-
сек ту, с тим што је Ло тре ам нов по зив на бунт про тив та квог по рет ка и без -
о блич ног кр во лоч ног идо ла (лотреаМон1990:76) екс пли ци тан, док код Та-
ди ћа по сто ји пре ћут но ми ре ње са по рет ком: „До кле ћеш чу ва ти цр вљи ви 
култ тог бо га, рав но ду шног пре ма тво јим мо ли тва ма и ве ли ко ду шним по ну-
да ма ко ји му при но сиш на жр тву у знак ис па шта ња (лотреаМон 1990: 75).“ 
Та ди ћев де мон ке зи ло са сво јим ке зи ли ћи ма, о ко ји ма ће по себ но би ти ре чи, 
та ко ђе функ ци о ни ше ана лог но по ме ну том Ло тре а мо но вом ин сек ту. Ке зи-
ли ћи се и са ми по на ша ју по пут ва ши – за вла че се у ру бо ве, ша во ве, има ју 
псе ће кев та ве гу би це и у не пре кид ној су ак ци ји.
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Де ху ма ни за ци ја, од су ство ем па ти је и са њом спле те на иро ни ја пре ци-
зно мар ки ра ју свет Мал до ро ро вих пе ва ња: 

„Чо век и ја, за тво ре ни у там ни цу свог ра зу ма, као је зе ро у обруч 
ко рал них остр ва, уме сто да ује ди ни мо сво је уза јам не сна ге ка ко би смо 
се од бра ни ли од слу ча ја и не да ћа, ми се уда љу је мо, дрх те ћи од мр жње, 
и кре ће мо су прот ним прав ци ма, као да смо ра ни ли је дан дру гог љу том 
ка мом! [...] два при ја те ља ко ји упор но на сто је да се уни ште – ка ква дра ма!“ 
(лотреаМон1990:147). 

У скла ду са пред ста вље ним прин ци пи ма ани ма ли за ци је, уви ђа мо да 
је реч о по себ но схва ће ном на си љу: 

„То чи сто на си ље ни је људ ско; при пи са ти му људ ско об лич је зна-
чи ло би успо ри ти га, од ло жи ти га, обра зло жи ти га. Ако би се у осно ву 
тог на си ља по ста ви ла ка ква иде ја, осве та, мр жња, оно би из гу би ло сво ју 
тре нут ну, нео спор ну ома мље ност, свој крик. [...] Док се жи во тињ ско на-
си ље спро во ди без од ла га ња, зло чи нач ки искре но, на си ље про тив де те та 
би ће зна лач ки ли це мер но. Ло тре а мон ће укљу чи ти лаж у на си ље. Лаж је 
људ ско обе леж је пр вог ре да. Ка ко Велс ка же, жи во ти њи су ла жни по-
ступ ци стра ни“ (БаШлар2019:11,39).

Уби ја ње и му че ње у Мал до ро ро вим пе ва њи ма вр ши се из чи стог за до-
вољ ства, што по ја ча ва ка зи ва ње у пр вом ли цу јед ни не: 

„Пр во би му про ждрао гла ву, но ге и ру ке, а нај зад труп, све док не 
би од ње га ни шта оста ло; јер он је крц као и ко сти. [...] Ја вас му чим из 
чи стог за до вољ ства. [...] Ово ми уби ство ни је при чи ни ло то ли ко за до вољ-
ства ко ли ко би се мо гло оче ки ва ти; а, тач но го во ре ћи, то је би ло са мо 
за то што сам се већ био за си тио тог веч ног уби ја ња, та ко да сам сад то 
ра дио из чи сте на ви ке, ко ју чо век не мо же из бе ћи, но ко ја до но си са мо 
не знат но ужи ва ње“ (лотреаМон1990:71, 97).

Та ко и Та ди ћев уни вер зум по зна је је ди но крв ни ке, ла жна при ја тељ ства 
и ме две ђе услу ге, и до те ме ре ре ду ко ван емо ци о нал ни ре ги стар ко ји не беле-
жи дру га осе ћа ња ми мо стра ха и стреп ње. Ту би смо из дво ји ли пе сму о уби-
ству, Ци пе ле, сан (таДић2012а: 219). Пе снич ки су бјект му чи и уби ја де вој чицу 
на кон од ла ска у би о скоп, те мо же мо при ме ти ти ин спи ра ци ју Мал до ро ро вим 
пе ва њи ма, али и ли те ра ту ром Гот фри да Бе на и Ед га ра Ала на Поа. Зло чин је 
опи сан и у пе сми Би о гра фи ја (таДић 2012в: 153), ко ја се ла ко укла па у кор-
пус пе са ма о ре пре си ја ма дру штве не ствар но сти, где по ли цај ци, или „љу ди 
са оскуд ним би о гра фи ја ма“, ба ти на ју.

3. синхроницитети.Има ју ћи у ви ду вре мен ску си мул та ност, од но сно 
син хро ни ци тет, опет уо ча ва мо ве ли ку по ду дар ност у де ли ма дво ји це пи са ца. 
„Сва ка сце на у Мал до ро ру је не по сред но до жи вље на ка да је и за ми шље на. 
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Ре че на у гра ма тич ком пре зен су, нај че шће као не што што се зби ва ка да се о 
то ме при ча, или у им пер фек ту ко ји ни је вра ћа ње у про шлост, већ ево ка ци ја, 
ак ту а ли зи ра ње не чег што је у трај ном по сто ја њу“ (Марић1964:21). Ве чи ти 
трај ни пре зент има мо и код Та ди ћа: ути сак да се све зби ва у ча су ка да се о 
то ме го во ри као и да тај час не про ла зи. Тра ја ње про ду жа ва ужас у де лу обо-
ји це ау то ра. Код Та ди ћа ће са да шњост не ка да би ти до дат но по ја ча на кроз 
уки да ње вре мен ске пер спек ти ве, што се на син так сич ком пла ну ис по ља ва 
кроз од су ство пре ди ка та, од но сно гла го ла у лич ном гла гол ском об ли ку, али 
се осе ћај не пре кид но сти рад ње по сти же при су ством од гла го ла из ве де них 
име ни ца ко је она ча ва ју де лат не су бјек те. Та кав при мер про на ла зи мо упра во 
у пе сми Ке зи ли ћи (таДић2012а:77), у де ло ва њу по ме ну тих злих би ћа ште-
то чи на. Пе сма је ор га ни зо ва на као опис, без гла го ла ко јим би се озна чи ла 
рад ња, ста ње или зби ва ње, а за пра во је чи та ва пе сма „рад ња“. Опис је дат 
та ко да се ви ди шта ке зи ли ћи ра де. Ке зи ли ћи су све де ни на те ле сно: од ре-
ђу је их ве штач ки зли осмех, као и ба ла ве гу би це и ра зро ки је зи ци. Они су 
ивер је по хот но, се чи ва, си са ла, ли за ла, мљац ка ла, ку са ла, те ло точ ци и рас-
та ка ла, клап ка ла. Њи хо во је по ре кло змиј ско (ра зро ки је зи ци), а кри ју се на 
ме сти ма где и ва ши (у по ру би ма и ша во ви ма). Сит ни де мо ни све де ни су 
са мо на гла го ле про жди ра ња. Они су исто вре ме но и па ра зи ти и от пад ни ци 
(ивер је), чак и ка да ни су по себ но име но ва ни (Дре меж, таДић2012а: 78). 
По ред то га што су њи хо ви на зи ви нај че шће у де ми ну ти ви ма, та кви су и 
де ло ви њи хо вих те ла, па ска ку та ни има ју тр бу шчи ће, но жи це и ру чи це (У 
лет њи ков цу, таДић2012а: 79).

Бит но је под ву ћи зна че ње тог пре зен та ко ји де лу је изо ло ва но и од про-
шло сти и од бу дућ но сти. Не мо же се ве ро ва ти у ис ход би ло ка кве вре мен ске 
ли не ар но сти и про то ка вре ме на, јер је су бје кат ужле бљен у са да шњост 
до га ђа ња ве чи те стра ве. У пи та њу је не вре мен ска, све вре мен ска или без вре-
мен ска по сто ја ност, а си мул та но сти сце на до при но си се аде кват ним из бо-
ром гла гол ског вре ме на, нај че шће пре зен та или ао ри ста, ко ји као да бри шу 
мо гућ но сти по сто ја ња про шло сти и бу дућ но сти. Па као са да шњо сти код 
Но ви це Та ди ћа ипак тр пи пре о бра жај, ако има мо у ви ду це ло ви тост ње го-
вог там ног пе ва, и по ја вљу је се ви зи ја бу дућ но сти у окви ру ком плек са иде ја 
хри шћан ског пра во слав ног спа се ња, али то не зна чи да у по је ди нач ним песма-
ма не мо же мо да го во ри мо о пот пу ном од су ству вре мен ске пер спек ти ве.

4. сМех. Јед на од ка ра те ри сти ка Та ди ће вог бе сти ја ри ју ма је та да се он 
у це ло сти зло коб но сме је и да смех ниг де не ма осло ба ђа ју ћи ефе кат. Кроз 
цр ни ху мор и сар до нич ни смех, под сти че се осе ћа ње је зо ви то сти. Што се 
ти че при ро де сме ха код Ло тре а мо на, исто је реч о је зо ви том и на ка зном сме-
ху ко ји не по зна је дру ге об ли ке: „Ја, ја не знам да се сме јем. И ни ка да ни сам 
знао да се сме јем ма да сам ви ше пу та по ку ша вао да то учи ним. Зби ља, те шко 
је на у чи ти сме ја ти се. Или, бо ље, чи ни ми се да не ко осе ћа ње од врат но сти 
пре ма том гну сном чи ну пред ста вља основ но обе леж је мог ка рак те ра“ (лотре
аМон1990:149). Ло тре а мон ра ди кал но осли ка ва кез, ока ме ње ни део осме ха 



253

ко ји на ста је фи зич ким исе ца њим ли ца да би се на пра ви ла же ље на гри ма са, 
а као та ква она је вид оту ђе ња и де ху ма ни за ци је код обо ји це ау то ра, на су-
прот иде ји да је смех тај ко ји чо ве ка одва ја од жи во ти ње: 

[...] имао сам же љу да се сме јем као и дру ги; али то чуд но по дра-
жа ва ње би ло ми је не мо гу ће. Сто га сам узео нож оштра се чи ва и исе као 
ко жу у пре де лу где се са ста ју усне. За тре ну так ми се учи ни ло да сам 
по сти гао свој циљ. Угле дао сам у огле да лу та уста уна ка же на по мо јој 
соп стве ној во љи! Би ла је то за блу да! Крв ко ја је у мла зу те кла из по се кли-
на спре ча ва ла је, до ду ше, да ја сно ра за знам да ли је мој смех био као и 
у дру гих. Али по сле не ко ли ко тре ну та ка та квог упо ре ђи ва ња, ви део сам 
ја сно да мој смех не ли чи на људ ски смех, то ће ре ћи, ја се и ни сам сме јао 
(лотреаМон1990:10). 

Ко ли ко је ипак кез као ин верз ни об лик осме ха би тан, ка зу је и јед но од 
глав них и ау тен тич них Та ди ће вих гро теск них би ћа, већ по ме ну ти ке зи ло са 
сво јим ке зи ли ћи ма. То је би ће све де но да део, и то на уста ко ја су по ве за на 
са мо ти ви ма про жди ра ња, али ко ја су де ма те ри ја ли зо ва на и пре тво ре на у 
из об ли че ни осмех. Кез озна ча ва гри ма су, ис кри вље ни из раз ли ца, те је Та-
ди ћев ке зи ло са сво јим ке зи ли ћи ма део гро теск не кар не вал ске по вор ке (ко-
јој не до ста је сна га пре по ро да) и из ра жа ва њен са бла сни вид.8 Сар до нич ни 
(или сар дон ски – ri sus sar do ni cus) смех је уси љен и го рак, по дру гљив и па ко-
стан, али зна че ње мо же упу ћи ва ти и на гр че ви то раз вла че ње ми ши ћа ли ца, 
бу ду ћи да на зив има ети мо ло шку ве зу са отров ном биљ ком (Sar do nia her ba), 
чи ји је ефе кат кон зу ми ра ња ства ра ње гри ма се као код оног ко се злоб но сме-
је. Уко че ни па ко сни смех глав ни је сиг нум Та ди ће вог пе снич ког уни вер зу ма. 

5. ПоБунаиМестоБога. Из ве сне, али не и пот пу не по ду дар но сти, мо-
же мо по ву ћи из ме ђу цен трал не фи гу ре, ју на ка/пе снич ког су бјек та Мал до
ро ро вих пе ва ња и пе снич ких су бје ка та Та ди ће ве по е зи је. Мал до рор је ти-
пич ни цр ни ро ман тич ни хе рој ко ји је исто вре ме но и уз ви шен и ја дан, и 
нат при род но мо ћан али и не сна ђен и из гу бљен у овом све ту. Горд је као 
Са та на и же лео би да бу де јед нак Бо гу. Мал до рор са ња о ве ћем не при ја те љу 
и за то иза зов упу ћу је са мом твор цу. Иа ко ство рен, он ће кроз на си ље по-
ста ти ства ра лац (БаШлар2019:41) и у то ме је сва свр ха ње го вог де ло ва ња. 
„Лу ди ло ге ни ја“ (БаШлар 2019: 43) ко је ка рак те ри ше Ло тре а мо на ис по ља ва 
се, да кле, пре вас ход но кроз на си ље ко је је по ста ло вид ства ра ња у вред но сно 
ин верз ном сми слу, а ло тре а мо ни зам би ва по ја чан до бо го ху ље ња (БаШлар
2019:41).

8 По ред ке зи ла и ке зи ли ћа, овим Та ди ће вим би ћи ма од ко јих не ка већ и у на зи ву могу 
но си ти не што од гар ган ту ов ско-пан та гру е лов ске гла ди и мо гућ но сти про жди ра ња, су и 
са гра и ло, гриц ка ло, мљац ка ла, ку са ла, си са ла, ли за ла, клап ка ла, рас та ка ла и ска ку та ни. 
Пред став ник ра бле ов ског прин ци па би био и ве ли ки гу тач (Ве ли ки гу та чу; таДић2012б:31), 
а пе снич ки су бјект у скла ду са њим „уми ре на сва уста“ (При зи ва ње но ћи; таДић2012а:127). 
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Ро ман тич ни бун тов ник про тив Бо га, вла сти, ау то ри те та и сва ког по-
рет ка ни је на исти на чин мо гао би ти оства рен у Та ди ће вој по е зи ји. Али, 
бу ду ћи да је реч о пе снич ком уни вер зу му ко јег од ли ку је ви ше гла сје, на мо-
мен те мо же мо при ме ти ти и пре о бли ко ва не од је ке ро ман ти чар ског пре зи ра 
и над мо ћи. Та ди ћев бун тов ник, „хри шћа нин у гра ду“, по то њи „тај ни мо нах“, 
пре о бра же ни је от пад ник, по ту кач. Он мо же да ре пли ци ра бунт је ди но као 
ти ху по бу ну, кроз пре пле те не гла со ве и кроз при су ство раз ли ке и ди со нант-
них то но ва уну тар пе снич ког си сте ма до ве де ног до гра ни це са мо у ки да ња 
ко ја, ме ђу тим, ни ка да ни је пре ђе на.

Глав на слич ност ме ђу свим от пад ни ци ма би ла би њи хо во без бо жни штво9. 
Упра во тај про блем не мо же се јед но стру ко и ла ко ре ши ти. О иде ји ап со-
лут ног без бо жни штва се у опу си ма ове дво ји це пи са ца не мо же го во ри ти, 
јер и код Ло тре а мо на Бог по сто ји, као што по сто ји и свет ко ји је он на пра вио. 
Ни код Та ди ћа ме сто тран сцен ден ци је ни ка да ни је би ло уки ну то, али је оно 
мо гло би ти дру га чи је по пу ње но, као у пе сми У фри зер ском са ло ну: 

Ако је Бог мр тав, ако је
У по нор пао, на ње го во
Пра зно пре сто ље по ста ви мо од мах
Фри зер ку ко ја са вр ше но пра ви фри зу ре.
(таДић2012а:212)

Па ра лел но, у Мал до ро ро вим пе ва њи ма, оства ре на је суб вер зив на побе-
да де мон ског кроз пре ру ша ва ња у бо жан ске ли ко ве: „Је дан ар хан ђео ко ји 
бе ше си шао с не ба но се ћи по ру ку Го спо да, на ре ди нам да се пре тво ри мо у 
јед ног је дин стве ног па у ка и да до ла зи мо сва ке но ћи да ти си са мо гр ло“ (ло
треаМон1990:217‒218).

Ме ђу тим, Ло тре а мо но во без божништ вo не мо же мо схва ти ти као пу ки 
ате и зам, већ га пре по сма тра ти у ду ху гно стич ке ви зи је све та, ко ја Бо гу 
„ура чу на ва“ и при су ство зла у све ту, од но сно ну жност зла као ак тив ног 
прин ци па (уп. Максић2010). У том сми слу је ва жно уо чи ти еле мен те ду а-
ли стич ког гно си тич ког уче ња, пре не го де ло ва ње из вор ног са та ни зма са 
ко јим су Мал до ро ро ва пе ва ња че сто до во ђе на у ве зу. 

Мо гли би смо ре ћи да је Ло тре а мо ну бли ска Ни че о ва иде ја нат чо ве ка 
ко ји пре тен ду је на упра жње но ме сто Бо га. Ко ли ко год ан ти ху ман стич ки 
био на стро јен, Мал до рор је чо век. Осло бо ђен Бо га као и Ни че ов нат чо век, 
мо же се су прот ста ви ти чо ве ку, бу ду ћи да при па да све ту зла ко јег је на пра-
вио Ство ри тељ (Де ми јург), вр хов ни зли или дру ги Бог гно сти ка: „Он (Ство-
ри тељ, прим. Ј. М.) је у раз др тој оде жди ле жао на сред пу та. До ња му је усна 
ви си ла гро зно отром бо ље на; зу би су му би ли пр ља ви, а пра ши на се ме ша ла 
с пла вим та ла си ма ње го ве ко се. Умрт вље но од те шког дре ме жа, кло ну ло 

9 На по ми ње мо да ни је од пре суд ног зна ча ја ко ли ко се оно ти че са мих ау то ра, већ пре 
све га тек сту ал них ин стан ци – пе снич ког су бјек та и на ра то ра.



255

на шљу нак, ње го во је те ло с му ком по ку ша ло да се при диг не. [...] Био је пи јан! 
Ужа сно пи јан!“ (лотреаМон1990:127,128). У Та ди ће вој по е зи ји, та ко ђе, ја сно 
се из два ја при су тво два Бо га (МлаДеноВић 2018). Ње гов дру ги Бог (про то мај-
стор, де ми јург, зли бог...) ја вља се као тво рац ма те ри јал ног све та и сво је вр стан 
је ме та фи зич ки од го вор на по ре кло зла у ње му:

Дру ги бо же
зар ћеш се и ти 
ба ви ти ства ра њем 
Па рам пар чад (таДић 2012а: 156)

Ло тре а мон је на сто јао да осве тли ре ал ност зла, агре сив но сти и сви ре-
по сти, из ра жа ва ју ћи ви зи ју све та ко ји је ду бо ко за шао у соп стве но про па-
да ње. Та иде ја је кључ на и за по е ти ку Но ви це Та ди ћа. Мал до рор је схва тио 
да прав де не ма и да сва ки чо век иза зи ва ужас свог бли жњег. Чо век је зао, 
али не зна за што је зао и као да га на то на во ди не ка ви ша си ла. Као да је 
узроч ник свег тог де ли ри ју ма зла сам Бог, пр ви са ди ста, ста ри крв ник и 
нај ви ши блуд ник: „Да ли је то лу ди ло мо је бо ле сне све сти или та јан стве ни 
на гон не за ви сан од мо га ра зу ма и сли чан на го ну ор ла ко ји раз ди ре свој плен 
– то што ме је на гна ло да из вр шим овај зло чин? У ства ри, ја сам па тио исто 
ко ли ко и мо ја жр тва!“ (лотреаМон1990:13) Иде ја ста рог крв ни ка бли ска је 
иде ји гно стич ког злог Бо га, Де ми јур га, ко ји је тво рац зе маљ ског све та, те 
оту да од го во ран и за це ло куп но зло на ње му (лакаријер2001;Пејгелс2006). 
Ка да го во ри о та квој си ли, Ло тре а мон не го во ри о Бо гу, до бром Бо гу, ма да 
му не од ри че по сто ја ње: „Бо жан ска искра ко ја ти ња у на ма, ко ја се рет ко 
ја вља, та да бле сне; али су ви ше ка сно! [...] О ти, чи је име не же лим да по ме-
нем на стра ни ца ма по све ће ним све ти њи зло чин ства, знам да је твој опро штај 
бес кра јан. Али ја, ја још по сто јим“ (лотреаМон1990:14). Ње го ва ви зи ја 
усред сре ђе на је на зе маљ ско зло, чи ји је тво рац са мо је дан од два бо га из 
ду а ли стич ких ре ли ги о зних кон це па та, ка кав је гно стич ки.

При су ство до брог Бо га у окви ри ма Та ди ће вог пе снич ког уни вер зу ма 
мно го је ја сни је у мо ли тве но и плач но ин то ни ра ним сти хо ви ма из ка сни је 
ства ра лач ке фа зе. Иа ко је Де ми јург за ду жен за ства ра ње зе маљ ског све та, 
код Та ди ћа је он ме та фо ром об ли ко ва на пе снич ка сли ка зла, док је по јав но 
зло по сле ди ца и људ ских ак тив но сти, где се као нај стра шни ја из два ја зло-
у по тре ба соп стве не сло бо де. Хри шћан ска и гно стич ка ви зи ја ов де оп ста ју 
под јед ним кро вом јер при чу о це ли ни, ме ња при ча о фраг мен ти ма и ви ше-
гла сју ко је они ства ра ју. 

Код Ло тре а мо на се че сто мо же учи ни ти да је је ди но при су тан дру ги 
Бог, те се оту да лак ше оства ру је мо гућ но сти ве зи ва ња Мал до ро ро вих пе ва
ња за култ са та ни зма. Мал до рор, ме ђу тим, но си од јек јо вов ске за пи та но сти 
над бо жан ским де ли ма ко ја ни су до бра: „За што има не прав де у бо жан ским 
од лу ка ма? Да ли је Ство ри тељ без у ман; а исто вре ме но нај ја чи у свом бе су! 
[...] Ви део сам Ство ри те ља ка ко, под стре ка ва ју ћи сво ју бес ко ри сну окрут ност, 
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под ме ће по жа ре у ко ји ма ги ну стар ци и де ца!“ (лотреаМон1990:42,54‒55). 
За то су чи та ва Мал до ро ро ва пе ва ња ње го ва бор ба са Бо гом у овом зе маљ-
ском све ту. Бит но је, да кле, још јед ном ис та ћи да Бог ни је уки нут и да он 
„не сум њи во по сто ји, по што по сто ји свет ко ји је он ство рио, и ко ји ни ко 
дру ги та ко ужа сним не би мо гао ство ри ти“ (Марић1964:24). По себ но за ни-
мљи вим чи ни нам се и да ов де при ме ти мо да је пре во ди лац Мал до ро ро вих 
пе ва ња на срп ски је зик, Да ни ло Киш, и сам га јио осо би ту на кло ност пре ма 
гно стич ком уче њу у свом при по вед ном опу су (Бечејски2019), те да је по-
бу на оно што ове књи жев ни ке, укљу чу ју ћи и Та ди ћа, по ве зу је.10

6.сПорнизаокретулотреаМоноВоМитаДићеВоМоПусу. Чу ве ни за о крет 
у Та ди ће вом пе ва њу, по ја вљи ва ње по кај ног то на и хри шћан ске иде је спа се-
ња по сле ис црп ног пе ва ња о злу, отво рио је мно га пи та ња ме ђу ту ма чи ма 
ње го ве по е зи је, а на ро чи то по сле по ја вљи ва ња збир ке Не по треб ни са пут
ни ци (1999). Сли чан за о крет мо же мо уо чи ти и код да ле ког ро ман ти чар ског 
пре тка. Нај пре је он на го ве штен у са мим Мал до ро ро вим пе ва њи ма: „Два де сет 
стра на пред крај, ани мал них при зо ра го то во и да не ма: у бе сти ја ри ју му се 
ви ше не по ја вљу ју но ве жи во ти ње. Тон по ста је ма ње бли став, и ухо на шти-
мо ва но на прет ход на пе ва ња већ на слу ћу је ка ко се бли же за вр шне но те, да 
је ком плекс раз мо тао сво је пр сте но ве“ (БаШлар2019:47), а на ста вљен у 
по то њем пи са њу. У По е зи ја ма (Прег до вор за јед ну бу ду ћу књи гу) из не се на су 
фраг мен тар на раз ма тра ња о при ро ди он да шње књи жев но сти. Упра во се 
ово де ло Иси до ра Ди ка са узи ма као кључ ни еле мент ко ји ука зу је на идеј ну 
про ме ну у ње го вом ства ра ла штву, ко ја је и иза зва ла из ве сне не до у ми це. 
Већ на са мом по чет ку ау тор на ја вљу је: „За ме њу јем ту гу хра бро шћу, сум њу 
из ве сно шћу, без на ђе на дом, па кост до бро том, кук ња ву ду жно шћу, скеп ти-
ци зам ве ром, со фи зме спо кој ством а охо лост скром но шћу“ (лотреаМон 2009: 
183). Нај ва жни ја про ме на је при зи ва ње на де уме сто оча ја ња јер оча ја ње 
во ди до оп штег уки да ња бо жан ских и дру штве них за ко на, и у те о риј ску и 
прак тич ну зло бу (лотреаМон 2009: 188). По чи ње да се за ла же за од ба ци ва-
ње опи си ва ња бо ла и ја сно из два ја ре ли ги о зно ме сто Бо га: „Не сре ћа по ста је 
уз ви ше на са мо он да ка да је она де ло не до ку чи ве Бож је во ље“ (лотреаМон 2009: 
190). Не ка да пот пу но по све ћен је ди но опи си ва њу зла, са да га ра ди кал но 
од ба цу је: „Ја не при хва там зло. Чо век је са вр шен. Ду ша не уми ре. На пре дак 
по сто ји. До бро је не у ни шти во. Ан ти хри сти, па ли ан ђе ли, веч не му ке, ре ли-
ги је – све је то са мо по сле ди ца сум ње“ (лотреаМон 2009: 193). И док је ра-
ни је опи си вао не сре ће ко је су иза зи ва ле страх, са да се окре ће је ди но иде ји 
сре ће, не би ли је та ко иза звао. 

10 Да ни ло Киш упу ћу је на то пре и мућ ство гно сти ци зма као на чи на одва ја ња од дог-
ма тич ког на чи на раз ми шља ња: „[...] гно са је ла тент но ста ње по бу не и не за до вољ ства ства-
ра њем и све том, по глед на свет и жи вот, ре као бих би о ло шка су шти на не ких сен зи бил них 
би ћа; сто га се тај гно стич ки дух од ра жа ва кроз ве ко ве као ла тент на по бу на, као не ми ре ње 
са устрој ством све та, као хи пер сен зи бил ност и лу цид ност“ (киШ2006:117‒118).
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Исто ри ча ри књи жев но сти од го не та ли су пи та ње да ли је пре о крет у 
Ло тре а мо но вом пе ва њу ствар ни или при вид ни (ноВакоВић1995:391). Сре-
тен Ма рић раз ви ја те зу да је Ло тре а мон из чи сто књи шког са та ни зма пре шао 
у књи шки кон фор ми зам, а да за пра во не зна мо чи ме је тај пре ла зак био 
иза зван: „Да ли због фи ја ска са Пе ва њи ма, због же ље да што пре стек не 
име, или због ствар ног пре о кре та убе ђе ња, тек не ко ли ко ме се ци ка сни је 
(по сле об ја вљи ва ња Пе ва ња, прим. Ј. М.), Ди кас од јед ном из ја вљу је да се 
пот пу но од ре као сво је про шло сти“ (1964: 18). 

Над ре а ли сти овај пре о крет дру га чи је ви де. Ути цај ко ји су Мал до ро ро ва 
пе ва ња има ла на ства ра о це овог по кре та, био је то ли ко ве ли ки да су се они 
на лик и де ло слав ног ро ман ти ча ра по зи ва ли до идо ло по кло нич ких раз ме-
ра. Та ко ни је чуд но да је баш Бре тон по ку ша вао да оправ да тај рас кол у 
Ло тре а мо ну и ње гов го то во ап сур дан, али сва ка ко из не на ђу ју ћи, чин не га-
ци је соп стве ног де ла. За Бре то на и над ре а ли сте, и та кав за о крет из раз је 
бун та: и Ло тре а мон сâм се мо рао окре ну ти про тив оно га што је за сту пао у 
Мал до ро ро вим пе ва њи ма. Над ре а ли сти су у Ло тре мо ну про на шли оно што 
њи хо ви прет ход ни ци ни су, а то је упра во ње го во ве ли чан стве но бун тов ни-
штво (ноВакоВић 1995:372‒373): од осло ба ђа ња је зи ка до дру штве не ак ци је.11 
Ло тре а мон до но си но во схва та ње мо ра ла, по бу ну про тив свих кон вен ци ја, 
ро ман ти чар ске тра ди ци је, али и ци ви ли за ци је, ху ма но сти и чо ве ка са мог: 
„Мо ја ће по е зи ја жи ве ти са мо за то да на па да свим сред стви ма чо ве ка, ту 
ди вљу звер, и Ство ри те ља, ко ји ни је мо рао да са зда јед ног та ко бед ног цр ва“ 
(лотреаМон1990:58). Ло тре а мон пре и спи ту је и са ме гра ни це ис по ља ва ња 
бун та у окви ру књи жев но сти12, те оту да у По е зи ја ма би ва по бу ње ник и про-
тив се бе са мог из Мал до ро ро вих пе ва ња. Ова кав вид пре о кре та, под се ћа на 
по ступ ни је уво ђе ну про ме ну у окви ру Та ди ће вог пе снич ког опу са, ко ју не 
мо же мо об ја сни ти ра ди кал ним бун том, али сва ка ко про ме ном гла са и уво-
ђе њем но вог то на ко ји раз би ја мо но лит ност ра ни јег пе ва.

7.закључак.У по е тич ком сми слу, са ма Мал до ро ро ва пе ва ња пред ста-
вља ју об ра чун са та да шњом ро ман ти чар ском ли те ра ту ром (староБински1984). 
Мал до ро ро ва пе ва ња пред ста вља ју до вр ше но де ло и при во де кра ју је дан 
пе ри од ства ра ла штва ро ман ти зма. Ро ман ти зам се оси па и на ја вљу је до ла зак 
мо дер не ко је ће се про кла мо ва ти са мим чи ном дез ин те гра ци је, ка ко су бјек-
та та ко и све та. Оту да у Пе ва њи ма има и иро ни је и па ро ди је ве ли ких ро-
ман ти чар ских мо ти ва. Да је у пи та њу ус пе ла па ро ди ја ви ди се пре све га у 
то ме што она ни ка ко ни је у пр вом пла ну, већ је по ву че на у по за ди ну. 

11 „Ло тре а мон се по ја вљу је као на ја вљи вач над ре а ли стич ке те жње ка осло ба ђа њу 
је зи ка од ње го ве, стро го ути ли тар не, функ ци је са оп шта ва ња и да ва њу ау то но ми је по ет ском 
из ра зу у чи јем су сло бод ном функ ци о ни са њу над ре а ли сти оп ти ми стич ки ви де ли пут ка 
пре о бра жа ју све та“ (ноВакоВић1995:377).

12 Пре те ри ва ње је оно што од ли ку је Ло тре а мо но во вер бал но по на ша ње јер у све му 
што пи ше има тан ден ци ју да па ро ди ра или шо ки ра, до са мог је зи ка (риФатер1984:10). Пре-
ма Ри фа те ру, Ло тре а мо нов текст је слу чај јед не „ге не ра ли зо ва не ка та хре зе“ (1984:27).
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Код Та ди ћа, та ко ђе, мо же мо ви де ти пре ва зи ла же ње по е зи је ви со ког 
мо дер ни зма, иде је це ло ви то сти, и по ја вљи ва ње пост мо дер ни стич ких тен ден-
ци ја упра во кроз фраг мен ти ра ност и дез ин те гра ци ју, кроз иро ни ју и па ро дију 
ка ко ми то ва из ли те ра ту ре, та ко и иде о ло шких ми то ва, као и кроз по бу ну 
про тив дог ма ти зма јед ног си сте ма. Пре о бра жај вла сти тог то на који је одго-
ва рао сли ка њу бе сти ја ри ју ма, и ње го во удва ја ње уво ђе њем по кај ног, мо ли-
тве ног и пла чев ног елемента, до при не ло је по ли фо ниј ском отва ра њу тек ста.

Уо че на слич ност на раз ли чи тим се ман тич ким ни во и ма, есте тич ким и 
по е тич ким, иде у при лог тврд њи да се сви из ра зи ти ства ра о ци са ми по везу-
ју и про на ла зе сво је прет ход ни ке и след бе ни ке ми мо хро но ло шких то ко ва 
исто ри је књи жев но сти. Та дић је на истим ме сти ма као и ње гов да ле ки пе-
снич ки пре дак ме њао по е тич ку па ра диг му. У ни зу по себ них аспе ка та њи-
хо ве по ду дар но сти, ле жи од го нет ка о мо гу ћем асо ци ја тив ном чи та њу исто-
ри је књи жев но сти, те по ве зи ва њи ма у срод ству по из бо ру. И Иси дор Ди кас 
и Но ви ца Та дић пред ста вља ју ау то ре ко ји сво јим де лом пре ва зи ла зе је дан 
а уно се дру ги по е тич ки мо дус. Ин спи ри са ни гно стич ком ви зи јом по стан ка 
све та и по ре кла зла у ње му, али и са мом иде јом по бу не, што је у крај њој 
ли ни ји и до зво ли ло ка ко про ме ну то на пе ва ња, та ко и при су ство оба то на 
у це ли ни опу са, ову дво ји цу пе сни ка по ве зао је и нео би чан лич ни пре о бра-
жај. То је мо жда по след ња по ме ну та, али ве ро ват но пр ва ка ри ка у лан цу 
срод но сти ко ји их по ве зу је. 
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Dr Je le na S. Mla de no vić

NO VI CA TA DIĆ’S PO E TIC WORLD MIR RO RED IN  
THE SONGS OF MAL DO ROR

S u m  m a r y

By di sco ve ring the af fi ni ti es among fic ti o nal worlds and plen ti ful bes ti a ri es of the 
two aut hors, La u tréamont and No vi ca Ta dić, this pa per tends to exa mi ne mul ti ple pro-
spects of lin king both the ir aut ho rial po e tics emer ged from the Eu ro pean ro man tic tra-
di tion, as well as the con tem po rary Ser bian po e try, and per so nal po e tic de ve lop ment and 
ge ne ses. An in tri gu ing turn and a chan ge of at ti tu de to wards the su bject mat ter can be 
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no ti ced in the la ter work of both aut hors. By dra wing the af fi nity li ne bet we en the tem-
po rally dis tant po e tics of ro man tic and con tem po rary Ser bian po e try, the de sin te gra ti ons 
of the do mi nant ar ti stic pa ra digms are no ti ced, and the ir al te ra tion with the new ones 
are sig na led.

As pri mary af fi ni ti es, we wo uld sin gle out the bes ti a ri es which re sem ble the me-
di e val Physi o lo gist, the apo calyptic in tro duc tion of gro te sque cre a tu res, the in si sten ce 
on ag gres sion and atro city of the world, the un canny na tu re of la ug hter, prin ci ple of 
synchro ni city, as well as the ele ments of gno stic doc tri ne.

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за ср би сти ку
je le na.mla de no vic @fil fak.ni.ac.rs
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Др Јасмина Н. Дражић

ЛЕК СИЧ КА КРЕ А ТИВ НОСТ КАО OБЕЛЕЖЈЕ СТИ ЛА  
У РО МА НУ ПА КАО ВЛА ДИ МИ РА ТА БА ШЕ ВИ ЋА*

На ма, ко ји смо учи ли ма тер њи је зик за вре ме ра та, 
че сто без ма те ре, је жи ли се.

(В. Та ба ше вић, За блу да Све тог Се ба сти ја на)

У ра ду се ана ли зи ра игра ре чи ма као стил ски по сту пак у рома-
ну Па као Вла ди ми ра Та ба ше ви ћа (2016), с ци љем да се иден ти фи-
ку ју основ ни твор бе ни ме ха ни зми но вих лек сич ких је ди ни ца, те 
њи хо ва праг ма тич ка, стил ска и естет ска функ ци ја. Пре до че ним број-
ним, те мат ски раз у ђе ним ис тра жи ва њи ма, ко ја су са мо ма ли део 
обим не свет ске ли те ра ту ре о лек сич кој кре а тив но сти и про дук тив-
но сти, утвр ђу је се те о риј ски оквир за ана ли зу и струк тур ну и/или 
са др жин ску кла си фи ка ци ју Та ба ше ви ће вих лек сич ких по и гра ва ња 
до би је них то тал ном екс церп ци јом из ро ма на Па као. Хи по те за је да 
ће пре на гла ше на функ ци ја ху мо ра ко ја се по сти же игром ре чи ма 
у овом функ ци о нал ном сти лу би ти за ме ње на ефек ти ма иро ни је, 
кон тра ста, ап сур да итд. 

Кључ не ре чи: лек сич ка кре а тив ност, про дук тив ност, игра ре-
чи ма, тво р ба ре чи, стил. 

1.уВоД. Ро ман Па као Вла ди ми ра Та ба ше ви ћа већ сво јим на сло вом 
на го ве шта ва рас по лу ће ност ово стра не и оно стра не ствар но сти, ко ја гра ви-
ти ра ка ха о су и тра гич ним ис хо ди ма и јед ну но ву, ме та- и ме ђу ре ал ност. 
Игром ре чи ма ау тор исто вре ме но гра ди дво стру ку ин тер пре та ци ју по ме-
ну тог на сло ва дез ин те гри шу ћи но ми на ци ју за по зна ти кон цепт ме ста веч-
не пат ње и стра да ња, ства ра ју ћи у чи та о че вој све сти но ви по јам по вр шних, 
раз је ди ње них, не а у тен тич них фе но ме на са вре ме ног дру штва и кул ту ре 

* Рад је на стао у окви ру на уч но и стра жи вач ког про јек та: Стан дард ни срп ски је зик: 
син так сич ка, се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми-
ни стар ство на у ке и тех но ло шког раз во ја Р. Ср би је. 
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(„Па као љу ба ви или „па каоˮ љу бав, па као људ ских од но са или „па каоˮ 
људ ски од но си, па као пи са ња или „па каоˮ пи са ње – кон стант не су клац-
ка ли це овог ро ма на ко ји не ра чу на на би ло ко ју дру гу ствар ност осим оне 
ко ју сам про из во диˮ (Pančić 2016)). 

Пред мет ово га ра да је сте иден ти фи ка ци ја не у о би ча је них, је дин стве них, 
но вих лек сич ких је ди ни ца у функ ци ји је зич ко-стил ског по ступ ка ко ји ма 
ау тор при бе га ва ка ко би рад њу, ли ко ве и по ја ве у ро ма ну вер ни је до ча рао, 
ожи вео их на дру га чи ји на чин, гра де ћи но ве ре чи, да ју ћи им дру гу фор му 
и зна че ње, раз гра ђу ју ћи их, ве зу ју ћи њи хо ве еле мен те у но ве це ли не. Ефе кат 
ко ји ова кве је зич ке игре, ино ва ци је, ин ди ви ду а ли зми, ефе мер ни ока зи о на-
ли зми иза зи ва ју код чи та о ца је сте пре до ми нант но ху мор, у ко јем се мо гу 
кри ти из не на ђе ње, ап сурд, кон траст, не при клад ност, под смех, пр кос итд. 
(уп. żyśKo 2017: 11; Gruner 1978). Сто га је је дан од за да та ка и раз от кри ти 
учи нак ко ји Та ба ше вић по сти же ова квим но вим је зич ким, али и ког ни тив-
ним по ступ ци ма и до ка за ти хи по те зу да се ова квим тво ре ви на ма на ди ла зи 
ху мор схва ћен у кла сич ном сми слу. 

Про це си у ли ко ви ма и ван њих но ми но ва ни су че сто не по сто је ћом, 
не инс ти ту ци о на ли зо ва ном, не кон со ли до ва ном лек си ком, при че му је очу-
ва на се ман тич ка мо ти ви са ност на ста ла раз ли чи тим твор бе ним по ступ ци ма. 
За то је дру ги за да так – кла си фи ко ва ти по ме ну те је зич ке је ди ни це пре ма (а) 
њи хо вој фор мал ној твор би, (б) зна чењ ским тран сфор ма ци ја ма и (в) по ет ском 
по ступ ку ко ји се по сти же њи хо вом упо тре бом. 

1.1. оауторуироМанууФункцијијезичкеанализе. Вла ди мир Та ба ше-
вић,2 до бит ник Ни но ве на гра де (2018) за ро ман За блу да Све тог Се ба сти ја на, 
из два ја се об ра дом веч них те ма у но вом ру ху, у осно ви ег зи стен ци ја ли стич-
ких, у кон тек сту ста рог ју го сло вен ског про сто ра у но вим ра зо ре ним ње го-
вим сег мен ти ма и то обич но из ви зу ре мар ги на ли зо ва них по је ди на ца. За 
ана ли зу ко ја се спро во ди у овом ра ду на ро чи то је зна чај на сле де ћа из ја ва 
ау то ра: „[...] цео жи вот ин те ре су је ме са мо је зик и да у ње му не што пран-
ги јам, на те жем, да жи вим у ње му, од ње га и због ње гаˮ (таБаШеВић 2016). 
У ана ли зи ра ном ро ма ну Па као (2016) мла ди писaц Емил, сум њи чав, изо-
ло ван, не га тив них осе ћа ња пре ма се би, дру ги ма и све ту око се бе, при хва та 
се књи жев ног по ду хва та – бе ле жи и књи жев но у мет нич ки уоб ли ча ва ис по-
вест уми ру ћег вој ног ли ца Фрој да, ру га ју ћи му се, за ви де ћи му на де вој ци 
ко ја га не гу је, а са ко јом, он, Емил, ула зи у емо тив ну ве зу, и ко ју на кра ју, 

2 Вла ди мир Та ба ше вић при па да мла ђој ге не ра ци ји пи са ца на на шим про сто ри ма. 
Ро ђен је 1986. го ди не у Мо ста ру под име ном Вла ди мир Бо шњак-Та ба ше вић, и са мо ове три 
од ред ни це до вољ не су да би се до не кле раз у ме ла ње го ва да ља те мат ска и жан ров ска опре-
де ље ња. Већ је пр ви ро ман Ти хо те че Ми си си пи (2015) био у ужем из бо ру за Ни но ви на гра ду. 
Та ба ше ви ћев ан га жман, пре све га у до ме ну кла сних од но са у дру штву, не оста је са мо на 
па пи ру, он по сто ји и у жи вом ме ди ју, на ин тер нет ском пор та лу Пре зупч. Осим Ни но ве на-
гра де, до бит ник је и на гра де за при чу Рат у окви ру Би бер фе сти ва ла и на гра де Мир ко Ко вач 
за нај бо љег мла дог пи сца. Жи ви у Бе о гра ду. 
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пси хо ти чан, па ра но и чан, де пер со на ли зо ван – уби ја. Ка ко при ме ћу је Ја сми на 
Ах ме та гић (2020: 15), овај се од нос и тра ги чан рас плет укла па у ар хе тип ски 
обра зац – мај чин син уби ја оче ву ћер ку, до да ју ћи:

„Је ди на ре ал ност до ко је чи та лац до спе ва је сте уну тра шњи свет 
при по ве да ча, а Емил је изо ло ван и пре пла вљен не га тив ним осе ћа њи ма 
ко је је два кон тро ли ше. Та ко све ту ђе при че рас тва ра у сво јој апри ор ној 
схе ми ства ри, и ка зу ју ћи о уби лач ком ка па ци те ту дру гих, и твр де ћи да 
је то уни вер зал на исти на, за пра во у исти мах раз от кри ва и ма ски ра 
вла сти ти по глед на свет“ (ahMetaGić 2020: 15).

Па као љу бав ко ре ли ра са љу ба вљу у Еми ло вој гла ви па се та ко и па као 
„гене ра циј ских раз ли ка, по ро дич них ре ла ци ја, не ра зу ме ва ња и не мо гућ но сти 
истин ског љу бав ног су сре таˮ (раткоВић 2016) уоб ли ча ва у ову ха мле тов ски 
тра гич ну при чу, али без ка тар зич ног кра ја, без из ла за или оп ти ми зма. 

У ро ма ну од укуп но 183 стра не иден ти фи ко ва но је 95 при ме ра у ко ји ма 
се бе ле жи не ки вид је зич ког по и гра ва ња, од оних на ни воу ре чи – сли ве-
ни ца (нпр. све ћа ње < све ћа + се ћа ње), пре ко се ман тич ки но вих ре чи на ста-
лих фо нет ским по ме ра њи ма и слич но сти зву ча ња и зна че ња (нпр. пти чи це 
пти ча ју), или пре се ман ти за ци је (о че му смо ма ло пре не што пи сну ли), до 
скра ћи ва ња (бол ни чар ка без чар ке), до оних на ни воу ре че ни це или ко ло-
ка ци је – раз об ли ча ва ња иди о ма ти зо ва них спо је ва и кон вер зи је (ма ло су тра 
ре кох, ма ло су тра – ве ли ко ју че; че као је де те пу ним плу ћи ма), те ве за них 
ко ло ка ци ја (а не ве ру јем ни у вр хо ве, би ло вр хо ве је зи ка или ко је год дру ге). 

На кон пој мов но-ме то до ло шких раз ма тра ња (1.2), ко ја се ти чу лек сич-
ке кре а тив но сти и про дук тив но сти, по ну ђе них у број ним ис тра жи ва њи ма, 
а у функ ци ји иден ти фи ка ци је и раз у ме ва ња игре ре чи ма у стил ски и жан-
ров ски раз ли чи тим оства ре њи ма и сме шта ња ана ли зи ра ног по ступ ка у 
ро ма ну Па као у ши ри те о риј ски кон текст, да ље се пре до ча ва ју функ ци је и 
ефек ти лек сич ке кре а тив но сти (1.3). У дру гом одељ ку да је се кра так су мар-
ни осврт на лек сич ку кре а тив ност у бе ле три сти ци, из угла жан ра и пре во-
ђе ња, да би се кључ ни део ра да – кла си фи ка ци ја и се ман тич ко-твор бе на и 
стил ска ана ли за Та ба ше ви ће вих лек сич ких тво ре ни ца пред ста ви ла у тре ћем 
одељ ку. Ово ме сле де за кључ не на по ме не и смер ни це за да ља ис тра жи ва ња 
нео ло ги за ма у кон тек сту сти ла, ефе ка та и функ ци ја ко ји се по сти жу њи хо-
вом упо тре бом, те лек сич ке кре а тив но сти као ди фе рен ци јал не цр те ме ђу 
функ ци о нал ним сти ло ви ма, књи жев ним ро до ви ма и жан ро ви ма, у срп ском 
је зи ку, али и на ме ђу је зич ком пла ну. 

1.2.ПојМоВноМетоДолоШкиокВиристражиВања. У окви ру нео ло ги је, 
у ан гли стич кој ли те ра ту ри, го во ри се о фе но ме ни ма име но ва ним: лек сич ка 
про дук тив ност, лек сич ка кре а тив ност, ди на мич ка лек си ко ло ги ја или лек-
сич ки ди на ми зам (уп. Munat 2007). Про дук тив ност се обич но раз у ме, ка ко 
на во ди Ан то а не та Ре нуф, као про цес ства ра ња ре чи од по сто је ћих лек се ма, 
при че му про дук тив на реч под ле же гра ма тич ким и твор бе ним пра ви ли ма 
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ка ко би се ство ри ле но ве ва ри јан те (renouF 2007: 63). У сво јој пак ана ли зи 
Tra cing le xi cal pro duc ti vity and cre a ti vity in the Bri tish Me dia: ‘The Chavs and 
the ChavNots’, ау тор ка кон ста ту је да прак са по ка зу је да овај про цес тре ба 
схва ти ти ши ре и ма ње кру то у од но су на оно што под ра зу ме ва тер мин 
твор ба ре чи или флек си ја. С дру ге стра не, Л. Лип ка (liPKa 2002, 2007), го-
воре ћи о про це су про ши ре ња лек си ко на и од ре ђу ју ћи га као ди на мич ку лек
си ко ло ги ју (до слов но) (dyna mic le xi co logy), или лек сич ки ди на ми зам, како се 
чи ни при клад ни је у срп ском је зи ку, а осла ња ју ћи се на Тур ни је о ву (tournier 
1985: 51) кла си фи ка ци ју ма кро ме ха ни за ма за на ста нак лек сич ких ино ва ци ја, 
иден ти фи ку је сле де ће мо де ле: 

• нео ло ги зми или се ман тич ке тран сфор ма ци је, метафoра или ме то ни ми ја,
• мор фо се ман тич ки нео ло ги зми на ста ли ме ха ни зми ма твор бе ре чи, 
• мор фо ло шки нео ло ги зми (про це си ре дук ци је, блен ди или акро ни ми је), 
• спо ља шњи нео ло ги зми на ста ли у про це су по зајм љи ва ња. 

У том сми слу, Лип ка кре а тив ност и про дук тив ност раз у ме као си но ни-
ме иа ко не ис кљу чу је и дру га чи ја ту ма че ња (Bauer 1983: 63), тј. ви ђе ње да се 
про дук тив ност од но си на пра ви ла за на ста нак нео ло ги за ма, док се кре а тив-
но шћу та пра ви ла ме ња ју и на ру ша ва ју3. 

Кре а тив ност за Ро ба По у па (PoPe 2005) ко ре ли ра са по ла зи шти ма фор-
мал не гра ма ти ке Но а ма Чом ског, а ко ја се ти чу спо соб но сти да се про из ве-
де нео гра ни чен број ре че ни ца утвр ђе ним ни зом гра ма тич ких пра ви ла и 
огра ни че ним бро јем ре чи. У до ме ну лек си ке, ова ква ино ва тив ност, тј. кре-
а тив ност је сте тра јан про цес у ко јем се го вор ник или пи сац осла ња на ко-
на чан број по сто је ћих еле ме на та од ко јих на ста је бес ко на чан број све жих 
и ма што ви тих ре ше ња. При то ме, ка ко на во ди ау тор, кре а тив ност ни је са мо 
про из вод ге ни јал но сти твор ца ино ва ци је, не го је то про цес ко ји укљу чу је 
ин тер ак ци ју из ме ђу го вор ни ка ко ји (ре)ком би ну је од ре ђе не је зич ке је ди ни-
це и слу ша о ца ко ји зна че ње (ре)кон стру и ше, осла ња ју ћи се ка ко на је зич ка 
та ко и на со ци о кул тур на зна ња. 

У до ме ну ког ни тив них про це са, кре а тив ност се ве зу је за ства ра ње но вих 
лек се ма ко ји ма се но ми ну ју но ви или ста ри кон цеп ти, при че му се ин те гри шу 
иде је у на шем кон цеп ту ал ном си сте му ко је прет ход но ни су би ле по ве за не 
(laMB 1988: 205). Дру гим ре чи ма, овим се про це сом ства ра ју но ве асо ци ја-
ци је из ме ђу кон це па та за сно ва них на слич но сти, ана ло ги ји или су сед но сти 
(BenczeS 2006: 7). 

Сво де ћи кра так пре глед ли те ра ту ре о фе но ме ни ма је зич ке про дук тив-
но сти, је зич кој кре а тив но сти, ди на мич ке лек си ко ло ги је, да је се де фи ни ци ја 
сва ке од наве де них по ја ва, по ла зе ћи од ста но ви шта ко ја да ју Ба у ер, Лем, Де-
ла ба сти та и Лип ка:

3 Ба у ер (1983: 63) де фи ни ше кре а тив ност као „спо соб ност из вор ног го вор ни ка да про-
ши ри је зич ки си стем на мо ти ви сан, али не пред ви дљив на чин ,ˮ док је про дук тив ност „ино-
ва ци ја на чи ње на по сто је ћим пра ви ли ма .ˮ 
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• је зич ка про дук тив ност је сте про цес на стан ка но вих ре чи при че му се 
ко ри сте фор мал на и са др жин ска пра ви ла да тог је зи ка (нпр. тво р ба род-
но сен зи тив них име но ва ња за ни ма ња и ти ту ла: до центки ња, као сту
дентки ња);

• је зич ка кре а тив ност је сте про цес ства ра ње но вих лек се ма ин те гра ци-
јом иде ја у на шем кон цеп ту ал ном си сте му, при че му из вор ни го вор ник 
про ши ру је је зич ки си стем на мо ти ви сан, али не пред ви дљив на чин 
(нпр. па ра но је ви тр че мо јом гла вом);

• лек сич ки ди на ми зам је сте фе но мен ко ји нат кри љу је прет ход на два фе-
но ме на и под ра зу ме ва сва ки об лик про ши ре ња лек си ко на рас по ло жи вим 
твор бе ним по ступ ци ма. 
1.3. ФункцијеиеФектијезичкекреатиВности.По и гра ва ње је зи ком ре зул-

тат је, из ме ђу оста лог, ево лу тив ног раз во ја људ ске вр сте и као пси хо ло шко-
-емо тив ни еле мент на ста је ком плек сним ког ни тив ним про це си ма. Сто га се 
лу дич ка функ ци ја је зи ка че сто увр шта ва у Ја коб со но ву (1960) кла си фи ка ци ју 
функ ци ја је зи ка (уз рефе рен ци јал ну, по ет ску, емо тив ну, ко на тив ну, фа тич-
ку и ме та је зич ку)4 (уп. lalićKrStin 2018: 328). У обим ној ли те ра ту ри о игри 
ре чи ма5 (wor dplay), овај фе но мен ис пи ти вао се на кор пу су но вин ских тек сто-
ва, ма хом иде о ло шке, пре све га по ли тич ке при ро де, огла са, у елек трон ској 
ко му ни ка ци ји, књи жев ним оства ре њи ма, углав ном на уч но фан та стич не 
при ро де, деч јој ли те ра ту ри или у ани ми ра ним оства ре њи ма, при че му су 
по сма тра не фор мал не и/или са др жин ске ка рак те ри сти ке игре ре чи ма, у 
кон тек сту со ци о лин гви сти ке, праг ма ти ке, пре во ђе ња, ког ни тив не лин гви-
сти ке и ефе ка та ху мо ра, иро ни је, кри ти ке итд. 

Игру ре чи ма спе ци фи ку ју дру га чи је ка рак те ри сти ке не го што је то 
слу чај са стан дард ним је зи ком, тј. за јед нич ким ко дом, за чи ју се успе шну 
и ва ља ну упо тре бу ве зу ју кон вер за ци о не мак си ме (уп. Grice 1975), мак си ме 
ко о пе ра тив но сти (пре маleech 1983 и др.) или хи пер мак си ме је зич ке кон-
вер за ци је (пре ма Keller 1994) (żyśKo 2017: 5). У ве зи с тим, мо же се ре ћи да 
је ди фе рен ци јал на функ ци ја од ли ка по сма тра ног лек сич ко-ког ни тив ног ко-
му ни ка тив ног по ступ ка и при пи су ју му се три по себ не ка рак те ри сти ке: 
слич ност об ли ка (eнгл. si mi la rity of forms), дво знач ност (eнгл. am bi gu ity) и 
ху мор (eнгл. hu mo ur) (żyśKo 2017: 5), те се под игром ре чи ма под ра зу ме ва ју 
„раз ли чи те тек сту ал не по ја ве у ко ји ма су струк тур на обе леж ја упо тре бље-
них је зи ка ис ко ри шће на да би се по сти гла ко му ни ка тив но зна чај на кон-

4 Осим што се је зи ком пре но се ин фор ма ци је, из ра жа ва ју ста во ви или осе ћа ња, ус по-
ста вља или одр жа ва ко му ни ка ци ја итд., њи ме се и по и гра ва, за ба вља. Лу дич не аспек те упо-
тре бе је зи ка раз ли чи ти ау то ри по ве зу ју с не ким Ја коб со но вим функ ци ја ма (с ме та је зич ком 
и емо тив ном KullMan 2015: 52–53); с ме та је зич ком (yaGuello 1998; KaBateK 2015: 221–222) 
итд. 

5 По сту пак по и гра ва ња ре чи ма у срп ском је зи ку фор ма ли зу је се и као игра ре чи ма 
(где је до пу на у фор ми ин стру мен та ла са зна че њем објек та), док, у уо би ча је ном, ло шем спо-
ју игра ре чи, ова до пу на ре фе ри ше на аген тив ност ре чи и у фор ми је су бје кат ског ге ни ти ва. 



266

фрон та ци ја две ју (или ви ше) је зич ких струк ту ра, с ви ше или ма ње слич ним 
фор ма ма и ви ше или ма ње раз ли чи тим зна че њи маˮ (delaBaStita 1996: 128)6.

На ово се на до ве зу је естет ска функ ци ја ис ка за ног, ко ја се по сти же 
игром ре чи ма, кроз ко ју је зик оства ру је и емо тив ну функ ци ју јер „од нос 
по ру ке пре ма ван је зич кој ствар но сти – тј. ре фе рен ци јал на функ ци ја је зи ка 
[...] – по сто ји са мо у на ро чи том, суп тил ном об ли куˮ (KliKovac 2008: 328). 
Ово ва жи и ка да је ис каз пот пу но ли шен озна че ног (пре ма Со си ру фр. sig
ni fié, лат. sig na tum)7, ка да се пи сац (пе сник) осла ња на зву ча ње и ого ље ним 
скло пом гла со ва, озна чи те љем (пре ма Со си ру фр. sig ni fi ant, лат. sig nans) 
пре но си су бјек тив ни са др жај, „свим бо гат ством сво јих звуч них ре ги ста ра, са 
сво јом бо га том хро мат ском ска ломˮ (Kiš 1981: 241–242; уKliKovac 2008: 322).

Го во ре ћи о ста ту су нео ло ги за ма у лек сич ком си сте му срп ског је зи ка, 
с фо ку сом на пра во пи сним ре ше њи ма но ве лек си ке у ме ди ји ма, Рај на Дра-
ги ће вић (2020: 77–89) из но си пре глед уче ња и ста во ва пре ма овом пе ри фер-
ном лек сич ком сло ју. Уви дом у сла ви стич ку ли те ра ту ру и ана ли зи ра ју ћи 
лек си ку ко ја је ве за на са мо за ак ту ел ни дру штве ни тре ну так, ау тор ка наводи 
да „ма три ца мно гих нео ло ги за ма у срп ском је зи ку пра ти сле де ће трен до ве: 

екс пре си ви за ци ја → пе јо ра ти ви за ци ја → ба на ли за ци јаˮ8. 

Ако се узме у об зир да су пред мет ана ли зе би ли ока зи о на ли зми ти па 
пингпонг ди пло ма ти ја, би ки ни сту ди ја, то јо тама фи ја итд., с ци љем са гле-
да ва ња до ми на ци је ана ли ти зма или син те ти зма у сло вен ским је зи ци ма када 
су у пи та њу стра не, пре све га ре чи из ен гле ског је зи ка и ре флек то ва ња да-
тог фе но ме на на ор то граф ска ре ше ња, ова кав став је оправ дан. Иа ко ма ње-
-ви ше кре а тив не тво ре ви не, оне ни су пред мет ана ли зе у овом ра ду бу ду ћи 
да при па да ју дру гом функ ци о нал ном сти лу у од но су на бе ле три сти ку, где 
су и мо ти ви и ефек ти да тог фе но ме на у функ ци ји естет ског и ког ни тив но-
-емо тив ног до жи вља ја. 

2.језичкакреатиВностуБелетристици.Ис тра жи ва ње Џу дит Му нат9 
(Munat 2007: 163–182) о је зич кој кре тив но сти као стил ском мар ке ру по слу-

6 “va ri o us tex tu al phe no me na in which struc tu ral fe a tu res of the lan gu a ge(s) used are ex-
plo i ted in or der to bring abo ut a com mu ni ca ti vely sig ni fi cant con fron ta tion of two (or mo re) 
lin gu i stic struc tu res with mo re or less si mi lar forms and mo re or less dif fe rent me a nings” (dela
BaStita 1996: 128). (Пре ве ла Ј. Д.)

7 Д. Кли ко вац (2008) оправ да но по ла зи од ове Со си ро ве ди хо то ми је у ана ли зи Ан-
дри ће ве пе сме Ли ли Ла лу на.

8 Ре зул тат ба на ли за ци је ау ро ка са гле да ва на сле де ћи на чин: „Глав на тен ден ци ја у 
мо ти ва ци ји за на ста ја ње но ве лек си ке је сте те жња ка екс пре сив ном из ра жа ва њу. Циљ екс-
пре си ви за ци је но во на ста ле лек си ке нај че шће је обез вре ђи ва ње (пе јо ра ти ви за ци ја) љу ди, 
иде ја, пој мо ва итд. Пе јо ра ти ви за ци ја се нај е фект ни је по сти же из на ла же њем мо ти ва ци је у 
ре чи ма ко је озна ча ва ју вул гар не и ба нал не са др жа јеˮ (ДрагићеВић 2020: 77). 

9 Џу дит Му нат уред ни ца је збор ни ка: Munat, J. (ed.) (2007). Le xi cal Cre a ti vity, Texts and 
Con texts. Am ster dam, Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany.
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жи ће као илу стра ци ја кључ них та ча ка овог фе но ме на у бе ле три сти ци и усме-
ри ће са гле да ва ње фор мал них и са др жин ских свој ста ва је зич ко-стил ских 
по сту па ка у ро ма ну Па као, без об зи ра на жан ров ско не по кла па ње. С на ме-
ром да иден ти фи ку је мо ти ва ци ју упо тре бе кре а тив не игре ре чи ма у на уч ној 
фан та сти ци и деч јој књи жев но сти, ау тор ка тра га за од го во ром на пи та ње 
да ли се овим по ступ ком мо же иден ти фи ко ва ти жан ров ска ди фе рен ци ја ци ја. 
У ве зи с тим за кљу чу је да се ја сно уо ча ва ме ђу жан ров ска раз ли ка – у на уч ној 
фан та сти ци пре те жно се ко ри сте псе у до на уч не сло же ни це ко је ре фе ри шу 
на ве ро до стој ност (te le por ta tion, wor ldlets, ple xo ne u ro nics), док су у деч јој 
књи жев но сти ве ћи на кре а тив них тво ре ни ца фо но ло шки мо ти ви са не и упо-
тре бље не су да се по стиг не лу дич ки ефе кат (bab ble ment, scrum plet, mur der ful). 
Ау тор ка aнализира: уло гу кон тек ста, пра ви ла твор бе ре чи у по ме ну тим жан-
ро ви ма, тек сту ал не функ ци је ових ре чи, те њи хо во ме сто у гра ма тич ком си-
сте му. Иденти фи ку је сле де ће твор бе ве не ме ха ни зме у на уч но фан та стич ном 
жан ру: 

• блен да + абре ви ја ци ја (simcon, rel pol); 
• ком би но ва на твор ба + сло бод на мор фе ма (au tos ho vels), 
• сло же ни це (skypi lot), 
• (псе у до)де ри ва ци ја (con fes si o na tor), 
• но во знач ни це (neo se mes) ( ja lopy (a one-man-dri ven spa ce ship)), 
• ана лог не тво ре ни це (un mar sed), 
• стра не ре чи, по су ђе ни це (Mag na Ma ter), 
• фра зне и ре че нич не ре дук ци је ( fam nex do (fa mily next do or)), 
• звуч не ими та ци је (фо но ло шки мо ти ви са не) (ta a a a anggg), 
• ме та фо ра и ме то ни ми ја (whe el (a ve hic le)), 
• се ман тич ке и гра ма тич ке ре ка те го ри за ци је (the text in qu i red); 
• раз не тво ре ни це (psi – 23. сло во грч ког ал фа бе та = пси хо ки не за и ESP 

(= ex tra sen sory per cep tion)).

Ова кла си фи ка ци ја по слу жи ће као осно ва за по де лу твор бе них ме ха-
ни за ма у ро ма ну Па као, али с оче ки ва ном раз ли ком јер је у пи та њу дру ги 
жа нр. 

Из на ве де ног до ла зи се и до сле де ћег пи та ња – ка ко пре во ди ти ова кве 
ре чи а да се за др же, што је ви ше мо гу ће, ефек ти и функ ци је ко је је ау тор 
учи тао у њих, на шта, вр ло упу ће но, од го ва ра Гор да на Ла лић Кр стин ана-
ли зи ра ју ћи дис то пиј ске ро ма не Ол ду са Хак сли ја Вр ли но ви сви јет (1998) и 
Мар га рет Атвуд Ан ти ло па и ко сац (2004) и Го ди на по то па10 (2013), при 
че му по сма тра ори ги нал и пре во ди о че ва ре ше ња. За кљу чу је да су све тро је 
пре во ди ла ца би ли све сни сло же но сти за дат ка ка да је у пи та њу игра ре чи ма, 
ње них ко му ни ка тив них ефе ка та, те су по ку ша ли по но во да је ство ре у пре-

10 Hux ley, A. (1994). Bra ve New World. Lon don: Fla min go; At wo od, M. (2003). Oryx and 
Cra ke. New York: Nan A. Ta le se; Do u ble day; At wo od, M. (2009). The Year of the Flood. New York: 
Nan A. Ta le se; Do u ble day.
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во ди ма, при ме њу ју ћи исте струк тур не ме ха ни зме. Дру га мо гућ ност је при-
бе га ва ње но вим лу дуч ким сред стви ма, „до ка зу ју ћи став Р. Бу гар ског да је 
„сав пре вод тво ре ви наˮ (BuGarSKi 1997: 236)ˮ (lalićKrStin 2018: 343). Ау тор-
ка уви ђа и на чел ни ути сак о раз ли чи тим по ступ ци ма у ро ма ни ма дво је ауто-
ра ка да је у пи та њу игра ре чи ма – М. Атвуд лу дич ност по сти же у ве ћи ни 
слу ча је ва и об ли ком и зна че њем ре чи, док се Хак сли ви ше по и гра ва зна че-
њем, нео се ман ти за ци јом. 

У кон тек сту по ме ну тих ана ли за отва ра се пи та ње ко ји би еле мен ти 
зна че ња оста ли не пре во ди ви/не пре ве де ни и ко јим би се се ман тич ко-де ри-
ва ци о ним ме ха ни зми ма при бе гло ка да су у пи та њу Та ба ше ви ће ве лек сич ке 
тво ре ви не, као нпр.: па ра но је ви (па ра но ја + но је ви), све ћа ње (све ћа + се ћа ње), 
на ши оче ви не та ко оче вид ни, ис пра вља ти кри ве Ду на ве и Дри не итд. На да ље 
ће се кла си фи ко ва ти гра ђа при ку пље на то тал ном екс церп ци јом у ро ма ну 
Па као и са гле да ти твор бе не и/или се ман тич ке ка рак те ри сти ке из дво је них 
лек сич ких је ди ни ца – на ни воу ре чи и на ни воу ре че ни це, на рав но, у ши рем 
ре че нич ном кон тек сту. 

3.ПакаоилексичкакреатиВностВ.таБаШеВића.У ана ли зи ко ја сле ди 
при ме ри су кла си фи ко ва ни у две ску пи не – пре ма то ме да ли је про дукт 
кре а тив но сти реч или ре че ни ца. Да ље се ове јед но чла не или ви шеч ла не 
је ди ни це гра на ју пре ма је зич ком ни воу ана ли зе: твор бе ни, лек сич ки, дис
курс ни или праг ма тич ки и стил ски, ка ко би се утвр ди ло ко јем од по сту а ка 
ау тор нај че шће при бе га ва. Ја сно је да је ефе кат ко ји се по сти же на свим 
је зич ким ни во и ма до ми нант но стил ски јер се ра ди о књи жев но у мет нич ком 
сти лу. У окви ру ове две ску пи не (реч или ре че ни ца) и је зич ком ни воу ко јем 
при па да про дукт је зич ког по и гра ва ња, иден ти фи ку ју се је зич ки, стил ски 
или праг ма тич ки ме ха ни зми кре а тив но сти. 

3.1. речкаоПроДукткреатиВности.У окви ру ове ску пи не раз ли ку ју се 
по ступ ци дез ин те гра ци је, сли ва ња, де ри ва ци је, ре се ман ти за ци је ре чи, ко ји 
има ју до дир них та ча ка и гра ни це ме ђу њи ма ни су кру те. Осим то га, ови се 
по ступ ци раз ли ку ју пре ма је зич ком ни воу и ти ме – ана ли зе и ефе ка та ко ји 
се њи ма по сти жу. Та ко се у по ступ ку дез ин те гра ци је уо ча ва дис курс ни или 
праг ма тич ки ни во, у про це су сли ва ња и де ри ва ци је ра ди се о твор бе ном 
ни воу, док се ре се ма ти за ци ја ти че нај ви ше лек сич ког аспек та. Са гле да ће се 
ко јем по ступ ку ау тор нај че шће при бе га ва у сво јој кре а тив но сти. 

3.1.1.Дезинтеграцијаречи. Дис курс ни ни во ана ли зе. По сту пак раз два ја-
ња ре чи на две сми са о не це ли не ре дак је у ана ли зи ра ној гра ђи, али је зна-
ча јан јер је и сам на слов име но ван овим по ступ ком. Па као је по сто је ћа реч 
у срп ском је зи ку, обе од ње на ста ле та ко ђе – две пар ти ку ле па и као. Вред-
но је спо ме ну ти ре зул тат овог це па ња јер се до би ја јед на од кључ них ре чи 
у ро ма ну, а то је пар ти ку ла као ко ја упу ћу је на обез вре ђи ва ње опи са них 
фе но ме на и, ши ре, на јед ну каокул ту ру. У ен гле ском је та ко ђе li ke као дис-
курс на пар ти ку ла би ла пред мет мно гих ис тра жи ва ња, обич но у је зи ку мла дих, 
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те је кон ста то ва но, из ме ђу оста лог, да она, као праг ма тичка огра да, има 
„зна чај не се ман тич ке ефек те на ту ма че ње ис ка за, кван ти фи ка ци је и усло ва 
исти не [...] ње на је по ја ва праг ма тич ке при ро деˮ (SieGel 2002: 48). У ро ма ну 
се на ла зе ова кви при ме ри у ко ји ма као пре у зи ма функ ци ју дис курс ног марке-
ра ко ји уно си зна че ње су прот но од оно га ко је би ре че ни ца има ла без ње га:

• Фројд је, као, пла као, а ја сам, као, слу шао. (17)
• по ку ша ва да осво ји вр хо ве свог је зи ка на ко јем му је, као, за пе ло не ко 

се ћа ње, не што пре о ста ло ње го вог жи во туљ ка је на том вр ху, као, за дрх-
та ло. (21) 

• Па као на пи сао сам не што, као о Фрој ду (129)

Реч ца па у ком би на ци ји са као овој пар ти ку ли уно си се ман тич ку ком-
по нен ту окле ва ња. 

Дез ин те гра ци ја на ла зи се и у при ме ру у ко јем се раз два ја њем не га ци је 
од гла го ла до би ја са свим дру га се ман ти ка, али се и по сти же ефе кат из не над-
но сти и да ва ња дру гог сме ра за по че те ре че ни це:

• Али та ко мо ра да се од ра ста, ми сли ти хо ма ти, и не ста је, не ста је да 
ми сли. (144)
3.1.2. слиВање. Твор бе ни ни во ана ли зе. По се бан про цес твор бе ре чи, у 

по след ње вре ме ве о ма про дук ти ван, опи си ван је из ког ни тив но лин гви стич-
ког и со ци о лин гви стич ког угла, a као ре зул тат има но ве ре чи (сли ве ни це 
или блен де) на ста ле раз ли чи тим ком би но ва њем де ло ва по сто је ћих ре чи. У 
број ним ра до ви ма Р. Бу гар ског по све ће ним сли ве ни ца ма11 уо ча ва се чи тав 
спек тар мо де ла сли ва ња, ма да овај ау тор на во ди да су у би ти сви мо де ли 
са мо ва ри ја ци је на исту те му: „сли ва ње две ју ре чи, це лих или у де ло ви ма, 
а у ра зним ти по ло шким ва ри јан та ма, у но ву це ли нуˮ (BuGarSKi 2019: 127). 
Да ова кав кре а тив ни је зич ки по сту пак ни је ве зан са мо за савре ме но до ба 
не го су га ра би ли ау то ри и ра ни је, те је ти ме на не ки на чин уни вер за лан и 
вре мен ски и про стор но, све до чи за па жа ње Т. Пр ћи ћа: 

„Овај твор бе ни по сту пак во ди по ре кло из ен гле ског је зи ка, ње гов 
први кре а тив ни екс пло а та тор и глав ни про па га тор био је Лу ис Ка рол 
(Le wis Car roll), књи жев ник ко ји је 1871. го ди не, у свој дру ги ро ман о 
Али си, Thro ugh the Lo o kingGlass, and What Ali ce Fo und The re (код нас 
пре ве ден, ко ли ко се мо гло утвр ди ти, на чак шест на чи на), укљу чио и 
текст сво је не сми сле не пе сме (енгл. non sen se po em), под та ко ђе не сми сле-
ним на сло вом Jab ber wocky. У тој пе сми све ту су на јед ном ме сту би ли 
пред ста вље ни број ни но ви узор ци сли ве ни ца, чи ме је љу ди ма у ру ке 
да та но ва је зич ка играч ка, (са) ко јом се играју и дан-да насˮ (Prćić 2020: 
477–478).

11 Ау тор се овом про бле ма ти ком ба ви ду ги низ го ди на, а при ме ри ко је при ку пља и 
реч нич ки те мат ски уоб ли ча ва, по ти чу из раз го вор ног је зи ка, по ли тич ког дис кур са, жи вог 
је зи ка мла дих, огла са итд. Ин спи ри са ни су нај кре а тив ни јим лек сич ким сло јем – жар го ном. 
У том сми слу при ме ри из бе ле три сти ке оста ју из ван ин те ре со ва ња овог ау то ра. 
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У бе ле три сти ци се на ла зе дру га чи ји при ме ри јер је њи хо ва и функ ци ја 
и ефе кат ко ји се њи ма по сти же дру га чи ји. У ро ма ну Па као на ла зе се сле-
де ћи при ме ри сли ве ни ца:

• Па ра но је ви тр че, ју ре мо јим ми сли ма, хи ља де злат них па ра но је ва јур ца 
на све стра не (11);

• Био сам са свим сум њи чав и на рав но да су ми бар два па ра но ја... по са-
ди ла си ја сет ја ја (26);

• ту сво ју скло ност гле да ња у све ћу, пу ков ник зо ве – све ћа ње (13);
• Он ми је при чао о сво јој по е зи ји и о то ме до че га је све до шао све ћа ју ћи 

(се) (15);
• ... а про ле ће се и та да на ја вљи ва ло као и увек, не ким стра хом и ра до шћу 

упле те ним у ки ку ко ју сам звао ки ко сла ва (87);
• Ана се од мах, трк ми це, упле ла ка ко је ста рац гад у сво јој би ти (112);
• Јед на реч, на по кон и на по клон на ма, су ма си шав ши шми ши, јед на реч 

ето прав да ту то ну ге ла на мо јој гла ви (150);
• А где је тет ка, ме ни ми сао, је дан су ма си шав ши шмиш про ле ти, имам 

то ну ге ла, где је Ани на тет ка? (151).

Без пре тен зи је да се ана ли зи ра сва ка сли ве ни ца и ме ха ни зам ње ног 
на ста ја ња, јер је про зир на се ман ти ка ње них еле ме на та, ов де са мо тре ба 
ис та ћи не ко ли ко опа жа ња у ве зи с пи шче вим по ступ ком и стил ском функ-
ци јом сли ве ни ца. 

О фе но ме ну се ћа ња на до га ђа је о ко ји ма го во ри Еми лу, на ра тор Фрој-
да ка рак те ри ше као кре а тив ног и сам про цес ре ми ни сцен ци ја уз све ћу зо ве 
све ћа ње, а ау тор том реч ју от кри ва чи та ву ча ро ли ју сли ва ња и ка же:

„Ка да би на ма, обич ним смрт ни ци ма, не ко дао да се за ми сли мо 
над том реч ју, ми би смо, нај ве ро ват ни је, пр во по ми сли ли да је то не ка-
кав асо ци ја тив ни спој, не што из ме ђу се ћа ња и све тло сти све ће, не што 
о то ме ка ко се ћа ње бље сне по пут све ће и он да осве тли уну тра шње про-
сто ре у ко ји ма сто ји не што што је мрак за бо ра ва по јеоˮ (13).

Овом је лек се мом ау тор осли као це лу јед ну ком плек су по ја ву, уно се ћи 
ве што и кре а тив но са мо је дан глас /в/ у по сто је ћу реч се ћа ње, те је да љом 
де ри ва ци јом са чи нио и гла гол, све ћа ти се, да ју ћи чи та о цу ап стракт ну сли-
ку ми сли оба сја них сја јем пла ма све ће. 

Па ра но ич ни при по ве дач сво јим нео сно ва ним слут ња ма да је ни ма ло 
слу чај но фор му огром них пти ца – но је ва, те но вом реч ју, ко ја ал тер ни ра у 
твор би кад је у пи та њу гра ма тич ки број: па ра ној / па ра но је ви – пре до ча ва 
чи та о цу те скоб ну сли ку мно штва не при јат них пти ца ко је ју ре у ми сли ма, 
у гла ви и при бли жа ва под јед на ко те шко ста ње пси хо ло шке ра стро је но сти. 
Опет је сли ка жи ва, ни ма ло ле па, оста вља за стра шу ју ћи ефе кат под јед нак 
до жи вља ју екс пе ри јен се ра, ко јем су пси хо тич на ста ња, ми сли, осе ћа ња до-
би ла ујед но фор му ве ли ких и те шких но је ва.
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3.1.3. ДериВација.Твор бе ни ни во ана ли зе.За раз ли ку од прет ход них при-
ме ра, ове ко ва ни це као мо тив ну реч има ју твор бе ну осно ву од по сто је ће, 
пре по зна тљи ве ре чи у срп ском је зи ку, а ефе кат нео ло ги зма по сти же се но-
вом ком би на ци јом ове осно ве с по сто је ћим су фик си ма. Но, ино ва ци ја се 
кри је у не пред ви дљи вом спа ја њу осно ве и су фик са, чи ме се до би ја но ва но-
ми на ци ја за фе но мен ко ји је ау тор сма трао да тре ба, мо же или мо ра да посто-
ји баш у та квој фор ми, да ју ћи ти ме на зна ча ју иден ти фи ко ва ном ен ти те ту, 
не га тив но га, обич но, ко но ти ра ју ћи. 

• Ни је ни био Фројд сва сти чар, ни је увр тао ши ју сва сти ци (147);
• И ја ви те пу ков ни ку да не бри не, и да не сва сти ча ри та мо где је сад (150);
• Ве ру јем ја у Ану не ким на о па ким ве ро ва њем и по ве ро и спо ве сти сам 

анан – чо век ко ји по сто ји са мо док ми сли о то ме ка ко га не ка Ана во ли. 
(125);

• Да ћу га уво шти ти, док он ве ру је да ћу га умо шти ти (33); 
• да би смо лак ше мо гли да га др жи мо у ша ци док се, још жив и пу ковни

част, ко пр ца (20);
• Фројд у то вре ме упо зна је ду го и стра сно не ку ви кен да ши цу ко јој са-

ви ја ки ке док, уз гред, пле те мла ђу се стру (64);
• Осим ако Ан чи не ски не ха љин чи (90);
• Не знам ка ко да му ка жем.... да не жа ло по ји (108); 
• Фуг не из ме ђу пло чи ца су пр ља ве и пр ља ве су би ле ве ро ват но и он да 

кад је Фрој до ва же на, ма јо ру ша, би ла жи ва и ку бу ри ла са при ти ском (20).

За ни мљи во, про ми шље но, Та ба ше вић ори ги нал но гра ди но ву реч – 
сва сти чар, од ре чи сва сти ка и аген тив ног су фик са -ар, кре и ра ју ћи но ви 
кон цепт му шкар ца скло ног упу шта њу у од но се са сва сти ком, уно се ћи иро-
ни чан тон у опис Фрој до вог рас ка ла шног по на ша ња, о че му све до чи и да ље 
де ри ви ран гла гол – сва сти ча ри ти. Осим то га, ка ри ка ту ру стар ца ау тор 
сли ка и ре чи ма: пу ков ни част, жа ло по ји, те осим сва сти ке, и дру ге же не се 
но ми ну ју пре ма ме сту или про фе си ји. По ма ло кри ти зер ски, по дру гљи во, 
али до ви тљи во, ау тор се по и гра ва с на зи ви ма же на сло бод ни јег по на ша ња, 
ко је су би ле пред мет за ба ве и игре Еми ло вог на ра то ра и ње го вог ни ма ло 
мо рал ног окру же ња. Реч ју ви кен да ши ца ау тор не ми сли на жен ску осо бу 
ко ја по се ћу је сво ју ви кен ди цу, не го се на том ме сту са ста је с му шкар ци ма. 
Су фикс -ица не у трал но је ко но ти ран у твор би име ни ца ти па No mi na agen tis, 
али у овом спо ју и ши рем тек сту ал ном кон тек сту уно си не га тив но зна че ње, 
тј. но ту под сме ха и кри ти ке. Овај је по сту пак још очи глед ни ји у при ме ру 
ма јо ру ша, где се су фик сом -уша ис ка зу је при лич но не га ти ван став пре ма 
же на ма, но ми но ва ним име ни ца ма не га тив не екс пре си је (нпр. то ро ку ша, 
спон зо ру ша, аљ ка ву ша и сл.). 

3.1.4. ресеМантизација.Лек сич ки ни во ана ли зе.У два при ме ра бе ле жи 
се креа тив но се ман тич ко пре о бли ко ва ње по сто је ћих лек се ма пи сну ти и 
цви ле ти. У но вом кон тек сту, ови гла го ли до би ја ју но во зна че ње и у ве зи су 
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са (а) гла го лом пи са ти и то са зна че њем де ми ну ци је, тј. са мо крат ко, ма ло 
на пи са ти, и (б) гла го лом цви ле ти чи ји је агенс и /жи во +/ и /жи во-/ (и чо век 
и шар ке ор ма на). 

• Па као би тре ба ло да поч не ње го вим си ла ском са бр да о ко јем смо ра-
ни је већ не што ма ло пи сну ли (35);

• Јед но се за тво ри у ор ман и цвил не уме сто шар ки ор ма на (127);
3.1.5. Су ми ра ју ћи ре зул та те ана ли зе ко ји се од но се на но во на ста лу реч, 

мо же се за кљу чи ти да В. Та ба ше вић, оче ки ва но, нај че шће ко ри сти твор бе но-
-мор фо ло шке ме ха ни зме гра ђе ња ре чи: (а) де ри ва ци ју као нај пр о дук тив ни-
ји про цес твор бе у срп ском је зи ку и (б) сли ва ње, све уче ста ли ји твор бе ни 
по сту пак по и гра ва ња ре чи ма, „да нас по свој при ли ци нај жи вљи од свих 
на чи на гра ђе ња ре чиˮ (BuGarSKi 2013: 24), ко јим се по сти же ефе кат из не на-
ђе ња, скре та ња па жње на но ву реч, тј. но ви фе но мен, у књи жев но сти без 
зна чај ног ху мо ри стич ког ефек та12. Тек спо ра дич но, али ефект но, ау тор ко-
ри сти по сту пак дез ин те гра ци је и ре се ман ти за ци је, ко ји при па да ју ши рем 
дис курс ном и стил ском до ме ну. 

3.2. реченицакаоПроДукткреатиВности.Иден ти фи ко ва ни су, вр ло бли-
ски стил ски по ступ ци ко ји су у осно ви игра ре чи ма: (а) по на вља ње (лек сич-
ко, фо но ло шко или абре ви ја циј ско), (б) дез ин те гра ци ја иди о ма ти зо ва них 
из ра за (ве за них ко ло ка ци ја и фра зе о ло ги за ма). 

3.2.1. ПонаВљање. Лек сич ки ни во ана ли зе. По сту пак по на вља ња ни је но-
ви на у књи жев но у мет нич ким де ли ма, на ро чи то у по е зи ји. У ана ли зи ра ној 
гра ђи пак на ла зе се не у о би ча је ни лек сич ки син таг мат ски спо је ви ка ко би се 
по сти гао или из ра зи ти ји кон траст или на гла ша ва ње же ље не ква ли фи ка ци је 
и сл. те та у то ло шке ве зе (че ка ти че ка њем).

• а за тим се пре тва ра мо да се ни смо пре тва ра ли (12);
• На рав но да је он та кав био бес ком про ми сно не жан и бес ком про ми сно 

џе дај (15);
• На рав но да би му би ло дра же да је дру га чи ји до че као дру га чи ју ста рост 

(15);
• су бо те у пу ков ни ко вом ста ну ја сам ра до че као че ка њем јед ног мла-

ди ћа ко ји во ли да пи ска ра (16);
• Ана ми ни ка да ни је ре кла да ме во ли иа ко ме је во ле ла као ни кад (30);
• Он је не ко ко сил но же ли да бу де џек, а џек сил но ни је (35).

Гла сов но по на вља ње је ефек тан стил ски по сту пак ко јим се истим гла-
со ви ма у раз ли чи том окру же њу по сти жу раз ли чи ти ци ље ви. Та ба ше вић не 
при бе га ва че сто овом по ступ ку, али сле де ћа два при ме ра али те ра ци је вр ло 
су учин ко ви та: у пр вом се фри ка ти вом /ш/ у ком би на ци ји с пло зи вом /т/ 

12 Р. Бу гар ски (2013: 18) кон ста ту је да су вер бал не игра ри је у ви ду сли ве ни ца на пад-
но при сут не у је зи ку ме ди ја, на ро чи то ре кла ма, где до ми ни ра њи хов ша љи ви, ка лам бур ски 
ка рак тер.
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до ча ра ва ути сак те ско бе, бла гог за стра ши ва ња, док се у дру гом, ве зом пло-
зи ва /к/ и со нан та /л/ осли ка ва ги ба ње и ути сак звуч ног оно ма то пеј ског клик. 
Ина че, „али те ра ци ја свра ћа по зор ност на дио ис ка за или ис каз у ко је му се 
ре а ли зи ра, за о кру жу је га, есте ти зи ра, ства ра учи нак еха, су ге ри ра нео че ки-
ва на су гла сја ме ђу уда ље ним пој мо ви ма, по ти че на не сва ки да шњу ко му ни-
ка ци јуˮ (BaGić 2009).

• и све сам ти ши и ти ши, и ти шти ме мно го то га. И она ме ти шти као 
пришт (121);

• Ни кад ни је ни до би ла свој ли ла кликклак (147).

Слич ност фор ме по је ди них ре чи под ста кло је ау то ра да по ве же ина че 
не по ве зи ве ре чи у ре че ни цу и ти ме до би је но ви ре че нич ни ри там и не ку 
вр сту ри ме у про зном де лу. Се ман тич ки је по не кад не ком па ти бил но уве зи-
ва ње, као нпр. нео че вид ни оче ви, али је овај ап сурд по ја ве ау тор пре нео и 
на план је зи ка. 

• ...на уштап оста вље на, на ду гом шта пу, да че каш, нај ве ро ват ни је уза-
луд (78);

• На ши оче ви, не та ко оче вид ни (85);
• И мо је ср це ће ста ти уско ро и уко со (137);
• Тај глас ми ка же да сам ја па сто рак, а не Па стер нак (183).

3.2.2. ДезинтеграцијаиДиоМатизоВанихлексичкихјеДиница. Стил ски 
но во ана ли зе. Нај че шће фор ме ко ји ма се ау тор по и гра ва у овом ро ма ну је су 
иди о ма ти зо ва не струк ту ре – ве за не ко ло ка ци је и фра зе о ло ги зми, чи ја је 
са др жи на чвр сто ве за на не раз је ди њу ју ћом фор мом и је дин стве ним зна че-
њем. Ове лек сич ке је ди ни це гу бе сво је зна че ње про ме ном би ло лек сич ке 
је ди ни це би ло гра ма тич ког об ли ка, а ау тор упра во у то ме ви ди бо гат ма-
те ри јал за пре до ча ва ње и раз је ди ња ва ња фор мал них, спу та ва ју ћих об ли ка 
по сто ја ња и ис ка зи ва ња но ве пој мов не са др жи не. 

• да ће му ка мен са ср ца па сти је ди но у гроб, та мо крај ње го ве љу ба ви 
(16);

• а не ве ру јем ни у вр хо ве, би ло вр хо ве је зи ка или ко је год дру ге (20);
• Увек би шмр цао док би се се ћао то га ка ко је ли шен све га и свих мо рао 

сам да ту ма ра по бе лом све ту. Иа ко ни свет ни је бео (33);
• Ма ло су тра, ре кох, ма ло су тра – ве ли ко ју че (34);
• Че као је де те пу ним плу ћи ма (55);
• Чим се тај ави он по ја ви, бо же здра вља и ави о на (66);
• До че ка ли су Ро берт и Фројд је два да се пр ва ку ћа за па ли де ве де се тих 

и да сви ма по ка жу сво је бе ле зу бе (78);
• И ре као се би у брк да је вре ме, на по кон, вре ме (79);
• Мој отац је ско чио у Ду нав ... Дру ги пут му је по шло за ско ком (85);
• Ана осе ћа да она и ја има мо ску па ту си лу ко јом ће мо ис пра вља ти кри

ве Ду на ве и Дри не (102);
• При ча о оцу не ма це ну, ја сно је ко длан (106).



По себ но се из два ја са мо не ко ли ко ле пих при ме ра уно ше ња де ло ва сти-
хо ва по зна тих пе са ма, из вр ну тих и уне тих у од го ва ра ју ћи кон текст. Ве се ли 
то но ви овог пу та од зва ња ју ја че у ту жном и очај нич ком ва па ју на ра то ра: 

• По лу де ћу од пре ста ре лог Фрој да ко ји ме тру је сво јим ко ва ни ца ма и 
ко ји ме ку је сво јим ко ва ни ца ма, ко ји ме за ки ва, за бед не ди на ре ко је 
мо рам да имам да бих жи вео, жи вео и сре ћан нам био (25).

Сли чан и по дру гљив, али и ху мо ри сти чан тон, из уста де ча ка на ла зи 
се у Та ба ше ви ће вом ро ма ну пр вен цу – Ти хо те че Ми си си пи: 

• Бо же ее прав де, ти што са па се од про па сти до сад на (ТТМ, 85).

Деч је раз у ме ва ње лек сич ког фон да огра ни че но је уз ра стом, ра зу мљи-
во, али и ра зним дру гим фак то ри ма. Ово је на ро чи то уоч љи во у пе ва ним 
пе сма ма, где је сег мен та ци ја ре чен це на пре по зна тљи ве ре чи те жа и огра-
ни ча ва се на оне ко је су по зна те (до сад на < до сад нас). Ко ли ко је из прак се 
по зна то, ова квих при ме ра има до ста и мо гу по слу жи ти за лин гви стич ка али 
и ин тер ди сци пли нар на ис тра жи ва ња, пре све га она пси хо лин гви стич ка 
ко ја се ти чу усва ја ња ма тер њег је зи ка. 

3.2.3. Ана ли зом ре че нич них кре а ци ја, мо же се уста но ви ти да је по сту-
пак по и гра ва ња с уста ље ним и не раз је ди њу ју ћим струк ту ра ма као што су 
фра зе о ло ги зми, нај про дук тив ни ји у про це су кре а тив но сти на ни воу ре че-
ни це. Овим пре обли ко ва њем по сти же се опет нео че ки ва ни ис каз ко јим се 
ау то ров до жи вљај (нпр. Ду на ва као то по са у ро ма ну) угра ђу је у по сто је ћу 
ста бил ну фор мал но-са др жин ску це ли ну, ко ја се раз гра ђу је и на стил ском 
и ког ни тив ном ни воу ства ра се но ва сли ка ко ја ко ре ли ра са де струк тив ним 
ста во ви ма на ра то ра. По на вља њем гла со ва, ре чи или де ло ва ре чи по сти же 
се ефе кат на гла ше не ли рич но сти, чи ме се фор ма ро ма на та ко ђе рас та че и 
ула зи у гра нич ну жан ров ску фор му лир ског ро ма на. И дез ин те гра ци ја ре-
че ни ца или уста ље них ко ло ка ци ја и по на вља ње је зич ких је ди ни ца на свим 
ни во и ма до при но се сти ли за ци ји тек ста и њи хо ва ана ли за ула зи у до мен 
ши рег ре че нич ног кон тек ста. 

3.2.4. С лин гви стич ког аспек та, ка да је но во на ста ла реч у пи та њу, за-
кљу чу је се да је де ри ва ци ја и да ље основ ни по сту пак у лек сич кој кре а тив-
но сти, пре све га су фик са ци ја, у овом слу ча ју еле ме на та ко ји се ман тич ки 
ни су пред ви дљи ви. С дру ге стра не, ка да се го во ри о иди о ма ти зо ва ним из-
ра зи ма, нај фре квент ни ји ме ха ни зам кре а тив но сти је сте дез ин те гра ци ја 
иди о ма ти зо ва них из ра за. По што су у пи та њу раз ли чи ти је зич ки ни вои је-
зич ке ана ли зе, ма да је те шко го во ри ти о ја сним гра ни ца ма ме ђу њи ма, за-
кљу чу је се да је до ми нан тан твор бе ни ни во, за тим лек сич ки, па стил ски и 
на кра ју дис курс ни. По ступ ци кре а тив но сти ко ји се од но се на ове ни вое 
ана ли зе је су сле де ћи:

(а) твор бе ни ни во: де ри ва ци ја (су фик са ци ја) и сли ва ње,
(б) лек сич ки ни во: ре се ман ти за ци ја и по на вља ње,
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(в) стил ски но во: дез ин те гра ци ја иди о ма ти зо ва них из ра за,
(г) дис курс ни но во: дез ин те гра ци ја ре чи. 

На осно ву да те кла си фи ка ци је, уви ђа се да се ау тор нај че шће по и гра ва 
фор мом ре чи, али ну жно у ве зи са са др жи ном, тј. се ман ти ком ко ја и је сте циљ, 
но ва, нео че ки ва на, у слу жби ши рег кон тек ста – ре че ни це и це лог тек ста. 

У по ре ђе њу с кла си фи ка ци јом твор бе них мо де ла ко је да је Џ. Му нат 
(2007), а од ко је се по шло у ана ли зи по сту па ка твор бе но вих ре чи у ро ма ну 
Па као, мо же се кон ста то ва ти сле де ће: ау тор ка иден ти фи ку је 12 мо де ла, док 
се у на шем кор пу су бе ле жи укуп но 6; они ко ји би мо гли би ти за јед нич ки 
на шем ана ли зи ра ном ро ма ну и ау тор ки ним на уч но фан та стич ним оства ре-
њи ма, до не кле дру га чи је но ми но ва ни, је су сле де ћи: (а) блен де (али без абре-
ви ја ци је), (б) де ри ва ци ја (ко ју ау тор ка на зива на (псе у до)де ри ва ци јом), (в) 
пре се ман ти за ци ја (пре ма Му нат: ана лог не тво ре ни це или нео се ма ти за ци ја), 
(г) по на вља ња (звуч не ими та ци је, у на шем слу ча ју али те ра ци ја на ни воу 
ви ше ре чи). У овој кла си фи ка ци ји оста је ван ове ти по ло ги је по сту пак у кре-
а тив но сти на ни воу ре че ни це, јер се ау тор ка ба ви ла твор бом на ни воу ре чи. 
У том сми слу, бе ле же се фра зне и ре че нич не ре дук ци је, док би се у на шем 
кор пу су иден ти фи ко ва ле фра зне дез ин те гра ци је. За кљу чу је се да је ве ћи 
спек тар твор бе них ме ха ни за ма ка да је у пи та њу ро ман ко ји при па да дру гом 
жан ру, те би и у окви ру књи жев но у мет нич ког сти ла, лек сич ка кре а тив ност 
и на чи ни ње ног на стан ка би ли ди фе рен ци јал на цр та. 

4.закључненаПоМене. Ана ли зом гра ђе уста но вље но је да је Вла ди мир 
Та ба ше вић у ро ма ну Па као при бе га вао раз ли чи тим по ступ ци ма игре ре-
чи ма и ве што по ка зао сна гу лек сич ке кре а тив но сти у про зном де лу, ро ма ну 
пост мо де р ни стич ког ка рак те ра – те мат ски, са др жај но, стил ски, и све то 
ску па – је зич ки. Уо ча ва ју се струк тур но-се ман тич ка по и гра ва ња и твор ба 
но вих (1) ре чи – дез ин те гра ци јом, сли ва њем, де ри ва ци јом, ре се ман ти за ци-
јом, ме ђу ко ји ма не ма ја сних гра ни ца јер је се ман ти ка и про цес и про дукт 
ових тво ре ни ца; и (2) ре че ни ца, по ступ ци ма (а) по на вља ња гла со ва, ре чи 
или де ло ва ре чи и (б) њи хо вом дез ин те гра ци јом, уно ше њем но вих ре чи, 
чи ме се по ни шта ва ка рак тер фра зе о ло ги зма и до би ја но ви са др жај, а ста ри 
у при зву ку оста је пре по зна тљив, али без сми сла ко ји је пре но сио. Струк-
тур но, ови се по ступ ци укла па ју у по сто је ће ме ха ни зме твор бе ре чи, али 
са др жин ски се ком би ну ју не ко мап ти бил ни еле мен ти у кон тек сту стан дард-
ног срп ског је зи ка, чи ме се до би ја ау тен ти чан, иди о син кра ти чан из раз, 
је дин ствен и мо гу ће не по но вљив ван ре до ва ово га ро ма на. Но во ство ре не 
асо ци ја ци је из ме ђу кон це па та за сно ва них на слич но сти, ана ло ги ји или су-
сед но сти (BenczeS, 2006: 7) има ју сво је ко му ни ка тив не ефек те, у овом слу-
ча ју нај че шће се ра ди о кон тра сту, кри ти ци, иро ни ји, ап сур ду или ва па ју. 

Да ља ис тра жи ва ња лек сич ке кре а тив но сти по твр ди ће то да је је зич ки 
по тен ци јал огро ман, да се нео ло ги зми у књи жев но сти раз ли ку ју од оних у 
дру гим сти ло ви ма, пре све га од раз го вор ног је зи ка мла дих, кре а тив них 
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по је ди на ца, па и оних на ме ње них мар ке тин гу. У бе ле три сти ци се пак ова-
квим вред ним би се ри ма го во ри ви ше од уо би ча је них, кон со ли до ва них ре чи 
и тре ба их про у ча ва ти као је дан спе ци фи чан лек сич ки слој ко ји не ма пре-
тен зи је да по ста не део оп штег лек сич ког ин вен та ра.

Упо тре ба но вих ре чи, ин ди ви ду а ли за ма, ока зи о на ли за ма, је дин стве них 
тво ре ни ца на ни воу ре чи или ре че ни ца тре ба да бу де лич ни пе чат ау то ра, 
ко јим пока зу је не са ме рив по тен ци јал је зи ка и кре а тив ност као ин хе рент но 
ње го во обе леж је. На ро чи то су вер бал на по и гра ва ња моћ но сред ство у ис ка-
зи ва њу лич ног до жи вља ја ствар но сти, ма ште, су бјек тив но сти, те, кад год је 
то мо гу ће и од го ва ра те ми, жан ру, са др жа ју – је зич ки скри ве ни (и не скриве ни) 
по тен ци јал тре ба ко ри сти ти у пре но ше њу је дин стве ног ви ђе ња об ра ђи ва не 
про бле ма ти ке. 

ИЗ ВО РИ

таБаШеВић, В. Ти хо те че Ми си си пи. Бе о град: Ла гу на, 2015.
таБаШеВић, В. Па Као. Бе о град: Ла гу на, 2016.
таБаШеВић, В. За блу да Све тог Се ба сти ја на. Бе о град: Ла гу на, 2017.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

ДрагићеВић, Р. Пра во пи сна ре ше ња но вих ре чи у срп ским штам па ним ме ди ји ма. 
Гра ма ти ка у огле да лу се ман ти ке. Бе о град: Чи го ја штам па, 2020, 77–93.

*
ahMetaGić, J. Pa ra no je vi u ro ma nu Pa kao Vla di mi ra Ta ba še vi ća. Baš ti na. Le po sa vić: 

In sti tut za srp sku kul tu ru. 2020, 15–28.
BaGić, K. Od fi gu re od kul tu re – ali te ra ci ja i aso nan ca. Gla sov no na gla ša va nje smi sla. 

Vi je nac 406. Za greb: Ma ti ca hr vat ska. 2009. <https://www.ma ti ca.hr /vi je nac/406/
gla sov no-na gla sa va nje-smi sla-2993/> 

Bauer, L. En glish wordfor ma tion. Cam brid ge: CUP. 1983.
BenczeS, R. Cre a ti ve Com po un ding in En glish. Am ster dam: John Be nja mins, 2006.
BuGarSKi, R. Pre vo đe nje kao stva ra nje. Je zik u kon tek stu. Be o grad: Či go ja; XX vek, 235–

242, 1997.
BuGarSKi, R. Sar ma ge don u Me so po ta ma ni ji. Lek sič ke skri va li ce. Be o grad: Bi bli o te ka 

XX vek, 2013.
BuGarSKi, R. Srp ske sli ve ni ce. Mo no gra fi ja sa reč ni kom. Be o grad: Aka dem ska knji ga, 

2019.
delaBaStita, D. In tro duc tion. The Tran sla tor 2/2 (1996): 127–139
Grice, H. P. Lo gic and Con ver sa tion. In P. Co le, & J. L. Mor gan. (Eds.). Syntax and Se

man tics. Vol. 3, Spe ech Acts (pp. 41–58). New York: Aca de mic Press, 1975.



277

Gruner, C. R. Un de r stan ding La ug hter: The Wor kings of Wit and Hu mo ur. Chi ca go, IL: 
Nel son-Hall, 1978.

JaKoBSon, R. Clo sing sta te ment: Lin gu i stics and po e tics. In T. A. Se be ok (ed.), Style in 
Lan gu a ge, Cam brid ge: Mas sac hu setts In sti tu te of Tec hno logy Press; New York and 
Lon don: John Wi ley & Sons, 1960, 350–377.

KaBateK, J. Wor dplay and di sco ur se tra di ti ons. In: A. Zir ker and E. Win ter-Fro e mel (eds.). 
Wor dplay and Me ta lin gu i stic/Me ta di scur si ve Re flec tion. Ber lin: De Gruyter, 2015, 
213–228.

Keller, R. On lan gu a ge chan ge. The in vi si ble hand in lan gu a ge. Corn wall: T.J. Press. 
1994.

Kiš, D. Čas ana to mi je. Be o grad: No lit, 1981.
KliKovac, D. An dri će va Li li La lu na: je zič ka igra ili neš to vi še? Je zik i moć. Be o grad: Bi-

blio te ka XX vek, 2008.
KullMann, T. Wor dplay as co urtly pa sti me and so cial prac ti ce: Sha ke spe a re and Le wis 

Car roll. In: A. Zir ker and E. Win ter-Fro e mel (eds.). Wor dplay and Me ta lin gu i stic/
Me ta di scur si ve Re flec tion. Ber lin: De Gruyter, 2015, 47–69. 

lalićKrStin, G. Tran sla ting En glish Wor dplay in to Ser bian: Evi den ce from Three Dysto-
pian No vels. Bel gra de En glish Lan gu a ge and Li te ra tu re Stu di es (Bel gra de BELLS). 
Vol. X. Spe cial Is sue in Ho no ur of Ran ko Bu gar ski on the Oc ca sion of his 85th 
Birt hday (ed. Vu jić, Je le na, Ka ta ri na Ra su lić i dr.). Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet, 2018.

laMB, S. Pat hways of the Brain: The ne u ro cog ni ti ve ba sis of lan gu a ge. [Cur rent Is su es in 
Lin gu i stic The ory 170]. Am ster dam: John Be nja mins, 1998.

leech, G. Prin ci ples of Prag ma tics. Lon don: Long man, 1983.
liPKa, L. En glish Le xi co logy. Le xi cal struc tu re, word se man tics, and wordfor ma tion. 

Tu bin gen: Gun ter Na rr, 2002.
liPKa, L. Le xi cal cre a ti vity, tex tu a lity and pro blems of me ta lan gu a ge. Le xi cal Cre a ti vity, 

Texts and Con texts, 2007, 3–13.
Munat, J. (ed.) Le xi cal Cre a ti vity, Texts and Con texts. Am ster dam, Phi la delp hia: John 

Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2007.
PoPe, R. Cre a ti vity: The ory, Hi story, Prac ti ce. Lon don and New York: Ro u tled ge, 2005.
Prćić, T. Neo lo gi za ci ja srp skog je zi ka u pu nom cva tu: Jed no po neš to druk či je či ta nje 

knji ge Srp ske sli ve ni ce. Mo no gra fi ja sa reč ni kom Ran ka Bu gar skog. Je zi ci i kul tu re 
u vre me nu i pro sto ru. (ur. Sne ža na Gu du rić i Bi lja na Ra dić Bo ja nić). No vi Sad: Filo-
zof ski fa kul tet, 2020, 477–491.

renouF, A. Tra cing le xi cal pro duc ti vity and cre a ti vity in the Bri tish Me dia: ‘The Chavs 
and the Chav-Nots’. Cre a ti vity: The ory, Hi story, Prac ti ce. Am ster dam, Phi la delp hia: 
John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2007, 61–93.

SieGel, M. E. A. Li ke: the Di sco ur se Par tic le and Se man tics. Jo ur nal of Se man tics 19.1, 
35–71. Tem ple Uni ver sity, 2002.

tournier, J. In tro duc tion de scrip ti ve a la le xi co ge ne ti que de l’an gla is con tem po rain. Pa ris-
Ge ne ve: Cham pion-Slat ki ne, 1985.



278

yaGuello, M. Lan gu a ge Thro ugh the Lo o king Glass: Ex plo ring Lan gu a ge and Lin gu i stics. 
Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1998.

żyśKo, K. A Cog ni ti ve Lin gu i stics Ac co unt of Wor dplay. New ca stle upon Tyne: Cam brid ge 
Scho lars Pu blis hing, 2018.

ИН ТЕР НЕТ СКИ ИЗ ВО РИ

Панчић, T. Из ре цен зи је о књи зи. 2016.
<https://www.la gu na.rs /n3247_knji ga_pa_kao_la gu na.html> 

раткоВић, М. Са Вла ди ми ром Та ба ше ви ћем о но вој књи зи, љу ба ви и кро ву над гла-
вом. Vi ce. Kul tu ra. 2016. <https://www.vi ce.co m/rs /ar tic le/wnddpq/sa-vla di mi rom-
-ta ba se vi cem-o-no voj-knji zi-i-lju ba vi>

таБаШеВић,В. Са Вла ди ми ром Та ба ше ви ћем о но вој књи зи, љу ба ви и кро ву над 
гла вом. Vi ce. Kul tu ra. 2016. <https://www.vi ce.co m/rs /ar tic le/wnddpq/sa-vla di mi-
rom-ta ba se vi cem-o-no voj-knji zi-i-lju ba vi>

Dr Ja smi na N. Dra žić

LE XI CAL CRE A TI VITY AS A MAR KER OF STYLE IN THE NO VEL PA KAO  
BY VLA DI MIR TA BA ŠE VIĆ

S u m  m a r y

This pa per de als with wor dplay as a mar ker of style in the no vel Pa kao [i.e. Well, 
as if / In fer no] by Vla di mir Ta ba še vić (2016). The main aim of the pa per is to iden tify 
cre a ti ve mec ha nisms in the for ma tion of new le xi cal units, mo no morp he mic and polymorp-
he mic, as well as the ir prag ma tic, styli stic and aest he tic fun cti ons. Bu il ding on the most 
pro mi nent vi ews on le xi cal cre a ti vity and pro duc ti vity, a the o re ti cal fra me work for this 
re se arch is put for ward, fol lo wed by a form- and con tent-ba sed clas si fi ca tion of pat terns 
as ob ser ved in the cor pus con ta i ning 95 sam ples of his le xi cal cre a ti ons in the no vel Pa 
kao by V. Ta ba še vić. Al so di scus sed is the fun ction of hu mo ur thro ugh wor dplay in this 
fun cti o nal style, which ac hi e ves the ef fects of irony, con trast and ab sur dity. Fi nally, 
men tion is ma de of chal len ges to fu tu re tran sla tors of this no vel in to fo re ign lan gu a ges 
and the ir cul tu res, spe ci fi cally in con veying  new words de no ting new con cepts thro ugh 
new na mes for old or new en ti ti es.

Филозофски факултет, Нови Сад
Одсек за српски језик и лингвистику
ja smi na@ff.un s.ac .rs 



ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ

UDC 821.163.41.09”19/20”(049.32)

КЊИ ЖЕВ НОСТ У КОН ТЕК СТУ

(Адри ја на Мар че тић. Кри ти ка о кри ти ци. Кра ље во:  
На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“,  2020)

Кри ти ка о кри ти ци Адри ја не Мар че тић до но си че тр на ест огле да, ко ји су, са 
јед ним из у зет ком, прет ход но већ би ли об ја вље ни у ча со пи си ма и дру гим пу бли-
ка ци ја ма то ком по след њих пет на е стак го ди на. Об је ди ње ни у ко ри ца ма јед не књи ге 
да би, пре ма ау тор ки ним ре чи ма, по слу жи ли као „сво је вр сно све до чан ство о са вре-
ме ној, али и о оној не што ста ри јој срп ској и ју го сло вен ској књи жев ној кри ти ци“ (5), 
ти ра до ви, за хва љу ју ћи раз ма тра њу ни за оп шти јих књи жев но те о риј ских и ме то-
до ло шких пи та ња, пре ма шу ју та ко скром но оме ђе ну на ме ну и пред ста вља ју зна-
чај ну до пу ну ње ног до са да шњег до при но са књи жев ним сту ди ја ма.

Обра зо ва њем и ду го го ди шњом на став нич ком ка ри је ром Адри ја на Мар че тић 
ве за на је за Ка те дру за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти Фи ло ло шког 
фа кул те та у Бе о гра ду, што де ли мич но об ја шња ва об у хват ност и ис пре пле те ност 
ње них књи жев но те о риј ских и књи жев но и сто риј ских зна ња и ин те ре со ва ња. Ње на 
пр ва књи га, Фи гу ре при по ве да ња (2003), би ла је по све ће на на ра то ло шкој те о ри ји 
Же ра ра Же не та. Уве ре ње да на ра то ло шки опис до би ја пун сми сао тек као по ла зи-
ште за све о бу хват ни је ту ма че ње књи жев ног де ла, ко јим се ру ко во ди ла у сво јој 
ана ли зи Пру сто вог опу са у том ра ду, на ла зи се и у осно ви ње не дру ге књи ге Исто
ри ја и при ча (2009), где те о риј ско раз ма тра ње од но са фик ци о нал ног и исто ри о-
граф ског дис кур са слу жи као увод у суп тил ну ана ли зу при по ве дач ких по сту па ка 
Ра до сла ва Пет ко ви ћа, Ми ло ра да Па ви ћа и Да ни ла Ки ша. Кри тич ки при ступ Адри-
ја не Мар че тић увек под ра зу ме ва и син хро ниј ску и ди ја хро ниј ску ком па ра тив ну 
пер спек ти ву, ко ја у слу ча ју срп ске књи жев но сти укљу чу је и на ци о нал ни и ин тер-
на ци о нал ни кон текст. Ње но ин те ре со ва ње за ме то до ло ги ју упо ред не књи жев но сти 
нај пот пу ни је је ис ка за но у ње ној тре ћој књи зи О но вој ком па ра ти сти ци (2015). 
Раз мо трив ши раз вој ове ди сци пли не од ње них по че та ка до да нас, она се ту по себ-
но за др жа ва на те о риј ским и ме то до ло шким прин ци пи ма ин тер ди сци пли нар не 
„но ве ком па ра ти сти ке“, а по себ но на слу ча је ви ма ње ног из јед на ча ва ња са со ци о-
ло шки и иде о ло шки ори јен ти са ним кул тур ним сту ди ја ма. Ње на кри ти ка та квих 
при сту па, за ко је су јој глав ни при ме ри Фран ко Мо ре ти и Па скал Ка за но ва, про-
ис ти че из ње них нај ду бљих и нај чвр шћих уве ре ња. Ком па ра ти сти ка, ис ти че она, 
мо же би ти по себ на и ути цај на ди сци пли на са мо ако про у ча ва књи жев ност као 
ре ла тив но са мо стал ну и спе ци фич ну чо ве ко ву де лат ност, да би је тек као та кву 
по сма тра ла у ши рим окви ри ма кул тур ног и дру штве ног жи во та. Иста уве ре ња и 
ин те ре со ва ња на ћи ће се и на стра ни ца ма ње не нај но ви је књи ге.
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Из бор де ла о ко ји ма Адри ја на Мар че тић рас пра вља у Кри ти ци о кри ти ци 
ука зу је на вр сту књи жев них ис тра жи ва ња ко је она це ни и ко ја су јој бли ска по 
те о риј ској и ме то до ло шкој ори јен та ци ји. У том по гле ду, мо гло би се ре ћи да је у 
пи та њу сво је вр стан „из бор по срод но сти“. На ту лич ну ком по нен ту и она са ма 
скре ће па жњу ка да у пред го во ру на по ми ње да су иза бра ни ау то ри ње ни на став ни-
ци, ко ле ге, при ја те љи или бив ши сту ден ти са бе о град ске Ка те дре за оп шту књи жев-
ност и те о ри ју књи жев но сти. „Сви су ме они сво јим књи га ма и иде ја ма под ста кли 
на раз ми шља ња о не ким ва жним пи та њи ма на у ке о књи жев но сти“ (5), ка же она и 
ти ме су ге ри ше оп шти ји књи жев но те о риј ски и ме то до ло шки план на ко јем се на-
пи си у књи зи ме ђу соб но сми са о но на до ве зу ју и, исто вре ме но, по ве зу ју са ње ним 
прет ход но об ја вље ним ра до ви ма.

Увод ни блок тек сто ва у Кри ти ци о кри ти ци Адри ја на Мар че тић је по све ти-
ла Све то за ру Пе тро ви ћу, не ка да шњем про фе со ру и ка сни јем ко ле ги, са ко јим је 
го ди на ма де ли ла пост ди плом ски курс из ме то до ло ги је на у ке о књи жев но сти. На по-
ме нув ши да су се Пе тро ви ћу „че сто при пи си ва ла схва та ња ко ја он не са мо да ни је 
за сту пао већ их је, шта ви ше, и од луч но од ба ци вао“ (6), она у пр вом од тих ра до ва, 
под на сло вом Ме то до ло ги ја књи жев них сту ди ја, да је сво ју ин тер пре та ци ју ње го-
вог те о риј ског и ме то до ло шког ста но ви шта, ис ти чу ћи с пра вом ори ги нал ност ње-
го вих иде ја и ре ле вант ност ко ју су са чу ва ле и у да на шњем вре ме ну. Пе тро вић је 
сво је основ не ста во ве пр ви пут из ло жио још по чет ком ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка, у по ле ми ци са та да на За па ду до ми нант ним схва та њем уну тра шњег при сту па 
књи жев но сти, ко је је сти ца ло све ви ше за ступ ни ка и у на шој кул тур ној сре ди ни. 
Он се и сам за ла гао за са мо стал ност на у ке о књи жев но сти и ис ти цао по тре бу за 
ње ном ме то до ло шком еман ци па ци јом, али је иде ји о се ман тич кој ау то но ми ји књи-
жев ног тек ста, ко ја је би ла у осно ви има нент не кри ти ке, су прот ста вио сво је схвата-
ње де ла као игре, као ди на мич ног и про мен љи вог је дин ства три ју ди мен зи ја – ди-
мен зи је пи сца, ди мен зи је је зи ка и ди мен зи је чи та о ца. Је зик је ту схва ћен као ме диј 
ко ји по сре ду је из ме ђу два исто риј ска су бјек та, док се укуп но зна че ње де ла кон сти-
ту и ше тек у ин тер ак ци ји све три ње го ве ди мен зи је.Та квим при сту пом Пе тро вић је 
ан ти ци пи рао за о крет у те о риј ском ми шље њу до ко јег ће до ћи тек у на ред ним де це-
ни ја ма, са Ја у со вом и Изе ро вом есте ти ком ре цеп ци је, аме рич ком re a der re spon se 
кри ти ком, па и нај но ви јим те о риј ским ори јен та ци ја ма по пут ког ни тив не по е ти ке, 
та ко да не чу ди што ње го ве иде је ни су би ле увек пра вил но схва ће не ни ти ши ре 
при хва ће не у вре ме ка да их је фор му ли сао. За ту ма че ње де ла, ка ко га Пе тро вић 
схва та, од зна ча ја су, осим са мог тек ста, и кон текст у ко јем де ло на ста је и онај у 
ко јем га чи та лац до жи вља ва. Адри ја на Мар че тић сма тра да је пред ност ње го вих 
по гле да над раз ли чи тим ва ри јан та ма ка сни је ре цеп ци о ни стич ке кри ти ке у то ме 
што „ни је ре дук ци о ни стич ка и, у на че лу, не ис кљу чу је ни је дан мо гу ћи кри тич ки 
при ступ књи жев ном де лу“ (18). Пе тро вић до пу шта да ме ђу раз ли чи тим кри тич ким 
ме то ди ма по сто ји хи је рар хи ја по вред но сти, али сма тра да је она про мен љи ва, 
за ви сна и од при ро де кон крет ног де ла и од кре а тив ног од но са и та лен та са мог ис-
тра жи ва ча. Уме сто да се за ла же за од ре ђен ана ли тич ки ме тод, он се опре де љу је 
за ме то до ло ги ју ли те рар них сту ди ја, ди сци пли ну ко ја се ба ви кри тич ким про ми-
шља њем раз ли чи тих при сту па и њи хо вих те о риј ских им пли ка ци ја. Ва ља до да ти 
да Пе тро ви ће ву кри ти ку има нен ти зма ни ка ко не би тре ба ло до во ди ти у ве зу са 
да на шњом све ве ћом до ми на ци јом иде о ло ги је у књи жев ној исто ри ји и кри ти ци, 
са ко јом је Адри ја на Мар че тић по ле ми са ла у сво јој прет ход ној књи зи. Пе тро вић 
је сам упо зо ра вао на то да раз ли чи та спо ља шња зна ња ко ја кри ти чар уно си у сво-
је ис пи ти ва ње ни су у функ ци ји сво ђе ња де ла на не што што ни је оно са мо, већ да 
тре ба да до при не су пот пу ни јем раз у ме ва њу кон крет ног тек ста као умет нич ког 
де ла, што и чи ни је ди ни ле ги тим ни пред мет кри тич ког ту ма че ња.



281

Зна ча јан Пе тро ви ћев до при нос књи жев ној те о ри ји и исто ри ји пред ста вља ју 
и из у ча ва ња у обла сти вер со ло ги је, а по себ но ње го во схва та ње ме та ме трич ке функ-
ци је сти ха, ко јем Адри ја на Мар че тић по све ћу је цео је дан оп се жан, до сад нео бја вље-
ни оглед. За Пе тро ви ћа, за кљу чу је она, „стих ни је са мо фор ма већ и знак, се ми о-
ло шка чи ње ни ца чи је је зна че ње с јед не стра не усло вље но кон тек стом, пе снич ком 
тра ди ци јом, а с дру ге, по зна ва њем те тра ди ци је од стра не чи та о ца и, на рав но, са мог 
пе сни ка“ (43). Та кав по е тич ко-исто риј ски при ступ, ко ји под ра зу ме ва да књи жев ни 
об лик, по пут де се тер ца у на шој на род ној по е зи ји, мо же и пре кон крет не упо тре бе 
но си ти тра ди ци јом ус по ста вље на зна че ња ко ја до при но се укуп ном сми слу де ла, 
ис ти че Адри ја на Мар че тић, мо же има ти при ме ну и из ван те о ри је сти ха, на при мер, 
у сти ли сти ци, те о ри ји жан ра и те о ри ји при по ве да ња. 

Иде ја о ме та ме трич ком зна че њу сти ха има те о риј ску осно ву у Пе тро ви ће вом 
осо бе ном раз у ме ва њу књи жев не тра ди ци је и мо гућ но сти ње ног про у ча ва ња. Тој 
про бле ма ти ци он та ко ђе при сту па из бе га ва ју ћи по сто је ће крај но сти – са јед не 
стра не, тра ди ци о нал ни исто ри зам, а са дру ге, аи сто ри зам ве ли ког де ла има нент не 
кри ти ке. Тра ди ци ја за ње га ни је ни низ спо ме ни ка про шло сти ко ји се мо же раз у-
ме ти тек исто риј ским ужи вља ва њем, ни ти си мул та ни по ре дак при су тан у на шој 
са да шњо сти, ка ко је ви ди Т. С. Ели от. Ве ли ки пи сци про шло сти, ка же он, ни су 
на ши са вре ме ни ци, већ љу ди од ре ђе не про шло сти ко ји не што ре ле вант но го во ре 
на шем вре ме ну. Но ва Пе тро ви ће ва исто ри ја књи жев но сти чу ва и иде ју исто риј ске 
сук це сив но сти и иде ју кул тур не и исто риј ске дис тан це, док о де ли ма про шло сти 
су ди из са вре ме не ак си о ло шке пер спек ти ве, са ста но ви шта са да шњо сти. На тај 
на чин, Пе тро вић успе ва да из бег не и по зи ти ви стич ки ак си о ло шки ре ла ти ви зам и 
ап со лу ти за ци ју књи жев них вред но сти. До след но свом схва та њу де ла као од но са, он 
те вред но сти по сма тра у про це су тран сфор ма ци је и пре о сми шља ва ња, у ин тер су-
бјек тив ној и ин тер кул тур ној ко му ни ка ци ји. У на пи су Из за о став шти не Све то за ра 
Пе тро ви ћа, по све ће ном ње го вим пост хум но об ја вље ним ра до ви ма, Адри ја на Мар-
че тић са раз ло гом на гла ша ва ино ва тив ност Пе тро ви ће вих раз ми шља ња о ме то до-
ло ги ји књи жев не исто ри је и ва жност ко ју ње го во схва та ње по е ти ке тра ди ци је, 
за јед но са иде јом о књи жев ном де лу као игри, мо же има ти за бу ду ћа те о риј ска 
раз ма тра ња.

Ис так ну то ме сто ко је је у овом при ка зу да то увод ним огле ди ма о Све то за ру 
Пе тро ви ћу не да се об ја сни ти са мо зна ча јем по кре ну тих те ма ни оби мом и ква ли-
те ти ма са мих тек сто ва, већ и чи ње ни цом да они обез бе ђу ју пер спек ти ву из ко је 
ва ља по сма тра ти „кри ти ку о кри ти ци“ ко ја сле ди, ра до ве по све ће не те мат ски вео-
ма ра зно ли ким књи жев но и сто риј ским и ком па ра тив ним ис тра жи ва њи ма. У свим 
тим слу ча је ви ма, при ступ је, у осно ви, од ре ђен ау тор ки ним оп штим те о риј ским и 
ме то до ло шким пре о ку па ци ја ма и уве ре њи ма, на зна че ним у увод ним по гла вљи ма. 
Но ви ну и зна чај уви да ко је до но се кон крет не књи жев не сту ди је о ко ји ма го во ри 
она увек про це њу је и с об зи ром на њи хо ве те о риј ске им пли ка ци је, пој мов ну пре-
ци зност и ме то до ло шку ко хе рент ност, оп шта пи та ња ко ја по кре ћу и пу те ве ко је 
отва ра ју на у ци о књи жев но сти.

Дру ги део књи ге по све ћен је те ма ма из исто ри је срп ске књи жев но сти пр вих 
де це ни ја два де се тог ве ка и, по ау тор ки ним ре чи ма, по ка зу је зна чај кон тек сту ал ног 
при сту па у књи жев ним сту ди ја ма. У пр вом од тих ра до ва Ри чардс пре Ри чард са, 
она ус по ста вља за ни мљи ву па ра ле лу из ме ђу јед не ан ке те ко ју је, на осно ву иде је 
Ве ли ми ра Жи во ји но ви ћа Ма су ке, спро вео ча со пис Ми сао 1920. го ди не и по зна тог 
Ри чард со вог „кем бриџ ског екс пе ри мен та“ са сту ден ти ма, из ко јег је на ста ла ње-
го ва Прак тич на кри ти ка. Оба та про јек та ти ца ла су се мо гућ но сти от кла ња ња 
ути ца ја спо ља шњих, у овом слу ча ју би о граф ских фак то ра на чи та лач ко раз у ме ва ње 
и вред но ва ње књи жев ног де ла. Ма да ан ке та о ано ним но сти, спро ве де на у Ми сли 
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не што пре Ри чард со вог екс пе ри мен та, ни је би ла те о риј ски за ми шље на ни про ду бље-
на, она је до не ла и не ке за ни мљи ва за па жа ња о уло зи лич но сти у по е зи ји (ау тор ка 
са раз ло гом из два ја од го вор Ми ло ша Цр њан ског) и по ка за ла да су на ши пи сци 
то га до ба ишли у ко рак са нај но ви јим тен ден ци ја ма у европ ској књи жев но сти и 
кри ти ци. До слич ног за кључ ка до ве шће чи та о ца и пре о ста ла два при ло га у овом 
бло ку тек сто ва, по све ће на кри тич ким сту ди ја ма Ле о на Ко је на и Ду ње Ду ша нић.

Под на сло вом До ба но вог сен зи би ли те та, Адри ја на Мар че тић пред ста вља 
сту ди ју Ле о на Ко је на У тра же њу но вог. Ин ди ви ду а ли зам и ли бе рал ни дух у срп ској 
кул ту ри (1894‒1914), об ја вље ну 2015, као и но во из да ње Ра ки ће вих Пе са ма из исте 
го ди не, ко је је он при ре дио и про пра тио обим ним кри тич ким огле дом. Та квим 
об је ди ње ним при сту пом, ау тор ка упу ћу је на це ло ви тост Ко је но вог ви ше де це ниј-
ског из у ча ва ња срп ске књи жев но сти и кул ту ре са по чет ка два де се тог ве ка, ин спи-
ри са ног уве ре њем о пре крет нич ком зна ча ју и не пра вед ној за не ма ре но сти ми са о них 
и ства ра лач ких до стиг ну ћа то га ра том на гло пре ки ну тог кул тур ног раз до бља.
Та да шњи ин те лек ту ал ни жи вот, ка ко га Ко јен ви ди, обе ле жа ва ути цај фи ло зо фи је 
ин ди ви ду а ли зма и ли бе ра ли зма Џо на Стју ар та Ми ла, а тај ли бе рал ни дух ис ка зао 
се и у но вом схва та њу умет нич ке сло бо де, ко је ће под ста ћи мо дер ни за ци ју срп ске 
по е зи је. Са жи ма ју ћи Ко је но ве глав не иде је и ис тра жи вач ке ре зул та те, Адри ја на 
Мар че тић по себ но ис ти че ње го во ино ва тив но ту ма че ње есте тич ких и кри тич ких 
по гле да Бог да на По по ви ћа, као и бри жљи во до ку мен то ва ну ана ли зу уре ђи вач ке 
по ли ти ке Срп ског књи жев ног гла сни ка и ре ва ло ри за ци ју уло ге овог ути цај ног ча со-
пи са и ње го вог пр вог уред ни ка у та да шњем кул тур ном жи во ту. Слич ну тен денци-
ју ка раз би ја њу увре же них пред ра су да и кли шеа она на ла зи и у Ко је но вом кри тич-
ком пред ста вља њу Ра ки ће ве по е зи је. На су прот тра ди ци о нал ном ви ђе њу Ра ки ћа 
као пе сни ка са уским те мат ским оп се гом и кон вен ци о нал ним жан ров ским опре де-
ље њи ма, Ко јен и рас по ре дом пе са ма у зби р ци (ко је је пр ви пут хро но ло шки уре дио) 
и зна лач ким, де таљ ним ис пи ти ва њем от кри ва у њи ма са свим ори ги нал не, пре крет-
нич ке тен ден ци је, те мат ску ра зно вр сност и до сад не при ме ће не по е тич ке про ме не. 
Адри ја на Мар че тић ис ти че Ко је но во ори ги нал но ту ма че ње Ра ки ће вих по ку ша ја 
да по е зи ју при бли жи му зи ци, нај бо ље илу стро ва но у „по дроб ној, бри љант но из ве-
де ној ана ли зи“ пе сме Же ља (84), као и успе шно ком би но ва ње тек сту ал не ана ли зе 
са исто риј ским при сту пом у ње го вом опи су пе са ма ко сов ског ци клу са. На ро чи та 
вред ност ње го вих ра до ва, за Адри ја ну Мар че тић, ле жи у осо бе ном кри тич ком при-
сту пу, у ко јем се оп шта по ли тич ка, фи ло зоф ска, есте тич ка и књи жев но те о риј ска 
зна ња ком би ну ју са те мељ ним по зна ва њем те о ри је сти ха и по е зи је уоп ште, као и са 
па жљи вим чи та њем и на дах ну тим ту ма че њем по је ди нач них пе снич ких тво ре ви на.

Оглед Фик ци ја, мо дер ни зам и рат по све ћен је књи зи Ду ње Ду ша нић Фик ци ја 
као све до чан ство: ис ку ство Пр вог свет ског ра та у про зи срп ских мо дер ни ста (2017), 
ко ју Адри ја на Мар че тић не окле ва да ока рак те ри ше као сту ди ју „по пред ме ту, 
ме то ду и ак ту ел но сти“ је дин стве ну у на шој на у ци о књи жев но сти (90). Ви со ку 
оце ну, ко ју рад мла де на уч ни це истин ски за слу жу је, Адри ја на Мар че тић ба зи ра, 
из ме ђу оста лог, на ау тор ки ном ин тер ди сци пли нар ном при сту пу, по у зда ном ту ма-
че њу сло же них те о риј ских пи та ња, об у хват ном по зна ва њу ме ђу рат не европ ске и 
срп ске књи жев но сти и кул ту ре, као и из ра зи том кри тич ком та лен ту, ис ка за ном у 
ин тер пре та ци ја ма књи жев них тек сто ва. Ства ра ла штво Цр њан ског, Ан дри ћа и 
Раст ка Пе тро ви ћа, ко ји ма се ау тор ка по себ но ба ви, би ло је пред мет број них ис-
тра жи ва ња, али „до сад ни је би ло озбиљ ни јих по ку ша ја да се уло зи Пр вог свет ског 
ра та у њи хо вом де лу при сту пи на об у хва тан и упо ре дан на чин“ (104). Кон цен три-
шу ћи се на про блем од но са из ме ђу фик ци је и све до че ња, од но сно на ства ра лач ке и 
по е тич ке ди ле ме са ко ји ма су се и код нас и дру где у Евро пи су о чи ли пи сци по сле 
тра у ма тич них рат них ис ку ста ва, Ду ња Ду ша нић да ла је свом ис тра жи ва њу ши рок 
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ком па ра тив ни кул тур ни и књи жев ни оквир. Ви ше стру ка кон тек сту а ли за ци ја књи-
жев ног опу са Цр њан ског, Ан дри ћа и Пе тро ви ћа, у спо ју са бри жљи во из ве де ном 
тек сту ал ном ана ли зом, омо гу ћи ла јој је да от кри је до тад не при ме ће ну спо ну ме ђу 
њи ма, да ба ци но ву све тлост на њи хо ва де ла и у њи ма иш чи та но ва зна че ња.

У тре ћи део збир ке Адри ја на Мар че тић је свр ста ла огле де ко ји илу стру ју 
мо гућ но сти и ре зул та те при ме не не ких ме то да тра ди ци о нал не ком па ра ти сти ке, 
од но сно, упо ред ног про у ча ва ња „књи жев но сти као књи жев но сти“ (7). Пр ви рад у 
овом бло ку кри тич ки пред ста вља књи гу Ива Тар та ље Пе сма о пе сми (2013), у ко јој 
се раз ма тра низ ра зно вр сних пе снич ких и про зних де ла са ме та ли те рар ном те ма-
ти ком, у ши ро ком ра спо ну од ан ти ке до са вре ме ног до ба. Ма да је пи та ње о при-
ро ди по е зи је бит но те о риј ско, у сре ди шту Тар та љи не па жње ни су ап страк ци је, већ 
по је ди нач ни књи жев ни тек сто ви, ко је он бри жљи во ана ли зи ра и, исто вре ме но, 
сме шта у ве о ма ши рок кон текст, „прак тич но у це ло куп ну тра ди ци ју свет ске књи-
жев но сти“ (109). Ње гов ме тод Адри ја на Мар че тић на зи ва фи ло ло шко-ком па ра ти стич-
ким, у сми слу ко ји је тој син таг ми дао Ерих Ау ер бах. Као по ла зну тач ку сво је 
„шет ње ши ром књи жев но сти“ Тар та ља би ра је дан кон кре тан фе но мен, ко ји ће му, 
за тим, отво ри ти да ља, „че сто са свим нео че ки ва на под руч ја ис тра жи ва ња“ (109). 

У на ред на два тек ста пред ста вље не су збир ке огле да пре ра но пре ми ну ле Тање 
По по вић Ис точ ни ка нон (2019) и Стра те ги је при по ве да ња (2011). Оквир ком па ра-
тив ним сту ди ја ма у Ис точ ном ка но ну да је кон цеп ци ја Sla via or to do xa, ко ју је раз-
вио ита ли јан ски сла ви ста Ри кар до Пи кјо, пре ма ко јој књи жев но сти пра во слав них 
сло вен ских на ро да са чи ња ва ју по себ ну гру пу, са раз во јем дру га чи јим од оног у 
оста лим сло вен ским и ве ли ким за пад но е вроп ским књи жев но сти ма, ко је су све 
ди рект но за сно ва не на ан тич ком на сле ђу. Адри ја на Мар че тић при зна је ва жност 
уо ча ва ња раз ли чи тих пу те ва раз во ја, али ука зу је и на опа сно сти од иде о ло шки 
оп те ре ће них спе ку ла тив них уоп шта ва ња, као и од пре на гла ша ва ња са мо свој но сти 
и за тво ре но сти по је ди нач них кул ту ра. Глав не вр ли не кон цеп ци је Та ње По по вић 
она ви ди упра во у ње ном ком па ра тив ном при сту пу, ко ји не ис кљу чу је ути ца је, 
ве зе и ти по ло шке ана ло ги је из ме ђу ис точ но е вроп ских и за пад но е вроп ских књи-
жев но сти. У Стра те ги ја ма при по ве да ња, по све ће ним углав ном ру ској кла си ци, 
ау тор ка се у те о риј ском и ме то до ло шком по гле ду нај ви ше осла ња на ру ске фор ма-
ли сте, Бах ти на и Лот ма но ву се ми о ти ку. Адри ја на Мар че тић при ме ћу је да је увод но 
по гла вље, ко је да је те о риј ски оквир књи ге, „ису ви ше ши ро ко скро је но“ (132), па 
ни је омо гу ћи ло ус по ста вља ње пре ци зни јих те о риј ских ди стинк ци ја ни ти де таљ-
ни је раз ма тра ње пој мо ва по себ но ре ле вант них за ина че ино ва тив не и увер љи ве 
кон крет не ин тер пре та ци је. Из та кве кри тич ке пер спек ти ве, она ис ти че вред ност 
огле да Го гољ и срп ски при по ве да чи, ка ко због об у хват ног те о риј ског раз ма тра ња 
про бле ма ти ке ска за, та ко и због ком па ра тив них уви да, ко ји омо гу ћа ва ју да се спе-
ци фич но сти ове тех ни ке код срп ских пи са ца са гле да ју у знат но ши рем европ ском 
књи жев ном кон тек сту.

Ме то до ло шки зна чај сту ди је Јо ва на По по ва Дво бој као књи жев ни мо тив (2012) 
Адри ја на Мар че тић ви ди нај ви ше у то ме што је по све ће на код нас за не ма ре ној 
обла сти те ма то ло ги је, ме то до ло шки оса вре ме ње не ин тер ди сци пли нар ном ори јен-
та ци јом ка ква до ми ни ра у но ви јој за пад но е вроп ској, а на ро чи то аме рич кој ком па-
ра ти сти ци. Тран сфор ма ци ју мо ти ва дво бо ја По пов пра ти у ши ро ком ра спо ну од 
Хо ме ра до Ма но вог Ча роб ног бре га, на ин тер тек сту ал ном и кон тек сту ал ном пла-
ну, има ју ћи у ви ду и уну тра шњи књи жев ни раз вој и усло вље ност дру штве ним и 
исто риј ским чи ни о ци ма, до пу њу ју ћи, пре ма по тре би, књи жев но и сто риј ски и хер-
ме не у тич ки при ступ сту ди ја ма по ли тич ког и иде о ло шког кон тек ста, ме то ди ма 
но вог исто ри зма и пси хо ло ги је књи жев но сти. Као и у дру гим огле ди ма у књи зи, 
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Адри ја на Мар че тић се по себ но за др жа ва на оп штим пи та њи ма, ко ја се у овом случа-
ју ти чу кључ них пој мо ва те ма то ло шких сту ди ја. Ко мен та ри шу ћи по сто је ће де ба те 
о ди стинк ци ји из ме ђу мо ти ва и те ме, она мо тив од ре ђу је као „кон сти ту тив ни еле мент 
тек ста“, за раз ли ку од те ме, ко ја је „тран сцен дент на у од но су на текст“ и ме та тек-
сту ал не при ро де. Бу ду ћи да се „кон сти ту и ше у са мом про це су чи та ња“, те ма се 
од но си на се ман тич ки по тен ци јал по је ди нач ног де ла и пред ста вља ин тер пре та-
тив ну ка те го ри ју (147). 

За вр шни блок тек сто ва, ко ји са чи ња ва ју два ау тор ки на ори ги нал на ра да и два 
кри тич ка при ка за, не по сред ни је се ти че ак ту ел них пре о ку па ци ја ко је су у срп ској 
књи жев но сти и кул ту ри до не ла бур на зби ва ња из по след њих не ко ли ко де це ни ја. 
У на пи су Ју го сло вен ска књи жев ност по сле Дру гог свет ског ра та Адри ја на Мар-
че тић раз ма тра раз ли чи та схва та ња од но са ме ђу ју го сло вен ским књи жев но сти ма 
из вре ме на со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је. На до ве зу ју ћи се на раз ма тра ња Све то за ра 
Пе тро ви ћа, она раз ли ку је три гле ди шта ко ја су обе ле жи ла тај пе ри од: уни та ри стич-
ко, при сут но у пр вим го ди на ма по сле ра та, плу ра ли стич ко, ко је је би ло нај ши ре 
при хва ће но, и схва та ње ју го сло вен ске књи жев но сти као за јед нич ког ка но на, ко је 
је пре о вла ђи ва ло у ино стра ној ре цеп ци ји. Све то зар Пе тро вић имао је и у тој обла-
сти осо бе ну кон цеп ци ју, ко ју она на зи ва фи ло ло шком, јер је сма тра ме то до ло шки 
слич ном Кур ци ју со вом и Ау ер ба хо вом схва та њу од но са из ме ђу на ци о нал не и европ-
ске књи жев но сти. За Пе тро ви ћа, реч је о ску пи ни срод них и ви ше стру ко пре пле-
те них за себ них на ци о нал них ли те ра ту ра, ко је, исто вре ме но, пред ста вља ју и део 
јед не ви ше це ли не (158). На жа лост, због ши ри не за хва та те ме ау тор ка у том на пи су 
ни је мо гла по дроб ни је да раз мо три све аспек те Пе тро ви ће вог ве о ма ино ва тив ног, 
а у он да шње вре ме не при хва ће ног при сту па, ко јим се оцр та ва ју но ве мо гућ но сти 
ком па ра тив них сту ди ја. Он и у тој обла сти из бе га ва крај но сти, уто ли ко што на гла-
ша ва плу ра ли тет мо гућ них исто риј ских пер спек ти ва, па уз це ли не ка кве су на цио-
нал на и ју го сло вен ска књи жев ност, на во ди дру ге уже, ре ги о нал не и ши ре, ме ђу-
на ци о нал не тра ди ци је, све до европ ске и свет ске књи жев но сти, на го ве шта ва ју ћи 
та ко ка сни ју, за ју жно сло вен ске при ли ке ве о ма ре ле вант ну, кон цеп ци ју сло вач ког 
те о ре ти ча ра Ди о ни за Ђу ри ши на, као и но ви ја ис пи ти ва ња мо гућ но сти тран сна-
ци о нал них ком па ра тив них сту ди ја. Ка ко по ка зу је на ред ни текст Адри ја не Мар-
че тић, Ком па ра тив на ју го сла ви сти ка или мо же ли се пре жи ве ти Апо ка лип са, 
упра во ком па ра тив ни при ступ по стао је ак ту е лан у по след њој де це ни ји пред рас пад 
Ју го сла ви је, ка да је ре а ли зо ван про је кат за гре бач ког За во да за зна ност о књи жев-
но сти, ко ји је за циљ имао ус по ста вља ње но ве ди сци пли не, упо ред ног про у ча ва ња 
ју го сло вен ских (од но сно, ју жно сло вен ских) књи жев но сти. Тај про је кат, уну тар 
ко јег је и Ђу ри шин из ло жио сво је схва та ње ин тер ли те рар них за јед ни ца, ре зул ти-
рао је об ја вљи ва њем че ти ри збор ни ка ра до ва, али је, то ком вре ме на, ка ко су се 
по ли тич ки од но си по гор ша ва ли, на и ла зио на све ма ње јав не по др шке, да би се у 
пред ве чер је др жав ног рас па да и ра та са свим уга сио.

По след ња два огле да, Ба ук пре ћу та не исто ри је и Ре то ри ка књи жев ног ег зи ла, 
по све ће на су две ма књи га ма пр во бит но об ја вље ним на ен гле ском је зи ку. Сту ди ја 
Ha un ted Ser bia: Re pre sen ta ti ons of Hi story and War in Li te rary Ima gi na tion (2016; пре-
вод на срп ски Ду хо ви кру же Ср би јом: књи жев но пред ста вља ње исто ри је и ра та, 
2018) Деј ви да Но ри са по све ће на је срп ској про зи по след њих две ју де це ни ја про шлог 
ве ка. Пред мет ње го вог ис пи ти ва ња је, нај пре, нов при ступ про шло сти ко ји се у 
књи жев но сти ја вља по чет ком осам де се тих го ди на. До та да до ми нант ни ко му ни-
стич ки на ци о нал ни на ра тив та да за ме њу ју при че у ко ји ма се, кроз упо тре бу је зо ви-
тих мо ти ва, по ма ља пре ћу та на или при кри ве на тра у ма тич на исто ри ја, раз ли чи тим 
на ра тив ним тех ни ка ма те ма ти зу је уло га пам ће ња у кон стру и са њу исто ри је и про-
бле ма ти зу је са ма мо гућ ност при по ве да ња о про шло сти. Те ле о ло шко схва та ње 
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исто ри је би ће де фи ни тив но по ти сну то у рат ној про зи де ве де се тих го ди на, где 
је зо ви ти мо ти ви по ста ју зна ко ви „од су ства зна че ња“, сим бо ли „све та ко ји се отео 
кон тро ли“ (193). Адри ја на Мар че тић за па жа да Но рис из тог угла успе ва да уо чи 
до дир не тач ке ме ђу по е тич ки и иде о ло шки ве о ма раз ли чи тим пи сци ма и на ино-
ва ти ван на чин про ту ма чи не ка од нај по зна ти јих де ла из тог пе ри о да. Она ис ти че 
да ње го ве ана ли зе има ју и те о риј ску вред ност, што је по го то ву зна чај но у на шој 
до ма ћој сре ди ни, где са вре ме не кон цеп ци је на ко ји ма он за сни ва сво је ис тра жи-
ва ње, по пут те о ри је тра у ме и те о ри је кул тур ног пам ће ња, још ни су при ву кле за слу-
же ну па жњу.

Књи га Вла ди ми ра Зо ри ћа The Rhe to ric of Exi le. Du ress and the Ima gi ning of 
For ce (Ре то ри ка ег зи ла: од при си ле до за ми шље не си ле, 2016) по све ће на је још јед-
ној да нас ве о ма ак ту ел ној те ми. У оп се жном уво ду, Адри ја на Мар че тић раз ма тра 
раз ли чи та зна че ња пој ма ег зи ла и ње го ве мо гућ не ви до ве и под се ћа на исто риј ска 
зби ва ња ко ја су сту ди је ег зи ла као ин тер ди сци пли нар но по ље ис тра жи ва ња учи-
ни ла из у зет но ре ле вант ним у да на шњим ком па ра тив ним сту ди ја ма кул ту ре. Зо рић 
у сре ди ште ис тра жи ва ња по ста вља све до чан ства ау то ра ко ји су и са ми би ли прог-
на ни ци и ука зу је на јед ну но ву пре ћут ну вр сту ег зи ла, ко ју на зи ва „им пли цит ним 
ег зи лом“ и илу стру је слу ча је ви ма пи са ца по пут Ци це ро на, Дан теа, Ру соа и Брех-
та. Пре ћут на прет ња си лом на го ве ште на је у дис кур су, па је јед на од глав них Зо-
ри ће вих те ма ре то ри ка ко јом се слу же но си о ци си ле у го во ру о ег зи лу. Из та кве 
пер спек ти ве, он ана ли зи ра де ла ко ја пре до ча ва ју ис ку ство ег зи ла, об у хва та ју ћи 
ком па ра тив ним ис тра жи ва њем ши ро ко по ље од Ес хи ла и Дан теа до На бо ко ва, 
Брод ског и Ки ша. Адри ја на Мар че тић се по себ но за др жа ва на Зо ри ће вој ана ли зи 
Ла мен та над Бе о гра дом Ми ло ша Цр њан ског, у ко јем се ком би ну ју лек сич ке је ди-
ни це узе те из раз ли чи тих је зи ка. На том при ме ру Зо рић раз ви ја ори ги нал ну те о-
ри ју „ме ђу је зич ке по е зи је“, ба зи ра не на Ја коб со но вој кон цеп ци ји пе снич ког је зи ка. 
Адри ја на Мар че тић за кљу чу је да Зо ри ће ва књи га „све до чи о ве ли кој еру ди ци ји и 
сна жном кри ти чар ском та лен ту“ (208) и пре по ру чу је ње но пре во ђе ње на срп ски 
је зик.

Вред но сти Кри ти ке о кри ти ци тре ба тра жи ти ко ли ко у ши ро ком оп се гу раз-
ма тра не књи жев но и сто риј ске и кри тич ке про бле ма ти ке и ме то до ло шких опре де-
ље ња, то ли ко и у те о риј ској кон зи стент но сти, пој мов ној пре ци зно сти и ја сно ћи 
из ла га ња, као и до след ној при ме ни стро гих кри те ри ју ма на осно ву ко јих је из вр шен 
из бор ау то ра и те ма ко ји ма је књи га по све ће на. Адри ја ну Мар че тић ин те ре су ју 
ви до ви ме ђу соб ног до пу ња ва ња и осна жи ва ња те о ри је и прак се, ис тра жи вач ке 
акри би је и кри тич ког та лен та, има нент не ана ли зе и раз ли чи тих ме то да кон тек-
сту а ли за ци је умет нич ких тво ре ви на. Ко ли ко год ра зно вр сни би ли ис тра жи вач ки 
пу те ви и ре зул та ти ко је она у овој књи зи осве тља ва, сви они, об је ди ње ни је дин стве-
ном ау тор ки ном кри тич ком пер спек ти вом, де лу ју на чи та о ца као увер љив по ка-
за тељ оп стан ка, ре ле вант но сти и отво ре не бу дућ но сти на у ке о књи жев но сти.

Др Вла ди сла ва В. Риб ни кар
vla di sla va.rib ni kar@g mail.com 
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UDC 821.14‘02-2.09 Sophocles(049.32)

АН ТИ ГО НА, УВЕК ПРИ СУТ НА

(Gor dan Ma ri čić. So fo kle i nje go va An ti go na: stva ra lac i tra ge di ja kroz ve ko ve.  
Be o grad: NNK In ter na ci o nal, 2020, 225 str.)

Пре во ди о ци и књи жев ни те о ре ти ча ри твр де да би сва ко по ко ле ње тре ба ло да 
има „свој“ пре вод не ког кла сич ног де ла. Ако је то за и ста та ко, он да је срп ска чи-
та лач ка пу бли ка че ка ла че ти ри по ко ле ња ско ро чи тав је дан век на но ви пре вод 
Ан ти го не: Гор дан Ма ри чић пре вео ју је 2020, а Ми лош Н. Ђу рић 1922. го ди не. 
Ан ти го на је по ре чи ма Хе ге ла „нај са вр ше ни је умет нич ко де ло“. Ова тра ге ди ја 
ни је са мо лек ти ра у на шим гим на зи ја ма не го, већ две и по хи ља де го ди на, јед на 
од нај чи та ни јих књи га. Сто га је Со фо кло ва Ан ти го на за слу жи ла и јед ну оп се жну 
на уч ну сту ди ју ко ју је сат као њен пре во ди лац. 

У мо но гра фи ји ко ја но си на слов Со фо кле и ње го ва Ан ти го на: ства ра лац и 
тра ге ди ја кроз ве ко ве ми ну ци о зно је при ка зан жи вот и рад атич ког драм ског пе сни-
ка. Тај чо век во дио је ми ран и уз о ран жи вот, до жи вео ду бо ку ста рост, а пи сао је о 
људ ској пат њи, бож јој прав ди, ап со лут ној и бес ком про ми сној мо рал но сти у нај-
бур ни јим вре ме ни ма атин ске исто ри је и дру штве но-кул тур них про це са и до га ђа-
ја, са жи ма ју ћи у ли ко ви ма сво јих тра ге ди ја све те дру штве не фе но ме не. Оно што 
ова на уч на мо но гра фи ја до но си је сте нов при ступ и оби ље ту ма че ња о Со фо кло вој 
хе ро и ни, али и дру гим ју на ци ма ње го вог драм ског опу са. На и ме, Ан ти го ни се 
при сту па, по ред књи жев но-те οриј ског аспек та, из дру штев но-исто риј ске и кул ту-
ро ло шке пер спек ти ве, а све уз де таљ но ту ма че ње ми та у ан тич кој и са вре ме ној 
дра ми. Ту је и пре сек нај и стак ну ти јих свет ских об ра да и адап та ци ја Ан ти го не кроз 
ве ко ве, од ан тич ких (Се не ка) до са вре ме них (Жан Ануј и Сла вој Жи жек, ре ци мо). 
Уз бри жну и ис тан ча ну ана ли зу Ан ти го не, пре пли ће се и жи вот ње ног кре а то ра, 
али и жи вот грч ких по ли са и дру гих зна чај них љу ди те бур не епо хе: од нај ве ћег 
сја ја до нај тра гич ни јег па да то ком V ве ка пре н. ере.

Из у зет на вред ност ове мо но гра фи је је сте и то што нам њен ау тор не да је само 
сво је по гле де на овај веч ни и ван вре мен ски драм ски текст већ не се бич но по да сти-
ре и по гле де дру гих ис тра жи ва ча и по зо ри шних струч ња ка од Ари сто те ла, пре ко 
Хе ге ла, до Ки тоа, Ле син га, Деј ви да Кар те ра, Еди те Хол, Мај кла Ви кер са, Жа ка 
Жу а не, Едвар да Ха ри са, Ан ђе ле Бе ли, Зден ка Ле ши ћа, Зде сла ва Ду ка та, Јо ва на 
Хри сти ћа и дру гих, чак и кад с њи ма ни је у са гла сју. Ти ме ова мо но гра фи је у на шој 
на у ци по ста је основ за сва ко дру го ис пи ти ва ње и ис тра жи ва ње, ка ко Со фо кло ве 
Ан ти го не, та ко и Ан ти го на ко је ће би ти на пи са не и игра не у по то њим вре ме ни ма 
и ве ко ви ма. 

Глав на нит ко ја во ди на шег ис тра жи ва ча, а са њим се сла же и при ка зи вач ове 
књи ге, је сте та да не мо же мо а да се не на чу ди мо Со фо кло вом сен зи би ли те ту ко ји 
Ан ти го ни, жен ском ли ку уну тар јед ног из у зет но па три ја хал ног дру штва огром них 
род них раз ли ка и не јед на ко сти, да је нај ви ше мо рал не вред но сти. Ан ти го на је, као 
и ве ћи на ју на ка Со фо кло вих тра ге ди ја, би ће „над људ ских, хе рој ских раз ме ра, 
ви со ко раз ви је не мо рал не све сти и пси хич ке сна ге“ ко ја је пред из бо ром оног што 
би обич ни смрт ни ци ода бра ли ‒ а што је ком про ми сно ре ше ње спрам зах те ва дру-
штва, од но сно за јед ни це, људ ског по рет ка (νομός-а) ‒ и зах те ва бо жан ског по рет ка, 
прав де, хар мо ни је (φύσις-а). За Ан ти го ну ком про мис не по сто ји. Он би „пред ста-
вљао из да ју вла сти те на ра ви и хе рој ства.“ Сто га она „би ра дру гу ал тер на ти ву, ко ја 
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под ра зу ме ва пат њу и мо гу ћу или си гур ну про паст, фи зич ко уни ште ње.“ И кад 
јед ном од лу чи, гр че ви то се др жи сво је од лу ке упр кос по ку ша ји ма око ли не да је 
од вра те од про па сти. Ти ме ју на ки ња, не схва ће на и по ни же на од љу ди, оста је оса-
мље на (све до сво је смр ти) у сво јој од лу ци и мор лним на че ли ма. У тој и та квој изо-
ло ва но сти, „кроз пат њу и про паст, тра гич ки ју нак из во ју је не ку чуд ну мо рал ну по бе-
ду“. Та те шка и (го то во) над људ ска мо рал ност оси гу ра ва спа се ње По рет ка, бож је 
Прав де, При ро де, чи ме се оси гу ра ва људ ска ег зи стен ци ја. За то не са мо Ан ти го на, 
већ и све дру ге Со фо кло ве тра ге ди је апе лу ју на „по што ва ње људ ских пра ва и по-
тре ба“ ко је на ру ша ва ју моћ ни ци и сил ни ци.

Ју на ци и ју на ки ње из са чу ва них Со фо кло вих тра ге ди ја, ана ли зи ра ни у овој 
мо но гра фи ји, да ти су у кон теск ту ана ли зе Ан ти го не. Они илу стру ју Со фо клов умет-
нич ки и жи вот ни cre do, је дин ство пе сни ко вог мо рал ног ста ва од ра не мла до сти 
до ду бо ке ста ро сти: сва ко људ ско де ло ва ње мо ра би ти у са гла сју с бож јом прав дом 
и са при род ном хар мо ни јом.

На кра ју ис ти че мо да је Со фо клов је зик ко ји је, ка ко сам ау тор мо но гра фи је 
на во ди, „ис тан чан и при ла го ђен сва ком драм ском тре нут ку, ка ко те шком и на би-
је ном емо ци ја ма, та ко и ла ком и естет ски де ко ра тив ном“ пре не сен и у пре во ду. Иа ко 
не ма сти хов ну фор му, он по ет ски те че и, ко ли ко је мо гу ће, до ча ра ва Со фо кло во 
вла да ње пе снич ком фор мом.

Др Ифи ге ни ја Д. Ра ду ло вић 
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет 
ifi ge ni ja@ff.uns .ac.rs

UDC 82.09 :929 Vujić V.(049.32)

ВЛА ДИ МИР ВУ ЈИЋ, ЗА БО РА ВЉЕ НИ СТВА РА ЛАЦ

(Вла ди мир Ди ми три је вић. Из епа у филм: књи жев ни кри ти чар Вла ди мир Ву јић.  
Кра ље во: На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 2019, 330 стр.)

Пре ма ра зно вр сно сти те ма и бро ју ра до ва Вла ди мир Ди ми три је вић (1969) 
сва ка ко спа да у нај плод ни је ау то ре са вре ме не Ср би је ка да су у пи та њу дру штве не 
на у ке. Је дан од те ма ко јој је по све тио пу но па жње је и де лат ност Вла ди ми ра Ву-
ји ћа (Бе о град 1886 – Рио де Же не и ро 1951), о чи јем ства ра ла штву је 2016. од бра нио 
док то рат под на сло вом „Вла ди мир Ву јић као књи жев ник, кри ти чар и по ле ми чар 
у кон тек сту књи жев них про це са из ме ђу два свет ска ра та“, на Ка те дри за срп ску 
књи жев ност XX ве ка на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Књи га Из епа у филм : 
књи жев ни кри ти чар Вла ди мир Ву јић пред ста вља је дан део овог док то ра та, и по-
све ће на је Ву ји ће вој де лат но сти на по љу књи жев не кри ти ке. Ана ли за ње го вих 
фи ло зоф ских ста во ва и иза бра ни тек сто ви об ја вље ни су у по себ ним мо но гра фи-
ја ма (Вла ди мир Ди ми три је вић, Од Шпен гле ра до Све тог Са ве : огле ди, раз го во ри, 
по ле ми ке, Бе о град : Жа гор, 2013; Вла ди мир Ди ми три је вић, Тр жи ште или храм: 
ста но ви ште Вла ди ми ра Ву ји ћа, Бе о град : Ca te na mun di, 2016).

Иа ко је Вла ди мир Ву јић из ме ђу два свет ска ра та оста вио зна ча јан траг као 
фи ло зоф, ма те ма ти чар и књи жев ни кри ти чар, ње го во де ло је из иде о ло шко-по ли-
тич ких раз ло га из ба че но из кул тур ног на сле ђа Ср би је по сле 1945. го ди не. Ву ји ће ви 
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иде а ли стич ки фи ло зоф ски ста во ви, отво ре ни ан ти ко му ни зам и на ро чи то са рад ња 
са Не ди ће вом ко ла бо ра ци о ни стич ком вла дом, би ли су до во љан раз лог за бри са ње 
ње го вог име на из кул ту ре се ћа ња. То је ујед но и те ма пр вог по гла вља ове књи ге 
под на сло вом На тра гу пре ћу та ног пи сца (5–15), у ко ме се го во ри и о струк ту ри 
ра да и сми слу ис тра жи ва ња. 

У одељ ку Пред рат на ре цеп ци ја Ву ји ће вог де ла (16–30) по ну ђен је по глед на 
до жи вљај Ву ји ће вог ства ра ла штва пре Дру гог свет ског ра та, ка ко код оних ко ји 
су га ува жа ва ли (Ми лош Н. Ђу рић), та ко и оних ко ји су га на па да ли и оспо ра ва ли 
(Ве ли бор Гли го рић, Мар ко Ри стић), што је у по сле рат ном пе ри о ду у зна чај ном 
ме ри и од ре ди ло не га ти ван став пре ма ње го вом ра ду. По гла вље По сле рат на ре цеп
ци ја Ву ји ће вог де ла (31–60), да је пре глед кри тич ких по гле да на Ву ји ће ве ста во ве 
(као фи ло зо фа и књи жев ног кри ти ча ра) у епо хи по сле Дру гог свет ског ра та. Пре-
до ча ва ју се уви ди Дра га на Је ре ми ћа, Ан дри је Стој ко ви ћа, Ра до ва на Вуч ко ви ћа, 
Ђор ђа Ј. Ја њи ћа, Ми ла на Ра ду ло ви ћа, Гој ка Те ши ћа, Алек сан дра А. Миљ ко ви ћа, 
Јо ва на Пеј чи ћа, Бо шка Об ра до ви ћа, Жи во ји на Ђу ри ћа и Дра га на Су бо тић. Оде љак 
Ву ји ће ви срод ни ци: ре ви зи о ни сти (61–82) по све ћен је Вла ди ми ру Вел мар-Јан ко ви-
ћу и Све ти сла ву Сте фа но ви ћу, ко ји су као пи сци и књи жев ни иде о ло зи по мно го 
че му би ли слич ни Вла ди ми ру Ву ји ћу. Из ла жу се њи хо ви ин те лек ту ал ни до ди ри 
и слич но сти, ука зу је на тек сто ве у ко ји ма су по др жа ва ли јед ни дру ге, што је све 
би ло усло вље но по тре бом ства ра ња кул тур не са мо свој но сти Ју жних Сло ве на и 
Ср ба. По гла вље под на зи вом На че ла кул ту ро ло шке књи жев не кри ти ке (83–112), 
по све ће но је Ву ји ће вом по гле ду на књи жев ност ко ји је про ис те као из ње го вог фи-
ло зоф ског ста ва, ко ји се јед ним де лом те ме љио и на ан тро по ге о граф ским и ет но-
ло шким ис тра жи ва њи ма Јо ва на Цви ји ћа и Гер хар да Ге зе ма на, по све ће них по себ-
но сти и ка рак те ро ло ги ји Ју жних Сло ве на и Ср ба. Ис тра жу ју се прин ци пи јел на 
по ла зи шта Ву ји ће ве кри ти ке, на ро чи то по тре ба ре ви зи је исто ри је срп ске књи жев-
но сти. Ву јић се пу но осла њао на ста во ве Ос фал да Шпен гле ра, ко га је пре во дио и 
од ко га је учио, при че му је по себ но ко ри стио мор фо ло шко-ци клич ну пред ста ву 
исто ри је, а за тим и раз ли ко ва ње кул ту ре и ци ви ли за ци је. Та кви ста во ви да ли су 
сна жан ин пулс Ву ји ће вим фи ло зоф ским раз ми шља њи ма, по том и књи жев ној кри-
ти ци у ко јој ре дов но упо тре бља ва шпен гле ров ске пој мо ве, по пут „псе у до мор фо зе“ 
ко јом озна ча ва де ла ли ше на са мо свој но сти. Оде љак Ву ји ће ва при ме ње на кри ти ка 
(113–139) об ра ђу је ње го ве до ме те у по љу књи жев не кри ти ке, кон крет не ме то де и 
ис хо ди шта при сту па књи жев ним де ли ма. Ву јић је из ме ђу оста лог био и „кри ти чар 
кри ти ча ра“ и ана ли зи рао кри ти чар ске ме то де Бог да на По по ви ћа, Вин ка Ви те зи це, 
Ми ла на Бог да но ви ћа, Пје ра Ван Ти ге ма, Гер хар да Ге зе ма на, чи је је уви де про це-
њи вао из сво је „култ-ана ли зе“. По гла вље На ша „кла си ка“ (140–165), по све ће но је 
Ву ји ће вим на сто ја њи ма да ус по ста ви хи је рар хи ју вред но сти у срп ској књи жев ној 
про шло сти, при че му је ука зи вао па жњу на де ла До си те ја, Ње го ша, Мар ка Ми ља-
но ва, Бо жи да ра Кне же ви ћа и по себ но Сте ва на Срем ца, ко га је по ста вио у сре ди ште 
сво јих за ни ма ња. Ву јић је Срем ца до жи вља вао у књи жев ном и иде о ло шком сми слу 
узор ним спи са те љем, по себ но ње гов не га ти ван став пре ма след бе ни ци ма Све то-
за ра Мар ко ви ћа, ко је је Ву јић сма трао пре те ча ма ко му ни ста. То је и био раз лог да 
Ву јић за вре ме Дру гог свет ског ра та при ре ди и на пи ше пред го вор за Срем че ву 
Ли му на ци ју на се лу, ко ја је би ла и „об ра чун“ са ле ви чар ским на сле ђем Све то за ра 
Мар ко ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа. Оде љак Ју жно сло вен ска књи жев ност и кул ту ра 
(166–184), го во ри о Ву ји ће вим ста во ви ма пра ма књи жев но сти свих Ју жних Сло-
ве на. На и ме, Ву јић је нај пре био до сле дан при вр же ник ин те грал ног ју го сло вен ства, 
пре све га из кул ту ро ло шких, а тек по том по ли тич ких раз ло га. Сма трао је да сви 
Ју жни Сло ве ни на Бал ка ну (укљу чу ју ћи и Бу га ре) чи не је дин стве ну кул тур ну зо ну, 
и да за то мо ра ју из гра ди ти са мо свој ну кул ту ру у од но су на Евро пу. За Ву ји ћа је 
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по сто јао кон ти ну и тет ју жно сло вен ске кул ту ре од ки ри ло-ме до ди јев ског пре да ња до 
ње го вих да на. Чак и ка да су у по љу по ли ти ке иде ја „тро и ме ног на ро да“ из гу би ла 
сна гу, Ву јић је и да ње ве ро вао да срп ска, хр ват ска, сло ве нач ка и бу гар ска књи жев-
ност по сто је у за јед нич ком ства ра лач ком про сто ру, и да су њи хо ва про жи ма ња 
нео п ход на и ко ри сна. По гла вље Пред рат ни по сле ра та (185–193) об ра ђу је Ву ји-
ће ве тек сто ве о ау то ри ма ко ји су би ли ак тив ни пре Пр вог свет ског ра та, да би на ста-
ви ли да де лу ју и у ка сни јем пе ри о ду. Бо ра Стан ко вић био је оми ље ни Ву ји ћев пи сац, 
за ко га је тра жио но ва ту ма че ња и осло ба ђа ње од скре ли ћев ско-по по ви ћев ске фло-
ску ле о „сла бој пи сме но сти“. Ву јић је на па дао и књи жев ног кри ти ча ра Мар ка Ца ра, 
чи је је ста во ве ока рак те ри сао као за ста ре ле, а био је оштар и пре ма Јо ва ну Ду чи-
ћу, сма тра ју ћи да су ње го ве ме ди та ци је по вр шне. Це нио је Бо жи да ра Кне же ви ћа, 
док је за Вељ ка Пе тро ви ћа сма трао да је стао из ме ђу тра ди ци о на ли зма и мо дер ног 
из ра за. Оде љак По сле рат ни (194–216) по све ћен је Ву ји ће вом од но су пре ма пи сци ма 
ко ји су де ло ва ли по сле Пр вог свет ског ра та. Па жња је усме ре на на ње го ву кри ти ку 
Се о ба Цр њан ског, Глу вих чи ни Алек сан да ра Или ћа, Пи ја не зе мље Ми ла на Ка ша ни-
на, при по ве да ка Иве Ан дри ћа, по е зи је Ми ро сла ва Кр ле же, драм ског ства ра ла штва 
Мом чи ла На ста си је ви ћа, ро ма на Шпан ски зид Ра де та Дра ин ца, дра ме Иза ве чи те 
ко пре не Ду ша на Ни ко ла је ви ћа, про зе Љу ди го во ре Раст ка Пе тро ви ћа, ро ма на Тра
јан Ан ђел ка Кр сти ћа и По ко ше но по ље Бра ни ми ра Ћо си ћа. Ву јић се ба вио и ства-
ра ла штвом Де сан ке Мак си мо вић, као и деч јом по е зи јом. По гла вље Fra tres mi no res 
(217–229) го во ри о Ву ји ће вој не га тив ној пер цеп ци ји и об ра чу ну са оним што је 
сма трао ло шом књи жев но шћу, по чев од па три от ске по е зи је до ква зи ре а ли стич ких 
ро ма на. Ву јић је по пут мо дер ни ста сма трао да је на ша па три јар хал на еп ско-де се-
те рач ка кул ту ра за у век не ста ла, и да се ви ше не мо же ве штач ки ожи вља ва ти. За то 
је био кри ти чан пре ма по ку ша ји ма Дра го љу ба Фи ли по ви ћа и Ми ло са ва Јо си ћа да 
је ре ви та ли зу ју и за сну ју но ву ро до љу би ву по е зи ју, што је оква ли фи ко вао као па-
те ти ку и де кла ма тор ство. Ву јић је био све стан да је за срп ску кул ту ру те шко да 
„ско чи“ из епа у филм, али да су ства ра лач ки те ме љи та кви да смо за тај скок спо-
соб ни. Оде љак Вла ди мир Ву јић као по ле ми чар (230–289) на ста вља се на прет ход но 
по гла вље и по све ће но је Ву ји ће вим по ле ми ка ма. Нај пре са про тив ни ци ма ју жно-
сло вен ског ме си ја ни зма, по том пред став ни ци ма по по ви ћев ско-скер ли ћев ске кри-
ти ке, за тим са над ре а ли сти ма и пи сци ма со ци јал не ли те ра ту ре. Био је на стра ни 
љу ди из цр кве ко ји су се про ти ви ли из во ђе њу Штра у со ве „Са ло ме“ у Бе о гра ду, 
укљу чи вао се у по ле ми ку из ме ђу Ми ло ша Цр њан ског и Ми ла на Бог да но ви ћа, 
кри ти ко вао ста во ве на ме ђу на род ном ПЕН-клу бу у Ду бров ни ку, по ле ми сао са 
Ра де том Дра ин цем. По гла вље Књи жев но и сто риј ска ми сао Вла ди ми ра Ву ји ћа 
(290–305) је за пра во за кљу чак ау то ра о зна ча ју Вла ди ми ра Ву ји ћа као књи жев ног 
кри ти ча ра и по ле ми ча ра, ко ји при ка зу је у пот по гла вљи ма Ре цеп ци ја Вла ди ми ра 
Ву ји ћа, Свет у ко ме је жи вео Ву јић, Евро по цен три зам и ју жно сло вен ски ме си ја
ни зам, Шпен глер и Ву јић, Ву јић и нео ху ма ни сти, По вла шће ни ли ко ви Вла ди ми ра 
Ву ји ћа, Ву јић као књи жев ни кри ти чар, Вла ди мир Ву јићмо дер ни ста. Кри ти ка тех-
нич ког све та као ма те ри ја ли за ци је про све ти тељ ске иде је о зна њу и мо ћи по ста ла 
је сре ди шња ми сао Вла ди ми ра Ву ји ћа, а ње го во од би ја ње фа у стов ске ци ви ли за ци-
је усло ви ло је уоб ли ча ва ње иде је ју жно сло вен ског ме си ја ни зма на под ло зи „но вог 
хри шћан ства“. Био је то од го вор на до ми на ци ју За па да (евро по цен три зма) у ко ме 
је до шло до смр ти про све ти тељ ских иде ја, укљу чу ју ћи и њи хо ву ин кар на ци ју у 
об ли ку марк си зма. Књи га по се ду је спи сак из во ра и ли те ра ту ре (304–328), као и 
бе ле шку о ау то ру (329–330).

Ди ми три је вић је на сто јао да из вр ши кон тек сту а ли за ци ју Ву ји ће вог де ла у 
ви ше пра ва ца. Нај пре од сме шта ња Ву ји ће вог по гле да на свет у фи ло зоф ске то ко ве 
епо хе, по том пре ко са гле да ва ња ње го вих кри ти чар ских ак си о ма, за тим пре гле да 
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ре ви зи о ни стич ких за хва та у по љу кон крет ног кри ти чар ског ра да, до уви да у по-
ле ми ке. Ву ји ће во де ло је са гле да ва но ка ко из пер спек ти ве оних ко ји су се са њим 
са гла ша ва ли, али и са стај не тач ке оних ко ји су му опо ни ра ли, при че му се пре зен-
ту ју и ста во ви ми сли ла ца ко ји су од ре ди ли епо ху у ко јој је Ву јић де ло вао. Ау тор је 
исто вре ме но на сто јао да из вр ши ре кон тек сту а ли за ци ју Ву ји ће вог ра да. На и ме иа ко 
иде о ло шки при па да „књи жев ној де сни ци“, Ву јић ни је и кон зер ва тив ни кри ти чар 
ко ји је од ба ци вао ства ра ла штво мо дер не при че му су ње го ви ста во ви ве о ма бли ски 
ау то по е тич ким ис ка зи ма Раст ка Пе тро ви ћа, Ми ло ша Цр њан ског Мом чи ла На ста-
си је ви ћа, Ста ни сла ва Ви на ве ра. Сви они су сма тра ли да не тре ба за бо ра вља ти 
европ ске књи жев не то ко ве, али да је нео п ход но и ау тен тич но до ма ће књи жев но 
ства ра ла штво, и да та ква са мо свој ност мо же да ти до при нос свет ској књи жев но сти. 
Ву ји ћев не га ти ван став пре ма над ре а ли сти ма од но сио се на њи хо ву иде о ло шку 
усме ре ност, а још ви ше на про сто по дра жа ва ње стра них узо ра без ика квог ослон-
ца на соп стве ну кул ту ру. Ву јић је био од лу чан и у од би ја њу со ци јал но-про па ган-
ди стич ке ли те ра ту ре, што се мо же на ћи и у ста во ви ма мо дер ни ста. Исто вре ме но 
Вла ди мир Ву јић био је и про тив ник тех ни ке као ме ре ко јом се од ре ђу је чо век, што 
је пре но сио и на сво ја схва та ња о књи жев но сти, по ри чу ћи сва ку вр сту кон струк-
ци о ни зма. Иа ко се про ти вио вул гар ној упо тре би људ ског ства ра ла штва у иде о ло-
шко-по ли тич ке свр хе, Ву јић је књи жев ност ко ри стио за ши ре ње иде је ју го сло вен-
ског ме си ја ни зма и као сред ство за из град њу по ли тич ко-кул ту ро ло шке иде о ло ги је. 
Ње го ве иде је по ла зи ле су од ста во ва До сто јев ског и нео ху ма ни ста, што је на у по љу 
по ли ти ке од го ва ра ло иде о ло ги ја ма „тре ћег пу та“ о ко ји ма је го во рио и вла ди ка 
Ни ко лај Ве ли ми ро вић, што је код Ву ји ћа про из ве ло по ку ша је да сам по ну ди но ву 
син те тич ку фи ло зо фи ју у чи јој је из град њи ко ри стио при ме ре из књи жев но сти. 
На сле ђе Све тог Са ве, ко је је до жи вља вао као осно ву на ци о нал ног иден ти те та, Ву јић 
је на сто јао да осло бо ди про ве ти тељ ских, до си те јев ских псе у до мор фо за, ак тив но 
уче ству ју ћи у из град њи иде о ло ги је све то са вља као од го во ра на иза зо ве мо дер ни-
за ци је и се ку ла ри за ци је ју го сло вен ског и срп ског дру штва. Ву јић је цр пео сво је 
на дах ну ће из књи жев ног ли ка Дон Ки хо та, ми сли Ми гу е ла де Уна му на и Освал да 
Шпен гле ра, али и оства ре ња глум ца Чар ли ја Ча пли на (ин кар на ци ја пле ме ни тог 
чо ве ка у све ту у ко ме ца ру је ма ши на). Ко ми чан, тра ги чан и ме лан хо ли чан, Ча плин 
је био упра во она кав ју нак ка кве је во лео у де ли ма Сте ва на Срем ца. У из ме ње ном и 
раш чо ве че ном све ту Ву јић је у умет но сти ви део као сред ство за за шти ту чо ве ко-
ве би ти угро же не на ср та ји ма тех ни ке и се ку лар них иде о ло ги ја у све о штој кри зи 
За па да. Пре ма Ву ји ћу, умет нич ко ства ра ла штво во ди ло је ка но вим ко ор ди на та ма 
сми сла, а опи ра ње тех нич кој кон струк ци ји књи жев ног де ла усло ви ло је ње го ву 
ми сао о ор ган ском из ви ра њу умет но сти из лич но сти ства ра о ца, што се пре сли ка-
ва ло и на ста во ве о дру штву, на ци ји и др жа ви.

Др Ми лош М. Ти мо ти је вић
На род ни му зеј Ча чак

Ца ра Ду ша на 1, 32000 Ча чак
sla po vi@g mail.com 
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МИТ И(ЛИ) ИСТИ НИ ТА ПРИ ЧА

(Ма ри а на Дан. Ели ја де ‒ обра сци ми та и ствар но сти да нас. Бе о град: Фи ло ло-
шки фа кул тет, 2019, стр. 339)

We need to un der stand our sto ri es be ca u se our li ves de pend upon it.1 
Ted Cham ber lin

У есе ју о Џој со вом Улик су Т. С. Ели от пи ше, „Мит је ... на чин кон тро ли са ња, 
уре ђи ва ња и да ва ња об ли ка и зна че ња не пре глед ној па но ра ми уза луд но сти и анар-
хи је ко ја је са вре ме ни свет.“ 

Ели от је овај есеј об ја вио 1923. го ди не, не ко ли ко го ди на на кон за вр шет ка Ве-
ли ког ра та, ка да су ви со ки мо дер ни сти још ве ро ва ли у мо гућ ност ре да и ве ли чан-
стве не спо зна је исти не у епи фа ниј ском тре нут ку. За Ели о та мит је на нај пот пу ни ји 
на чин ка дар да ма ни пу ли ше на ра ци је о вре ме ну из ме ђу са вре ме но сти и ста ри не. 
С дру ге стра не, Ели от је у мит ским на ра ци ја ма ви део ускла ђе ност чо ве ко ве жуд ње 
за са зна њем о се би и све ту, та ко да је мит за ње га пред ста вљао ре гу ла тив од но са 
из ме ђу све сти и све та. У том сми слу схва тао је мит као не ку вр сту бра не од исто-
ри је, од бе сми сла не по ве за них до га ђа ја ко ји ни су про же ти људ ском по тре бом, већ 
су из ван и про тив ње. 

Не где на тра гу Ели о то вих ми сли, та ко ђе два де се тих го ди на про шлог ве ка по-
чи ње да ства ра ру мун ски ан тро по лог и исто ри чар ре ли ги ја Мир ча Ели ја де (Mir cea 
Eli a de), ухва тив ши се у ко штац са не ким од он то ло шких и гно се о ло шких не до у ми-
ца ко је су од у век за о ку пља ле свест. Кри тич ка сту ди ја Ма ри а не Дан о људ ском и 
ства ра лач ком про фи лу Мир чеа Ели ја деа ис тра жу је од нос из ме ђу ми та и све ко ли-
ке људ ске по тре бе за на ра ци јом о све ту. 

Ели ја де је ро ђен 1907. го ди не, „на рас кр шћу“ епо ха. С јед не стра не био је по-
зи ти ви зам XIX ве ка ко ји је из не дрио ти по ло ги ју ху ма ни стич ких на у ка и ви зи ју 
исто ри је ка кву да нас по зна је мо, а с дру ге ви со ки мо дер ни зам, и ре ше ност мо дер-
ни ста да се об ра чу на ју са по ку ша јем фраг мен ти а ци је зна чењ ских по ља у уве ре њу 
да је свест ин те грал но се ди ште сми сла. Ели ја де о во „ег зи стен ци јал но вре ме“, као и 
ње го вих са вре ме ни ка „жу ри ло“ је не у мит но у до ба кри зе свих ху ма ни стич ких и 
ху ма них вред но сти ко је је до нео Ве ли ки рат, као и ка сни је пре ма им пе ра ти ву пре-
и спи ти ва ња истих тих вред но сти, на кон ње га. По тра га за сми слом кроз ход ни ке 
све сти и под све сти за о ку пља ла је па жњу умет ни ка и на уч ни ка на кон без на ђа ра та 
и кра ха „ра ци о на ли стич ке“ ми сли пре ма ко јој свет те жи не пре ста ном „на прет ку“. 
На ра тив не и ви зу ел не про дук те људ ског ду ха, умет но сти и фи ло зо фи је пре тра жи-
ва ли су про сто ре све сти и под све сти у (очај нич ком) на по ру да уко тве сми сао. У том 
вре ме ну раз ми шља ју Ели от и Берг сон, из ме ђу оста лих, пре и спи ту ју ћи вре ме и 
про на ла зе ћи од го во ре у „исти на ма“ ми то ва, мит ском вре ме ну и исти ни ри ту а ла – 
ред, на су прот не ре ду исто ри је. Ели о тов по сту пак из гле да да нас као по ку шај бе га од 
исто ри је и бе сми сла у то пли ну, жи вот ност и сми сао ми то ва. Ели от о то ме не дво-
сми сле но го во ри у сво јој по е зи ји и есе ји сти ци. Ели ја де, не са мо да ви ди из вор сми-
сла у ми то ви ма, већ и упо ри ште са ко га је мо гу ће по сма тра ти исто риј ске фе но ме не.

1 Мо ра мо раз у ме ти сво је при че, јер нам жи вот за ви си од то га.
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Јед но од мно гих „рас кр шће“ на ко је ће Ели ја де на и ћи у жи во ту, ука за ло му 
се два де се тих го ди на про шлог ве ка, на кон ства ра ња Ве ли ке Ру му ни је 1918. го ди-
не и сме њи ва ња ста рих „ру рал но-ви зан тиј ских“ дру штве но-еко ном ских обра за ца 
„упли вом“ но вих ко ји су сти за ли са За па да. Тај „уплив“ за пад них иде ја и сти ло ва 
унео је раз не вр сте пре и спи ти ва ња до ма ћих идеј них тра ди ци ја. Ау тор ка ове сту-
ди је пред ста вља тај ли ми нал ни про стор у ко ме се кре та ла но ва ин те лек ту ал на 
ели та у Ру му ни ји као „бор бу мла дих про тив ста рих у Ру му ни ји“. У ге не ра ци ју 
„мла дих, уче них љу ди увр шћен је од мах и Ели ја де ко ји је имао „ту сре ћу да при-
па да пр вој ге не ра ци ји ру мун ских уче них љу ди ко ја је би ла сло бод на...“ (Ели ја де). 
Ели ја де је као два де се то го ди шњи сту дент бу ку ре штан ског уни вер зи те та пи сао да 
је „мит бес ко нач ног про гре са, по ве ре ња у моћ на у ке и тех ни ке да ство ри оп шти 
мир.... раз био у па рам пар чад на свим фрон то ви ма на ко ји ма су се до го ди ле бор бе.. 
Ира ци о нал но, ко је је омо гу ћи ло рат, па чак га је и на па ја ло, ула зи у ду хов ни и кул-
тур ни жи вот За па да. ..“ На европ ској кул тур ној и умет нич кој сце ни ин те ре со ва ње 
за ира ци о нал но и раз не по ку ша је ра све тља ва ња свих тај ни све сти мо же мо ви де ти 
у ме та фи зич ком и над ре ал ном сли кар ству и по е зи ји у по ку ша ји ма да се ре ал на 
ствар ност „до пу ни“ и обо га ти сми слом. По себ но је илу стра ти ван при мер ма гиј ског 
ре а ли зма ко ји је фор му ли сан упра во тих го ди на – као по ку шај „ра ци о нал ног“ 
уви да у скри ве ну ствар ност. Свет је ме ђу тим та да већ те жио но вим, стра шним 
ми то ви ма, ко ји су по ку ша ва ли да про мо ви шу но ву „исти ни ту при чу“. Но ви пре-
те ћи Wel tan sha ung за сно ван на па ко сном ком би но ва њу ира ци о нал ног са ра ци о нал ним, 
бру тал ним, ме ха нич ким ни по да шта ва њем су шти не и сми сла над вио се над Евро пом. 
Ели ја де од ла зи ок то бра 1928. го ди не у Ин ди ју у ко јој про во ди три го ди не. Овај бо-
ра вак усме ри ће ток Ели ја де о ве бу ду ће ми сли ко ја ће исто ри ју људ ске вр сте по сма-
тра ти као исто ри ју „чо ве ко вих ’исти ни тих при ча’ или ми то ва схва ће них као ствар-
ност у од ре ђе ном пе ри о ду“.

У идеј ном сми слу Ели ја де је био при пад ник мла де ру мун ске ге не ра ци је ин-
те лек ту а ла ца ко ји су сво је ста во ве уоб ли чи ли на спрам у то вре ме ак ту ел ног за пад-
ног ег зи стен ци ја ли зма. Ру мун ски ин те лек ту ал ци на шли су оквир за сво је иде је у 
ге не рал ном ге слу ег зи стен ци ја ли зма ко ји је фор му ли сао Сар тр, l’exi sten ce précède 
l’es sen ce (ег зи стен ци ја прет хо ди есен ци ји), и ти ме фор му ли сао рас кид са ви зи јом 
есен ци је ко ја прет хо ди ег зи стен ци ји и ну жно је усме ра ва. Сар тр је де фи ни сао ин-
ди ви ду ал ну сло бо ду, као сло бо ду из бо ра па и из бо ра соп стве них „исти ни ти тих 
при ча“. Сло бо да ства ра ња и из бо ра би ли су иде је во ди ље и ру мун ским ег зи стен ци-
ја ли сти ма. Али док су за пад ни ми сли о ци ис та кли ег зи стен ци јал ну „муч ни ну“ као 
озна ку од су ства сми сла, ру мун ски ми сли о ци, Ели ја де пре све га, од ба цу ју сва ки 
„бла зи ра ни и анк си о зни став пре ма по сто ја њу“. Ствар ност би тре ба ло са гле да ти 
на ба зи „но ве ду хов но сти ко ја ће чо ве ка вра ти ти у пр во бит ни од нос ин ди ви ду ал но 
– све оп ште“. Пред ност и су штин ска раз ли ка у од но су на осе ћа ње без на ђа ко је за-
пад ни ег зти стен ци ја ли зам де фи ни ше као тра ги ко мич ни ап сурд бес по моћ не је дин-
ке, Ми сли о ци по пут Ели ја деа ви де сва ка ко у по нов ном про на ла ску сми сла уну тар 
ре ин тер пре та ци је „ста рих мо де ла му дро сти“. Ин спи ра ци ју и по твр ду сво јих ста-
во ва Ели ја де је про на шао у древ ној кул ту ри Ин ди је. Ели ја де пи ше:

Осе ћа ли смо да је оно што има мо да ка же мо из и ски ва ло дру га чи ји 
је зик од оно га ко ји је ин спи ри сао на ше оче ве и на ше де до ве. Нас су при вла-
чи ле Упа ни ша де, Ми ла ре па или чак Та го ре и Ган ди, древ ни Ори јент. Ве ро-
ва ли смо да при сва ја њем по ру ке тих древ них ва не вроп ских кул ту ра мо жем 
исто вре ме но да из ра зи мо на ше соп стве но ду хов но на след ство: трач ко-сло-
вен ско-ро ман ско, а исто вре ме но про то и сто риј ско и ори јен тал но. Има ли 
смо... свест да смо си ту и ра ни из ме ђу Ис то ка и За па да... (2007).
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По кре тач и осни вач ру мун ског ви да ег зи стен ци ја ли зма, по ма ло под сме шљи во 
на зва ног Тр ăи ри смул био је Нае Јо не ску. Но, без об зи ра на то, тер мин Тр ăи ри смул, 
што зна чи жи вот ност, озна чио је за пра во су шти ну иде је ру мун ског ег зи стен ци ја-
ли зма и оно што га у идеј ном сми слу одва ја од за пад но е вроп ског кон цеп та „муч-
ни не“ ег зи стен ци је, реч ју, за тра и ри сте је упра во Би ће ло кус „све оп штег ко смич ког 
прин ци па ко ји по др жа ва и омо гу ћа ва по сто ја ње, све оп ште по сто ја ње, те и по сто-
ја ње ма те ри је“. На тај на чин ис ку ство бив ство ва ња прет хо ди свим „он то ло шким 
кон струк ци ја ма“ и, на из ве стан на чин пред ста вља есен ци ју зна че ња и сми сла. 
Та ко се тр ăи ри смул упра во сво јом жи вот но шћу и сми сле но шћу раз ли ку је од иде је 
европ ског ег зи стен ци ја ли зма. Бо ра вак у Ин ди ји, при ја тељ ство са Ган ди јем и упо-
зна ва ње идеј не и прак тич не стра не Ган ди је ве бор бе за сло бо ду Ин ди је осна жи ло 
је Ели ја деа у ве ро ва њу и окре та ње Ори јен ту као из во ру но вих зна че ња, Дру гом у 
од но су на европ ску кул тур ну, идеј ну и мит ску кон цеп ту а ли за ци ју ствар но сти 
осна жи ло је Ели ја деа у већ за че тим ста во ви ма о нео др жи во сти иде је евро по цен три-
зма. Не за др жа ва ју ћи се са мо на све жи ни и лу цид но сти иде ја, Дан пи ше и о тра-
гич ној стран пу ти ци на ко ју су у освит на ци стич ких иде о ло ги ја и ми то ва за ба са ли 
мла ди ег зи стен ци ја ли сти, по себ но они ко ји су би ли нај бли жи њи хо вом „мен то ру“ 
и осни ва чу Јо не скуу ‒ Кон стан тин Ној ка, Емил Чо ран, и сам Ели ја де. „Те рор исто-
ри је“ до нео је за тим рат, на ци стич ке по гро ме и ко му ни стич ке про го не, а на кон 
ње го вог за вр шет ка Мир ча Ели ја де, иза брав ши азил, на кон бо рав ка у по сле рат ној 
Евро пи, об рео се у Чи ка гу где је сле де ћих не ко ли ко де це ни ја пре да вао исто ри ју 
ре ли ги ја на Уни вер зи те ту у Чи ка гу, за јед но са сво јим уче ни ком и на след ни ком 
Јо а ном Пе тру ом Ку ли ја ну ом.

Во де ћи Ели ја де о ву ми сао да ље кроз идеј не и на ра тив не во де два де се тог ве ка 
Ма ри а на Дан су прот ста вља су шти ну ми то твор ства ар ха ич ног и са вре ме ног чо ве ка. 
И док је ар ха ич ни чо век ства ра ју ћи ми то ве осе ћао ра дост због успе ха да ар ти ку ли-
ше и на ра тив но уоб ли чи сво је „исти ни те при че“, са вре ме ни ми то ви укљу чу ју са-
вре ме не трен до ве де ху ма ни зо ва ног дру штва од он то ло шких – фраг мен ти ра но сти 
би ћа и све сти, до са свим прак тич ких, на ме та ња илу зи о ни стич ких три ко ва мар ке-
тин га и про па ган де. Та ко Бар то ви по ку ша ји да де тек ту је кул тур не трен до ве у је-
зи ку, по себ но ства ра ње обра за ца ко ји би опи са ли сте пе но ва ња мит ске све сти, ма 
ко ли ко пре ци зно кон стру и са ни, де лу ју као пу ко рас крин ка ва ње са вре ме не де ху ма-
ни зо ва не ствар но сти. Фраг мен тар но сти и ана ли зи, Ели ја де су прот ста вља син те зу 
у по ку ша ју ства ра ња сми сла, ну де ћи при мер сло на ко га на уч ник не мо же пер це-
пи ра ти као „сло на“ гле да ју ћи га под ми кро ско пом“. 

У пер цеп ци ји мо дер ног чо ве ка мит је ла жна при ча. Да ли је упра во у пер цеп-
ци ји ми та као илу зи је са др жа на сум ња као дру го име за мо дер ни Wel tan sha ung? Да 
ли је на ша по до зри вост пре ма ми то ви ма за пра во ка му фли ра ни страх од рас крин-
ка ва ња илу зи о ни стич ких на ра ци ја ко је су „ко рен чо ве ко ве пат ње“ – на ша „исти ни-
та при ча“? Овим пи та њи ма Ма ри а на Дан ба ви се по ле ми шу ћи са иде ја ма ау то ра 
струк ту ра ли зма и постструк ту ра ли зма као што су Ро лан Барт, Џо зеф Кем бел, Карл 
Јунг, Ка рољ Ке ре њи, Нор троп Фрај, Пол Ри кер и Жан-Пол Сар тр из ме ђу оста лих. 
Дан за па жа су штин ски ре дук ци о ни зам ау то ра струк ту ра ли зма и пост мо дер ни зма 
ко ји у ми ту са гле да ва ју лин гви стич ку, пси хо ло шку или тек сту ал ну ма ни пу ла ци ју, 
као и уни вер зал ни ин стру мент за ус по ста вља ње (не ког) сми сла у обе сми шље ном 
све ту. Текст (Tel Qu el), жан ров ска ти по ло ги ја (Нор троп Фрај), је зик ко ји се на ро чи-
тим си сте ми ма и уба че ним мар ке тин шким па ра диг ма ма оспо со бља ва за „мит ско 
де ло ва ње“ (Ро лан Барт), мит ске на ра ци је у слу жби пре фи гу ра ци је ра зних на ра тив-
них струк ту ра (Џо зеф Кем бел), или ар хе ти по ва не све сног (Фројд и Јунг), све то 
из не ве ра ва, основ ну функ ци ју ми та – да го во ри о све ту. Јер мит, пре ма Ели ја деу 
не ма илу зи о ни стич ку функ ци ју, он је чо ве ко ва „исти ни та при ча“. На тај на чин мит 
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је „ста ри ји“ од исто ри је ‒ мит де лу је ме та и сто риј ски омо гу ћив ши на ра ци ју као та-
кву, па и са му исто ри ју.

Од но сом ми та и исто ри је Ма ри а на Дан ба ви се у нај ве ћем де лу сту ди је твр де-
ћи да Ели ја до во у су шти ни „ме та и сто риј ско по и ма ње ствар но сти“ исто ри ју ви ди 
као кључ ни чи ни лац у „де фи ни са њу кул ту ре“. Дан са гле да ва од нос ми та и исто-
ри је у скло пу кри зе за пад не иде је исто ри је за сно ва не на „зва нич ној при чи“. Ус по-
ста вља ње „кул тур ног ре ла ти ви зма“ као по сле ди ца сло ма ве ли ких исто риј ских 
на ра ци је на кон кра ха им пе ри ја ли стич ког про јек та сре ди ном два де се тог ве ка и 
„от кри ва њем“ ућут ка них исто ри ја бив шег ко ло ни јал ног све та. Због то га Ели ја де 
у цен тар исто риј ског раз ма тра ња ста вља чо ве ко ву свест и ње го во ис ку ство ствар-
но сти ко је де фи ни ше оквир за са зна ва ње, (не по ве за них) до га ђа ја и они, ко нач но, 
сти чу сми сао као фе но ме ни пер цеп ци је. 

У одељ ку о од но су ми та и ствар но сти, Дан по себ ну па жњу по све ћу је раз гра-
ни че њу пој мо ва „раз у ме ва ња и схва та ња“. По ла зе ћи од чи ње ни це да на у ка „не ма 
пра во на хе ге мо ни ју у спо зна ји све та и у на ме та њу сли ке о све ту“ об ја шња ва да 
ра зни „умет нич ки уви ди“ до ча ра ва ју са му су шти ну „сли ке о ствар но сти“ ко ја на у-
ци из ми че. У истом сми слу Ели ја де пи ше да ће „са вре ме ни свет те шко схва ти ти 
ва вли он ску и ме со по та миј ску на у ку ако не ма увид у њи хо во ’схва та ње све та’. На-
уч но гле ди ште сма тра ре дук ци о ни стич ким „јер ис цр пљу је про цес об ја шња ва ња... 
раз у ме ва ња“, ко ји је по при ро ди ства ри уте ме љен у ка у зал ном. На су прот раз у ме-
ва њу и об ја шње њу, ту ма че ње је бес крај но, јер је по ље зна че ња и сми сла бес крај но 
и мо гу се об ја сни ти са мо на осно ву „су штин ских ду хов них си ту а ци ја ко је иза зи-
ва ју“. Ду хов ност као осно ва сли ке о све ту кључ на је у про це су ту ма че ња, од но сно 
схва та ња све та, јер мо дер ни не ре ли ги о зни чо век се бе де ши ни ше као „су бјек та и 
аген та исто ри је“ од би ја ју ћи „сва ку вр сту тран сце ден ци је“. На су прот на сто ја њу 
мо дер ног чо ве ка да ствар ност де са кри ли зу је, Ели ја де по ста вља по тре бу схва та ња 
кроз „пре ва зи ла же ње свог исто риј ског тре нут ка, кроз по нов но жи вље ње ар хе ти-
по ва у ко ме се са вре ме ник оства ру је као це ло ви то, уни вер зал но би ће.“ У про сто ру 
уни вер зал но сти ар ха и чан чо век (као и да на шњи) ства ра сво ју сли ку о све ту, а та 
сли ка о све ту се за сни ва на чо ве ко вим струк ту ра ма све сти, то јест на ве ро ва њу у 
исти ни ту при чу? Или мит ко ји до при но си ког ни тив ном про це су де фи ни са ња ствар-
но сти“. 

Од нос ми та и вре ме на има по себ но ме сто у овој сту ди ји, пред ста вља кон-
стан ту раз ма тра ња, због сво је не за о би ла зне двој но сти. Ау то ри ви со ког мо дер ни зма 
схва та ли су (не)по мир љи ву ди хо то ми ју вре ме на и мно ги мо дер ни стич ки тек сто ви 
кон цеп ту а ли зо ва ли су је у епи фа ни ји (Џојс), са вр ше ном мо мен ту (Пруст) или „че-
твр тој ди мен зи ји вре ме на“ (Ели от), а ко ја је су штин ски исто вет на са те о фа ни јом, 
или бо го ја вље њем. Уплив све тог у про фа но, „исто риј ско“ вре ме, би ло пу тем струк-
ту ра све сти или пре по знав ши „тре ну так у вре ме ну из ван вре ме на“ (Ели от) го во ри 
увек о тран сце ден ци ји исто риј ског тре нут ка и уви да у ко смич ко вре ме ми та. Берг-
сон и Ели от опи са ли су тај из у зет ни тре ну так у ко ме је вре ме не за ви сно, искон ско 
и не ви дљи во за хро но ло ги ју, у те о ри ји (Берг сон) и по е зи ји (Ели от), и у ње му уте-
ме љи ли ду бље схва та ње све та. Ели ја де је, твр ди Ма ри а на Дан бли жи Ри ке ро вој 
кон цеп ци ји ста вља ју ћи чо ве ко ву свест у цен тар ства ра ња сми сла вре ме на. Та ко 
чо век пре ма Ри ке ро вој ти по ло ги ји до жи вља ва вре ме дво ја ко, као ли не ар но и као 
пси хо ло шко, као вре ме ко је у се би са жи ма да нас, ју че и су тра. Ри ке ро во вре ме при-
че, ко јом се чо век по ве зу је са ствар но шћу и ује ди њу је ди хо то ми ју у све сти, за пра-
во је илу стра ци ја Ели ја де о ве пред ста ве о вре ме ну као ује ди ње њу ју на ка (ар хе ти па), 
до га ђа ја (рад ње) и исто ри је (пер цеп ци је „соп стве ног тре нут ка“), ко ји су су штин ски 
ује ди ње ни у пре га ла штву ства ра ња „исти ни те при че“, а ко ју Ри кер пред ста вља као 
„жи вот у по тра зи за при чом“. 
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Дру ги део ове сту ди је, на кон те о риј ских уви да, до но си раз ми шља ња о то ме 
ка ко „сли ке и сим бо ли“ ре флек ту ју „ду хов ност у сво јој тран си сто риј ској ми си ји 
по тра ге за сми слом“. Дан се ба ви на чи ном на ко ји мит ска свест пре фи гу ри ра фе но-
ме не и од но се у умет но сти, дру штву и фи ло зо фи ји мо дер ног до ба ка ко би се при-
ка за ле „па ра диг ме чо ве ко вог сми сла по сто ја ња и на чи ни ма от кри ва ња он то ло шког 
сми сла ко ји је „цен трал на чи ње ни ца код Ели ја деа“. Одељ ци у ко ји ма раз ма тра 
чи та ву па ле ту сли ка и сим бо ла у ра зним кул ту ра ма и тра ди ци ја ма кроз оп ти ку 
ми та као по треб не, не за мен љи ве и су штин ски бит не исти ни те чо ве ко ве при че у 
ко ме се трен до ви и сти ло ви дру штва и фи ло зо фи је два де се тог ве ка прин ци пи јел-
но не раз ли ку ју од на ра тив ног и са знај ног им пе ра ти ва у древ ним ми то ви ма.

Упр кос ком пли ко ва ној те ма ти ци Ели ја де о ве ми сли ко ја ме ан дри ра из ме ђу 
ми та, исто ри је и ре ли ги је с јед не, и чо ве ко вог ис ку ства ствар но сти с дру ге стра не, 
Ма ри а на Дан пи ше пре ци зно и ја сно, го то во ро ма неск ним сти лом. На чин на ко ји 
нам ау тор ка ове сту ди је пред ста вља Ели ја де о ве иде је пру жа увид у ра зно ли кост 
ње них во ка ци ја про фе сор ке, пе сни ки ње и фи ло зо фа. 

Др Алек сан дра В. Јо ва но вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за ан гли сти ку

nin gi@sbb.rs

UDC 821.163.41.09 Mihailović D.(049.32)

ФАН ТА СТИЧ НА ПО Е ТИ КА СТВАР НОГ ЖИ ВО ТА

(Ро берт Хо дел. Ре чи од мра мо ра: Дра го слав Ми ха и ло вић, жи вот и де ло.  
Ла гу на, 2020)

Пред на ма је зна чај на, оп се жна, те мељ на, aли исто та ко ве о ма уз бу дљи ва 
би о гра фи ја на шег ве ли ког са вре ме ног пи сца и ака де ми ка Дра го сла ва Ми ха и ло ви-
ћа, из пе ра ње мач ког сла ви сте, та ко ђе чла на СА НУ, Ро бер та Хо де ла. Ми ха и ло вић 
и Хо дел ду го го ди шњи су нај при је по зна ни ци, а за тим и при ја те љи – и у овој књи-
зи, пре мре же ној по да ци ма, по зи ва њи ма на ре ле вант не из во ре1, па чак и ис ти ца њем 
по не ке не ло гич но сти или не до сљед но сти – тај се по да так о при сној ве зи ау то ра и 
ње го вог са го вор ни ка не мо же пре не брег ну ти. За пра во, он до но си је дан су здр жан 
емо тив ни пре лив, мо жда и не за о би ла зан то ком при пре ме гра ђе за исто ри ју јед ног 

1 Ау тор се по зи ва на мо но граф ске пу бли ка ци је и збор ни ке ра до ва о Дра го сла ву Ми-
ха и ло ви ћу, пред го во ре ње го вим дје ли ма, члан ке о пи сцу, ау то би о граф ске за пи се, ин тер вјуе 
дру гих ау то ра и но ви на ра са Ми ха и ло ви ћем, до пун ску исто ри о граф ску на уч ну гра ђу (члан ци 
о исто ри ји Ср би је, о исто ри ји гра да Ћу при је, о дру штве ним, по ли тич ким, со ци јал ним и 
кул тур ним пи та њи ма у СФРЈ, о Го лом ото ку), на Ми ха и ло ви ћев при ват ни ар хив, али нај-
ви ше, при род но, на два де се так ин тер вјуа ко је је сам оба вио са пи сцем. „Пр ви овим раз го во-
ри ма у пр вом пла ну су нај ви ше кон крет на пи та ња о жи во ту и де ли ма Дра го сла ва Ми ха и-
ло ви ћа, ко ја тре ба да по пу не по сто је ће пра зни не у би о гра фи ји, те су че сто ма ло ме ђу соб но 
по ве за на“ (17).
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ду гог, нео бич ног, го то во чу де сног жи во та. „Жи вот Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа је 
по пут оди се је“ – на са мом по чет ку, у пред го во ру за срп ско из да ње за пи су је Хо дел, 
сиг на ли зи ра ју ћи кроз крат ку, мал те не ла кон ску од ред ни цу са ка квим се жи во то-
пи сом су сре ће мо.2 

Ио ле са пи сцем и ње го вим дје лом упо зна том чи та о цу хо ри зонт оче ки ва ња 
не ће би ти окр њен – у књи зи су те мељ но пре тре се не дви је те мат ске ли ни је, ме ђу соб-
но за ви сне – ком пли ко ва на, на тре нут ке из ра зи то те шка и ин спи ра тив на суд би на 
ве ли ког пи сца и ло ги ка и тем по рал ност ње го вог ау тор ског раз во ја. Ре чи од мра
мо ра кон ци пи ра не су хро но ло шки – по гла вља су рас по ре ђе на та ко да се на из мје-
нич но ба ве кључ ним тре ну ци ма лич ног жи во та пи сца (смрт ро ди те ља, шко ло ва ње, 
за то че ни штво на Го лом ото ку, за по сле ња, сту па ње у брак, ра ђа ње дје це, при ја тељ-
ства3, итд.) и да ту ми ма из ла ска књи жев них дје ла (ро ма ни, збир ке при по вје да ка, 
дра ме, са бра на дје ла, до ку мен тар на про за, по ли тич ка есе ји сти ка) – одјељ ци на рав-
но ни су стро го те мат ски раз ди је ље ни, не го су ну жно ис пре пле те ни. 

Књи гу отва ра ју по гла вља ве за на за ро ђе ње, нај мла ђе да не, за тим дје ча штво 
Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа; у њи ма има ри је чи о по ро дич ним при ли ка ма, со ци јал-
ном ми љеу у ком пи сац од ра ста, о ра но из гу бље ним ро ди те љи ма, о при сној ве зи са 
тет ком ко ја га је од га ји ла, о ма лом гра ду – Ћу при ји, у ко јем про во ди сво је нај ра-
ни је го ди не. При род но је, та ко ђе, што те ма Го лог ото ка и Ми ха и ло ви ћа као мла дог 
по ли тич ког су жња (прак тич но дје ча ка) за у зи ма не са мо пе ри од фак тич ког ро бо-
ва ња, не го мар ки ра цје ло ку пан пи шчев ви јек и рад, ути ску ју ћи му жиг до жи вот не 
по ли тич ке оби ље же но сти.4 Ова пи та ња пре тре се на су у Ре чи ма од мра мо ра у 
не ко ли ко на вра та, са раз ли чи тих вре мен ских дис тан ци и из не ко ли ко угло ва, пот-
кре пље на ра зно вр сним из во ри ма. Али, ми би смо не што ви ше па жње ово га пу та 
по све ти ли дру гим ау тен тич ним оби љеж ји ма ове књи ге, не че му због че га нам се 
она чи ни на ро чи то дра го цје ном. 

Ри јеч је, нај при је, о то ме да су ди је ло ви тих раз го во ра из пр вих одје ља ка ва-
жни не са мо због чи ње ни ца о жи во ту пи сца (на при мјер, не што ши ра на по ме на о 
„дво стру ко сти“ пи шче вог пре зи ме на, ал тер на ци ји Ми ха и ло вић/Ми хај ло вић или 

2 Књи га на че твр тој стра ни до но си сље де ћу на по ме ну: „Овај текст об ја вљен је пр ви пут 
у кра ћој вер зи ји на не мач ком је зи ку у књи зи: Dra go slav Mi ha i lo vić, Wie ein Fleck zurück bli eb: 
Erzählungen – Le ben, aus gewählt, über setzt und mit ei ner Ein le i tung ver se hen von Ro bert Ho del 
Mit ei ner ausführ lic hen Ein le i tung zu Werk und Le ben von Ro bert Ho del [Драгослав Ми ха и-
ло вић, О то ме ка ко је оста ла фле ка. При по вет ке – жи вот, из бор, пре вод и пред го вор Ро берт 
Ходел], Le ip zig, Le ip zi ger Li te ra tur ver lag, 2018. 

Књи гу је, не тре ба про пу сти ти да се на гла си, из ван ред но пре ве ла и при ре ди ла Ми на 
Ђу рић.

3 Вр ло су за ни мљи ви, пот кри је пље ни гра ђом из при ват ног Ми ха и ло ви ће вог ар хи ва 
(пи сма, фо то гра фи је, раз глед ни це), они ди је ло ви раз го во ра ко ји ма је те ма бли ско при ја тељ-
ство Ми ха и ло ви ћа са Бо ри сла вом Пе ки ћем, Да ни лом Ки шом, Мир ком Ко ва чем. Одје љак 
у ко ме пи сац свје до чи о то ме ка ко се Ан дрић, на свој по сло вич но дис крет ни, ско ро тај но-
ви ти на чин, ста вио у за шти ту про го ње ног пи сца, из у зе тан је, а бес крај но за бав на ху мор на 
епи зо да о за јед нич ком про пу шта њу оба ве за са Ме шом због Се ли мо ви ће ве огром не стра сти 
– фуд ба ла.

4 „Па, пр ви до ку мент про тив ме не на пи сан је у мом до си јеу ка да сам имао осам на ест 
го ди на! Да ли зна те шта зна чи по сла ти де ча ка од де вет на ест го ди на на Го ли оток?“ (59) На 
стра ни 87, пак, на и ла зи мо на сље де ћу ин фор ма ци ју: „Пре глед до си јеа до нео је пи сцу још 
не ка бол на са зна ња. Мо рао је да се су о чи са от кри ћем да је по след њи унос о ње му био са-
чи њен у фе бру а ру 1990. го ди не“.
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по да так да је у не ко ли ко на вра та ли је чен од ту бер ку ло зе) и пре суд ним до га ђа ји ма 
и ути ца ји ма у нај при јем чи ви јим да ни ма чо вје ка – у дје тињ ству, не го сто га што 
до но се и по не ку ре че ни цу о оп штим кул тур ним, еко ном ским, со ци јал ним при ли-
ка ма, срп ског дру штва де це ни ју пред Дру ги свјет ски рат. (Дра го слав Ми ха и ло вић 
ро ђен је 1930. го ди не.) Са го вор ник ау то ров је, да кле, исто вре ме но и су бје кат и „обје-
кат“ би о гра фи је. Сам Ми ха и ло вић се не ли би, при то ме, ни да пре и спи та по не ку 
мрач ну и бол ну тај ну из соп стве не про шло сти. Та ко је епи зо да о смр ти мај ке до-
не кле де ми сти фи ко ва на већ у пр вим по гла вљи ма: 

У мо јој по ро ди ци та ко ђе по сто ји тај на мо је мај ке (...) би ла је свад ба, 
мо ја мај ка је игра ла на ко лу у тој свад би. То је би ла зи ма, озно ји ла се, ле гла 
зно ја ва у хлад ну со бу да се од мо ри, за спа ла је, и кад се про бу ди ла, би ла је 
бо ле сна. И то је би ло об ја шње ње за то. (...) И из тих ре че ни ца ја сам ка сни је 
мо гао да за кљу чим да ни је би ла ту бер ку ло за мо је мај ке у пи та њу, не го да је 
био не ки або р тус ура ђен она ко ка ко су то же не ра ди ле (17–18)5.

У пр вим по гла вљи ма је, та ко ђе, оче ви дан и је дан од ва жних прин ци па пу тем 
ко јих је гра ђа ор га ни зо ва на а ка зи ва ње во ђе но – сво је вр сно су че ља ва ње ин тим ног, 
раз го вор ног дис кур са са од го ва ра ју ћим па са жи ма из Ми ха и ло ви ће ве про зе. У 
одјељ ку ко ји опи су је пр ве школ ске да не Ми ха и ло ви ће ве, у че шкој шко ли, Хо дел 
ком по ну је на по ред ни дип тих од ис ка за са мог пи сца и од улом ка из ро ма на Го ри 
Мо ра ва (озна че ног као ау то би о граф ски). У ро ма ну се, под вла чи стил ску и раз ли ков-
ну цр ту Хо дел, „не што там ни јим то но ви ма опи су ју пр ва школ ска ис ку ства“ (30), 
што нас вра ћа ста рој хер ме не у тич кој не до у ми ци оли че ној у пи та њу до ко је мје ре 
ау то би о граф ски ро ман мо ра би ти по у зда но чи ње ни чан да би исто вре ме но био и 
би о гра фи ја и ин тим на исто ри ја. Во ди нас, та ко ђе, и ка ди ле ми да ли има не чег 
ау тен тич но по е тич ног у ин хе рен тој не по у зда но сти сје ћа ња, с об зи ром и на то да 
смо сви ми, на овај или онај на чин, не по у зда ни на ра то ри соп стве них жи во та – како 
твр ди са вре ме на пси хо ло ги ја. Хо дел се, сва ка ко, не устру ча ва да под ву че од ре ђе-
не дис кре пан це на ста ле или због „ру па“ у сје ћа њу, не до стат ка по да та ка, или због 
дру га чи јих на во да или ин тер пре та ци ја у од ре ђе ном вре мен ском од сјеч ку. Је дан 
та кав ин ди ка ти ван слу чај на ла зи мо на стра ни 45, ка да Хо дел го во ри о Ми ха и ло-
ви ће вим сје ћа њи ма на про па ган ду у ве зи са се љач ким за дру га ма („Мо гу ће да се 
пи сац ни је при се тио са свим тач но“, би ље жи ау тор). 

У овом пр вом ди је лу на и ла зи мо на још је дан из ван ре дан де таљ, ко ји при по-
вр шни јем чи та њу мо же ла ко да нам про мак не. Ри јеч је о епи зо ди, тј. Ми ха и ло ви-
ће вом сје ћа њу на то ка ко ње го вој тет ки, не пи сме ној же ни, син чи та Ву ко ве пје сма-
ри це и она их учи на и зуст и да ље го во ри. Сце на је из ван ред на не са мо сто га што 
бар до не кле ко ри гу је те о ри ју о фик са ци ји, без ма ло смр ти усме ног про це са он да 
кад се дје ло за би ље жи и пу бли ку је, не го и за то што илу стру је не пре ста но пре та-
ка ње усме ног у пи са ни и пи са ног у усме ни дис курс – што је про цес су шта ствен за 
цје ло куп ну по е ти ку Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа и сва ки ред ње го вог им по зант ног 
дје ла, али на ро чи то за ка нон ске ро ма не Кад су цве та ле ти кве и Пе три јин ве нац.6

5 Овај на ра тив о га ло пи ра ју ћем обо лије ва њу и смр ти мла дих же на усљед фи зич ког 
на по ра и нео пре зног рас хла ђи ва ња по знат је и ау тор ки ових ре до ва, као не што чи ме су се 
об ја шња ва ле број не на гле смр ти, у пр вој по ло ви ни два де се тог ви је ка, мла дих же на из по-
ро ди це и су сјед ства.

6 Ис ти ца ње зна ча ја је зич ке ме ло ди о зно сти ва жан је по е тич ки ин ди ка тор по сма тра ног 
пи сца ко ли ко и не за о би ла зан тра ди циј ски фак тор. На из вје стан на чин ге то и зи ра ни ме ло-
диј ски по тен ци ја ли жар го на и ди ја ле ка та бук ну ли су у Ми ха и ло ви ће вој про зи. Прем да су 
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И сам Ро берт Хо дел, сма тра мо да је нео п ход но ис та ћи, по сје ду је ис тан ча ну 
при по ви јед ну жи цу. Са мо у на ра тив не по сло ве пот пу но не у пу ће ног чи та о ца мо же 
за ва ра ти по зи ци ја ре дак то ра и по вре ме но ко мен та то ра, што се скром но по вла чи 
иза оп се жних ис ка за ин тер вју и са ног пи сца, при че му се ком би ну ју раз го во ри које 
са Ми ха и ло ви ћи ма во де дру ги ау то ри, но ви на ри и сам Ро берт Хо дел у не ко ли ко 
на вра та. Осје ћа ње за при по ви јест ода је се и у сит ни ца ма, де та љи ма, као нпр. ка да 
ау тор би о гра фи је, због из бје га ва ња мо но то ни је, по вре ме но на зи ва пи сца „Не дељ-
ки ним су пру гом“ (он да ка да Не дељ ка Ми ха и ло вић са ма уче ству је у раз го во ру), 
али и не ким дру гим, очи глед ни јим при по ви јед ним рје ше њи ма. Јед но од њих, за 
нас на ро чи то успје ло, је сте ре фре нич но по на вља ње раз го вор ног скло па „и та ко...“, 
ко ји сво јом фре квен ци јом као да ре фе ри ше на не ку бес крај ну при чу. Оваj ре дун-
дант ни (за сам са др жај) про зни на пјев мо гао је да иш че зне из ко нач не вер зи је 
тек ста без ика кве ште те по ба зич ну ин фор ма тив ност, али са озбиљ ним по сље ди-
ца ма по ње гов из ра жај ни по тен ци јал. Слу чај нео до љи во по чи ње на ли чи на пре ци-
зно из на ђе ну син таг му ко јом Хо дел опи су је Ми ха и ло ви ћев при по ви јед ни по сту пак 
– на не ко мен та ри са ну не по сред ност фи гу ре ко ја при по ве да. Ка да Хо дел ста ви на по-
ме ну „сме је се“ уз не ки го рак, или отро ван Ми ха и ло ви ћев (ау то)ци ни зам („то је 
ме сец или два от ка ко сам ја до шао у ло гор и ја чи там Ха мле та [Смеје се]“, стр. 75), 
у тим тре ну ци ма по ма ља се нај а у тен тич ни ји од бље сак по сма тра не лич но сти.

На слов овог тек ста сто га се не од но си са мо на чу ве ну Је ре ми ће ву од ред ни цу 
ствар но сне про зе (ко ју је по ни је ло, осим про зе Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа, и дје ло 
Ми ли са ва Са ви ћа, Ви до са ва Сте ва но ви ћа, не што ра ни је ве ли ког Ми о дра га Бу ла-
то ви ћа, за тим Сло бо да на Се ле ни ћа, Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи ћа, итд.7), не го и на 
по е зи ју сва ко днев ног жи во та ко ју ге не ри ше Ми ха и ло ви ћев го вор у овој књи зи, 
илу зи ју не по сред ног са оп шта ва ња ко ју Хо де ло во при ре ђи ва ње чу ва. 

Хо дел, са свим оправ да но, до ста про сто ра у Ми ха и ло ви ће вом ис ка зу да је ње-
го вим ау то по е тич ким од ре ђе њи ма. На стра ни 239 про на ла зи мо опис тран спо зи-
ци је ствар но сти, на ро чи то жи ву ћих, ствар них лич но сти у на ра тив но тка ње. „Име на 
исто риј ских лич но сти ов де (те ма је ро ман Зло тво ри, прим. Н. Б.) има ју ро ма неск-
ну, а не исто ри о граф ску уло гу“ да би „ство ри ле увер љи ву збиљ ску по тку на ко јој 
се мо гла иза тка ти ова ква књи жев на фик ци ја“. И он да ка да сам пи сац про пу шта да 
на гла си ко ја је ствар на лич ност мо гу ћа ин спи ра ци ја за од ре ђе ни лик у ро ма ну или 
при по ви је ци, Хо дел га че сто на то вра ћа.8 С дру ге стра не, иа ко сам Ми ха и ло вић 
не ри јет ко и де ци ди ра но под вла чи раз ли ку из ме ђу до ку мен та ри сти ке и ствар но сне 

Ти кве „ур ба на“, а Ве нац „ру рал на“ про за, ври је ди на по ре до ста ви ти њи хо ве опи се из уста 
са мог ау то ра: „је зик Ти ка ва сам упио као жу бор и пев јед ног гра да у ко јем сам по сле за тво ра 
и ло го ра на шао сло бо ду“ (131) и, о Вен цу, „тај је зик је ме не про сто по тре сао кад сам ви део 
и чуо ка ко то мо же да зву чи. Кад сам ста вио на па пир и чуо, бо ље ре ћи ви део ка ко он мо же 
да пе ва, био сам ус хи ћен“ (188).

7 Хо дел не про пу шта, на не ко ли ко мје ста, да ус по ста ви ко ре ла ци ју из ме ђу ствар но сне 
про зе и чу ве ног цр ног та ла са ју го сло вен ског фил ма.

8 Из ове пре по зна тљи ве по е тич ке од ли ке Ми ха и ло ви ће вог при по ви једа ња, а на ро чи то 
по тен ци ра ног по ступ ка ска за у ро ма ни ма Кад су цве та ле ти кве и Пе три јин ве нац, про ис те кло 
је за пи сца мно штво нео бич них си ту а ци ја, у ра спо ну од ко мич них до из ра зи то не при јат них. 
О пр вом пи сац ка же: „Што је још сме шни је, мо јим ли те рар ним три ко ви ма на се да ју и не ки 
пра ви Ду ша нов ча ни из оног вре ме на, ко ји још ко па ју по се ћа њи ма да од го нет ну под ко јим 
се књи жев ним име ни ма кри је он да шњи пра ви ста нов ник тог кра ја (...)“ (149), а о дру гом, пак: 
„Са Пе три јом сам имао гро зне пе тља ви не, и то упра во због окол но сти и на чи на ка ко сам ту 
књи гу пи сао“ (188). „Пе тља ви не“ су се из вр гле и у ду го тра јан суд ски про цес, у ко ме је Удба 
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про зе, да гра ни це ни ти су та ко ја сне ни ти их је мо гу ће чвр сто уста но ви ти свје до-
чи и став из Го лог ото ка пре ма ко ме он не же ли да го во ри као објек ти ван на уч ник, 
не го као „све док, жр тва и уче сник“ (229). Ла кон ска из ја ва, из диг ну та ско ро до по е-
тич ког кре да – „Ја сам се тру дио да не об ма њу јем“ – свје до чи ко ли ко о ка рак те ри-
сти ка ма дје ла то ли ко и про фи лу лич но сти пи сца ко га упо зна је мо као чо вје ка, а не 
са мо као ау то ра. Смрт ау то ра у на ра то ло шком сми слу ис по ста вља се с Ми ха ило-
ви ће вом слу ча ју као не у спио екс пе ри мент. 

Кроз ви ше крат не раз го во ре Хо дел на сто ји да Ми ха и ло ви ћа на ве де да де фи ни-
ше сво је кључ не по е тич ке по сту ла те. Пи сац ни је оп се жан ни де та љан у од го во ри-
ма. Про бле ми, ко је је Хо дел озна чио као по е то ло шке, не што оп шир ни је се раз ла жу, 
на при мјер, на стра ни 201, али и та да пи сац ви ше го во ри о сум њи у соп стве не спо-
соб но сти и рва њу са гра ђом: „јед ног тре нут ка се по ја ви ла пу ко ти на из ме ђу ши ри-
не ро ма неск ног за хва та и мо гућ но сти глав ног ју на ка да га сво јом ви зи јом са вла да“ 
(201), „увек сте у су ко бу са сво јим спо соб но сти ма (...) тек сто ви с из ве сним про бле-
ми ма у од но су на ма те ри јал ну исти ну“ (201). По не кад, до ду ше ри јет ко, бу де ри је чи 
о (са мо)иден ти фи ка ци ји у од но су на не ке дру ге ау то ре (у не ко ли ко на вра та апо стро-
фи ран је Сол же њи цин). Увид у од ре ђе ни по е тич ки прин цип код овог пи сца до ла зи 
при на кнад ном иш чи та ва њу, при ре ди го ва њу, ка да он, пре ма соп стве ном свје до-
че њу, при мје ћу је да је не што на пи сао „по шту ју ћи не ка кве прин ци пе, не ка кву по-
е ти ку“ (245). Хо дел због то га, чи ни се, ре зи ми ра као на уч ник и све срд ни про у ча-
ва лац Ми ха и ло ви ће вог дје ла да у цје ли ни овог но ве ли стич ког опу са „мо гу да се 
пре по зна ју два ка рак те ри стич на опре де ље ња. Док је у не ким при по вет ка ма на гла-
ше на рад ња, а као те ма су углав ном узе те те шке људ ске суд би не, дру ге се за сни ва ју 
на из о ста вље ном си жеу и ис так ну тим сли ка ма сва ко дне ви це“ (123). Ово, да ка ко, 
ни је је ди но мје сто на ко ме се Хо дел из ја шња ва о при ро ди Ми ха и ло ви ће вог на ра-
тив ног по ступ ка, али је упа дљи во да у овој књи зи на том пи та њу ау тор на ро чи то 
не ин си сти ра. 

На са мом кра ју, ван би о граф ског на ра тив ног мо за и ка са чи ње ног од ау то био-
граф ских ис ка за Ми ха и ло ви ће вих, про зних и на уч но-ко мен та тор ских па са жа Ро-
бер та Хо де ла, до но се се и хро но ло ги ја жи во та и ра да, по пис на гра да и при зна ња, 
спи сак екра ни зо ва них дје ла, по пис мо но гра фи ја и збор ни ка ра до ва о пи сцу, од лом-
ци из 11 тек сто ва Ми ха и ло ви ће вих ко ле га пи са ца о ње го вом дје лу, као и имен ски 
ре ги стар. 

Књи га Ре чи од мра мо ра, осим што да је нео цје њив до при нос на шој би о гра-
фи сти ци и про у ча ва њи ма дје ла ве ли ког са вре ме ног пи сца, исто вре ме но је и jедно 
на ра тив но огле да ло, јед на бар на тре нут ке, ау то би о гра фи ја о дру ги ма. Јер, док се 
ова књига чита, ко ли ко год oн на сто јао да се са кри је, об ли ку је се и лич ност са мог 
ау то ра, Ро бер та Хо де ла, и чи та о цу је пот пу но ја сно ко ли ко је у ње му, осим на уч не 
пе дант но сти, и го то во дје ти ње ра до зна ло сти, не пре кид но буд не по све ће но сти свом 
пред ме ту.

Др Не дељ ка В. Бје ла но вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град
npe ri sic @gmail.com  

тра жи ла, у име кли јент ки ње Ми ле не Сте фа но вић, и обе ште ће ње за „укра де ну“ жи вот ну 
при чу (188–189). 
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ЖЕН СКИ УТИ САК О ИТА ЛИ ЈИ

(Lji lja na Ba nja nin. Al la sco per ta del l’I ta lia. Vi ag gi a tri ci ser be fra Ot to cen to  
e No ve cen to. Ales san dria: Le Edi zi o ni del l’Or so, 2020, 216 стр.).

Књигa Al la sco per ta del l’I ta lia. Vi ag gi a tri ci ser be fra Ot to cen to e No ve cen to (У 
по тра зи за Ита ли јом. Срп ске пут ни це XIX и XX ве ка) Љи ља не Ба ња нин, про фе-
сор ке Уни вер зи те та у То ри ну об ја вље на је у еди ци ји Sla vi ca углед не из да вач ке ку ће 
Le Edi zi o ni del l’Or so спе ци ја ли зо ва не за об ја вљи ва ње на уч них, ака дем ских и уни-
вер зи тет ских де ла. 

На кон три де се так го ди на про у ча ва ња и пи са ња о пред ста вља њу Ита ли је у 
пу то пи си ма срп ске књи жев но сти, као и o пу то пи си ма ко ји су Ита ли ја ни пи са ли 
о Ср би ји и Ју го сла ви ји Љи ља на Ба ња нин је об ја ви ла књи гу ко ја ову те му пре до ча ва 
из јед ног спе ци фич ног угла – жен ског. Жен ски по глед на Ита ли ју, ода бра ни тек-
сто ви, ни су би ли по зна ти ита ли јан ским чи  тао ци ма, а не ки од при ло га ни срп ским. 
По го то ву је пр ви текст срп ске пу то пи сне ли те ра ту ре ко ји пот пи су је же на го то во 
не по знат. У уво ду – L’I ta lia del le vi ag gi a tri ci ser be (Ита ли ја срп ских пут ни ца) – ау тор-
ка об ја шња ва за што је ода бра ла тек сто ве баш ових де вет же на од ко је не ке ни су 
ни би ле књи жев ни це. Но, пу то ва ње по Ита ли ји, јед ној од нај леп ших зе ма ља све та, 
но во жи вот но ис ку ство и окол но сти ути ца ли су да оне осе те по тре бу и за бе ле же 
сво је ути ске. Љи ља на Ба ња нин сма тра да се њи хо ва све до чан ства по са др жа ју и 
сти лу раз ли ку ју од ка но на „му шке“ пу то пи сне ли те ра ту ре, и да је то оно што ову 
књи гу чи ни по себ ном. Књи га је на ста ла, ка ко је ау тор ка на по ме ну ла, с на ме ром 
да се да до при нос ис тра жи ва њи ма пу то пи сне књи жев но сти о Ита ли ји из срп ске 
пер спек ти ве. Ба ња нин је ука за ла и на ита ли јан ске сла вист ки ње, пре све га Ма ри ју 
Ми тро вић, Ма ри ју Ри ту Ле то, Пер си ду Ла за ре вић ди Ђа ко мо, Ро за ну Мо ра би то, 
ко је су се ба ви ле овом те мом у мно го број ним сво јим ра до ви ма, али не из жен ске 
пер спек ти ве. Она је, пак, у сво јим ис тра жи ва њи ма пи са ла и о ле ка ри ма, адво ка-
ти ма, тр гов ци ма, сли ка ри ма, на став ни ци ма, по ли ти ча ри ма и све штен ству ко ји су 
из Ср би је пу то ва ли по Ита ли ји и ко ји су оста ви ли пи са не за пи се о сво јим ис ку-
стви ма. Но, де вет срп ских пут ни ца су, сма тра Ба ња нин, на не ки на чин, за бо ра вље-
не и од књи жев них кри ти ча ра и од исто ри ча ра књи жев но сти.

Ау тор ка је, та ко ђе, у увод ном де лу кон ци зно пру жи ла увид у раз вој ни лук о 
пу то пи си ма о Ита ли ји у срп ској књи жев но сти. Љи ља на Ба ња нин сма тра да је у 
тек сто ви ма о овој те ми за сту пље на пре те жно „му шка“ пер спек ти ва. На ве ла је да 
су же не пут ни це то ком чи та вог XIX ве ка го то во не по сто је ће или су „не ви дљи ве“, 
што ука зу је на по ло жа ја же не у срп ском тра ди ци о нал ном дру штву, као и у мно гим 
слич ним сре ди на ма у ко ји ма је же на по пра ви лу би ла ве за на за жи вот у окви ру 
по ро ди це и за ку ћу. По ло жај же на опре де лио је Љи ља ну Ба ња нин да про на ђе оне 
лич но сти ко је би по твр ди ле ње ну те зу о по сто ја њу и „жен ског“ пу то пи са, ко ји не 
за о ста је за оста лим тек сто ви ма овог жан ра. 

На кон увод ног де ла ау тор ка је у одељ ку No ta al te sto (Бе ле шка уз текст) об ја-
сни ла струк ту ру књи ге и уну тра шњу ор га ни за ци ју тек сто ва. Сва ком пу то пи су 
прет хо ди увод ни пор трет ауторкe: ње на би о гра фи ја, об ја шње ње у ве зи с пе ри о дом 
у ко јем је жи ве ла и ства ра ла, као и ана ли за пу то пи сног тек ста и по је ди нач на сли-
ка о Ита ли је сва ке ау тор ке. Пред ста вље не су окол но сти под ко ји ма су пут ни це 
пу то ва ле, њи хо ва фо то гра фи ја, а по том сле ди пре вод пу то пи сног за пи са. Да ка ко да 
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је из о стао би о граф ски про фил пр ве ау тор ке чи ји је иден ти тет не по знат. Не ке импре-
си је о Ита ли ји су и дан-да нас оста ле у ру ко пи су. По себ но је ва жно да су сви пу то-
пи си срп ских пут ни ца пр ви пут пре во де ни на ита ли јан ски. Ба ња нин је ода бра ла 
де вет ау тор ки, ко је је пред ста ви ла хро но ло шким ре дом, у по себ ним по гла вљи ма.

Осло бо ђе ње, ства ра ње, кон со ли да ци ја и мо дер ни за ци ја срп ске др жа ве ути-
ца ли су да су и Ср би 40-их го ди на XIX ве ка по че ли че шће да пу ту ју. Про ме на 
од но са пре ма пу то пи су у Ср би ји уо ча ва се од сре ди не XIX ве ка ка да је об ја вље но 
не ко ли ко пу то пи са и пут нич ких пи са ма, ка да је пу то пис у срп ској књи жев но сти 
од тзв. кул тур ног жан ра пре ра стао у умет нич ки жа нр и по струк ту ри и по зна че њу. 
Пу то пи сно от кри ва ње Ита ли је из жен ског угла по чи ње члан ком из 1853. го ди не, 
пот пи са ног ини ци ја ли ма Л. А. ко ји је го то во не по знат. Љу бо мир Не на до вић, родо-
на чел ник мо дер ног срп ског пу то пи са, об ја вио је чу ве на Пи сма из Ита ли је 1851. Две 
го ди не ка сни је, не по зна та Срп ки ња опи са ла је ути ске о свом пу то ва њу од Бе ча до 
Ве не ци је, об ја ви ла их је но во сад ска Сед ми ца. Ба ња нин сма тра да се на осно ву ана-
ли зе тек ста, гра до ва ко ја је об и шла: Трст, Ве не ци ја, Па до ва, Ви ћен ца и Ве ро на, као 
и ат мос фе ре то ком пу то ва ња ра ди о обра зо ва ној, жи вах ној, зна ти жељ ној и за XIX 
век мо дер ној же ни. 

Је ли са ве та Триф ко вић (1854‒1921) пу то ва ла је 1874. са су пру гом Ко стом од 
Но вог Са да, пре ко Бе ча, Тр ста и Ве не ци је до На пу ља; о том пу то ва њу оста ви ла 
днев ник, ру ко пис се чу ва у Му зе ју Вој во ди не у Но вом Са ду. Пр ви пут га je јав но-
сти у це ло сти пред ста ви ла Љи ља на Ба ња нин 2013. у ра ду Ита ли јан ски днев ник 
Је ли са ве те Триф ко вић, об ја вље ном у При ло зи ма за књи жев ност, је зик, исто ри ју 
и фол клор. Не ке де ло ве овог днев ни ка на вео је Ми лан Ше вић, у сво јим при ло зи ма 
о Ко сти Триф ко ви ћу, као и Ва со Ми лин че вић, у мо но гра фи ји по све ће ној срп ском 
ко ме ди о гра фу и адво ка ту. Је ли са ве та је пра ти ла су пру га Ко сту ко ји се на дао да ће 
му ме ди те ран ска кли ма ју га Ита ли је по мо ћи у из ле че њу. Иа ко је сте кла скром но 
обра зо ва ње, би ла је на кло ње на пи са њу, ре че ни це су јој ле по сти ли зо ва не, уо ча ва 
се из ве сна до за ху мо ра и ла ко ћа сти ла. Би ла је спо соб на да це ни ка ко при род не 
ле по те Ита ли је та ко и оне умет нич ке. Ба ња нин за кљу чу је да је днев ник ко ри сно 
све до чан ство ко је от кри ва лич ност и си стем вред но сти јед не же не из срп ског гра-
ђан ског ми љеа кроз опис Ита ли је. 

За ни мљи во је да је баш епи сто лар на фор ма би ла нај у че ста ли ји об лик срп ске 
пу то пи сне про зе XIX ве ка. Ју ли ја на Па ла нач ки (1849‒1909) је са пе сни ком Ла зом 
Ко сти ћем, сво јим су пру гом, убр зо на кон свад бе ног пу то ва ња, по се ти ла Ве не ци ју, 
где је бо ра ви ла од 22. сеп тем бра до 17. ок то бра 1895. Дру ги пут је пу то ва ла по 
Ита ли ји 1899. го ди не, та да је по се ти ла Рим и На пуљ, ода кле је упу ти ла два пи сма 
сво јој тет ки. Оста ви ла је два крат ка за ни мљи ва епи сто лар на до пи са, све до чан ства 
о свом до жи вља ју по ме ну тих гра до ва. Ови за пи си, ко ји се чу ва ју у Ру ко пи сном 
оде ље њу Ма ти це срп ске, та ко ђе мар ги на ли зо ва ни, на ау тен ти чан на чин осли ка-
ва ју лич ност же не, ко ја је оста ла у сен ци свог су пру га. Ње но све до че ње, на во ди 
Ба ња нин, пред ста вља „но ви фраг мент у срп ској пу то пи сној књи жев ност о Ита ли-
ји кра јем XIX ве ка“.

За раз ли ку од пут ни ца XIX ве ка, срп ске пут ни це XX ве ка: Иси до ра Се ку лић, 
Је ле на Ди ми три је вић, Ју ли ја Хла пец Ђор ђе вић, Ол га Па лић Сан то, Де сан ка Мак-
си мо вић и Ол га Мо ско вље вић пред ста вља ју но ву ге не ра ци је и но ви тип же не, ко ја 
се све ви ше при бли жа ва европ ским мо де ли ма, ка ко по про фи лу та ко и по мо дер ном 
ви ђе њу и до жи вља ју Ита ли је. Оне че сто пу ту ју са ме, вр ло су обра зо ва не, са мо све-
сне и са мо стал не. 

Књи жев ни ца Иси до ра Се ку лић (1877‒1958), „пр ва ‘европ ска’ же на у срп ској 
кул ту ри“ нео спор но је во ле ла да пу ту је. Сем зна ног пу то пи са о Нор ве шкој и дру-
гих пу то пи са, оста ви ла је и пу то пи сне бе ле шке о Ита ли ји, у ко јој је ви ше пу та 
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бо ра ви ла. Ова „ра фи ни ра на“ же на пу то ва ла је са ма, оста вља ју ћи ути сак не за ви сне 
и сло бод не же не, спрем не да упо зна је не по зна те пре де ле. За су срет са Ита ли јом 
при пре ма ла се две го ди не: 

Ка да сам тре ба ла да идем у Ита ли ју, он [отац] ми је ре као да мо рам 
го ди ну да на пре то га да учим јер ћу се та мо су сре сти са два де сет ве ко ва. И 
да ми ни је до вољ но што знам ита ли јан ски. Ја сам учи ла не јед ну не го две 
го ди не: шта сам год на шла чи та ла сам, учи ла сам књи жев ност, умет ност, 
ге о гра фи ју, исто ри ју. Та ко сам о Ита ли ји ви ше зна ла од ку сто са што су ме 
во ди ли (Ба ња нин 2020, 35).

Ба ња нин је ода бра ла три тек ста „ко ја се мо гу од ре ди као ‘ита ли јан ска’“: опис 
Ве не ци је из де ла Из мо јих пут них бе ле жа ка (1910), Ли гу ри ја (1911), „оба тек ста су 
из о ста вље на из нај ва жни јих из да ња де ла књи жев ни це“; тре ћи текст је Род на гру да 
св. Фра ње из Аси за (1927). Иси до ра Се ку лић је и о Ита ли ји ис пи са ла суп тил но стра-
ни це, ко је от кри ва ју „ме лан хо ли ју и уса мље ност срп ске же не два де се тог ве ка која 
је кроз ис ку ство пу то ва ња и пи са ња ушла у су коб са дру штвом и тра ди ци јом сво-
је зе мље“ (Ба ња нин 2020: 39).

Ис ку сна пут ни ца би ла је и Је ле на Ди ми три је вић (1862‒1945), са вре ме ни ца 
Иси до ре Се ку лић, ко ја је кре ну ла на ду га чак пут бро дом од Ђе но ве. О овој по зна-
тој лу ци, као и о На пу љу, где је брод при стао, али и Ме ди те ра ну оста ви ла је за пи се 
у књи зи Се дам мо ра и три оке а на. Ка ко пре до ча ва Љи ља на Ба ња нин, ње но не кон-
вен ци о нал но ка зи ва ња от кри ва „ха ри зма тич ну лич ност ко ја се сво јим при ме ром 
за ла га ла да же не са ме пу ту ју ши ром све та“ (Ба ња нин 2020: 55).

Књи жев ни ца, фе ми нист ки ња, фи ло зоф ки ња Ју ли ја Хла пец Ђор ђе вић (1882‒ 
1969) у сво јој књи зи Осе ћа ња и опа жа ња (1935) опи са ла је се ћа ње на 1933. го ди ну, 
ва жну го ди ну за град Рим. Тра ди ци ја обе ле жа ва ња Све те го ди не (An nus San ctus) 
тј. Ју би ле ја ми ло ср ђа, по ти че из 1300. го ди не, а од 1475. обе ле жа ва се сва ких 25 го-
ди на; по след њи пут тра ја ла је од 8. де цем бра 2015. до 20. но вем бра 2016. У пу то-
пи сном за пи су Све та го ди на Хла пец Ђор ђе вић опи су је ат мос фе ру око Цр кве Све-
тог Пе тра, ко ја је за мно го број не пе ле гри не цен тар њи хо вог све та. Као фе ми нист-
ки ња ни је про пу сти ла да на по ме не да је же на ма с „с крат ким ру ка ви ма и крат ким 
ча ра па ма“ би ло за бра ње но да по се те рим ске цр кве. За па зи ла је да се у древ ном 
гра ду сву да осе ти ути цај Ка то лоч ке др жа ве тј. Ва ти кан. Ау тор ка је, сма тра Ба ња-
нин, има ла кри тич ки при ступ са гле да ва ју ћи ре ли ги ју као ору ђе вла сти, а ука за ла 
и на на лич је обе ле жа ва ња ју би ле ја, на тр го ви ну ре ли кви ја ма, на све ту пи ја цу 
ко ја пред ста вља ан ти те зу сва кој ду хов но сти и сва ком ми стич ном стре мље њу.

Ле кар ка, оф та мо лог Ол га Па лић Сан то (1890‒1971), ина че Ма ђа ри ца, по ли-
гло та, зна ла је по ред ма тер њег ма ђар ског још и не мач ки, фран цу ски, ита ли јан ски 
и срп ски. Ра до је пу то ва ла и пи са ла о сво јим пу то ва њи ма. Пу то пи си Ол ге Па лић 
Сан то го то во су за бо ра вље ни, по ме ну ла ју је Ол га Сту па ре вић у свом пре гле ду 
пу то пи сне ли те ра ту ре о Ита ли ји, као и Вла ди мир Гво зден. На дах ну та ле по том и 
кул тур ном ба шти ном ита ли јан ских гра до ва у књи зи На пу то ва њу... Ми сли и до
жи вља ји (1939) јед но по себ но по гла вље – Сли ке са мог пу то ва ња по Ита ли ји – по-
све ти ла је Ита ли ји. Љи ља на Ба ња нин ода бра ла 14 гла ва, ко је от кри ва ју ма пу ње них 
пу то ва ња, ње ну еру ди ци ју, за ни мљи ве опи се Ри ма, као и дри гих гра до ва, по себ но 
би се ре То ска не. Као Је вреј ка слу ти ла је тих три де се тих го ди на не из ве ност бу ду ћих 
да на, за пи сла је: „На ше је вре ме сва ко днев но дрх та ње за бу дућ ност и за суд би ну 
чо ве чан ства и ње го ве кул ту ре. Али баш због то га ме је при ву кла Ита ли ја сво јом 
ри зни цом умет но сти“ (Па лић 1939: 5).

Из књи ге пе сни ки ње Де сан ке Мак си мо вић (1898–1993) Пра зни ци пу то ва ња 
пред ста вље на су ње на три текст о Ита ли ји: У Ита ли ји, зе мљи ин спи ра ци је (In Ita lia, 
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ter ra del l’i spi ra zi o ne) о по се ти Пи сто ји, Пра зник цве ћа у Фи рен ци (La fi e sta dei fi o ri a 
Fi ren ze) и У веч ном гра ду (Nel la Città eter na), на рав но о Ри му. На сло ви по твр ђу ју 
ње ну лир ску, дру га чи ју ин спи ра ци ју, је дан ин ти ман, ау тен ти чин до жи вљај. 

Пре во ди лац, ет но лог и пу бли ци ста Ол га Мо ско вље вић (1921‒2008) ра до је и 
мно го пу то ва ла, не са мо да про пу то ва ла Евро пу, не го је по хо ди ла и Афри ку и Ази-
ју. У књи зи Све тло сти Сре до зе мља (1972) опи су је сво је пу то ва ње 1967. го ди не, 
из ме ђу оста лог, и по Апе нин ском по лу о стр ву, по себ но от кри ва ју жне по кра ји не 
Апу ли ју и Си ци ли ју. Из не на ђу је да Мо ско вље ви ће ва у опи си ва њу Ита ли је сле ди 
ро ман тич не кли шее Ње го ше вих, Ко сти ће вих и Триф ко ви ће вих тек сто ва. „У ње ним 
спи си ма, сли ка Ита ли је рет ко пре ла зи у сте ре о тип, за то што од ра жа ва ге о гра фи ју 
територијe де ли мич но невиђенe, да ле ко од уо би ча је них ру та ше зде се тих и се дам-
де се тих го ди на, ка да су пу то ва ња, по себ но за по се ти о це Бал ка на, има ла од ре ди шта 
по пут Тр ста и Ве не ци је, ко ја су би ла тра ди ци о нал ни улаз у за пад ну Евро пу“ (Ба-
ња нин 2020: 158). Ол га Мо ско вље вић фа во ри зу је гра до ве по пут Ра ве не, и не ке 
дру ге дуж ју жне ја дран ске ре ги је, опи су ју ћи их она је пот пу но уро ни ла у ци ви ли-
за ци ју Ме ди те ра на.

У до жи вља ји ма пут ни ца XX уо ча ва се све при сут но осци ли ра ње са да шњо сти 
пре ма про шло сти Ита ли је, ко ја је при сут на пр вен стве но кроз из у зет ну кул тур но-
-умет нич ку ба шти ну. Ба ња нин сма тра да је њи хо ва по зи ци ја, та ко ђе, за ни мљи ва: 
не уо ча ва се опо зи ци ја ја/ми – они, чак и он да ка да Ита ли ју по ре де са до мо ви ном. 
Ау тор ка је за па зи ла њи хо ве до дир не тач ке, као и осо бе но сти усло вље не по ре клом, 
кул ту ро ло шким и обра зов ним раз ли ка ма. Од де вет ау тор ки ни јед на ни је на пи са-
ле књи гу пу то пи са са мо о Ита ли ји, не го члан ке у ча со пи си ма, днев ник, при ват на 
пи сма, књи жев ни есеј, по гла вља књи га. Во де ћи ра чу на да се ра ди о на уч ном де лу, 
ау тор ка је ука за ла и на бо га ту би бли о гра фи ју ко ју је раз вр ста ла на при мар ну ли те-
ра ту ру, из во ре и се кун дар ну ли те ра ту ру; та ко ђе је дат и ин декс име на. Да би да ла 
нео п ход ни дру штвен-исто риј ски, као и књи жев но и сто риј ски оквир ода бра них пут-
ни ца, Љи ља на Ба ња нин је, по ред пре во да, ве ли ку па жњу усме ри ла и ка ар хив ским 
ис тра жи ва њи ма.

Ова, и на из глед ле па књи га пред ста вља до при нос упот пу ња ва њау сли ке о 
пу то пи сној књи жев но сти о Ита ли ји уоп ште, исто вре ме но она је и зна ча јан до при-
нос ита ли јан ској ср би сти ци, као и про у ча ва њу ита ли јан ско-срп ских ве за. Књи га је 
при мер кон ти ну и ра ног, ви ше де це ниј ског по све ће ног ра да, као и љу ба ви Љи ља не 
Ба ња нин пре ма зе мљи у ко јој је ро ђе на – Ср би ји и зе мљи у ко јој де це ни ја ма жи ви 
– Ита ли ји.

Проф. др На да Сав ко вић
Уни вер зи тет Уни он у Бе о гра ду

Фа кул тет за прав не и по слов не сту ди је „Др Ла зар Вр ка тић“ у Но вом Са ду
Ка те дра за ен гле ски је зик
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СЕ МАН ТИ КОМ ПРЕ МА ФОР МИ, ТВОР БИ И  
УПО ТРЕ БИ РЕ ЧИ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

(Рај на Дра ги ће вић. Гра ма ти ка у све тлу се ман ти ке.  
Бе о град: Чи го ја штам па, 2020, 240 стр.)

Ис тра жи ва њи ма у књи зи Гра ма ти ка у све тлу се ман ти ке Рај на Дра ги ће вић 
чи ни ши рок, об у хва тан за хват у ана ли зи ор га ни за ци је је зич ког си сте ма и ње го ве 
струк ту ре, по сма тра ју ћи твор бе не, гра ма тич ке и лек сич ке фе но ме не из угла се-
ман ти ке као чво ри шта фор мал них и са др жин ских, на из глед одво је них, лек сич ких 
ре а ли за ци ја. Ову је књи гу об ја ви ла Чи го ја штам па 2020. го ди не, а зна чај и ква ли тет 
по твр ђу ју њој са о бра зни ком пе тент ни ре цен зе ти – акад. Пре драг Пи пер, проф. др 
Да рин ка Гор тан Премк и проф. др Бо жо Ћо рић. 

Ау тор ка се ду ги низ го ди на ба ви лек си ко ло шким те ма ма, па ра диг мат ским и 
син таг мат ским лек сич ким од но си ма, у ко је оправ да но увр шта ва и де ри ва то ло шку 
про бле ма ти ку (о че му има и је дан рад у овој књи зи), при че му је ак це нат, нај че шће, 
на се ман тич ким осо бе но сти ма ре чи, њи хо вих од но са и твор бе. Ме то до ло ги ју у 
ис пи ти ва њи ма Р. Дра ги ће вић увек при ме ре но ускла ђу је с од ре ђе ном об ра ђи ва ном 
про бле ма ти ком: по ла зи шти ма те о ри је про то ти па, ком по нен ци јал ном и кон цеп ту-
ал ном ана ли зом, асо ци ја тив ном ме то дом, што ово га пу та до пу њу је при сту пи ма 
фа зи лин гви сти ке, на шта упу ћу је кон ста та ци ја у Увод ној ре чи: „Оно што по ве зу је 
ско ро све ра до ве у овој књи зи је сте њи хо ва фа зи лин гви стич ност у те ма ти ци и ме-
то до ло ги ји, тј. ис пи ти ва ње је зич ких је ди ни ца чи ја се ман тич ко-гра ма тич ка улога 
уну тар лек се ме, ре че нич не кон струк ци је или ре че ни це ни је ја сно од ре ђе на, већ се 
пре ли ва од јед не до дру ге крај но сти мо гу ћег се ман тич ко-функ ци о нал ног спек траˮ 
(стр. 11).

Са др жај књи ге Гра ма ти ка у све тлу се ман ти ке чи не ау тор ки ни об ја вље ни 
ра до ви (укуп но 16), ко ји су ово га пу та те мат ски ор га ни зо ва ни у три це ли не: I Гра
ма ти ка у огле да лу се ман ти ке (15–92. стр.), II Твор ба ре чи у огле да лу се ман ти ке 
(93–174. стр.) и III Лек си ка у огле да лу се ман ти ке (175–215. стр.). Ис тра жи ва њи ма 
прет хо ди Увод на реч (7–12. стр.), у ко јој се украт ко фо ку си ра ју кључ на пи та ња, 
ме то до ло ги ја, зна чај и за кључ ци сва ког ис пи ти ва ња, те се већ на са мом по чет ку 
на го ве шта ва ју кон ту ре и да је ски ца ана ли зе ре чи, од ње ног твор бе ног сег мен та, 
пре ко мор фо син так сич ких ре а ли за ци ја и тран сфор ма ци ја до ње не по зи ци је, зна че-
ња и функ ци је у ужем (син таг мат ском) и ши рем (ре че нич ном) кон тек сту. На кра ју 
су да ти ап страк ти на срп ском и ен гле ском је зи ку, упу ћи ва ња на пу не ре фе рен це 
ра до ва да тих у књи зи (Би бли о граф ска бе ле шка), као и Ре ги стар име на ау то ра на 
ко је се Р. Дра ги ће вић по зи ва у сво јим ис тра жи ва њи ма. 

У пр вој це ли ни књи ге Гра ма ти ка у огле да лу се ман ти ке на ла зе се ис тра жи-
ва ња ко ја ис ти чу спо ну из ме ђу по је ди них гра ма тич ких, фор мал них фе но ме на и 
њи хо вог зна че ња. Из дво је на су пи та ња јед ног ти па пар ти тив них син таг ми, њи-
хо вих сег ме на та – управ ног де ла и до пу не, за тим осве тља ва ње на чин ских при ло га, 
ко ји су син так сич ки у функ ци ји гла гол ске од ред бе за на чин, а се ман тич ки ква ли-
фи ку ју су бје кат, те ва жна и но ва те ма гла гол ске ан то ни ми је, тј. ис пи ти ва ње лек сич-
ке не га ци је на ста ле не га то ром (реч цом не) на су прот син так сич кој, као и про блем 
пи са ња нео ло ги за ма у фор ми ви шеч ла них лек сич ких је ди ни ца, с освр том на њи хова 
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ка те го ри јал на обе леж ја, али и зна че ње, до ме не упо тре бе, нор ма ти ви сти ку, све у 
кон тек сту тен ден ци ја ка ана ли ти зму/по ли син те ти зму у сло вен ским је зи ци ма. Фа-
зич ни ка рак тер свих отво ре них пи та ња ау тор ка при ка зу је број ним, ис црп ним, 
де таљ ним ана ли за ма и илу стро ван је нпр. рас те гљи вим ра спо ном цен тар : пе ри-
фе ри ја лек си ко на, зна ча јем про то ти па (нпр. у при ме ру ме то ни миј ске кван ти фи ка-
ци је ма те ри је), раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма зна че ња (нпр. на чин ских при ло га) 
у за ви сно сти од праг ма ти ке, сти ли сти ке, екс пре си ви за ци је итд. 

Пр во по гла вље ау тор ка отва ра два ма ве о ма ва жним ис тра жи ва њи ма о пар ти-
ку ла ри за то ри ма и њи хо вим до пу на ма, што би се, у дру гој тер ми но ло ги ји ти ца ло 
зна че ња и струк ту ре ко ло как ци ја на кон ти ну у му син таг мат ских лек сич ких од но са, 
од ве за них до оних чвр стих. Ови су ра до ви, фо ку си ра ни на че сто за не ма ри ва ну 
про бле ма ти ку лек сич ке син таг ма ти ке у ср би сти ци, а озбиљ но раз ра ђе ну и опи са ни 
у стра ној ли те ра ту ри, и по се бан су до при нос до ма ћој лек си ко ло ги ји и син так сич кој 
син таг ма ти ци. У ра ду О пар ти ку ла ри за то ри маса др жа ва чи ма (15–36. стр.) ау тор-
ка раз ви ја при мар но де таљ ну се ман тич ку ана ли зу пар ти тив них син таг ми чи ји 
управ ни члан но ми ну је ка кву по су ду, а за ви сни ма те ри ју. На кон ис црп ног при ка-
за са вре ме них ис тра жи ва ња ове те ма ти ке, већ са ми на сло ви по је ди них по гла вља 
у ра ду – О та њи ру су пе; О лон цу су пе; На по ме не о би бли о те ци – пре до ча ва ју про-
бле ма ти ку (не)од ре ђе но сти кван ти фи ка ци је, гра ду ел но сти и фа зич но сти се ман-
ти ке са др жа ва ча, ње го вог про то ти па (и/или сте ре о ти па) и сте пе на син так сич ко- 
-се ман тич ке ин фор ма тив но сти и по сто ја но сти син таг ме, а све у ве зи с уо би ча је-
но сти, тј. не у о би ча је но сти др жа ња ма те ри је у по су ди. Сто га, ову ком плек сну 
про бле ма ти ку Р. Дра ги ће вић по сма тра из лек сич ко се ман тич ке, син так сич ко-се-
ман тич ке и лек си ко граф ске пер спек ти ве, по ла зе ћи од по став ки ком по нен ци јал не 
и кон цеп ту ал не ана ли зе, те те о ри је про то ти па. Про бле ма ти зу ју ћи пи та ње об је ди-
ње ног зна че ња син таг ме, ау тор ка лек сич ки спој та њир су пе сме шта у ши ри кон-
текст: На сто лу је та њир су пе. (оба ен ти те та); По јео је та њир су пе. (ко ли чи на 
ко ја је у са др жа ва чу), уо ча ва ју ћи да гла гол ска се ман ти ка од ре ђу је се ман тич ку 
ре а ли за ци ју уоб ли ча ва ча: при мар но зна че ње у пр вом при ме ру фо ку си ра управ ни 
члан син таг ме, док се раз во јем ме то ни ми је као ре зул тат оства ру је зна че ње ко ли-
чи не, при че му је те жи ште на до пу ни – су па. Овај ва жан за кљу чак, пре ма ми шље-
њу ау тор ке, тре ба да бу де и лек си ко граф ски ва ља но пре зен то ван, што по пра ви лу 
ни је слу чај. У син так сич ко-се ман тич кој пер спек ти ви ана ли зе, осла ња ју ћи се на 
по је ди на ис тра жи ва ња М. Ивић, ау тор ка ди фе рен ци ра им пли цит ну пар ти ку ла ри-
за ци ју (три пи ва, две те ле ће чор бе, две ка фе; по пу шио је пу ну пе пе ља ру и сл.), 
ре гу лар ну пар ти ку ла ри за ци ју (та њир су пе, шо ља ча ја и сл.) и пар ти ку ла ри за ци ју 
с оба ве зним де тер ми на то ром (На сто лу је би ла пе пе ља ра пу на опу ша ка). У ве зи с 
тим, вред ни су за кључ ци ко ји се од но се на ко ре ла ци ју лек сич ког је згра и ин фор-
ма тив но сти, фо ку са по сма тра не син таг ме (нпр. (а) та њир – На сто лу је био та њир 
су пе : (б) На сто лу је био та њир су пе, а не та њир па су ља : (в) су па – По јео је та
њир су пе : (г) По пио је ло нац ка фе). Зна чај овог ис црп ног ис пи ти ва ња, се ман тич ки 
(и син так сич ки) хи пе ро ним ског од но са део – це ли на, је сте у то ме што пред ста вља 
узор но ис тра жи ва ње, за сно ва но на обим ној и ре ле вант ној ли те ра ту ри, ис тра жи-
ва ње ко је уно си но ви не у лек си ко ло ги ју срп ског је зи ка, осве тља ва ју ћи је дан сег мент 
лек сич ке син таг ма ти ке ота ва ра ју ћи ти ме пут ка про ду бље ним и про ши ре ним да-
љим ис пи ти ва њи ма усло ва ком па ти бил но сти лек се ма у нај у жем кон тек сту, њи хо ве 
по ли се ми је и лек си ко граф ске об ра де. 

Дру ги рад под на сло вом О не ким осо бе но сти ма пар ти ку ла ри за то рауоб ли
чи ва ча на сла ња се те мат ски и ме то до ло шки на прет ход ни, с иде јом да се до пре до 
се ман ти ке име ни ца ко је сво јим си ро ма шним се ман тич ким са др жа јем и не до вољ-
ном ин фор ма тив но шћу зах те ва ју до пу ну (нпр. ве нац (па при ка), гру два (сне га), нит 
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(па у чи не) и сл.), а ко ји ма се но ми но ва ни ен ти те ти у функ ци ји до пу не пар ти ку ла-
ри зу ју, уоб ли ча ва ју и по ста ју бро ји ви. Да кле, опет су у пи та њу ма ње-ви ше ве за ни 
и по сто ја ни син таг мат ски спо је ви, а пи та ње ко је се отва ра ти че се се ман тич ке 
при ро де ових уоб ли чи ва ча, сте пе на њи хо ве про то ти пич но сти и ин фор ма тив но сти, 
што је у ве зи с мо гућ но шћу имли ци ра но сти до пу не. Ау тор ка ову про бле ма ти ку 
ста вља у кон текст фе но ме на ин кап су ла ци је (пре ма Ла јон су), тј. се ман тич ког са др-
жа ва ња јед не лек се ме у дру гој (нпр. шут ну ти лоп ту = шут ну ти, уда ри ти лоп ту 
(но гом)). О не са мо стал но сти ова квих име ни ца (нит, пласт, бу кет, гру два и сл.) и 
ну жној ве зи с но ми но ва ним ен ти те том ко је уоб ли ча ва ју све до че и њи хо ве де фини-
ци је у реч ни ци ма. На и ме, ау тор ка за па жа да, осим се ме об лик, по не кад ве ли чи на, 
струк ту ра, гу сти на, као да по сто ји и не ка се ман тич ка ва лен ца, чи ме се отва ра 
ме сто до пу ни и на тај на чин се њи хо во зна че ње опред ме ћу је, кон кре ти зу је, тј. фор-
ма до би ја са др жај. Да ље, реч нич ке де фи ни ци је от кри ва ју не пот пу ну се ман ти ку 
ових име ни ца ти ме што се оне че сто уво де као: оно што..., а сте пен кон кре ти за-
ци је ва ри ра – од (а) на зив ма те ри је (нпр. влак но је те ло, гру мен је ко мад); пре ко (б) 
де ли мич не кон кре ти за ци је (Нит је жи ца, ко нац, влак но од ву не, сви ле, ве штач ких 
си ро ви на и др.), до (в) пот пу не ве за но сти за до пу ну (пласт: ве ћа или ма ња ко ли чи на 
се на или сно по ва сло же на око сто же ра у об ли ку ку пе). У кон тек сту ин кап су лаци-
је, нај ви ши сте пен је у слу ча ју под (в) и то су име ни це бу кет, мр ва, пласт, пра мен, 
ко је исту па ју као про то ти пи (бу кет цве ћа, мр ва хле ба и сл.); ни жи сте пен ин ка пу-
сла ци је уо ча ва се код име ни ца под (б) ве нац, гру два, ка ри ка, ко лут, млаз, низ; нај-
ни жи сте пен ин ка пу ла ци је на ла зи се код нај ап стракт ни јих уоб ли чи ва ча: влак но, 
го ми ла, гру мен, ка ма ра, хр па, ко је мо гу кон кре ти зо ва ти нај ра зли чи ти је ма те ри је. 

Ре че ни цом „Са мо по ве зи ва ње син так сич ке ана ли зе са се ман тич ком и праг ма-
тич ком от кри ва ко је све ин фор ма ци је при ма лац от кри ва док ин тер пре ти ра ре че-
ни цуˮ (61. стр.) Р. Дра ги ће вић за кру жу је тре ћи рад у пр вом по гла вљу под на сло вом 
О на чин ским при ло зи ма су бје кат ске ква ли фи ка ци је (49–62. стр.), што би ујед но 
би ла кључ на нит ко ја по ве зу је ис тра жи ва ња у овом сег мен ту књи ге. Ов да се, на и ме, 
ис пи ту ју ре че ни це ти па Мар ко је нер во зно во зио ау то, тј. се ман тич ка, син так сич ка 
и праг ма тич ка уло га и функ ци ја на чин ских при ло га (нер во зно) ко ји су син так сич-
ки у функ ци ји гла гол ске од ред бе за на чин, а се ман тич ки ква ли фи ку ју су бје кат. У 
том сми слу ау тор ка као пред мет ис тра жи ва ња по ста вља се ман тич ке ка рак те ри сти-
ке ових при ло га, гра ма тич ке и се ман тич ке осо би не гла го ла у слу жби пре ди ка та, 
се ман тич ке осо би не имен ске ре чи у слу жби су бјек та, те се ман тич ку ком па ти бил-
ност при ло га с име ни ца ма и гла го ли ма. Зна чај ни за кључ ци ти чу се при ро де и зна-
че ња са мих ових при ло га. Пр во, по ста ли су од лек се ма који су у ве зи са свој стви-
ма вр ши о ца рад ње, са мим чо ве ком (па мет но, лу ка во, гордо), ње го вим ста њи ма 
(дре мљи во, пи ја но), осе ћа њи ма (жа ло сно, ус хи ће но, нер во зно), те ре ла ци ја ма (ро ђач
ки, људ ски). Дру го, на ста ли су по при ло жи ва њем при де ва ко ји зна че људ ске осо би-
не, при че му они ко ји озна ча ва ју ду хов не осо би не ква ли фи ку ју и су бје кат и рад њу 
(Ура дио је то глу по), док се они ко ји упу ћу ју на фи зич ке осо би не, у овој функ ци ји, 
ре а ли зу ју са мо у се кун дар ним зна че њи ма (Сле по му је ве ро ва ла). Да гра ни ца ов де 
ни је кру та по ка зу ју при ме ри Не жно је ухва тио ње ну ру ку (из ра же ни је при ло шко 
деј ство) : Злоб но је ухва тио ње ну ру ку (из ра же ни је атри бут ско деј ство) јер се по сту-
пак (не жност) мо же или не мо же (зло ба) фи зич ки ма ни фе сто ва ти. Да ље, ка да су 
гла го ли у пи та њу, а у кон тек сту да те про бле ма ти ке, Р. Дра ги ће вић уви ђе сле де ће 
ре ле вант не аспек те: гла гол ско ста ње (Ку ћа је от ме но на ме ште на – ква ли фи ку ју се 
и гра ма тич ки и се ман тич ки су бје кат и рад ња, али и не ис ка за ни ар гу мен ти – обје-
кат и, мо жда да ље, ствар ни вр ши лац, вла сник ку ће); гла гол ски вид: (а) и су бје кат 
и рад ња – Ишао је ве се ло : (б) са мо су бје кат – Ве се ло је до шао (← Био је ве сео када 
је до шао). Ау тор ка да ље ис пи ту је раз ли ку из ме ђу на чин ских при ло га и дру гих, 
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срод них лек сич ких и гра ма тич ких сред ста ва (апо зи тив и ак ту ел ни ква ли фи ка тив), 
те пре ва гу у упо тре би на чин ских при ло га при пи су је њи хо вој при дев ској се ман-
ти ци. Сто га они не дво сми сле но ква ли фи ку ју вр ши о ца рад ње, а њи хо вом упо тре бом 
се по сти же увер љи вост, ди на мич ност, екс пре сив ност. 

Ино ва тив ност у са гле дав њу ан то ни ми је огле да се у ис тра жи ва њу За па жа ња 
о лек сич кој не га ци ји га го ла (63–76. стр.), у ко јем ау тор ка ис пи ту је мо гућ ност ре а-
ли за ци је ло гич ког од но са су прот но сти код гла го ла реч цом (пре фик сом) не, тј. 
оства ре ња но вог гла го ла или бар де ла ње го вог лек сич ког зна че ња, а не са мо гра-
ма тич ког, тј. син так сич ког. По ла зе ћи од прет по став ке да су бар не ке ком по нен те 
зна че ња гла го ла дру га чи је упо тре бом не га то ра, као и од хи по те зе да би се овај ло-
гич ки од нос у не кој ме ри мо рао оства ри ти и код ове вр сте ре чи, као код при де ва, 
име ни ца, при ло га итд., ау тор ка да је ис цр пан пре глед ис тра жи ва ња о овом фе но ме ну 
и кон ста ту је да су се са мо по је ди ни ау то ри до ти ца ли да те те ме у кон тек сту не га ци је 
од ре ђе них гла гол ских об ли ка (нпр. им пе ра тив) или ре че ни це, те да је ова про бле-
ма ти ка оста ла из ван фо ку са па жње. Ана ли зом пак утвр ђу је огра ни чен, али до во љан 
обим не ги ра них гла го ла с по себ ном се ман ти ком, чи ји су по ка за те љи: (1) спо је но 
пи са ње: не ста ти, не до ста ја ти, где би још до шли и по је ди ни ди ја лек ти зми и ар ха-
и зми (из Реч ни ка СА НУ): не ба ви ти се (тру ди ти се, му чи ти се), не го до ва ти, не ста
ва ти (не ста ја ти), не ста ну ти и сл.; (2) не сте пе но ва ни ан то ни ми у ком пле мен тар ном 
ло гич ком од но су: жи ве ти : не жи ве ти, има ти : не ма ти, при су ство ва ти : не 
при су ство ва ти и сл.; (3) не пот пу ни ан то ни ми – ан то ним ски од нос са мо у јед ном 
зна че њу: ви де ти : не ви де ти (би ти слеп), чу ти : не чу ти, вре де ти : не вре де ти и 
мно ги дру ги с ква ли фи ка тив ним зна че њем; (4) сте пе но ва ни (кон тек сту ал но и стил-
ски): во ле ти : не во ле ти (кад зна чи мр зе ти), с ком по нен том ин тен зи те та и ефек-
ти ма еу фе ми за ци је и екс пре си ви за ци је; (5) без но вог зна че ња, осим син так сич ког: 
чи та ти : не чи та ти (књи гу) и сл. Ис тра жи ва њем је по ка за но да је мо гу ће по сто-
ја ње но ве лек сич ке вред но сти у слу ча ју обра сца не + гла гол, тј. да је оправ да но 
го во ри ти о лек сич кој а не са мо о гра ма тич кој не га ци ји гла го ла.

Зна ча јан до при нос срп ској лек си ко ло ги ји, нор ма ти ви сти ци, али и шире – ком-
па ра тив ним ис тра жи ва њи ма на ме ђу сло вен ском пла ну има рад Пра во пи сна ре ше
ња но вих ре чи у срп ским штам па ним ме ди ји ма (77–89. стр.), у ко јем се ис пи ту ју 
је зич ки и ван је зич ки фе но ме ни упли ва но ве лек си ке у срп ски и дру ге сло вен ске 
је зи ке. Фо ку си ран је пра во пи сни аспект овог фе но ме на и то у оном нај ком плек-
сни јем ње го вом де лу – пи са ње сло же ни ца, по лу сло же ни ца и ви шеч ла них лек сич-
ких је ди ни ца, у ко јем се пре пли ћу пи та ња се ман ти ке, син так се, твор бе ре чи, те 
ети мо ло ги је и уо би ча је не пра во пи сне прак се, ко ја, с раз ло гом, не мо же да иде у 
ко рак с по ја вом но вих ре чи и спо је ва ре чи, че сто ока зи о на ли за ма. Но, про блем је 
еви ден тан, на ро чи то у ша там пи где се на ла зе раз ли чи та пра во пи сна ре ше ња (ме
га фон ди пло ма ти ја : то а летди пло ма ти ја : „то јо таˮ ма фи ја). Ау тор ка за го ва ра 
иде ју да се на ова пи та ња од го вор тра жи ре ша ва њем струк тур но је зич ких пи та ња 
ко ја су у по за ди ни, и ко рак да ље – да се „от кри је ко ја се то гло бал на тен ден ци ја у 
раз во ју сло вен ских је зи ка, на свим ни во и ма струк ту ре, по твр ђу је по ра стом бро ја 
ова квих је ди ни цаˮ (81. стр.). Пре гле дом сла ви стич ке, ма хом ру ске, ли те ра ту ре о 
но вим ре чи ма и њи хо вом пи са њу, Р. Дра ги ће вић кон ста ту је ди вер ген ци ју у ста во-
ви ма: тен ден ци ја ана ли ти зма на супрот по ра сту по ли син те ти зма. На осно ву оп се жне 
ана ли зе да тих при сту па, ау тор ка ну ди ре ше ње ко је по чи ва на кри те ри ју ми ма – са-
мо стал на лек сич ка је ди ни ца – одво је но пи са ње (ме га фон ди пло ма ти ја) : пре фик со ид 
– спо је но пи са ње (ме га про блем). Иа ко по сто ји чи тав спек тар пре ла зних слу ча је ва 
ка да је у пи та њу пи са ње стра них ре чи, овим је ра дом на чи њен зна ча јан ис ко рак у 
са гле да ва њу ши ре сли ке овог пе ри фер ног лек сич ког сло ја и по ну ђен је пред лог 
пи са ња нај фре квент ни јих фор мал но-са др жин ских лек сич ких је ди ни ца.
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Дру го по гла вље Твор ба ре чи у огле да лу се ман ти ке са чи ња ва ју ра до ви ко ји се 
ти чу или (а) се ман ти ке по је ди них су фик са (пи та ње оно ма то пеј но сти ат, ет, от, 
ут те не га тив не мар ки ра но сти ав), или (б) син те зе оп штих пи та ња де ри ва то логи-
је у ср би сти ци и сла ви сти ци (ак ту ел на пи та ња твор бе; њен ста тус у лек си ко ло ги ји; 
пре фик са ци ја; кон вер зи ја на при ме ру по при ло же них име ни ца). Са мо при ме ри 
ис тра жва ња зна че ња на ве де них су фик са од сли ка ва ју при лич но ма гло ви те гра ни-
це се ман тич ких ску пи на нпр. не га тив не, не у трал не и по зи тив не мар ки ра но сти 
су фик са ав, што ау тор ка по твр ђу је кон ста та ци јом: „Ва жно пи та ње ко је се ов де 
по ста вља је сте да ли су фикс -ав [...] уно си у при де ве не по жељ ну/не га тив ну мар ки-
ра ност. Од го вор на ово пи та ње је сте пе настˮ (ис та кла Ј. Д.) (159. стр.). 

Про бле ма ти ку зна че ња су фик са Р. Дра ги ће вић оправ да но по ста вља с об зи ром 
на по став ке по је ди них ау то ра (нпр. П. Скок, М. Ни ко лић) да об ра ђи ва ни су фик си 
уно се, на пр ви по глед, нео че ки ва но зна че ње. У ра ду О оно ма то пеј ским име ни ца ма 
са су фик си ма ат, ет, от, ут ау тор ка се та ко пи та о оправ да но сти по став ке њи-
хо вог оно ма то пеј ског ка рак те ра јер, ка ко ка же, у њи ма не ма фо нет ског сим бо ли зма. 
Овој про бле ма ти ци при сту па из ди ја хро не, син хро не и ком па ра тив не, ме ђу сло вен-
ске пер спек ти ве, нај пре кон ста ту ју ћи да ове име ни це до ла зе од све сло вен ског и 
пра сло вен ског су фик са ъt ко ји се до да вао на оно ма то пеј ску осно ву. Ау тор ка изно-
си за ни мљи во ви ђе ње А. Мар ти неа о раз во ју овог су фик са: од по ка зне за ме ни це, 
де ик тич ке функ ци је (нај пре пр стом), ко ју вер бал но да ље пре у зи ма су гла сник [т] 
ко ји пра ти во кал [а], што се пре по зна је у са вре ме ним је зи ци ма (фр. ti ens! („гле, 
др жи, чуј!“), ит. dai или to gli „узми“, у енгл. the re „та мо“, нем. da „та мо“ итд.). Ана-
ли зом не ве ли ке гра ђе из Ма те ши ће вог обрат ног реч ни ка, РМС и РСА НУ, за кљу-
чу је да су то дво сло жне име ни це му шког ро да, с јед но сло жном осно вом и да озна-
ча ва ју (а) по крет пра ћен зву ком, (б) са мо звук и (в) са мо по крет. Нај број ни ја је пр ва 
гру па (а), ко ја се да ље гра на на се ма нич ке ску пи не: ор ган (цво кот зу ба); ме ха ни зам 
(кло пот ма ши на); при ро да (ро пот мо ра); (б) звук: љу ди (ки кот, ци кот, ша пат); 
жи во ти ње (гу гут, кре кет, ме кет); (в) по крет (нај ма ње): др хат, ска кут, тре пет. На 
пи та ње у че му се ипак огле да оно ма то пеј ност ових су фик са, ау тор ка ка же: „у њи-
хо вој јед но сло жно сти и у асо нан ци, ко ја се по сти же из јед на ча ва њем во ка ла осно ве 
и во ка ла су фик саˮ (99. стр.). О укло пље но сти у лек сич ки си стем срп ског је зи ка го-
во ри њи хо ва по ли се ман тич ност и, сход но то ме, де ри ва ци ја (бле бе та вац, гу гут ка, 
зве ке та ло, ки ко та ло, кле пе ту ша, тре пе тљи ка итд.). Де таљ на твор бе но-се ман тич-
ка ана ли за да тих су фик са до ве ла је до за кључ ка да: „Су фик си ат, ет, от, ут 
има ју оно ма то пеј ско зна че ње, али са мо у спо ју са оно ма то пеј ским твор бе ним осно-
ва ма, што зна чи да они не спа да ју у пра ве оно ма то пе јеˮ (101. стр.). 

Се ман ти ку су фик са ав пак Р. Дра ги ће вић ис пи ту је у кон тек сту мо гућ но сти 
ње го ве не га тив не мар ки ра но сти, под стак ну та опа жа њем М. Ни ко ли ћа, ау то ра 
Обрат ног реч ни ка срп ског је зи ка, а да сам су фикс не но си ту обо је ност. Кон ста ту је 
жи вост и про дук тив ност овог су фик са у срп ском је зи ку, за раз ли ку од нпр. бу гар-
ског и из но си за кључ ке до ма ћих де ри ва то ло га, ко ји му при пи су ју зна че ња оп скр-
бље но сти, оби ља, слич но сти (С. Ба бић), ти пич не осо би не, по ја ве на те лу, бо ле сти, 
де ми ну тив но сти (И. Клајн), те сво ју кла си фи ка ци ју ко ја по чи ва на кван ти фи ка ци-
ји или иден тич но сти осо би не с мо тив ном име ни цом (пе гав; гр бав, гу шав; дро њав; 
ме ти љав). Из дво је них 730 при де ва с овим су фик сом кла си фи ку је на оне ко ји су 
по зи тив но, не у трал но или не га тив но мар ки ра ни, с огра дом да не кон тек сту а ли зо-
ва на зна че ња че сто ни су до вољ на за ову сег мен та ци ју, те ове гру пе тре ба схва ти ти 
као тен ден ци ју не ко нач ну по де лу (ис та кла Ј.Д.). Број ча но је нај бо га ти ја тре ћа гру па 
(377 при ме ра на спрам са мо 36 с по зи тив ном мар ки ра но шћу), при че му је нај ви ше 
оних ко ји упу ћу ју на људ ске (фи зич ке) осо би не, ста ња и по на ша ње (по себ но се 
не га тив но вред ну ју мр ша вост, бу бу љи ча вост, ра зро кост, а ду хов не – глу пост и 
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ли це мер је). У вред не за кључ ке, слич не прет ход ном ис тра жи ва њу, убра ја се сле де ће: 
су фикс ав има тран сфор ма ци о ну уло гу; зна че ње ових при де ва за ви си пре све га 
од мо тив не ре чи (уп. гу бав : бли став); по стоји тен ден ци ја ве зи ва ња осно ва с не га-
тив ном се ман ти ком пре за су фикс ав не го за ан (и код по ре клом стра них ре чи: 
ће лав, ћо пав); ову тен ден ци ју пак не тре ба схва ти ти као се ман тич ку не го пре као 
праг ма тич ку. 

Иа ко не од го ва ра хро но ло шком ре ду на ве де ном у са др жа ју, те о риј ску про-
бле ма ти ку твор бе ре чи (ак ту ел на пи та ња у ве зи с њом, пи та ње ње ног ме ста у 
лек си ко ло ги ји, те про бле ма ти ка пре фик са ци је као твор бе ног по ступ ка) тре ба отво-
ри ти ста во ви ма о ме сту ове (под)ди сци пли не у лек си ко ло шким ис тра жи ва њи ма, 
из не тим у ра ду Ста тус де ри ва ци о них од но са у лек си ко ло ги ји (113–118. стр.). По ла-
зи се од са ме де фи ни ци је лек си ко ло ги је као де ла: „на у ке о је зи ку ко ји про у ча ва 
зна че ње ре чи, као и син таг мат ске, па ра диг мат ске и де ри ва ци о не ве зе ме ђу ре чи маˮ 
(ДрагићеВић 2007: 17), у ко јој по је ди ни ау то ри по след њи сег мент пред ме та ове 
ди сци пли не ви де као спо ран, по зи ва ју ћи се на Со си ро во свр ста ва ње, пре ма њи хо вом 
схва та њу, у па ра диг мат ске лек сич ке од но се. Ау тор ка уви ђа де ли мич ну оправ да-
ност ова квих тврд њи, до да ју ћи да се твор ба ре чи мо же раз у ме ти и као син таг мат ски 
од нос, али до да је да се ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња нпр. си но ни ма или ан то ни ма 
пот пу но раз ли ку је од твор бе ре чи. Сво ју тврд њу на гла ша ва ста вом да де ри ва ци о ни 
од но си пред ста вља ју стал но ди ја лек тич ко пре пли та ње син таг мат ског и па ра диг-
мат ског пла на (го вор ник нпр. би ра од го ва ра ју ћи су фикс, -тељ или -лац (па ра диг-
матски), те га у син таг мат ском чи ну се ман тич ки при ла го ђа ва осно ви, нпр. спа си тељ 
и спа си лац и сл.). Сто га, ако лек си ко лога за ни ма зна че ње ре чи и њен твор бе ни по-
тен ци јал, од нос зна че ња мо тив не лек се ме и ње не твор бе не дис пер зи је, сте пен зна-
че ња ко ји се пре но си у де ри ва те из мо тив не ре чи, те, ко нач но, ако су по ли се ми ја 
и де ри ва ци ја је дан од кључ них по ка за те ља ста ту са лек се ме у лек сич ком си сте му 
– и те ка ко су „де ри ва ци о ни од но си пред мет озбиљ ног ин те ре со ва ња у лек си ко-
ло ги јиˮ (114. стр.). 

Рад под на сло вом Ак ту ел на пи та ња на у ке о твор би ре чи (на ма те ри ја лу 
ра до ва Ко ми си је за твор бу ре чи Ме ђу на род ног сла ви стич ког ко ми те та) (103–112. 
стр.) у ства ри је во дич за са вре ме на ис тра жи ва ња у до ме ну твор бе ре чи у срп ском 
је зи ку јер из но си тен ден ци је у ис пи ти ва њу ак ту ел них де ри ва то ло шких фе но ме на 
у сла ви сти ци и зна чај не за кључ ке еми нент них сла ви стич ких ис тра жи ва ча, ко је је 
Р. Дра ги ће вић си сте ма тич но и де таљ но пред ста ви ла. Пр во, у збор ни ци ма ове ко-
ми си је мо гу се са гле да ти но ви не у про у ча ва њу твор бе ре чи: (а) фо кус се ста вља на 
се ман тич ки при ступ твор би (на су прот фор мал ном); (б) про у ча ва се функ ци ја твор бе 
ре чи, те сред ства и ме то де у ве зи с тим; (в) пре у сме ра ва се ин те ре со ва ње с твор бе 
име ни ца на твор бу гла го ла, са су фик са ци је на пре фик са ци ју, с изо ло ва них тво ре-
ни ца на оне у (кон)тек сту, с уо би ча је них на чи на твор бе на но ве мо де ле, ис ти че се 
пи та ње ти по ло ги је и уни вер за ли ја у твор би, по ме ра се ак це нат с твор бе них сред-
ста ва за но ми на ци ју на она за екс пре си ви за ци ју. Дру го, по себ но по гла вље на зва но 
је Функ ци ја твор бе ре чи и тво ре ни ца и у ње му се из но се број ни ста во ви о пи та-
њи ма функ ци је твор бе ре чи из у зи ма ју ћи но ми на тив ну (не но ми на ци ја по сто је ћих 
не го но вих, тзв. јед но днев них ре чи); твор бе речи и дру штве них при ме на; раз во ја 
твор бе ре чи код де це; твор бе ре чи у ор га ни за ци ји лек сич ког си сте ма; про у ча ва ња 
де ри ва та у тек сту; стил ске упо тре бе тво ре ни ца. У по гла вљу под на сло вом Сред
ства ко ји ма се оства ру је твор ба ре чи из не та су за па жа ња о зна че њи ма афик са 
(мо ди фи ка ци о но, тран спо зи ци о но и му та ци о но); о пре фик си ма код раз ли чи тих 
вр ста ре чи; о ста ти сти ци у твор би ре чи (нпр. у ру ском су на број ни ји пре фик си ра ни 
гла го ли кре та ња, а нај фре квент ни ји пре фик си су по и при); о ве зи ва њу јед ног пре-
фик са за сва зна че ња ви ше знач ног гла го ла; о пре фик си ма и про стим име ни ца ма; 
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о уни вер ба ци ји и дру гим ви до ви ма ком пре си је; о уло зи ме та фо ре у твор би ре чи; 
о је зич кој ти по ло ги ји у ве зи с твор бом. На да ље, у по гла вљу Те о риј скоме то до ло
шки при ступ твор би ре чи, ау тор ка из но си два во де ћа при сту па: Твор бе не уни вер
за ли је и Твор ба ре чи из угла ког ни ти ви зма, ко ји ма се исто вре ме но тра га за уни вер-
зал ним и спе ци фич ним по ја ва ма у раз ли чи тим је зи ци ма и кул ту ра ма. Овај је рад 
осве же ње за срп ску де ри ва то ло ги ју јер до но си низ ак ту ел них, мо дер них, те ма, 
при сту па, иде ја, тер ми но ло ги ју итд. ко ји отва ра ју пут за но ва, са вре ме на и на да све 
по треб на ис тра жи ва ња у ср би сти ци уоп ште. 

Јед но од ва жних и ак ту ел них пи та ња твор бе, ка ко се ви ди из прет ход ног 
пре гле да, је сте пре фик са ци ја и за то му ау тор ка по све ћу је по себ но ис тра жи ва ње 
под на сло вом Пре фик са ци ја у ср би сти ци и сла ви сти ци (137–150. стр.). Основ на 
ди ле ма ко ју ау тор ка раз ре ша ва у овом ра ду је сте од ре ђе ње пре фик са ци је или као 
оде ли тог твор бе ног по ступ ка или као сег мен та про це са сла га ња, при че му је дру-
ги при ступ за сту пље ни ји у ср би сти ци, што је у ве зи с ди ја хро ним раз у ме ва њем 
пре фик са као са мо стал не лек се ме (пред ло га), а не као твор бе ног фор ман та. Пре-
гле дом сло вен ских гра ма ти ка, уста но вљу је да се пре фик са ци ја не тре ти ра као 
сла га ње, не го као (а) афик са ци ја, уз кон ста та ци ју да ово мо же би ти тех нич ки тер-
мин за по јед но ста вљи ва ње про бле ма ти ке, или као (б) део из во ђе ња (де ри ва ци је), 
те да по сто је и де таљ не кла си фи ка ци је (Шве дов и др.) (11 тво р бе них по сту па ка, пре-
ма то ме да ли реч има јед ну или ви ше мо ти ва ци о них осно ва) или То по ри шче ве 
по де ле на из во ђе ње, сла га ње, са ста вља ње, скла па ње (пре фик са ци ја се увр шта ва у 
са ста вља ње). Став о то ме да је пре фик са ци ја по се бан на чин твор бе ау тор ка ар гу-
мен ту је сле де ћим чи ње ни ца ма: (1) пред лог и пре фикс ни су на истом ни воу – пр ви 
је сло бод на, а дру ги ве за на је ди ни ца; (2) по сто је пре фик си ко ји по ре клом ни су 
пред ло зи: пра, про, раз, нуз и сл.; (3) пред ло зи су је ди ни це ко је се ве зу ју за име-
ни це, али не и за гла го ле, што ау тор ка пот кре пљу је ста вом И. Клај на: „Пре фик си, 
у ства ри, у не ким гла го ли ма не оба вља ју пред ло шку не го при ло шку функ ци ју: 
из ба ци ти = ба ци ти на по ље, упа сти = па сти уну тра, пот пи са ти = пи са ти до ле) 
[...]ˮ (Клајн 2002: 178); (4) при ме ри ма по мај ка, ома лен, на глув илу стру је се се ман тич-
ка не из јед на че ност с пред ло зи ма по, о, на. На да ље се на во де раз ло зи за што се 
пре фик си уда ља ва ју од пред ло га и на ста вља ју са мо стал но сво ју ег зи стен ци ју (де-
пре вер ба ци ја, де пре фик са ци ја, се кун дар на им пе р фек ти за ци ја, тран са фик са ци ја). 
Ре ше ње пи та ња лек се ма с пре фик со и ди ма ви ди у то ме „да се твор ба са пре фик со-
и ди ма раз дво ји у по се бан на чин твор бе ко ји би био ау то но ман у од но су на пре фик-
са ци јуˮ (147. стр.).

Да кон вер зи ју тре ба раз у ме ти као ду бо ко се ман тич ки усло вљен про цес твор-
бе Р. Дра ги ће вић по твр ђу је у ис тра жи ва њу Се ман тич ка ана ли за де суп тан тив них 
пред ло га у срп ском је зи ку (119–137. стр.). Овај рад по све ћен је де таљ ни јој се ман-
тич кој ана ли зи име ни ца ко је има ју спо соб ност по при ло жа ва ња: врх, дно, крај, дуж, 
пут, ме сто и че ло, а на ста вак је ис тра жи ва ња О име ни ца ма у слу жби пред ло га 
(Ју жно сло вен ски фи ло лог LXVI II). Свој ство је ових име ни ца да има ју ме сну и 
пар ти тив ну се ман ти ку и да мо гу озна ча ва ти не ку гра нич ну тач ку, ли ни ју, вер ти-
кал но или хо ри зон тал но кон цеп ту а ли зо ва ног тро- или дво ди мен зи о нал ног објек-
та, те се ис тра жи ва ње те ме љи на по ла зи шти ма те о ри је про то ти па и кон цеп ту ал не 
ана ли зе. На кон де таљ не ана ли зе сва ке име ни це по је ди нач но, упа ре них ан то ни ма, 
те свих за јед но у си сте му, ау тор ка до ла зи до сле де ћих за кљу ча ка: (а) кон вер зи ја 
ни је ре зул тат ого ље не гра ма ти ка ли за ци је, не го пре се ман ти за ци је по ла зног са др-
жа ја; (б) од нос из ме ђу по ла зне и лек се ме на ста ле кон вер зи јом ни је хо мо ни ми чан 
због из ра зи те се ман тич ке ве зе ме ђу њи ма; (в) пред ло зи на ста ли од име ни це има ју 
за јед нич ка се ман тич ка свој ства ко ја се ти чу: об је ди ње не ме сне и пар ти тив не при-
ро де, не пре ци зно сти у по гле ду вр ше ња рад ње око гра ни ца пој ма у ге ни ти ву (на 
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са мој гра ни ци или у не по сред ној око ли ни: хо да ју дуж пу та, по ред мо ра; се ди че ло 
но гу и сл.).

Је дан од за кљу ча ка у ра ду о ве зи пред ло га и име ни ца је сте да ове лек се ме 
ни су хо мо ни мич не јер је пред у слов за оства ре ње овог па ра диг мат ског од но са из-
о ста нак се ман тич ке ве зе. Овој про бле ма ти ци по све ћен је рад Се ман тич ка де ри
ва ци ја (163–174. стр.), у ко јем се отва ра ју ва жна пи та ња од но са по ли се ми је и хо-
мо ни ми је те кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње хо мо ни мич но сти (по ла зи се од при ме ра 
ру чи ца (де те та) : ру чи ца ме ња ча). Из но се ћи раз ли чи те ста во ве о овим две ма 
ком плек сним и ва жним по ја ва ма у ор га ни за ци ји лек сич ког си сте ма, ко је се огле-
да ју у лек си ко граф ском устрој ству, ау тор ка кон ста ту је да по сто је, у осно ви, два 
су прот ста вље на схва та ња: (1) не по сто ји ви ше знач ност, са мо исто звуч ност раз ли-
чи тих ре чи (По теб ња 1958); (2) се ман тич ка де ри ва ци ја је ге не ра тор по ли се ми је, 
при че му су по ли се ми ја и де ри ва ци ја срод ни про це си, за сно ва ни на слич ним прин-
ци пи ма и ре зул та ти ма (што по твр ђу ју фе но ме ни ре гу лар ност : не ре гу лар ност, 
про дук тив ност : не про дук тив ност и сл. (пре ма Апре сјан, у ср би сти ци Гор тан Премк 
– се ман тич ко ва ри ра ње)). Ова два схва та ња је су у ства ри два при сту па по ли се ми ји 
и хо мо ни ми ји, те гра ни ца ма ме ђу њи ма. 

Тре ће по гла вље књи ге Лек си ка у огле да лу се ман ти ке (175–215. стр.) са др жи 
че ти ри зна чај на, ин спи ра тив на и те мат ски и ме то до ло шки вр ло ино ва тив на ис тра-
жи ва ња о спре зи се ман ти ке лек се ме и ње ног кон тек ста, тј. о не кон тек сту а ли зо ва-
ном зна че њу и оном ко је се кон стру и ше у ве зи с дру гим лек се ма ма. Дру гим ре чи ма, 
ис пи ту је се фе но мен лек сич ког афи ни те та, ком па ти би ли те та, усло ва ко ло ка бил но-
сти и ње них по сле ди ца. Би ло да ове по ја ве ау тор ка ис пи ту је кон цеп ту ал ном ана-
ли зом, ко ло ка циј ском или асо ци ја тив ном ме то дом, те иден ти фи ка ци јом про то типич-
них окви ра у кон тек сту ка те го ри за ци је, за кључ ци до ко јих до ла зи Р. Дра ги ће вић 
раз от кри ва ју зна чењ ску струк ту ру лек се ма до ко је се те шко до ла зи и где и реч нич-
ке де фи ни ци је не по ма жу, не го је до не кле још за ма гљу ју. Осим по је ди них лек сич ких 
значе ња, ау тор ка се спон та но и ло гич но до ти че пи та ња њи хо вих па ра диг мат ских 
ве за, си но ни ми је пре све га, али и хи по ни ми је, те ан то ни ми је, све у за ви сно сти 
ко јим се аспек том зна че ња ба ви или ко ју про бле ма ти ку об ра ђу је. 

Ра до ви ко ји фо ку си ра ју пи та ње зна че ња у кон тек сту ба ве се (а) ве зом ко ло-
ка ци о ног оп се га лек се ме и ње ног од но са с па ра диг мат ским или син таг мат ском пла-
ном: O зна че њу при де ва као усло ву и по сле ди ци њи хо ве лек сич ке спо ји во сти (195–205. 
стр.); кон цеп ту а ли за ци јом лек се ма ши ро ке се ман ти ке: О зна чењ ској под спе ци фи
ко ва но сти на при ме ру лек се ме осно ва (183–194. стр.); (б) ре ла ци јом лек се ма на 
па ра диг мат ском пла ну: Не ка за па жа ња о при дев ској кон тек сту ал ној си но ни ми ји 
(205–215. стр.); О мо гу ћим ин те р пре та ци ја ма се ман тич ког од но са при де ва грд и 
горд (175–182. стр.).

Да би до шла до од го во ра на пи та ње о се ман тич ком раз гра ни че њу при де ва 
грд и горд, на ста лих це па њем се ман тич ке струк ту ре пра сло вен ског при де ва grъdъ, 
ау тор ка при бе га ва раз ли чи тим ин тер пре та ци ја ма ове про бле ма ти ке. Јед на је да 
су они ре зул тат енан ти о се ми је, тј. раз ви ја ња су прот них зна че ња при де ва grъdъ 
још у пра сло вен ском пе ри о ду, при че му грд зна чи ру жан, на ка зан (не га тив на фи-
зич ка осо би не), а горд је до сто јан ствен (по зи тив на ду хов на осо би на) (овим су 
по ступ ком на ста ли и по је ди ни при де ви до да ва њем раз ли чи тих су фик са на исту 
осно ву, нпр. ди ван и ди ваљ; ги здав и га дан). Због не си ме трич но сти при мар них се-
ман тич ких ре а ли за ци ја, ови при де ви, на во ди ау тор ка, је су ква зи ан то ни ми и има-
ју осо бе ност па ро ни ма. Дру ги кон текст ана ли зе ових при де ва је сте пла ти се ми ја 
(ши ро ко знач ност): од из ра же ног сте пе на не ког свој ства (три под зна че ња при де ва 
грд у РСА НУ) > сте пен ви си не (горд) > ме та фо ра: по зи тив но вред но ва ње ви си не (у 
зна че њу до сто јан ствен). У том сми слу, зна че ње при де ва грд је сте ко ји је ве ли ких 
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ди мен зи ја, огро ман, а горд је сте онај ко ји се ви со ко уз ди же, ви сок. Тре ћа мо гућ ност 
се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је је сте це па ње се ман тич ког си сте ма grъdъ и на ста нак 
хо ми ни ма, да кле, оба ма при де ви ма ре фе ри ше се на оног ко ји је охол, су је тан, над
мен, што зна чи да је до шло до оса мо ста љи ва ње при мар ног зна че ња лек сме grъdъ. 
Сто га, те шко је ре ћи ка ко је те као про цес ко ји је ре зул ти рао раз ли чи тим се ме ма ма 
у ана ли зи ра ним при ме ри ма, на ро чи то што се не зна по у зда но ње го во при мар но 
зна че ње у пра сло вен ском, што је, као се на во ди, тач ка ослон ца у лек сич кој ана ли-
зи. Ау тор ка сма тра да се ипак ра ди о тре ћој на ве де ној мо гућ но сти, да су ово при-
де ви у ства ри хо мо ни ми, по зи ва ју ћи се на РЈА ЗУ, где се под горд под ра зу ме ва охол, 
по но сит, те да је „при дев gъrdъ у пра сло вен ском за и ста озна ча вао не га тив ну ду хов-
ну осо би нуˮ (181. стр.). Овим су ис тра жи ва њем осве тље не раз ли чи те ин тер пре та-
ци је ту ма че ња зна че ња ети мо ло шки по ве за них лек се ма и уз о ран је ме то до ло шки 
при ступ пре и спи ти ва њу њи хо ве не до вољ но ја сне при мар не се ман ти ке.

Слич на про бле ма ти ка мут не и та ко ђе не до вољ но спе ци фич не при ро де лек-
сич ког зна че ња, ово га пу та због уоп ште но сти, об ра ђе на је у ис тра жи ва њу О зна чењ
ској под спе ци фи ко ва но сти на при ме ру лек се ме осно ва (183–194. стр.). Ова ква оп шта, 
не кон крет на зна че ња, у реч ни ци ма на ве де на као оно што... при пи су ју се тзв. под
спе ци фи ко ва ним лек се ма ма (енгл. se man tic un der spe ci fi ca tion), ка кве су име ни це 
нпр. ствар, чи ње ни ца, ко ра, пи та ње, пред мет (ис пи ти ва ли у срп ском је зи ку М. 
Ивић. В. Пе тро вић, М. Де шић, Е. Фе ке те), те осно ва, за чи јим зна че њи ма ау тор ка 
тра га при ме ном кон цеп ту ал не ана ли зе, ко ја под ра зу ме ва опред ме ћи ва ње ап стакт-
них пој мо ва и иш чи та ва ње зна че ња на осно ву ње ног нај у жег кон тек ста. Уви дом у 
елек трон ски кор пус срп ског је зи ка, ау тор ка уста но вљу је вр ло ви со ку фре квент ност 
ове лек се ма (са мо у но ми на ти ву јед ни не бе ле жи се 1031 пут), што упу ћу је на ње ну 
вео ма ши ро ку ди стри бу ци ју (од осно ве хра ма, ко шар ке, пре тра жи ва ња, уго во ра, 
обра зо ва ња, тро у гла итд. до осно ве за филм, за об но ву и сл.), при че му, како и 
реч нич ка де фи ни ци ја го во ри, за јед нич ко за све је сте се ма ба зич но сти. При ме ри 
по ка зу ју да осноВа мо же би ти на по чет ку (старт на тач ка ка кве по ја ве ко ја се про-
сти ре или хо ри зон тал но – као изВор и да ље река, или вер ти кал но – теМељ,корен,
ПоДлога,ПлатФорМа) и у цен тру као тач ка – ПлоДБиљке (срж,сеМе), или као осно ва 
(стожер, стуБ). Као за кљу чак, ау тор ка из но си да ап страк ци ју но ми но ва ну као осно
ва раз у ме мо пу тем пој мов них ме та фо ра: (1)осноВајетеМељзграДе;(2)осноВаје
стуБзграДе;(3)осноВајекоренБиљке;(4)осноВајесржуПлоДуБиљке;(5)осноВаје
изВорреке;(6)осноВајеПоДлога, а све ове ме та фо ре по твр ђу ју те зу ког ни тив не 
се ман ти ке да се ап стракт на, под спе ци фи ко ва на зна че ња кон кре ти зу ју пој мо ви ма 
и по ја ва ма из нај бли жег чо ве ко вог окру же ња. По ка за но је да је кон цеп ту ал на ана-
ли за пут за раз от кри ва ње по је ди них се ма и њи хо вог пре пли та ња. 

На ста вља ју ћи ис пи ти ва ње зна че ња лек се ма, ово га пу та на ре ла ци ји зна че ње 
– кон текст, Р. Дра ги ће вић у ра ду O зна че њу при де ва као усло ву и по сле ди ци њи хо ве 
лек сич ке спо ји во сти (195–205. стр.) ис пи ту је се ман ти ку ци ља но би ра них при де ва. 
Ин спи ра ци ју на ла зи у пи та њу је си ли син таг мат ски по сто ја ни лек сич ки спо је ви 
(ко ло ка ци је) услов или по сле ди ца зна че ња лек се ма ко је их са чи ња ва ју. Пра те ћи 
ми шље ња Пал ме ра и Ла јон са, хи по те за у ис тра жи ва њу је сте да се ра ди о обе ма 
по ја ва ма и да не тре ба од го вор тра жи ти у крај но сти ма. За кључ ке ко је из во ди ау тор-
ка до би ја на осно ву ана ли зе вер бал них асо ци ја ци ја из вор них го вор ни ка срп ског и 
не мач ког је зи ка на сти му лу се: глуп (dumm), леп (schön), до бар (gut), стар (alt), мо ћан 
(mac htig), строг (streng), ве ран (treu) и сре ћан (glücklich). И ово га пу та је по твр ђен 
прин цип нај ја че ан то ним ске ве зе као од го во ра, бу ду ћи да је то сликa мен тал не 
по зи ци је овог ло гич ког од но са, код при де ва ко ји их има ју. Зна ча јан за кљу чак пак 
од но си се на ди стинк ци ју ових при де ва пре ма то ме да ли је њи хо ва асо ци ја ци ја 
сег мент па ра диг мат ског или син таг мат ског лек сич ког устрој ства. „На и ме, у оба 
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је зи ка, је дан од два нај фре квент ни ја од го во ра на при де ве глуп (dumm), леп (schön), 
до бар (gut) и стар (alt) пред ста вља њи хов ан то ним. Лек се ме мо ћан (mac htig), строг 
(streng), ве ран (treu) и сре ћан (glück lich) та ко ђе по се ду ју ан то ни ме, али, у оба је зи-
ка, нај у че ста ли ји од го вор на ове при де ве пред ста вља не ка син таг мат ска асо ци ја-
ци јаˮ (198. стр.), што ау тор ка до во ди у ве зу с њи хо вом фре квен ци јом. Пр ву гру пу 
при де ва, ко ји као асо ци ја ци ју има ју ан то ним, чи не фре квент ни ји при де ви у оба ма 
је зи ци ма, а што је у нај ди рект ни јој ве зи с њи хо вим ко ло ка ци о ним оп се гом. С дру ге 
стра не, на ма ње фре квент не при де ве окру же ње оста вља ве ће по сле ди це (ве ран → 
пас, строг → про фе сор, отац и сл.). Вре дан за кљу чак овог ис тра жи ва ња, а у ве зи 
с пи та њем с по чет ка о ко ло ка ци ји као усло ву или по следи ци лек сич ког зна че ња, 
је сте то да ко ло ка ци ја вр ши ја чи ути цај на зна че ње ма ње фре квент них ре чи и обр-
ну то, што по твр ђу ју и реч нич ке де фи ни ци је. Ово ис тра жи ва ње уно си још јед ну 
ди мен зи ју ви ђе ња по сто ја них син тагмат ских од но са и отва ра пут за но ва ис пи ти-
ва ња усло ва ве за но сти лек сич ког спо ја и од но са ње го вих еле ме на та уоп ште. 

Уло гу кон тек ста у ре а ли за ци ји си но ни ми је ау тор ка ис тра жу је у ра ду Не ка 
за па жа ња о при дев ској кон тек сту ал ној си но ни ми ји (205–215. стр.), под стак ну та 
од го во ри ма уче ни ка ко ји се ти чу раз у ме ва ња при де ва те жак у ре че ни ци: Из му че 
се де ца те шким пу то ва њем. Од го вор на пи та ње о си но ним ним при де ви ма, уз 
оче ки ва не на по ран, му чан и сл. је сте и ду го тра јан, ко ји ни ка ко ни је си но ним. Ово 
отва ра пи та ње кон тек сту ал не си но ни ми је, те ве зе две ју на из глед не си но ним них 
лек се ма. Ау тор ка је ми шље ња да се по је ди не се ме пре пли ћу, ути чу јед не на дру ге, 
у син таг ми ду го трај но, те шко пу то ва ње. Дру гим ре чи ма, до ла зи до уза јам ног 
зра че ња при де ва ме ђу ко ји ма по сто ји син таг мат ски афи ни тет ко ји се очи ту је у 
ви ду по сто ја ња за јед нич ких се ман тич ких обе леж ја. Овај ме ђу соб ни ути цај при-
де ва ау тор ка да ље ана ли зи ра из пер спек ти ве се ман тич ке по зи ци је за ре а ли за ци ју 
зна че ња (чил/чио и здрав), узроч но-по сле дич не ве зе (гло ма зан и тра пав → гло ма зан 
па за то и тра пав), по ја ча ва ња зна че ња (вас пи тан и до бар), се ман тич ке ре а ли за-
ци је (крут и строг). По себ ну па жњу по све ћу је ре до сле ду при де ва и њи хо вом се ман-
тич ком ути ца ју, те ути ца ју ве зни ка. У ра ду су отво ре на зна чај на пи та ња си но ни-
ми је ко ја су ак ти ви ра ла пи та ња кон тек ста, по зи ци је при де ва у ни зу и ве зе са се-
ман ти ком, као и мно га дру га пи та ња на ко ја од го вор тре ба тра жи ти пре ма за да тим 
смер ни ца ма у овом ис тра жи ва њу. 

Ис тра жи ва ња у књи зи Гра ма ти ка у све тлу се ман ти ке мно го су ви ше од 
пу то ка за за са вре ме на ис пи ти ва ња лек сич ког си сте ма срп ског је зи ка. Она нам до-
но се од го во ре на пи та ња у ко ји ма је кључ на кров на по зи ци ја се ман ти ке (и праг-
ма ти ке) у ана ли зи гра ма тич ких фе но ме на, твор бе них про це са, лек сич ког зна че ња 
у кон тек сту и ван ње га, нео ло ги за ма и њи хо ве са др жин ске и фор мал не при ро де. 
Из њих иш чи та ва мо да се овим је зич ким по ја ва ма при сту па раз ли чи тим ме то да ма, 
укљу чу ју ћи и ди ја хро ниј ски, али пре све га син хро ниј ски план, те ком па ра тив ни, 
ме ђу је зич ки аспект. Она нам от кри ва ју но ве тен ден ци је и тер ми но ло ги ју у ана ли-
зи твор бе них по сту па ка. Због све га то га ду гу је мо за хвал ност ау тор ки на ова ко 
осми шље ној син те зи ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња, у ко ји ма ће бу ду ћи ис тра жи-
ва чи на ћи по у здан осло нац за да ље ана ли зе и то осло нац у ре зул та ти ма до ко јих 
је Р. Дра ги ће вић до шла, пре гле ди ма ре цент не ли те ра ту ре, број ним зна чај ним ин фор-
ма ци ја ма, те те жи ти ка слич ним ду бо ким, ши ро ким и на да све ко ри сним ис пи ти-
ва њи ма. Сту ден ти ће чи та ју ћи ове ра до ве про ши ри ти сво је раз у ме ва ње лек сич ких 
по ја ва и од но са, са зна ти мно го вред них, за ни мљи вих, ин спи ра тив них по да та ка о 
суп тил ним про жи ма њи ма це ло куп ног је зич ког си сте ма, по пу ња ва ју ћи мо за ик 
пу те ва ре чи, њи хо вог на стан ка, удру жи ва ња, оса мо ста љива ња, пу ње ња и пра жње ња 
њи хо вог се ман тич ког са др жа ја. Осим то га, има ће и је дан ори ги на лан при руч ник. 
На и ме, зна чај књи га ова кве струк ту ре и са др жа ја је сте у то ме што об у хва та ју ра није 
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об ја вље не ра до ви, уве за не те мат ски, са да у све тлу три ју ни јан си, те до би ја ју но ву 
ди мен зи ју, јер јед но ис тра жи ва ње сво јом про бле ма ти ком или те о риј ско-ме то до-
ло шким при сту пом, ра ђа дру го и по сти же се це ли на ко ја је на ста ја ла у раз ли чи тим 
вре мен ским пе ри о ди ма. Сви ма на ма овом књи гом отва ра ју се но ви ви ди ци о пре-
ли ва њу се ман тич ких и син так сич ких, твор бе них и лек сич ких је ди ни ца у ови ри ма 
праг ма ти ке це ло куп ног је зич ког си сте ма, тј. фа зич но сти гра ни ца ме ђу ка те го ри-
ја ма раз ли чи тих вр ста и по ре кла. 

Др Ја сми на Н. Дра жић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ски је зик и лин ги ви сти ку

ja smi na@ff.un s.ac .rs

UDC 821.163.41.09 Crnjanski M.(049.32)

ПО ТРА ГА ЗА ЧО ВЕ КОМ

(Ми ли вој Не нин. Сте њак Цр њан ског. Но ви Сад: Ар хив Вој во ди не, 2020,  
стр. 143)

Чи та о це књи ге мо жда мо же да за ин три ги ра реч сте њак у на сло ву. До са мог 
кра ја мо но гра фи је, на по ме не О овој књи зи, мо же прет по ста вља ти да се ра ди о не-
ка квом ко ма ду сте не за ко ју је Цр њан ски про ме теј ски при ко ван. Ма да, ни ова 
асо ци ја ци ја ни је нео прав да на и на во ди на ми сао о хи бри су Цр њан ског, због ко јег 
не пра вед но ис па шта, по пут пле ме ни тог ти та на ко ји је љу ди ма по кло нио ва тру. Да 
смо би ли на до бр ом тра гу, по твр ђу је и об ја шње ње Ми ли во ја Не ни на, а по себ но део 
где се спо ми ње све тлост „ко ја нам сти же од Цр њан ског“. Ме ђу тим, сте њак је за и ста 
до бро и срећ но ода бра на ме та фо ра, јер у се би са жи ма зна че ња и ка ме на и ва тре: 
„Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске из 2007. го ди не (стр. 1269) уз реч сте њак 
бе ле жи: ‘фи тиљ у све ћи, све тиљ ци, кан ди лу’. Не бих да се сва ђам са реч ни ком. Сте
њак из мог се ћа ња је јед на вр ста фи ти ља у лам пи за гас. (Де бља тка ни на, ши ри не 
јед ног цен ти ме тра.) Сте њак се упа ли и да је све тлост. Го ри док у лам пи има га са.“

Сте њак Цр њан ског од но сио би се и на ње го во хе рој ско де ла ње на по љу кул-
ту ре (ва тра), али и ис па шта ње (ка мен). Про ме теј је, по кло нив ши љу ди ма ва тру, 
сим бо лич ки ство рио чо ве ка; да ром ва тре одво јио га је од жи во ти ње. Је зи ком ан-
тро по ло ги је го во ре ћи, пре вео га је из пре сног у пе че но (Клод Ле ви-Строс). Ми лош 
Цр њан ски за ду жио је срп ску кул ту ру као Про ме теј чо ве чан ство, али, иа ко фи зич-
ки ни је био при ко ван за сте ну, пра ти ле су га по ра жа ва ју ће и не и сти ни те ко ва ни це, 
по пут Ћо си ће ве: „па ко сни штво чо ве ка ја ке та шти не“. Уз то, хи брис пи сца ви ди се 
и у не рав но прав ном од но су срп ске кул ту ре спрам ње го вог и Ан дри ће вог де ла: 
„Ако го во ри мо о Цр њан ском да нас, и то да нас ста ви мо на кан тар, он да на дру гом 
та су мо ра би ти Ан дри ће во да нас. Дру гог да нас не ма. Ме ра и за јед ног и за дру гог. 
(А тај кан тар не ме ри ни за вист, ни љу бо мо ра...) Био је Цр њан ски све стан те ме ре. 
И ка да га оп ту жу ју, да је увек тра жио да до би је ви ше не го дру ги, пре пи ска га бра-
ни. (...) Са мо је тра жио да му да ју оно ли ко ко ли ко да ју и Ан дри ћу.“ Пре пи ска, да кле, 
на ко ју је лу чо но ша Ми ли вој Не нин ана ли тич ки фо ку си ран, онај је пла мен ко јим, 
по пут Хе ра кла, ис ку пљу је и осве тља ва лич ност Ми ло ша Цр њан ског. 
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У тој лич но сти Не нин је угле дао чо ве ка за ко јим тра га, а са чим је по ве за но 
и „тра же ње стењ ка“. Нај пре, ова књи га да је нам „ле пу сли ку о Цр њан ском као чо-
ве ку и о ње го вој до след но сти“, а за тим „за шта се Цр њан ски хва тао у на шој тра ди-
ци ји; али и да пи ше из уве ре ња. (Хва та се за оно што је здра во у на шој тра ди ци ји!) 
О тој до след но сти, зна чи, и тим уве ре њи ма, из над ко јих ви дим и ро до љу бље Мило ша 
Цр њан ског, же ли да го во ри ова књи га...“ И ту до ла зи мо до још јед не асо ци ја ци је 
ко ју по бу ђу је на слов књи ге. Ако је, на и ме, Ди о ген из Си но пе, осни вач ки нич ке 
шко ле, све ћом усред да на тра жио чо ве ка, Ми ли вој Не нин усред овог на шег да нас 
про на ла зи сте њак ко јим ће оба сја ти чо ве ка у Цр њан ском. Тај чо век је ре пре зент 
оних вред но сти без ко јих јед на кул ту ра не мо же оп ста ти. Пре вас ход но се ра ди о 
ро до љу бљу. Мо жда ни је осни вач ки нич ке шко ле, али Не нин уме да бу де оправ да но 
ци ни чан у ко мен та ри ма и да од бру си по пут Ди о ге на: „Ста ни слав Ви на вер бе ле жи 
да је Кр ле жа нај ве ћи жи ви ју го сло вен ски пи сац... А још се ни је ни осу ши ло ма сти ло 
на тек сто ви ма по во дом по ле ми ке из ме ђу Кр ле же и Цр њан ског по сле ‘Окле ве та ног 
ра та’... (Па ле су и те шке ре чи.)“ Оно што се, нај по сле, у овом кон тек сту мо же кон-
ста то ва ти је сте ефе кат ду пле ме та фо ри за ци је стењ ка. То што ва жи за Цр њан ског, 
ва жи и за Не ни на. Обо ји ца у ру ка ма но се лам пу, обо ји ца има ју ди о ген ске цр те 
ка рак те ра, обо ји ца су ро до љу би. 

Фи ни ци ни зам и иро ни ја Ми ли во ја Не ни на ни су тек пу ки де кор, већ сво је-
вр сне по ен те, кул ми на ци је или жа ри шна ме ста у тек сту. Ти ме се ства ра стил ска 
ди на мич ност и при ме ћу је да ау тор бри не да па жња ње го вих чи та ла ца бу де одр жа на. 
Шта ви ше, по пут про све ти тељ ских пи са ца, он се чи та о ци ма не по сред но обра ћа: 
„За ми сли те си ту а ци ју, дра ги чи та о ци, у ко јој пи шем пи смо ро ђе ној де ци и ка жем 
им да ми у сле де ћа два ме се ца не пи шу, јер не ћу би ти код ку ће. И за ми сли те са да 
да се по сле де се так да на жа лим ком ши лу ку ка ко ми се де ца не ја вља ју.“ Ова кав вид 
бе ле три за ци је на уч ног дис кур са за пра во је ви ше стру ко сми слен. Ар хив ски по сао 
ко ји је књи жев ни исто ри чар мо рао да оба ви ни је био лак, а ни крат ко тра јан. Тај 
по сао не рет ко уме да бу де на по ран, а у за ви сно сти од гра ђе ко ја се ис тра жу је, и 
мо но тон. Ми ли вој Не нин не до пу шта нам да се то осе ти. Он, по пут Хо ра ци ја, гор-
чи ну свог, за на шу кул ту ру ле ко ви тог по сла, об ла же сло је ви ма ме да, не би ли чи та-
о цу књи га би ла ин те ре сант ни ја. Оту да се Сте њак Цр њан ског чи та као мо за ич на 
при ча у пи сми ма о по тра зи за чо ве ком. У том сми слу, су ге стив на је ре че ни ца: „Још 
јед ном се по ка за ло да је лак ше ући у при чу, не го из ње из и ћи.“ 

Ако је је дан од ре цен зе на та ове књи ге, Сло бо дан Вла ду шић, соп стве не на уч не 
ра до ве и мо но гра фи је бо дри ја ров ски име но вао те о риј ском про зом, он да се мо жда 
ова, али и дру ге књи ге Ми ли во ја Не ни на, мо гу на зва ти ар хив ском про зом. То ујед но 
зна чи да на уч ну ми сао не об ли ку је са мо чи та лач ко ис ку ство, ис тра жи ва ње и про-
ми шља ње, већ и жи вот но. А жи вот но ис ку ство пре та че се у при че, ко је су нео п-
ход не ка ко би се на уч ној на ра ци ји улио жи вот, тј. ка ко би их де лио чи тав ко лек тив. 
По но во се вра ћам на по ме ни О овој књи зи: „Не ма ви ше се о ских лу да: оних ко ји 
го во ре исти ну о се лу, а ко ји ма је исти на уна пред опро ште на. Про ме нио се свет. Али, 
има љу ди из про шлих вре ме на.“ Иа ко не ма оних ко ји го во ре исти ну, ипак има оних 
ко ји је пи шу и чи не до ступ ном, при јем чи вом, ко ји је пе ку, об ли ку ју ћи је у при по-
ве дач ку век ну.

На том тра гу је и увод ни па сус по гла вља ‘Ин тер вју’ и ко мен та ри, ко ји је од 
остат ка тек ста одво јен зве зди цом. Оде љак је за ни мљив јер функ ци о ни ше као па-
ро ди ја ап страк та, ко ји обич но сто ји на по чет ку на уч них ра до ва, пре ма стро гим 
про по зи ци ја ма ака дем ског пи са ња. Са же так је об ли ко ван као на ја ва но ве епи зо де 
се ри је ко ју гле да о ци с не стр пље њем иш че ку ју или треј лер за на ста вак сви ма по зна-
тог фил ма: „У овом тек сту ћу, још јед ном, по ка за ти због че га во лим да чи там пре-
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писку и ка кав се то ви шак зна че ња кри је у пи сми ма... Али, би ће ту при че и о кра ђи, 
о прет ња ма уби ством, би ће и вра ћа ња у де тињ ство; опи са ћу и пр ви су дар са ау то-
ри те ти ма; би ће и по ста вља ња ди јаг но за, ма ло ви ски ја, али и по ме ре не ло ги ке... 
Би ће до ста ди гре си ја, али и ‘но вих’ те о риј ских пој мо ва. Из ме ша ће се учи те љи це 
и тет ке. А текст ћу по че ти анег до том, ко ја ће би ти ис при ча на по се ћа њу – скроз 
не на уч но. По све му су де ћи тре ба ло би да то бу де је дан ве сео текст.“ По кри ве но је, 
да кле, све што ре зи ме тре ба да са др жи, али је на пи са но на ду хо вит на чин, чи ме је 
ујед но лу цид но на гла ше на јед на од нај ва жни јих функ ци ја ап страк та – да за ин те-
ре су је чи та о це да про чи та ју рад. Раз лог за ве се лост тек ста мо жда ле жи у то ме што 
до но си но ве уви де у не по зна те ру ко пи се и но во зна ње о пи сцу, де лу или про бле му. 
Ту га чла на ка, пре ма ова квим ана ло ги ја ма, би ла би илу стро ва на до са дом, од су ством 
но вих от кри ћа и при че. 

Ва ља ло би се освр ну ти и на кон цепт књи ге. Чи ни је се дам по гла вља, рас по ре-
ђе них у три це ли не. Пр ве две це ли не чи ни си ме три чан рас по ред од по три по гла вља: 
I О то ну јед не по ле ми ке и још по не чем, Ин тер вју и ко мен та ри, Уза лу дан по сао 
Мла де на Ле сков ца; II О до след но сти и још по не чем, О сто го ди шњи ци јед ног пи сма, 
Уред нич ки ру ко пис Ми ло ша Цр њан ског, а тре ћу До да так Уто пи ја Ста ни сла ва Ви
на ве ра. У пр вом пла ну је, раз у ме се, Ми лош Цр њан ски, и у пр вих шест по гла вља 
то се екс пли цит но ви ди. До да так, ме ђу тим, има по се бан сми сао. Он се мо же схва-
ти ти као још је дан сте њак ко ји омо гу ћу је да се осве тли лич ност Цр њан ског. На ста-
вља се на Уред нич ки ру ко пис Ми ло ша Цр њан ског, с об зи ром на то да је Ста ни слав 
Ви на вер „уз уред ни ка Ми ло ша Цр њан ског, цен трал на лич ност Иде ја!“ 

По ме ну ти су као „кључ ни Ви на ве ро ви тек сто ви ‘У од бра ну књи жев но сти’ (у 
ко јем бра ни књи жев ност од фељ то ни зма) и ‘У од бра ну на ше књи жев но сти’ – у 
ко јем Ви на вер не при ста је на то да књи жев ност сав свој пре ђе ни пут у тра же њу 
из ра за од ба ци, да би та ко по јед но ста вље на би ла моћ ни је оруж је у ру ка ма кла се...“ 
Те ме ових Ви на ве ро вих чла на ка ак ту ел не су и да нас, по себ но ка да се скоп ча ју са 
тек стом „Ми по ста је мо ко ло ни ја стра не књи ге“ Ми ло ша Цр њан ског, ко ји је го то-
во лајт-мо тив ски пре мре жио чи та ву књи гу Ми ли во ја Не ни на. И ту се кри ста ли ше 
ми са о но је згро чи та ве књи ге, ма ни фе сто ва но у пи та њу ро до љу бља. Ста ти у од бра-
ну до ма ће књи жев но сти је сте нео п ход но и на том пла ну тре ба се за ла га ти, осо би-
то јер „ми има мо пи са ца ко ји мо гу да ста ну у ред с нај бо љим стра ним“. У том погле-
ду је и Мла ден Ле ско вац са гла сан са Цр њан ским, иа ко у том тре нут ку (1933) ње гов 
глас не ма „те жи ну“. Ка ко се на во ди, На та ли ја Лу до шки по ка за ла је да Цр њан ског 
и Ле сков ца по ве зу је „љу бав пре ма не срећ ном и на па ће ном на ро ду; ве зу је их и 
књи жев ност тог не срећ ног на ро да; али их ве зу је и страх да ће тај на род не ста ти... 
Ве зу је их, до да јем и ја, и љу бав пре ма Ла зи Ко сти ћу).“ 

Не пре ста но пре и спи ти ва ње књи жев но сти и ње но одва ја ње од не књи жев них 
тек сто ва, па жња ко ја се мо ра по све ти ти срп ској књи жев но сти и кон тек сту у ко ји се 
сме шта, је сте им пе ра тив. Да нас мо жда и ви ше не го пре сто го ди на. Ис ку ство пост-
мо дер ни зма до при не ло је то ме да се књи жев ним тек стом не рет ко мо же сма тра ти 
го то во сва ки пи са ни текст, чи ме се гу бе раз ли ке из ме ђу књи жев ног и не књи жев ног 
де ла. С дру ге стра не је нај пре тен ден ци ја ре ги о на ли за ци је књи жев но сти, чи ме се 
до сто јан ство на ци о нал не књи жев но сти уру ша ва, а за тим и знат но ве ћа при сут ност 
и до ступ ност стра не књи ге у од но су на до ма ћу ли те ра ту ру. За сту пље ни ји су они 
пи сци ко ји од го ва ра ју на тренд ре ги о на ли за ци је, а чи ја књи жев ност ни је уте ме-
ље на у вред но сти срп ске књи жев не тра ди ци је. Те же ћи да бу де ко мер ци јал на, она 
по ста је по тро шна јер за пра во не при па да ниг де и ни че му. Оту да се у та квим пи-
сци ма не мо же про на ћи чо век. Пи сац ко ји је чо век хва та се за оно што је „здра во“ 
у тра ди ци ји ко јој при па да. Он је ро до љуб, про све ти тељ и ти тан ко ји је спре ман да 
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из др жи му ке, он тр пи и „сте ње“, не би ли свом на ро ду да ро вао веч ни пла мен кул-
ту ре. А књи жев ни исто ри ча ри, кри ти ча ри и те о ре ти ча ри тре ба ло би да бу ду спрем ни 
на хра брост и де ла ње, ма кар по пут Хе ра кла. 

Др Је ле на Ђ. Ма ри ће вић Ба лаћ
Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs  

UDC 811.163.41:929 Naumov A.(082)(049.32)

ИТА ЛИ ЈАН СКИ СЛА ВИ СТИ У ЧАСТ AЛЕКСАНДРУ НА У МО ВУ

(Per Alek san der Na u mow. Stu di in suo ono re. Lji lja na Ba nja nin, Per si da La za re vić  
Di Gi a co mo, Kra si mir Stan tchev (ured.). Edi zi o ni del l’Or so, 2019, 419 стр).

У част про фе со ра др Алек сан дра На у мо ва (Ор не та, 1949), не ка да ше фа Ка те-
дре за срп ски је зик Уни вер зи те та Ка ’Фо ска ри у Ве не ци ји, ко ји је го ди на ма пре да-
вао и у Кра ко ву на Уни вер зи те ту Ја ге ло ни ка, ита ли јан ски сла ви сти кон ци пи ра ли су 
збор ник ра до ва За Алек сан дра На у мо ва, уред ни ци су Љи ља на Ба ња нин, Пер си да 
Ла за ре вић ди Ђа ко мо и Кра си мир Стан чев. Књи гу је об ја ви ла из да вач ка ку ћа Edi-
zi o ni del l’Or so из Aлeсaндрије. У Ве не ци ји је пре да вао је од 2003. го ди не као ре дов-
ни про фе сор, но и пре то га је као лек тор че сто бо ра вио у Ита ли ји. Из у зе тан углед у 
сла ви стич ком све ту до при нео је да је као го сту ју ћи про фе сор пре да вао у Ђе но ви, 
По зна њу, на Јеј лу и Бер кли ју. На у мов, Рус ро ђен у Пољ ској, за вр шио је сту ди је 
бу гар ског и срп ско хр ват ског је зи ка у Кра ко ву. 

Ау то ри збор ни ка су ита ли јан ски сла ви сти, ко ле ге и са рад ни ци. Кра си мир 
Стан чев у увод ном би о граф ском пор тре ту ис ти че да је су срет На у мо ва и ита ли јан-
ских сло вен ских умет но сти био сре ћан и пло до тво ран: На у мов је у Ита ли ји про-
на шао со лид ну фи ло ло шку шко лу са ду гом тра ди ци јом, уте ме ље ну и у кла сич ној 
фи ло ло ги ји, што му је омо гу ћи ло да ра ди на па ле о сла вен ским пре во ди ма из грч ких 
и ла тин ских из во ра ко ји има ју ве ли ки зна чај за ћи ри ло ме то ди јев ску ба шти ну. 
Ита ли јан ска сла ви сти ка про на шла је, пак, у На у мо ву рет ку фи гу ру све стра ног 
сла ви сте, чи ји је сло вен ски „еку ме ни зам“ сви ма био при мер и узор. 

Збор ник од пре ко 400 стра на чи не 23 на уч на ра да, им пре сив на би бли о гра фи ја 
Алек сан де ра На у мо ва, ин декс име на, као и крат ко пред ста вља ње ау то ра. Тек сто-
ви су гру пи са ни у че ти ри те мат ска де ла ко ја су кон ци пи ра на у скла ду раз ли чи тим 
по љи ма ис тра жи ва ња Алек сан дра На у мо ва. Пр во по гла вље са др жи шест есе ја о 
сло вен ској фи ло ло ги ји и ко ди ко ло ги ји (про у ча ва ње древ них ру ко пи са и из да ња, 
ћи ри ло ме то ди јев ска пи та ња); дру го по гла вље, та ко ђе, шест фи ло ло шких сту ди ја 
углав ном по све ће них ана ли зи кон цеп ту ал них и тек сто ло шких аспе ка та де ла ко ја 
при па да ју раз ли чи тим пе ри о ди ма и обла сти ма. У тре ћем по гла вљу пред ста вље на 
су три при ло га из обла сти исто риј ске лин гви сти ке; а у че твр том по гла вљу је осам 
ра до ва ра зно ли ке при ро де – о ра зним сло вен ским књи жев но сти ма и кул ту ра ма, 
где не слу чај но, има ју ћи у ви ду ин те ре со ва ња На у мо ва, пре вла да ва ју те ме у ве зи с 
ју жно сло вен ским про сто ром. Про фе сор На у мов је ра до са ра ђи вао са ко ле га ма из 
Ср би је и до ла зио у Ср би ју, у Бе о гра ду је три го ди не про вео као лек тор за пољ ски 
је зик, од 1974. до 1977. го ди не. Са ра ђи вао је са про фе со ром Дра ги шом Бо јо ви ћем 
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из Ни ша, био је и пред сед ник Про грам ског са ве та Ме ђу на род ног цен тра за пра во-
слав не сту ди је, ко ји је био осно ван у Ни шу. 

Збор ник за по чи ње увод ним тек сто ви ма In Ven ti trè al la cor te del sul ta no (Два-
де сет тро је на сул та но вом дво ру) Љи ља не Ба ња нин и Пер си де Ла за ре вић ди Ђа-
ко мо, сле ди Let te ra aper ta sa Sas za Na u mov sul la fi lo lo gia e la tra di zi o ne (Отво ре но 
пи смо Са ши На у мо ву о фи ло ло ги ји и тра ди ци ји) Ђор ђа Ци фе ра и пор трет Alek san
der Na u mov: pro fi lo bi o gra fi co (Алек сан дар На у мов: би о граф ски про фил) ко ји пот-
пи су је Кра си мир Стан чев. Љи ља на Ба ња нин и Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо пред-
ста ви ле су мо но гра фи ју ко ја од ра жа ва ра зно ли ка и сло же на ин те ре со ва ња На у мо ва, 
„ма е стра сла ви сти ке“ и ње ног „сул та на“, ко ји је на ро чи то те жио те о риј ској и ме то-
до ло шкој ја сно ћи. У епи сто лар ном обра ћа њу „дра гом Са ши“, Ђор ђо Ци фер је у свом 
раз ми шља њу о кон цеп ти ма из у ча ва ња фи ло ло шке, тек сту ал не тра ди ци је за кљу чио 
да „про у ча ва ње тек сту ал не тра ди ци је из фи ло ло шке пер спек ти ве не зна чи са мо 
пра ће ње то ко ва тек ста пре ма нај ста ри јем и ау тен тич ном об ли ку до ко јег се мо же 
до ћи, не го је то, та ко ђе, по ку шај да се раз у ме кроз ко је ге о граф ске и исто риј ске, а 
са мим тим и кул тур не про сто ре ти то ко ви про ла зе“ (стр. XVI II), а упра во та кав 
при ступ, свој ствен На у мо ву, до при но си да се мно ге пра зни не у ту ма че њи ма надо-
гра де и по пу не. Стан чев је ука зао на из у зет ни на уч ни рад и до при нос сла ви сти ци 
На у мо ва, као и ње гов три лин гви зам: упо тре бу ру ског, ста ро сло вен ског и пољ ског 
у по ро дич ном кру гу. 

Си мо не та Пе лу зи (Si mo net ta Pe lu si) ана ли зи ра че твр ту мо ли тву Оче на ша у 
сло вен ским бу ква ри ма XVI ве ка из ве не ци јан ских ар хи ва (La qu ar ta preg hi e ra del 
Pa dre No stro ne gli ab be ce da ri sla vi ve ne zi a ni del XVI se co lo) да би ука за ла на но во 
чи та ње. Пе лу зи је та ко ђе на гла си ла зна чај ко ји је Ве не ци ја има ла као кул тур ни и 
штам пар ски цен тар у ши ре њу сло вен ских књи га. Кри сти ја но Ди ди (Cri sti a no Did di) 
са уни вер зи те та у Са лер ну по ла зи од не ко ли ко пре ми са у ра ду Il con tri bu to del la 
sla vi sti ca ita li a na al l’e di zi o ne cri ti ca di Vi ta Con stan ti ni ка из у ча ва њу жи ти ја Ћи ри ла 
и Ме то ди ја. Ди ди сма тра да је ита ли јан ска сла ви сти ка да ла до при нос тек сто ло шким 
про у ча ва њи ма иа ко је у при мет но ње но за о ста ја ње у од но су на европ ска ис тра жи-
ва ња по след њих пе де сет го ди на. Ви то рио Спринг филд То ме ле ри (Vit to rio Spring-
fi eld To mel le ri) са уни вер зи те та у Ма ће ра ти у ра ду Va ri an ti tra dut to rie di te o to ci 
nel la tra di zi o ne sla va ori en ta le ба ви се пре до ча ва њем ва ри јан ти пре во да хва ло спе ва 
у част Бо го ро ди це (De i pa ra) са грч ког на ста ро сло вен ски. При ме ри пре во да да ти 
су си сте ма ти зо ва но у та бе ла ма уз фи ло ло шко-лин гви стич ку ана ли зу. Ау тор је у 
за вр шном де лу одао при зна ње На у мо ву ко ји је ста ро сло вен ску кул ту ру по сма трао 
као пу то каз но вим из у ча ва њи ма ли тур гиј ских тек сто ва. Але сан дро Ма ри ја Бру ни 
(Ales san dro Ma ria Bru ni са ве не ци јан ског уни вер зи те та ана ли зи рао је у тек сту Ру
ко пи си Гри го рия На зи ан зи на би бли о те ки Серб ской па три а р хии и му зея Серб ской 
пра во слав ной цер кви ге не зе пре во да три срп ска ру ко пи са (XIV–XVII вeк). Мар ко 
Скар па (Mar co Scar pa) у ра ду Il pa tri ar ca Ger ma no II (1223–1240) e la po le mi ca anti
la ti na: la tra du zi o ne sla va e un te sto ine di to ба ви се ру ко пи си ма два пре во да ко ји 
при па да ју тзв. ан ти ла тин ској по ле ми ци из 1234, чи ји је ак тер био и па три јарх 
Кон стан ти но по ља Гер ман II. За је дан од два тек ста ни је по знат грч ки ори ги нал, те 
Скар па прет по ста вља да се ра ди о из ве шта ју или бе ле шка ма ко је су грч ки уче сни ци 
во ди ли по во дом по след њег са бо ра у Ни ке ји. Пр во по гла вље за кљу чу је Бар ба ра 
Ло ма ђи стро (Bar ba ra Lo ma gi stro) са уни вер зи те та у Ба ри ју ана ли зом јед ног гла го-
љич ког ру ко пи са A pro po si to di un ta li sma no gla go li ti co: та ли сман про тив ује да. 
Ру ко пис ко ји ни је при ву као ве ћу па жњу ис тра жи ва ча, но ау тор ка на гла ша ва ње-
го ву ва жност за ре кон струк ци ју књи жев них фор ми: пред ла же упо тре бу тер ми на 
„књи жев ност сва ко дне ви це“ (let te ra tu ra del la qu o ti di a nità) у кра је ви ма у ко ји ма је 
би ла ра ши ре на гла го љи ца.
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Дру го по гла вље до но си текст Sl.eccl. образъ. Stu di per un le xi con plu ri lin gue 
dei ter mi ni re li gi o si e fi lo so fi cote o lo gi ci Ма ри је Кја ре Фе ро (Ma ria Chi a ra Fer ro) 
фи ло ло га и ру сист ки ње са уни вер зи те та у Пе ска ри. Фе ро се ба ви ла бо га тим се-
ман тич ким ком по нен та ма цр кве но-сло вен ског тер ми на образъ у сред њо ве ков ним 
из во ри ма (XII‒XVI II век). Ау тор ка је на го ве сти ла да је ње но ис тра жи ва ње део 
про јек та чи ји је циљ из ра да цр кве но сло вен ско – ру ског и ита ли јан ског реч ни ка. 
Лу ћи ја Ба ро ни (Lu cia Ba ro ni) се у ра ду La pro sa po e ti ca di Cle men te di Oc ri da ба ви 
сти ли стич ким и ком по зи ци о ним тех ни ка ма ко је је Кли мент Охрид ски ко ри стио 
у по хва ла ма. Фран че ска Ро мо ли (Fran ce sca Ro mo li) са уни вер зи те та у Пи зи у ра ду 
An co ra sul le fon ti (scrit te) del la Po vest’ straš na di Mas si mo il Gre co: la fon da zi o ne 
del l’or di ne cer to si no пред ста ви ла је до са да шња ис тра жи ва ња из во ра за де ло Макси-
ма Гре ка, Повѣсть стра шна (1518‒1525) са ци љем да се под стак не да ља ана ли за 
пи са них из во ра ко ји се од но се на осни ва ње ре да кар ту зи ја на ца, по го то ву из во ра 
ко ји су у скла ду са го ди на ма Гре ко вог бо рав ка у за пад ној Евро пи. Мар га ри та В. 
Жи во ва: Ори ги нальные сти хи в не сти шном Про ло ге XVI в. PIO Sla vo 5“ пред ста-
ви ла је ори ги нал не и до са да не по зна те сти хо ве Про ло га из XVI ве ка из ко лек ци је 
Па пин ског Ори јен тал ног ин сти ту та у Ри му (PIO). За кључ не стра ни це дру гог по-
гла вља пот пи су је Пер си да Ла за ре вић ди Ђа ко мо (Per si da La za re vić Di Gi a co mo) са 
уни вер зи те та у Пе ска ри ра дом In de no men: le ra gi o ni del l’o no ma sti ca an hal ti noser
ve sta na te mle ri a na, у ко јем ана ли зи ра ме то до ло ги ју ко ју је ко ри стио Кри сти јан 
Фри дрих Те млер, до са да не по зна ти ау тор, слу жбе ник на дво ру дан ског кра ља, 
при ли ком са ста вља ња свог Илир ског реч ни ка у XVI II ве ку. 

Тре ће по гла вље са др жи све га три ра да у ве зи с ју жно сло вен ским лин гви стич-
ким про сто ром: бу гар ским и срп ским. Ма рио Ен ри е ти (Ma rio En ri et ti) са Уни вер-
зи те та у То ри ну, у тек сту ‘Bul ga ro an ti co’ e ita li a no an ti co. Qu al che ri fles si o ne com
pa ra ti va по ре ди се ман тич ки оп сег тер ми ни ма ita li a no an ti co и bul ga ro an ti co, бо ље 
sla vo an ti co. На вео је да је ита ли јан ски при род но ево лу и рао из ла тин ског, док та ква 
при род на ево лу ци ја из о ста је у ста ро сло вен ском, по сто ји ја сна па у за ко ја је усло ви-
ла на ста нак ве штач ког иди о ма. Да би се ука за ло на тај пре кид пред ла же упо тре бу 
тер ми на грч ко-сло вен ски gre co sla vo или хе лен ско-сло вен ски el le no sla vo. Ана Вла-
ев ска, са Уни вер зи те та у Пи зи, у есе ју ‘Bul ga ro’ si no ni mo di ‘ere ti co’ nel la tra di zi o ne 
ita li a na? Ана ли зи ра ла је зна че ње и упо тре бу при де ва bul ga ro у ита ли јан ском. Вла-
ев ска за кљу чу је да не а де кват на упо тре ба че сто осли ка ва „лек ци је из исто ри је“, 
чи је је по сле ди це ис кри вље на сли ка о јед ном на ро ду. Алек сан дра Мла де но вић, 
ду го го ди шња лек тор ка на ве не ци јан ском уни вер зи те ту и бли ска са рад ни ца Алек-
сан дра На у мо ва, ба ви ла се по сле ди ца ма про це са фраг мен та ци је срп ско хр ват ског 
је зи ка ко ји је до вео до про ме на у на ста ви на ита ли јан ским уни вер зи те ти ма: Due 
de cen ni di po le mic he: ser bocro a to, una lin gua po li cen tri ca. Мла де но вић илу стру је 
пр ве ефек те Де кла ра ци је о за јед нич ком је зи ку из 2017. ко ја има за циљ пре по знава-
ње ње го вог ста ту са по ли цен трич ног је зи ка, као и пре ва зи ла же ње су ко ба на ци о на-
ли стич ког по ре кла.

У по след њем по гла вљу уред ни ци су се опре де ли ли да пред ста ве при ло ге хро-
но ло шким сле дом. Са ра Ма цо ни (Sa ra Maz zo ni) је ана ли зи ра ла при сут ност де ла 
Ћи ри ла и Ме то ди ја у ру ској пу бли ци сти ци 40-тих го ди на XIX ве ка: I san ti Ci ril lo 
e Me to dio nel la pub bli ci sti ca rus sa de gli an ni qu a ran ta del l’Ot to cen to. Про фе сор ка 
Ма ри ја Ми тро вић из Тр ста у ино ва тив ном ту ма че њу Не на до ви ће вих чу ве них Пи
са ма из Ита ли је (1851) пре до ча ва но во ви ђе ње лич но сти цр но гор ског вла ди ке 
Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша: Ol tre gli ap pun ti di vi ag gio: in cer ca di un so vra no ide a le. 
Ау тор ка сма тра да је Не на до вић све сно иде а ли зо вао лик вла да ра у вре ме ну из ра-
же не дру штве но-по ли тич ке и мо рал не кри зе ко ја је уз др ма ла Ср би ју сре ди ном 
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XIX ве ка. Љи ља на Ба ња нин са Уни вер зи те та у То ри ну у ра ду Dal la pa tria sla va al 
pan sla vi smo uni ver sa le di Lju de vit Vu li če vić ана ли зи ра ла је при пад ност фра ње вач ког 
ми си о на ра и пе сни ка Љу де ви та Ву ли че ви ћа, као и ни јан се тер ми на до мо ви на ка ко 
у вре ме срп ског ро ман ти зма та ко и у пе ри о ду ита ли јан ског ри сор ђи мен та. Да ни-
е ла Ри ци (Da ni e la Riz zi) са уни вер зи те та у Ве не ци ји у при ло гу Per una map pa 
del le pre sen ze ve te ro te sta men ta rie nel la let te ra tu ra del mo der ni smo rus so: Ca i no тра-
га ла је за ути ца ји ма Ста рог за ве та у ру ском мо дер ни зму, кључ ном пе ри о ду у исто-
ри ји умет но сти, књи жев но сти и кул ту ри. Та ко ђе, ма пи ра ла је при су ство фи гу ре 
Ка и на не као би блиј ске лич но сти, не го као књи жев ни то пос. Ни ко ле та Ка ба си 
(Ni co let ta Ca bas si) са уни вер зи те та у Пар ми у тек сту Im pres si o ni “ita li a ne” di un 
di plo ma ti co ser bo са гле да ва ла је ди пло мат ске ак тив ност Јо ва на Ду чи ћа и ње го ве 
бо рав ке у Ита ли ји, ко ји су оста ви ли упе ча тљив траг и у ње го вом књи жев ном ра ду. 
Алек сан дро Скар се ла (Ales san dro Scar sel la), ис тра жи вач са Ка ’Фо ска ри у ра ду No te 
sul l’e di zi o ne “ita li a na” di Ro ma, po e zi je di Sil vin Sar den ko (1941) ука зу је на дру штве ни 
кон текст ко ји је ути цао на сло ве нач ког пе сни ка Сил ви на Сар ден ка да 1941. го ди не 
упу ти по е му Ро ма ита ли јан ском кра љу Вик то ру Ема ну е лу III. Не у спе ли гест књи-
жев не про па ган де био је по ку шај по ве зи ва ња ита ли јан ске и сло ве нач ке кул ту ре 
ка ко је то на ме ра вао део љу бљан ске ка то лич ке ин те ли ген ци је. Ма ри ја Бра даш, тако-
ђе са Ка ’Фо ска ри у исто риј ско-кри тич ком при ка зу са гле да ва збир ку срп ско-хр ват ских 
на род них пе са ма ко ју је при ре дио осни вач сер бо-кро а ти сти ке у Па до ви, Ар ту ро 
Кро ни ја (1949): La di zi o ne for mu la re nel la Po e sia po po la re ser bocro a ta di Ar tu ro 
Cro nia. Те мом о гра ни ца ма, ко ја је ак ту ел на у Евро пи не са мо у XX, не го и у XXI 
ве ку, ба ви ла се Са ња Ро ић, про фе сор ка из За гре ба и Тр ста, ко ја ра дом I con fi ni re a li 
e i con fi ni lin gu i sti ci nel la pro sa di Ful vio To miz za за кљу чу је збор ник. Ро ић ана ли зи ра 
то пос гра ни це као цен трал ни у опу су тр шћан ског пи сца Фул ви ја То ми це, по го то ву 
у ње го вој Истар ској три ло ги ји. Ау тор ка је упо ре ди ла хр ват ски и не мач ки пре вод 
То ми ци ног пр вог ро ма на Ма те ра да, ука за ла је на по те шко ће и не скла ђе ност пре-
во да у од но су на кон цеп ци ју иден ти те та.

Сво јим им пре сив ним опу сом, на чи ном об ра де темaтике Алек сан дар На у мов 
је при мер мла дим ис тр жи ва чи ма ка кав при ступ тре ба има ти у на уч ном ра ду. Збор-
ник ра до ва не са мо да да је увид у ита ли јан ску сла ви сти ку, он са др жи зна чај не при-
ло ге на уч ног ни воа до стој ног оно ме ко ме је и по све ћен.

Др На да Сав ко вић
Уни вер зи тет Уни он у Бе о гра ду

Фа кул тет за прав не и по слов не сту ди је „Др Ла зар Вр ка тић“ у Но вом Са ду
Ка те дра за ен гле ски је зик

na da savk@gmail.co m
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UDC 821.163.41.09 Kiš. D.(049.32)

ЕСЕ ЈИ СТИ КА ДА НИ ЛА КИ ША

(Мир ја на Бе чеј ски. Нул та ди сци пли на Да ни ла Ки ша. Ин сти тут за  
срп ску кул ту ру При шти на – Ле по са вић, 2020, 445 стр.)

Мо но гра фи ја Нул та ди сци пли на Да ни ла Ки ша Мир ја не Бе чеј ски у из да њу Ин-
сти ту та за срп ску кул ту ру При шти на – Ле по са вић пред ста вља пре ра ђе ну док тор ску 
ди сер та ци ју, ко ја је под на сло вом Есе ји сти ка Да ни ла Ки ша од бра ње на 2016. го ди-
не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу. Основ ни циљ књи ге је си сте мат ско пред-
ста вља ње и ин тер пре та ци ја есе ја и есе ји стич ких фор ми Д. Ки ша од нај ста ри јих 
огле да до тек сто ва из пи шче ве за о став шти не, али чак и ве о ма строг кри ти чар мо ра 
при зна ти да она пре ва зи ла зи и ова ко ам би ци о зно по ста вље ни циљ. У од но су на ди-
сер та ци ју, ау тор ка про ду бљу је ис тра жи ва ње при ме њу ју ћи но ва са зна ња, ка ко из 
оп штег про у ча ва ња књи жев но сти и те о ри је есе ја, та ко и из тзв. ки шо ло ги је. Она 
се су ве ре но кре ће кроз цео Ки шов опус уо ча ва ју ћи те мат ске и фор мал не ве зе изме-
ђу раз ли чи тих фор ми у ко ји ма је пи сао и од ме ра ва ју ћи пи шче ве иде је на ши ро ком 
оп штем пла ну, а за кључ ци ко је из во ди ре зул тат су бри жљи ве ана ли зе из во ра и 
по мног, ви ше го ди шњег про у ча ва ња ли те ра ту ре ре ле вант не за ову те му. 

Осим увод не це ли не, у ко јој су кон ци зно из ло же ни окви ри, ци ље ви и хи по-
те зе ис тра жи ва ња, књи га са др жи из у зет но зна чај но по гла вље по све ће но те о ри ји 
есе ја, че ти ри ана ли тич ка и јед но за кључ но по гла вље по све ће на Ки шо вој есе ји сти ци, 
спи сак ци ти ра не ли те ра ту ре и при ло ге (ре зи ме на два стра на је зи ка, ин декс имена 
и би о граф ску бе ле шку о ау тор ки). 

У на сто ја њу да се при бли жи од ре ђе њу есе ја као фор ме ко ја је упра во због 
сво је дис пер зив не при ро де по ка за ла ви та ли стич ка свој ства то ком пет и по ве ко ва 
сво га по сто ја ња, Мир ја на Бе чеј ски нај пре пра ви кра так осврт на ње гов ди ја хро-
ниј ски раз вој у оп штој и у на ци о нал ној књи жев но сти из два ја ју ћи нај зна чај ни је 
ау то ре и есе ји стич ка де ла (Есеј и ње го ва фор ма). Ука зу ју ћи на огро ман зна чај који 
је есеј до био у са вре ме ној књи жев но сти и кул ту ри, она с пра вом ис ти че по тре бу 
за си сте ма тич ним те о риј ским про у ча ва њем срп ског есе ја кроз ди ја хро ни ју (где је 
есеј до са да по сма тран углав ном као вид књи жев не кри ти ке) и на гла ша ва не ко ли ко 
скром них до при но са том из у ча ва њу. 

Суп стан ци јал ну те о ри ју есе ја ау тор ка пред ста вља ис ти чу ћи Ки шо во схва-
та ње овог об ли ка, док ре ла циј ску те о ри ју из во ди из при ме ра Ки шо вог књи жев ног 
де ла, у ко ме се есе ји зу ју све фор ме, би ло бе ле три стич ке, би ло дис кур зив не. Це ли-
на Есе ји за ци ја као ин те гра тив ни про цес у књи жев ном де лу Да ни ла Ки ша (При лог 
ре ла циј ској те о ри ји есе ја) по де ље на је на ма ње одељ ке, у ко ји ма се раз ма тра ју 
ре ла ци је есе ја и дру гих об ли ка: ми та, по е зи је, ро ма на, но ве ле, ци кли зо ва не збир ке 
но ве ла, кри ти ке, те о риј ског про ми шља ња књи жев но сти и раз го во ра. Есе ји за ци ја је 
по сма тра на као део ши рих ин те гра тив них про це са у кул ту ри 20. и 21. ве ка, ко ји су 
се ја ви ли као про тив те жа за тва ра њу умет но сти и на у ке у све уже спе ци ја ли стич ке 
окви ре, док је есе ји зам са гле дан као њен про из вод. Глав ни те о риј ско-ме то до ло шки 
осло нац ау тор ке пред ста вља ју ис тра жи ва ња Ми ха и ла Еп штеј на, а раз ма тра ни су 
и тек сто ви дру гих ау то ра ко ји су да ли зна ча јан до при нос те о ри ји есе ја: Г. Лу ка ча, 
Т. Адор на, М. Со ла ра, С. Ма ри ћа итд. По след ња це ли на овог по гла вља по све ће на 
је пе ри о ди за ци ји Ки шо ве есе ји сти ке, ода кле и про из и ла зи ком по зи ци ја глав ног 
де ла ра да. У овој ши ро ко за сно ва ној, те о риј ски уте ме ље ној и ду бо ко про ми шље ној 



322

сту ди ји есе ја об је ди ње ној на сло вом Про ле го ме на за те о ри ју есе ја, ко ја је, ка ко и 
ау тор ка при ме ћу је, због свог оп штег ка рак те ра мо гла би ти об ја вље на и као за себ-
на књи га, ство рен је те мељ за бу ду ћа ис тра жи ва ња (срп ског) есе ја, ко ја на шој 
књи жев но сти вид но не до ста ју, али је и об ја шње но за што је есе ји стич ка фор ма 
при ви ле го ва на у ства ра ла штву Да ни ла Ки ша, ка ко ау тор ка и са ма на гла ша ва у 
Пред го во ру.

У сва ком од на ред них по гла вља књи ге (осим оног по све ће ног Ча су ана то
ми је, ко је од сту па од ове ком по зи ци о не схе ме) нај пре су обра зло же ни ода бра ни 
кри те ри ју ми по ко ји ма је из вр ше на кла си фи ка ци ја тек сто ва, оправ да на су евен ту-
ал на од сту па ња и из дво је не глав не ка рак те ри сти ке Ки шо вих есе ја из тог пе ри о да. 
У пот по гла вљи ма су на гла ше на и обе леж ја од ре ђе не те мат ске гру пе, а по том су 
тек сто ви де таљ но ана ли зи ра ни, уз про блем ско ис ти ца ње Ки шо вог од но са пре ма 
од ре ђе ним те ма ма, про бле ми ма, ау то ри ма, ори јен та ци ја ма у про у ча ва њу књи жев-
но сти или ду хов ним по ја ва ма. Есе ји ма су те мат ски и про блем ски при кљу чи ва ни 
и од го во ри из ин тер вјуа, до во ђе ни су у ве зу с Ки шо вим бе ле три стич ким де лом, 
пра ће но је ге не ри ра ње по ет ског тек ста и иде ја кроз пи шчев опус, ис ти ца не су оп-
се сив не те ме и кон стан те ње го ве по-ети ке, као и ста во ви ко је је ко ри го вао или 
од ба цио то ком свог ства ра лач ког раз во ја. 

Та ко по гла вље Од бра на по е зи је по све ће но ра ној есе ји сти ци (1957–1971) по-
чи ње це ли ном Есе ји ау то би о граф ског и ау то по е тич ког ка рак те ра, где ау тор ка 
уо ча ва ге не зу не ких по-етич ких осо би на по ко ји ма ће Киш по ста ти пре по зна тљив: 
умет ност се лек ци је асо ци ја ци ја (са жи ма ње), из бе га ва ње оп штих ме ста, до ку мен-
тар ност, кре а тив ни ди ја лог с књи жев ном тра ди ци јом, ци тат ност итд. Нај ве ћи број 
тек сто ва из овог пе ри о да ана ли зи ран је у це ли ни о есе ји ма по све ће ним по е зи ји, 
где је уо чен сми сао за де таљ, ути цај сли кар ства на Ки шов есе ји стич ки из раз, као 
и ли те ра ту ра зна чај на за ње го во ин те лек ту ал но фор ми ра ње. Код есе ја ко ји су под-
врг ну ти не у мо љи вом пи шче вом скра ћи ва њу, М. Бе чеј ски је упо ре ђи ва ла и ва ри-
јан те. Сли чан ком по зи ци о ни оквир има ју и це ли не о есе ји ма по све ће ни про зи, 
есе ји ма по све ће ним по-етич ким и кул ту ро ло шким те ма ма (где ау тор ка оправ да но 
по себ ну па жњу по све ћу је огле ду Мит о Про ме те ју, бу ду ћи да фи гу ра про ме теј ског 
по бу ње ни ка од је ку је у Ки шо вом це ло куп ном де лу), те есе ји ма по све ће ним ли ков-
ним умет но сти ма. Ка ко би се сте као увид у пи шче ву лек ти ру, есе ји зо ва ним фор-
ма ма (при ка зи ма, ре цен зи ја ма, члан ци ма) по све ће на је по себ на це ли на, где је на пра-
вљен пре глед ових тек сто ва уз ана ли зу нај зна чај ни јих ста во ва. Два ин тер вјуа из 
1965. го ди не та ко ђе су ту ма че на у по себ ном одељ ку, што је омо гу ћи ло кон ти ну и-
ра но пра ће ње про це са есе ји за ци је раз го во ра у ка сни јим фа за ма.

Пр ва и нај о бим ни ја це ли на по гла вља Од бра на про зе по све ће ног зре лој есе-
ји сти ци (1971–1983) об ра ђу је Ки шо ве (ау то)по -етич ке тек сто ве ко ји пред ста вља ју 
је згро ње го вог есе ји стич ког опу са. Ана ли зи ра ју ћи ове есе је, Бе чеј ски из два ја њи-
хо ве фор мал не ка рак те ри сти ке (по ле мич ност, иро ни ју, стил ску бли скост с про зом), 
оп се сив не пи шче ве те ме (сми сао књи жев но сти, мо гућ но сти ан га жо ва ња пи сца, 
од нос ho mo po e ti cu sa и ho mo po li ti cu sa, ме ђу соб ни од нос пи сца и дру штва, пи сца 
и исто ри је итд.) и „при ви ле го ва не са бе сед ни ке“ (Сар тр, ру ски фор ма ли сти, Барт, 
Бор хес), те уо ча ва њи хо ве ви ше стру ке ве зе с Ки шо вим бе ле три стич ким де лом. 
Ис ти чу ћи тан ку ли ни ју раз гра ни че ња из ме ђу ових и кул ту ро ло шких есе ја (ана-
ли зи ра них у за себ ној це ли ни), ау тор ка овај по сту пак оправ да ва ка ко опе ра тив ном 
по тре бом, та ко и чи ње ни цом да је у њи ма на гла ше на кул ту ро ло шка те ма ти ка 
(од нос ма лих и ве ли ких је зи ка, кри ти ка евро цен три зма и сл.) и на зна че на иде ја о 
сред њо е вр оп ској кул ту ри, ко ја ће се то ком осам де се тих го ди на 20. ве ка сна жно 
раз ви ти у Ки шо вом есе ји стич ком опу су. У по себ ном пот по гла вљу, углав ном по-
све ће ном есе ју Ро ма ни на дла ну, М. Бе чеј ски ана ли зи ра есе је ко ји се ба ве те о риј ским 



про бле ми ма про зе, по себ но ге но ло шким и на ра то ло шким те ма ма. При ро да Ки шо-
ве ве зе с гно сти ци змом (ко ју је ау тор ка де таљ но ис тра жи ва ла у за себ но об ја вље ној 
сту ди ји) на зна че на је у це ли ни по све ће ној есе ји ма о по е зи ји и пре во ђе њу по е зи је, 
где је илу сто ва но Ки шо во од сту па ње од ода бра ног ана ли тич ког ме то да у ко рист 
ин ту и тив ног при ли ком ми ну ци о зне ана ли зе Се ре на те М. Цр њан ског. У есе ји ма 
о дру гим умет но сти ма ау тор ка за па жа из ра зи те ау то по е тич ке од ли ке и ем па ти ју, 
те ука зу је на ши ро ко пи шче во обра зо ва ње и ин те лек ту ал ну ра до зна лост. По гла вље 
се за вр ша ва одељ ком по све ће ним ин тер вју и ма, у ко ме је ука за но на зна чај ко ји је 
ова фор ма до би ла у екс пли ка ци ји Ки шо ве по-ети ке, те на пра вљен кра так осврт на 
ин тер вјуе из овог пе ри о да. По себ на па жња по кло ње на је те мат ској гру пи раз го во ра 
о Пе шча ни ку и зна лач ки из дво је но не ко ли ко ре пре зен та тив них при ме ра есе ји за-
ци је, уз па ра ле лу с раз во јем истих те ма у есе ји ма.

У по гла вљу по све ће ном Ча су ана то ми је, Бе чеј ски оства ру је увид у сло же ну 
струк ту ру де ла, за па жа ве ли ки број жан ро ва и жан ров ских ва ри ја ци ја оправ да ва-
ју ћи хи по те зу да је то књи га-есеј, при че му из бе га ва оп шта ме ста кри ти ке и за-
кљу чу је да је Киш ту су ми рао сво је нај зна чај ни је по-етич ке ста во ве ко је је ра ни је 
из но сио или ко је ће тек из но си ти у есе ји ма и ин тер вју и ма (што по твр ђу ју ана ли зе 
ко је су прет хо ди ле или ко је сле де у на ред ном по гла вљу). Ње ну па жњу за о ку пља ју 
есе ји стич ки и те о риј ски одељ ци књи ге, прем да ни су за не ма ре ни ни кри тич ки 
(Да ни ло Киш у уло зи књи жев ног кри ти ча ра). Ки шов до при нос те о ри ји ци тат но сти 
раз мо трен је у по себ ној це ли ни мо но гра фи је, где се ау тор ка осла ња на ти по ло ги ју 
ци тат но сти и ци та та Д. О. То лић ис ти чу ћи да је и она не до вољ на за сву ра зно ли-
кост ци тат них ве за ко ју Киш оства ру је у кре а тив ном ди ја ло гу с књи жев ном тра-
ди ци јом. Да кле, у књи зи па ра лел но те ку про це си кон кре ти за ци је и те о ре ти за ци је 
од ре ђе них про бле ма, та ко да ар гу мен ти и за кључ ци ко ји им сле де има ју си гур но 
уте ме ље ње и пра те ло ги чан и ме то до ло шки си гур но во ђен ис тра жи вач ки ток.

По след ње по гла вље књи ге по све ће но је Ки шо вој есе ји сти ци на ста лој у „па-
ри ском пе ри о ду“, од но сно на кон об ја вљи ва ња из бо ра Ho mo po e ti cus (1983), и об у-
хва та ње ну по де лу, ана ли зу и вред но ва ње. За па жа ју ћи још ри го ро зни је са жи ма ње, 
на гла ше ни је ау то по е тич ке од ли ке и сим би о зу књи жев них, есте тич ких, со ци о ло шких 
и по ли тич ких те ма (због ко је их је ве о ма те шко кла си фи ко ва ти), ау тор ка ис ти че 
до ми нант не те ме – Сред њу Евро пу и про ми шља ње сми сла пи са ња, те за кљу чу је 
да Киш у њи ма са аспек та кул ту ро ло ги је са гле да ва књи жев не по ја ве, али и обр ну то. 
По себ ну па жњу она по све ћу је есе ји ма у ко ји ма је пи сац оства рио есе ји стич ке пор-
тре те пи са ца ски ци ра ју ћи истин ске књи жев не ли ко ве (На бо ко ва, Мар ки за де Са да) 
и уо ча ва да се Киш у есе ји ма на ста лим у по след њој го ди ни жи во та вра ћа те ма ма 
сво је ра не есе ји сти ке, док у есе ји ма о дру гим умет но сти ма учи та ва ау то по е тич ке 
ста во ве. У одељ ку по све ће ном раз го во ри ма ко је је пи сац во дио у овом пе ри о ду, и 
ко ји те мат ски пра те ње го ву есе ји сти ку, у ис тра жи вач ком фо ку су на ла зи се књи га 
есе ји стич ких ди ја ло га Жи вот, ли те ра ту ра (од ко јих је об ја вље но са мо три де се так 
стра ни ца), за ми шље на, по ре чи ма ау тор ке, као пра ва жан ров ска игра: ту се сме-
њу ју ау то би о граф ски по да ци и днев нич ке ре ми ни сцен ци је са ау то по е тич ким и 
ме та по е тич ким ко мен та ри ма, есе ји стич ки и на ра тив ни па су си у фор ми ди ја ло га.

За кључ но по гла вље мо но гра фи је Нул та ди сци пли на Да ни ла Ки ша чи не три 
одељ ка. У пр вом је на пра вљен кра так осврт на пи шче ве есе ји стич ке из бо ре, са 
за кључ ком да је ау тор био пре строг пре ма не ким сво јим тек сто ви ма; дру го је по-
све ће но вред но ва њу, уз за па жа ње да су до са да шњи су до ви о Ки шу као есе ји сти 
би ли из у зет но ви со ки, али да су они углав ном из ри ца ни уоп ште но, им пли цит но 
или уз гред но, без прет ход не ана ли зе тек сто ва или у кон тек сту у ком је есе ји сти ка 
схва ће на ис кљу чи во као вид књи жев не кри ти ке (код Па ла ве стре). Бе чеј ски ис ти че 
да је Киш и као есе јист био ве о ма зах те ван пре ма чи та о цу, те да су не ка од кључ них 
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пи та ња при ли ком вред но ва ња ње го ве есе ји сти ке да ли чи та лац „до би ја уздар је за 
уло же ни са бе сед нич ки на пор“, ка ква је ве за из ме ђу ње го ве есе ји сти ке и бе ле три-
сти ке и да ли су иде је из ло же не у њи ма и да нас жи ве. На та пи та ња она је по зи тив-
но од го во ри ла у овој књи зи пот кре пљу ју ћи сво је су до ве прет ход ном пом ном ана ли-
зом есе ја и екс пли цит но ис ти чу ћи да је Киш је дан од на ших ма ло број них пи са ца-
-есе ји ста ко ји су ишли уко рак с нај мо дер ни јим књи жев ним то ко ви ма сво га до ба и 
гра ди ли нај бо љу тра ди ци ју ју го сло вен ског и свет ског есе ја, те да је ути цај Ки шо-
ве по-ети ке сна жан и да ле ко се жан и у тим нај ши рим окви ри ма. 

У по след њем одељ ку, ко ји сво јим на сло вом је згро ви то и екс пли цит но ис ка-
зу је са др жај књи ге, су ми ра ни су ре зул та ти ис тра жи ва ња и по твр ђе не хи по те зе по-
ста вље не у увод ном де лу. Чи ње ни ца да есеј про жи ма не са мо дис кур зив не фор ме 
не го и цео бе ле три стич ки опус Да ни ла Ки ша (што је ре зул ти ра ло по ја вом хи бри да 
есе ја-но ве ла и но ве ла-есе ја), по ка зу је да је за ње га про ми шља ње умет но сти би ло 
ор ган ски део ње са ме и да је овај об лик или вид ми шље ња и пи са ња са вр ше но од-
го ва рао ње го вом ства ра лач ком сен зи би ли те ту, те сле ди за кљу чак да есе ји за ци ја у 
де лу овог свет ског пи сца има ин те гра тив ну функ ци ју. Са вре ме ни књи жев ни раз-
вој, чи јим глав ним то ком про ла зи есеј, Ки шу је дао за пра во, што ау тор ка ис ти че 
као још јед ну по твр ду ње го ве мо дер но сти. 

Упр кос чи ње ни ци да је о књи жев ном де лу и жи во ту Да ни ла Ки ша об ја вље но 
пе де се так мо но граф ских пу бли ка ци ја, књи га М. Бе чеј ски пред ста вља је ди ну сту-
ди ју у це ли ни по све ће ну есе ји сти ци, ко ја де таљ но ана ли зи ра, кла си фи ку је и вред-
ну је овај сег мент пи шче вог књи жев ног ра да. Бу ду ћи да се у ње го вој есе ји сти ци 
ре флек ту ју не са мо по-етич ке пре о ку па ци је јед ног пи сца не го и мно ги про бле ми 
са вре ме не књи жев но сти, умет но сти и дру штва ко ји су и да нас ак ту ел ни, то је ова 
мо но гра фи ја зна чај на за упо зна ва ње и про у ча ва ње јед ног зна чај ног то ка на ци о нал-
не и оп ште кул ту ре у ко ме су се сме њи ва ле иде је. У њој је до ста па жње по све ће но 
те о риј ском из у ча ва њу есе ја и ука за но је на по тре бу за јед ном це ло ви том сту ди јом о 
срп ском есе ју, ко ја би об у хва ти ла син хро ниј ску и ди ја хро ниј ску ра ван из у ча ва ња, 
и ко ја би би ла пра ће на ан то ло гиј ским из бо ром. Ту би есе ји стич ко де ло Д. Ки ша 
има ло зна чај но ме сто, јер, ка ко је ау тор ка ове мо но гра фи је по ка за ла, оно нај бо ље 
пред ста вља рас ко шну до ма ћу тра ди ци ју пи са ца-есе ји ста ко ја је над ра сла на ци о-
нал не окви ре и по ста ла део свет ске књи жев не ба шти не.

Си сте мат ским при сту пом есе ји стич ком опу су Да ни ла Ки ша, Мир ја на Бе чеј-
ски оства ру је увид у ње го ве те мат ске, по-етич ке и идеј не пре о ку па ци је, те на нов 
на чин осве тља ва ве зу из ме ђу ње го ве есе ји сти ке и бе ле три сти ке. Ти ме она упот пу-
њу је из у ча ва ње књи жев ног де ла овог зна чај ног пи сца, пру жа си гур ни ју осно ву за 
ње го во вред но ва ње и ука зу је на мо гу ће сме ро ве да љег ис тра жи ва ња. Бу ду ћи да је 
про у ча ва ње Ки шо ве есе ји сти ке у исти мах и про у ча ва ње глав них књи жев них и 
идеј них то ко ва са вре ме не књи жев но сти и кул ту ре, то је до при нос на у ци мо но гра-
фи је Нул та ди сци пли на Да ни ла Ки ша не у пи тан. Али, ка ко и са ма ау тор ка на гла ша-
ва у пред го во ру, књи га ни је на ме ње на са мо струч ња ку, већ и обра зо ва ном и ра до-
зна лом чи та о цу чи је по сто ја ње ули ва на ду у не ки ви ши сми сао књи жев но сти и 
умет но сти, а ти ме оправ да ва и по тре бу за ње ним но вим ту ма че њем.

Др Де јан Д. Ми лу ти но вић
Уни вер зи тет у Ни шу

Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за ср би сти ку

de jan.mi lu ti no vic @fil fak.ni .ac .rs 
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UDC 821.163.41-1.09”19/20”(049.32)

ТРА ДИ ЦИ ЈА И ПЕ СНИ ШТВО

(Ра ди во је Ми кић. Текст иза тек ста. Кра ље во: На род на би бли о те ка  
„Сте фан Пр во вен ча ни“, 2020)

Но ва књи га кри тич ких огле да Ра ди во ја Ми ки ћа по све ће на је срп ском пе сни-
штву и са др жи је да на ест ра до ва о ства ра ла штву пе сни ка ко ји су у срп ску књи жев-
ност ушли у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка. Ана ли зи ра на су де ла пе сни ка по чев-
ши од Вас ка По пе, пре ко Ма ти је Бећ ко ви ћа и Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа, до Дра га на 
Ла ки ће ви ћа, Жи во ра да Не дељ ко ви ћа и Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа. На сло вом књи-
ге Текст иза тек ста Ра ди во је Ми кић је усме рио оче ки ва ње чи та ла ца на пи та ње 
ин тер тек сту ал но сти и ди ја ло га из ме ђу пе сни ка ко ји се оства ру је по ста вља њем 
пе снич ких тек сто ва из про шло сти у осно ву но вих књи жев них оства ре ња. Сва ка 
од по је ди нач них ана ли за ко је чи не ову књи гу отва ра пи та ње тра ди ци је, од но сно 
от кри ва ве зе ко је по сто је из ме ђу пе снич ких де ла прет ход ни ка и но вих књи жев них 
де ла, би ло пре ко кон крет ног ука зи ва ња на под текст и про ши ри ва ње кон тек ста 
зна че ња но вих пе снич ких оства ре ња, би ло пре ко за па жа ња слич но сти у упо тре би 
пе снич ких по сту па ка.

По чет ни оглед ни је слу чај но по ста вљен на ком по зи ци о но при ви ле го ва но 
ме сто. Ње го ва при ро да је не што дру га чи ја у од но су на оста ле огле де јер се у ње му 
не ана ли зи ра пе сни штво јед ног ства ра о ца, не го је пред мет кри тич ког про у ча ва ња 
пе снич ки ди ја лог ко ји се про те же пре ко јед ног ве ка и усме рен је на ве о ма тра гич ну 
и бол ну те му из исто ри је срп ског на ро да. У пи та њу је ана ли за три пе сме са исто вет-
ном те мат ском осно вом, пе сме су из три раз ли чи та вре ме на али но се исти на слов: 
Пла ва гроб ни ца. Ра ди во је Ми кић ана ли зи ра ин тер тек сту ал не ве зе из ме ђу Пла ве 
гроб ни це Ми лу ти на Бо ји ћа (1917), Ива на В. Ла ли ћа (1992) и Ми ло са ва Те ши ћа (чи ја 
пе сма, исти на, има про ши рен на слов Пла ва гроб ни ца – Ви до (2019)) и по ка зу је како 
је Бо ји ће ва пе сма под текст Ла ли ће вој, а обе пе сме би ва ју под текст Те ши ће вој. Про-
ме на у пе ва њу се ви ди у на чи ну на ко ји лир ски су бјек ти по сма тра ју тра гич ну суд-
би ну срп ских вој ни ка у Ве ли ком ра ту. Ми лу тин Бо јић је сво јом Пла вом гроб ни цом 
ис пе вао хим ну жр тво ва њу за сло бо ду, ње го ва пе сма је на ста ла у вре ме ка да сам 
рат још ни је био за вр шен и ка да је по сто ја ла ве ра у сми сао жр тво ва ња. Пе сма Ива на 
В. Ла ли ћа, на ста ла у дру га чи јим исто риј ским окол но сти ма, по ка зу је Ми кић, доно-
си дру га чи ју сли ку срп ских жр та ва ко је Ла ли ћев лир ски су бје кат ви ди не ви ше 
као „Про ме те је на де“ и „апо сто ле ја да“, већ као Си зи фа ко ји се са Тан та лом гр ли. 
Ода би ром ли ко ва из грч ке ми то ло ги је ко ји ма се сим бо ли зу је бес крај на и без из ла-
зна пат ња, Ла лић је по ка зао соп стве ни по глед на жр тво ва ње срп ских вој ни ка у 
Ве ли ком ра ту на гла ша ва ју ћи да се не срећ ни низ жр тви на ста вио и ни ка ко ни је 
ко на чан, већ се и да ље од ви ја „јер исто ри ја ко шта“. У сво јој ана ли зи Ми кић нај пре 
ука зу је на знат не раз ли ке ко је по сто је из ме ђу Те ши ће ве пе сме, са јед не стра не, и 
ње них прет ход ни ца ко је чи не под текст, Бо ји ће ве и Ла ли ће ве пе сме, са дру ге стра-
не. Ми ло сав Те шић је ис пе вао ду жу пе сму, дру га чи је ин то на ци је, и ве ли ки про стор 
у пе сми је по све тио име но ва њу по је ди нач них жр та ва, чи ме пе сма по ста је по ме ник 
вој ни ци ма ко ји по чи ва ју на остр ву Ви до и у Јон ском мо ру. Освр ћу ћи се на ме сто 
ко је су Бо јић и Ла лић, и Те шић по све ти ли пе снич ком ста ву о жр тво ва њу и ње го вом 
сми слу, Ми кић ука зу је на то да се у Те ши ће вој пе сми та кво ме сто пре по зна је у стиху 
„Где Очај ник је дан са Дру гим се гр ли“ и да Те шић „окон ча ва кре та ње од исто ри је 
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и ем пи ри је ка сфе ри не зе маљ ског, у нај ши рем сми слу ме та фи зич ког“. Ана ли за три 
пе сме од три пе сни ка по слу жи ла је Ра ди во ју Ми ки ћу не са мо да по ка же ево лу ци ју 
јед не пе снич ке те ме, већ и да па жњу усме ри на по сту пак текст иза тек ста ко ји 
по ста вља као на слов збир ке огле да. На тај на чин се вр ло пре ци зно и очи глед но 
ука зу је на зна чај ко ји тра ди ци ја има у пе сни штву. По сту пак по ве зи ва ња књи жев-
них тек сто ва по ста вљен је у сре ди ште ана ли тич ке па жње не са мо због пре ци зни јег 
ту ма че ња пе снич ких де ла већ и због ука зи ва ња на зна чај тра ди ци је и чи ње ни це 
да пе сник не мо же да ство ри зна чај но де ло из ван „ду бљих сло је ва кул ту ре ко јој 
при па да“1.

На слов ко ји је дат књи зи по ја вљу је се и као део на сло ва дру гог огле да у књи-
зи, по све ће ног пе сни штву Вас ка По пе – Текст иза тек ста: увод у чи та ње Вас ка 
По пе. Ми кић је у овом огле ду нај пре усме рио ана ли зу на спо ро ве ко ји су се по ја-
вљи ва ли из ме ђу књи жев них кри ти ча ра ко ји ви ше ни су мо гли да пра те про ме не у 
књи жев но сти (као што је у кон тек сту по ја ве пе снич ке збир ке Ко ра Вас ка По пе био 
Ми лан Бог да но вић) и оних ко ји су се по ја ви ли као кри тич ки за ступ ни ци тих про-
ме на (Зо ран Ми шић), али и на оне про у ча ва о це срп ске књи жев но сти чи ја су ту ма-
че ња ве о ма ва жна за раз у ме ва ње По пи ног пе сни штва (Ми о драг Па вло вић, Но ви ца 
Пет ко вић). У осно ву за ана ли тич ки по глед на По пи но пе сни штво Ми кић је по ста-
вио и ста во ве Раст ка Пе тро ви ћа из есе ја Мла дић ство на род ног ге ни ја и Ми ха и ла 
Пе тро ви ћа из рас пра ве Фе но ме но ло шко пре сли ка ва ње и по ка зао је ка ко је Вас ко 
По па пе сник ко ји је мо дер ни зо вао пе снич ки по сту пак, али је и да ље су штин ски 
био ве зан за кул ту ру, на пр вом ме сту, ње не ду бин ске сло је ве, фол клор но-ми то ло-
шке и да, ко ри сте ћи се раз ли чи тим об ли ци ма пре сли ка ва ња ства ра пе снич ко де ло 
иза ко јег „про ви ру је је дан дру ги, мно го ста ри ји текст“2.

У свим огле ди ма ко ји чи не збир ку, Ра ди во је Ми кић је на исто ве тан на чин 
при сту пао ана ли зи пе сни штва, нај пре је ука зи вао на осо би не пе снич ког по ступ ка 
пе сни ка чи је де ло је пред мет ана ли зе, па је по том осве тља вао и ње гов од нос пре-
ма тра ди ци ји, од но сно на ко ји на чин се у ње го вом де лу огле да ју ње го ви пе снич ки 
прет ход ни ци. У огле ду о пе сни штву Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Ми кић је усме рио па жњу 
на ана ли зу по е тич ких ста во ва на ко је је пе сник ука зи вао у књи зи раз го во ра о по-
е зи ји. Ме ђу ста во ви ма ко ји су раз ма тра ни, по себ на па жња по све ће на је од но су 
пре ма об ли ци ма ци тат но сти. Ми кић је по ка зао ка ко пе сни штво Бо ри сла ва Ра до-
ви ћа би ва осло ње но на раз ли чи те ми то ло ги је, кул тур не и исто риј ске сло је ве. У 
на став ку огле да ана ли зи ра не су Ра до ви ће ве пе сме ко је ре пре зен ту ју од ре ђе не пе-
снич ке по ступ ке, а Ми ки ће ва на ме ра би ла је да ука же на про ме не у по ступ ку на ста-
ја ња пе са ма, од но сно ка ко Ра до ви ће во пе сни штво осци ли ра из ме ђу осла ња ња на два 
ти па лир ског го во ра, са јед не стра не, на ства ра ње бли ско сим бо ли стич кој по е зи ји, 
а са дру ге стра не, на ко ри шће ње по ступ ка ко ји по чи ва на ја сном од но су пре ма 
све ту. Ми кић на гла ша ва ва жност ко ју јед на те ма има за Ра до ви ће во ства ра ла штво, 
а то је са мо пе сни штво и ње го ва функ ци ја у кул ту ри. Ова те ма се по ја вљу је у Ра-
до ви ће вом пе сни штву без об зи ра на об лик пе снич ког го во ра. 

У ана ли зи пе сни штва Ма ти је Бећ ко ви ћа, Ми кић је нај пре ука зао на не ке од 
те мељ них осо би на ње го вог пе сни штва као што је ме ша ње од ли ка ка рак те ри стич-
них за књи жев не ро до ве и ства ра ње хи брид них књи жев них об ли ка, што се и са мим 
на сло вом огле да на гла ша ва (Из ме ђу ли ри ке и епи ке), а за тим је по ка зао ка ко се 
ва жне по е тич ке про ме не у Бећ ко ви ће вом опу су ви де пре ко од но са тек сто ва са 

1 Ра ди во је Ми кић, Текст иза тек ста, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен ча ни“, 
Кра ље во, 2020, стр. 20.

2 Исто, стр. 79.
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тек сто ви ма ко ји им се на ла зе у под тек сту, као на при ме ру пе сме По е зи ју ви ше нико 
не ће пи са ти ко ја је не са мо екс пли цит но по ле мич ки усме ре на на Миљ ко ви ће ву 
пе сму По е зи ју ће сви пи са ти не го и, по ред још не ких пе са ма, уво ди и пе сни штво 
као те му у пе ва ње Ма ти је Бећ ко ви ћа. У ана ли зи Бећ ко ви ће вог опу са, Ра ди во је Ми-
кић је ве ли ку па жњу по све тио и дру гим ва жним пе снич ким по ступ ци ма Ма ти је 
Бећ ко ви ћа као што је упо тре ба гро теск но-ху мо ри стич ке ин то на ци је у ње го вим ди-
ја ле кат ским по е ма ма или упо тре ба де та ља око ко јег је са зда на чи та ва пе сма. Упра во 
на осно ву ових по сту па ка Ми кић на кра ју огле да и по ка зу је да се у опу су Ма ти је 
Бећ ко ви ћа на ла зе и она оства ре ња ко ја се мо гу на зва ти чи стом ли ри ком, али и она 
ко ја су у осно ви при че и у ко ји ма пе сник спа ја лир ско и еп ско чи ме ње го во пе сни-
штво би ва пот пу но „је дин стве на по ја ва у са вре ме ној срп ској књи жев но сти“3. 

У огле ду о пе сни штву Ми ро сла ва Мак си мо ви ћа Ми кић је по ка зао на ко ји 
на чин у сво је пе сме Мак си мо вић укљу чу је пе сни штво прет ход ни ка и ка ко сво ја 
де ла гра ди на ци тат ној осно ви (со нет ни ве нац Ска ме ње ни има као мај стор ски со нет 
Ра ич ко ви ће ву пе сму Ка ме на успа ван ка), а у исто вре ме је знат ну па жњу по све тио 
ана ли зи Мак си мо ви ће вог ро до љу би вог пе сни штва. Ми кић под вла чи ка ко „бол но 
ег зи стен ци јал но ис ку ство ни је не по сред но ви дљи во“4 у пе сма ма о ужа сним зло-
чи ни ма над срп ским на ро дом из вр ше ним 1941. го ди не у за пад ној Бо сни, али деј ство 
пе сме на чи та о ца до ла зи упра во из ње га и по то ме под се ћа на пе снич ка оства ре ња 
За пи си о цр ном Вла ди ми ру Сте ва на Ра ич ко ви ћа или Пла ва гроб ни ца и Мо ре Ива на 
В. Ла ли ћа. То ком ана ли зе су ис так ну ти раз ли чи ти пе снич ки по ступ ци ко ји ма се 
Мак си мо вић слу жи, та ко и ко ри шће ње лир ске пер спек ти ва на по ре до са до ку мен-
тар но-ис по вед ном пер спек ти вом што књи гу Бол по ве зу је са Цр њан ско вом књи гом 
Ита ка и ко мен та ри, као и са Ра ич ко ви ће вим За пи си ма о цр ном Вла ди ми ру. 

И у оста лим огле ди ма ко ји чи не ову збир ку, Ми ки ће ва ана ли за је спро ве де на 
на исти на чин. Са јед не стра не, ана ли за от кри ва на чи не на ко је се пе сни ци осла ња-
ју на тра ди ци ју и ка ко узи ма ју пе снич ка де ла из про шло сти за под текст сво јих де ла, 
а са дру ге стра не, она по ка зу је спе ци фич не осо би не пе сни штва ко је се ту ма чи. 
Та ко се у огле ду о пе сни штву Сло бо да на Зу ба но ви ћа пре по зна ју ин тер тек сту ал не 
ве зе и њи хо ве спе ци фич но сти у ра спо ну од Хо ме ра до пе са ма Во ји сла ва Или ћа, Јо-
ва на Ду чи ћа, Бран ка Миљ ко ви ћа и Сте ва на Ра ич ко ви ћа, а у исто вре ме се по ка зу ју 
ево лу тив не про ме не ка рак те ри стич не за Зу ба но ви ћев пе снич ки опус. Пи шу ћи о 
пе сни штву То ми сла ва Ма рин ко ви ћа, Ми кић пре ци зно раз от кри ва пе снич ке по ступ-
ке ко ји ма се Ма рин ко вић слу жи и на гла ша ва ин тер тек сту ал не ве зе са пе сни штвом 
Јо ва на Хри сти ћа или те мат ске слич но сти са де лом Бран ка Ћо пи ћа. У слу ча ју огле-
да о пе сни штву Ми ро сла ва Це ре Ми ха и ло ви ћа окре ну тост ди ја ле кат ском го во ру је 
чи ње ни ца ко ја Ми ха и ло ви ће во де ло по ве зу је нај пре са про зним пи сци ма као што 
су Бо ри сав Стан ко вић и Сло бо дан Џу нић, али и пе сни ци ма као што је Ма ти ја Бећ-
ко вић ко ји је ди ја ле кат ски го вор ко ри стио у ства ра њу ве ћег бро ја књи жев них де ла. 
Ми кић де таљ но по ка зу је ка ко Ми ха и ло ви ћу ко ри шће ње ди ја ле кат ског го во ра не 
пред ста вља огра ни че ње ни у те мат ском сми слу јер се у ње го вом опу су на ла зе и 
сло же не те ме као што је по е тич ка про бле ма ти ка, али ни за ин тер тек сту ал но по ве-
зи ва ње са де ли ма сво јих пе снич ких прет ход ни ка. 

У ана ли зи пе снич ке збир ке Пе сме за јед ног чи та о ца Дра га на Ла ки ће ви ћа 
Ра ди во је Ми кић нај пре на гла ша ва њен под текст – по смрт но об ја вље ну књи гу пе-
са ма Иве Ан дри ћа Шта са њам и шта ми се догађа, а за тим и ука зу је на до ми нант-
не по ступ ке у Ла ки ће ви ће вом пе сни штву и ње го ву до след ну окре ну тост лир ском 

3 Исто, стр. 125.
4 Исто, стр. 129.
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из ра зу, као и нај че шће мо ти ве по пут љу ба ви или епи фа ниј ских тре ну та ка. Пе снич-
ки по сту пак је у жи жи ана ли зе и у слу ча ју пе сни штва Жи во ра да Не дељ ко ви ћа и 
Ми кић от кри ва ме ха ни зме ко ји ма се пе сник слу жи у ства ра њу (као што је ре ду-
ко ва на упо тре ба пе снич ке сли ке, она се по ја вљу је у Не дељ ко ви ће вој по е зи ји као 
„за вр шна тач ка се ман тич ког кре та ња у пе сми“5...) уз кон стант но ука зи ва ње на еле-
мен те ко ји ње го во ства ра ла штво по ве зу ју са пе снич ким де ли ма прет ход них ства-
ра ла ца. И у за вр шном огле ду Ми ки ће ве књи ге ана ли за је по ста вље на на исто вет не 
осно ве, по ка зи ва ње ин тер тек сту ал них ве за и ука зи ва ње на ка рак те ри стич не осо-
би не пе снич ког по ступ ка Ве ро љу ба Ву ка ши но ви ћа. 

Збир ка кри тич ких огле да Ра ди во ја Ми ки ћа Текст иза тек ста све до чи о ме-
то до ло шкој је дин стве но сти јер је сва ка по је ди нач на ана ли за осло ње на на исто вет-
ну књи жев но те о риј ску осно ву и по чи ва на до след но спро ве де ном ана ли тич ком 
по ступ ку. Ми ки ће ва књи жев но кри тич ка ме то да по чи ва на про у ча ва њу кон крет них 
књи жев них де ла, би ло да је у пи та њу ана ли за по је ди нач них пе са ма, ана ли за пе-
снич ке збир ке, или ана ли за чи та вог пе снич ког опу са. То ком ана ли зе књи жев них 
де ла от кри ва ју се кон крет не по је ди но сти на осно ву ко јих кри ти чар до но си свој 
вред но сни суд чи ме се оства ру је про вер љи вост ана ли зе, а на тај на чин чи тав ана-
ли тич ки по сту пак до би ја ви сок сте пен објек тив но сти, иде а ла ко јем на у ка о књи-
жев но сти од у век стре ми. 

Др Ми лан Д. Алек сић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност

са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
mi lan.alek sic @fil.bg.ac.rs

5 Исто, стр. 215.
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