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Др Је ле на Н. Пи ли по вић

DEA EX PRO FUN DIS 
БО ЖАН СКО ДЕЈ СТВО ВА ЊЕ У ЕУ РИ ПИ ДО ВОЈ ТРА ГЕ ДИ ЈИ  

ХЕ РА КЛЕ

Тра ге ди ја по све ће на Хе ра кло вом смр то дав ном без у мљу из-
два ја се уну тар са чу ва ног Еу ри пи до вог опу са по осо бе ном бо жан-
ском упли ву у до га ђа је, као и по екс пли цит ним и ра зно знач ним 
те о ло шким ис ка зи ма. Фе но мен бо жан ског де ло ва ња у све ту смрт-
ни ка, али и фе но мен са мог бо жан ског по сто ја ња про пу шта ју се 
кроз раз ли чи те при зме и об ја вљу ју у раз ли чи тим све тло сти ма. 
Сло же ни сплет пер цеп тив них и деј стве них епи фа ни ја за по чи ње 
по ја вљи ва њем бо жан ске гла сни це Ири де и бо ги ње без у мља Ли се 
на не бу, у функ ци ји dei ex mac hi na, а у сре ди шту фа бу ле. Нео бич-
ни дра ма тур шки по сту пак се раз гра ња ва ка да бо ги ња без у мља уђе 
у ну три ну Хе ра кло вог би ћа, да би из ње де ло ва ла као бо жан ство 
из ду би на, dea ex pro fun dis, чи ме сви хе ро је ви зло чи ни по ста ју ње-
не деј стве не епи фа ни је. Оглед на сто ји да са гле да сло же ну ви зи ју 
бо жан ског ко ју Еу ри пид ист ки ва у Хе ра клу и ње ну ва жност за уни-
вер зум ове тра ге ди је, али и за тра гич ки фе но мен уоп ште.

Кључ не ре чи: епи фа ни ја, бо жан ство, без у мље, тра ге ди ја, de
us ex mac hi na.

1. Божанскаиграчка. Бо ги ња ду ге Ири да и Ли са, бо жан ство без у мља 
и ова пло ће ње без ум ног бе са, по ја вљу ју се у сре ди шту дра ме, на кон тре ћег 
ста си мо на, на не бу из нан кро ва Хе ра кло вог до ма. Епи фа ни ја се од и гра ва 
пред хо ром, као уну тра шњим ре ци пи јен том, и пред спо ља шњим ре ци пи-
јен ти ма – гле да о ци ма, чи та о ци ма, слу ша о ци ма1. На кон об ја вљи ва ња на 

1 Ис цр пан и си сте мат ски при каз фе но ме на епи фа ни је у хе лен ској кул ту ри, са ко ри сним 
кла си фи ка ци ја ма, пре гле дом ис тра жи ва ња и ре фе рен ца ма да је ЏорЏијаПетриду–Petridou 
(2015, по себ но 2‒29).
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не бу у свом ви дљи вом ли ку, Ли са ће, као деј стве на но не ви дљи ва си ла бе-
зу мља,2 ући у Хе ра кла и за по се сти га, слу же ћи се ње го вим фи зич ким би ћем 
као ору ђем свог де ло ва ња. Иа ко се ис пр ва по ја вљу је као dea ex mac hi na, 
бо ги ња на спра ви ко ја си му ли ра не бе са, ово хтон ско бо жан ство се та ко пре-
о бра жа ва у бо ги њу из ду би на би ћа, dea ex pro fun dis. Реч је о ре ла ци о ној транс-
фор ма ци ји ко ја озна ча ва су штин ску про ме ну у на чи ну на ко ји бо жан ство 
са у че ству је у све ту љу ди: не као по ја ва у ин тер пер со нал ној ствар но сти, већ 
као енер ги ја у ин тра мен тал ној ствар но сти.

Ли ко ви дра ме ни су све до ци епи фа ни је, те по ја ва Ири де и Ли се мо же 
би ти про ту ма че на и као ко лек тив на ха лу ци на ци ја хо ра: јед ним осо бе ним 
лек сич ким из бо ром пе сник оста вља не ве ли ки про стор за та кво ту ма че ње. 
Угле дав ши бо ги ње на не бу, хор ис пр ва ис ка зу је сво је за пре па шће ње сле де-
ћим ре чи ма:

οἷον φάσμ̓  ὑπὲρ δόμων ὁρῶ
Ка кву то при ка зу над ку ћом гле дам?3

Хе ра кле 817

Име ни ца τὸ φάσμα, из ве де ни ца гла го ла φαίνω, по каз(ив )ат и, из ко га је 
из ве де на и са ма реч епи фа ни ја, озна ча ва при ви ђе ње, утва ру, при ка зу, али 
се њен се ман тич ки спек тар ши ри и ка чу до ви шту, би ћу чу до ви шног из гле да, 
што је ве ро ват но при ме ре ни је кон тек сту, ако се има у ви ду Ли син, до не кле 
и Ири дин, за стра шу ју ћи из глед, као и то да хор (820) из ра жа ва ужас и страх, 
ка кав по бу ђу ју чу до ви шна ство ре ња, а ко ји утих њу је на кон што Ири да, на 
по чет ку сво је бе се де, об ја сни да оне ни су до шле да на у де ни стар цу-хо ру, 
ни гра ду Те би, већ са мо те лу-би ћу јед ног чо ве ка (ἑνὸς δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὸς σῶμα 
συστρατεύομεν, 825) – Хе ра кла. 

Ре чи две бо ги ње по се ду ју и екс пли ка тив ну и про фет ску ди мен зи ју, у 
че му под се ћа ју на про ло шке епи фа ни је у не ко ли ким Еу ри пи до вим дра ма ма,4 
али та ко ђе от кри ва ју при су ство још јед ног бо жан ског би ћа, ко је се ни је обја-
ви ло пред смрт ним оком. Пра ви по кре тач деј стве не епи фа ни је5 ко ја ће усле-
ди ти ни су ни Ири да, ко ја је об зна њу је, ни Ли са, ко ја је из вр ша ва, већ Хе ра, 
ко ју, иа ко оста је у скри ве но сти, као dea ab scon di ta, уче сни ци драм ске рад ње 
без има ло дво у мље ња пре по зна ју као узроч ни цу до га ђа ја6. Бо ги ња без у мља 
је при ка за на као пер со на ли зо ва но бо жан ство ко је има сво је ста во ве, а не као 
пу ка але го ри ја фе но ме на чи је име но си. Ди ја лог на не бу се пре тва ра у агон, 

2 О фе но ме ну без у мља у хе лен ској књи жев но сти в. додс (2005: 53‒76).
3 Сви пре во ди ко ји ни су атри бу и ра ни по ти чу од ау тор ке.
4 Ме ђу са чу ва ним тра ге ди ја ма про ло шке епи фа ни је се ја вља ју у Ал ке сти ди, Тро јан ка

ма, Ијо ну, Хи по ли ту и Бак хант ки ња ма. О овом по ступ ку в. Ари сто тел, По е ти ка 1454 b 2‒8.
5 Деј стве на или аморф на епи фа ни ја пред ста вља по ја вљи ва ње бо жан ства ме ђу смрт-

ни ци ма не у ње го вом ви дљи вом ли ку већ у ви ду ма ни фе ста ци је мо ћи (ma ni fe sta tion of 
po wer – Pe tri dou 2015: 98) од но сно у ви ду бо жан ског де ла ња (acts of god – Petridou 2015: 98). 

6 Хе ра кле 1127, 1180, 1253, 1263‒1264, 1310‒1312, 1393.
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у ко ме Ири да деј ству је као по сред нич ка фи гу ра: као Хе ри на гла сно го вор ни-
ца и као Ли си на на ред бо дав ка, чи ме се от кри ва чвр ста не бе ска хи је рар хи ја. 

От пор хтон ске бо ги ње без у мља Хе ри ним на ред ба ма, ко је пре но си Ири-
да, под се ћа на Хе фе стов от пор Зев со вим на ред ба ма, ко је пре но си Кра тос, 
Власт, у про ло гу Око ва ног Про ме те ја7 (Foley1985:157), те се сва ка ко може 
уста но ви ти ин тер тек сту ал ни лук ко ји по зи ва ту ма ча да лик Хе ра кла пре-
по зна и као ана ло гон ка жње ном ти та ну.8 То ме у при лог иде еу ри пи дов ско 
„по ме ра ње“ стра шног уби ства у жи вот ни час ка да је Хе ра кле већ из вр шио 
два на ест не појм љи во те шких за да та ка, али и пред ста вља ње тих за да та ка 
не са мо као ју нач ког под ви га не го и као осло бо ди тељ ског и ци ви ли за тор-
ског до стиг ну ћа. Ти ме Алк ме нин син по ста је спа си тељ чо ве чан ства, на лик 
Про ме те ју, ко ји је у Ес хи ло вом де лу пред ста вљен као при мор ди јал ни ци-
ви ли за тор ски и со те ри о ло шки хе рој9. Скри ве на нит ана ло ги је ле жи у пој му 
чо ве ко љу бља, ко ју и је дан и дру ги спа си тељ по ка зу ју10. Ве ли ка те о ло шка 
пи та ња ко ја се пре до ча ва ју у Око ва ном Про ме те ју, чи ји идеј ни агон сто га 
оста је веч но отво рен, та ко су, пре ци зним ин тер тек сту ал ним по ве зни ца ма, 
при зва не у Еу ри пи до ву дра му: Да ли је бо жан ски уплив у свет смрт ни ка у 
су шти ни фи лан троп ски или, на про тив, ми зан троп ски? Да ли је у бо жан ској 
хи је рар хи ји пре сли ка на зе маљ ска ти ра ни да? Ако су бо жан ства јем ци он-
то ло шке уре ђе но сти ва се ље не, шта све вре ди жр тво ва ти за рад одр жа ња 
он то ло шког по рет ка? Ка да се зло но сно де ла ње бо го ва и бо ги ња од ви ја у 
ци љу одр жа ња тог по рет ка, а ка да у ци љу за до во ље ња њи хо вих крај ње чо-
ве ко ли ких же ља и стра сти? Или се два ци ља пре пли ћу и пре та па ју, ма ко-
ли ко па ра док сал но то би ло? 

У Ес хи ло вом де лу у игри је од нос бо жан ста ва пре ма це лом људ ском 
ро ду, те оту да ова пи та ња има ју уни вер зал но ан тро по ло шке раз ме ре. Иа ко 
је у Еу ри пи до вом де лу, на про тив, у игри од нос пре ма јед ном чо ве ку, у пи-
та њу је хе рој над хе ро ји ма, ко ји има над људ ску аре тич ку вред ност11 те 
сто га по ста је сим бо лич ка фи гу ра ко ја у се бе упи ја и над ви су је чо ве чан ство. 
Сим бо ли за ци ја Хе ра кло вог мит ског ли ка плод је ду ха вре ме на, о че му све-
до чи чу ве на па ра бо ла Хе ра кле на рас кр шћу фи ло зо фа Про ди ка са Ке ја.12 
Ти ме и Еу ри пи до ва тра ге ди ја те жи уни вер зал но ан тро по ло шким ме ра ма.

Ди ја лог на не бу, у ко ме бо ги ња без у мља по ста вља пи та ње не са мо пра-
вед но сти, не го и свр сис ход но сти ка жња ва ња слав ног, чо ве ко љу би вог и бого-

7 Око ва ни Про ме теј 1–87. 
8 Хе лен Фо у ли ви ди па ра ле лу и у фи зич ком по ло жа ју два хе ро ја: док је Про ме теј 

око ван уз сте ну, Хе ра кле се, на кон по чи ње ног че до мор ства, по ја вљу је ве зан за стуб – Foley 
1985: 157.

9 Око ва ни Про ме теј 95‒127.
10 О фи лан тро пи ји – Око ва ни Про ме теј 121‒123.
11 У са мој дра ми се, осим слав них два на ест за да та ка, по ми ње и Хе ра кло ва бор ба про-

тив ги га на та, на стра ни олим пских бо го ва, са ко ји ма та ко ства ра ви ше зна чан од нос – Хе
ра кле 178‒180, 1192‒1197. 

12 Па ра бо лу је са чу вао Ксе но фонт у сво јим Успо ме на ма, 2.1.21–34.
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љу би вог ју на ка,13 Ири да за кљу чу је мно го знач ним ре чи ма ко је на го ве шта вају 
ко ли ко је фе но мен бо жан ског сло жен у овој Еу ри пи до вој тра ге ди ји:

ἢ θεοὶ μὲν οὐδαμοῦ,
τὰ θνητὰ δ᾽ ἔσται μεγάλα, μὴ δόντος δίκην.

...бо го ви ће по ста ти ни штав ни 
а љу ди ве ли ки, ако овај чо век не ис ку си ка зну 

Хе ра кле 841–842 

Бо жан ска гла сни ца се обра ћа хо ру, ко ји чу је раз го вор две бо ги ње и ви ди 
их у по јав но сти ко ја је на гра ни ци ан тро по морф ног. Иа ко обе има ју те ло 
же не, Ири да по се ду је моћ на кри ла у бо ја ма ду ге а Ли са, кћи Но ћи, опи са на 
је као μαρμαρωπός, бле шта вих очи ју, а, ве ро ват но уме сто ко се, на лик Гор-
го ни, има сто ти ну змиј ских гла ва ко је сик ћу (883‒884). Ку ћа, па ла та, ои кос, 
ко јој у са мом сцен ском из во ђе њу од го ва ра про стор ске не, игра ве о ма ва жну 
уло гу у овој тра ге ди ји. Пер цеп тив на епи фа ни ја две бо ги ње од и гра ва се на 
не бу тач но из над кућ ног кро ва, а деј стве на епи фа ни ја пред ста вља си мул та но 
спу шта ње у уну тра шњост Хе ра кло вог до ма и у ду би не ње го вог би ћа. Боги-
ња без у мља ула зи у Хе ра кла да би из ње го ве ну три не де ло ва ла као dea ex 
pro fun dis, бо жан ство из ду би на, те су сви хе ро је ви зло чи ни, у драм ском 
фик ци о на ли те ту, за пра во плод ње ног деј стве ног при су ства. Кћи Но ћи екс-
пли цит но на во ди два ме ста ка ко ји ма се пу ти – у Хе ра кло ве гру ди, στέρνον 
εἰς Ἡρακλέους (863), и у ње гов дом, καὶ δόμους ( 864). Гру ди су пре вас ход но 
ме та фо ра за мен тал ни део би ћа, те се мо же ре ћи да је деј стве на епи фа ни ја 
свих бо жан ста ва из ду би не, па и Ли се, ин тра мен тал на. Не мо же се, ме ђу-
тим, из не ти тврд ња да је пот пу но од ба че но древ но еп ско је дин ство те ле сног 
и ду хов ног, у окви ру ко га гру ди ни су би ле ме та фо ра, већ се ди ште мен тал-
них и, осо би то, ин те лек ту ал них функ ци ја14. 

Ула зак Ли се у Хе ра кло во би ће, и у ње гов дом, од ви ја се не ви дљи во, 
не при мет но (872), у че му се огле да јед на од основ них раз ли ка из ме ђу пер-
цеп тив не епи фа ни је, при ко јој је бо жан ство до ступ но чу ли ма, и деј стве не 
епи фа ни је, при ко јој бо жан ство оста је скри ве но од чо ве ко ве пер цеп ци је, 
али за то деј ству је у све ту љу ди и узро ку је низ до га ђа ја. 

Хе ра кло ва без ум ност при ка за на је нај пре кроз Ири ди ну про леп тич ку 
об ја ву, у ко јој бо ги ња про роч ки ка зу је шта ће се упра во до го ди ти, и кроз 
Ли син го вор, ко ји до би ја пер фор ма тив ни ка рак тер јер по сте пе но, ка ко обра-
ћа ње од ми че, бо ги ња без у мља већ по чи ње да оства ру је оно што опи су је 
(867–871), по том кроз Ам фи три о но ве кри ке ко ји до пи ру из па ла те и, ко нач но 
и нај ра зви је ни је, кроз гла снич ки из ве штај. Три ви да при ка зи ва ња – ди ја лог 
бо ги ња, у ко ме узи ма уче шћа хор као уну тра шњи гле да лац, не по сред на 

13 Чи ме се кр ши на че ло ре ци про ци те та у од но си ма из ме ђу љу ди и бо го ва – в. Peels 2016.
14 В. Web ster 1957 и Dar cus Sul li van 1996. Уп. по себ но Хе си од, Те о го ни ја 122: ἐν στήθε-

σσι νόον, у гру ди ма ум.
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екс пре си ја пат ње жр та ва и на ра тив не ан га жо ва ног по сма тра ча – сје ди њу ју 
се у ми ме тич ки тро плет за хва љу ју ћи ко ме је по кољ не ви них пред ста вљен 
и из ви ше угло ва и на ви ше на чи на. У тро пле ту се спли ћу не са мо раз ли чи ти 
ми ме тич ки мо ду си не го и раз ли чи те ви зи је до га ђа ја. При ка зу је се про ме на 
Хе ра кло вог те ла, ко је ис по ља ва низ симп то ма лу ди ла, осо би то бли ских 
симп то ми ма на па да епи леп си је или све те бо ле сти15, али про ме на мо же 
би ти схва ће на и као бе сти ја ли за ци ја глав ног ју на ка, као што за па жа Ан то-
ни је та Про вен ца (Provenza 2013).16 Кроз тро плет се по том при ка зу је по кољ 
ко ји про ме ње ни Хе ра кле вр ши, у че му се као екс пре сив но сред ство при зи-
ва ју две ме та драм ске рад ње: смр то но сни плес и смр то но но сни игро каз.

Ме та фо ру пле са пр ва ко ри сти Ли са, ко ја, апо стро фи ра ју ћи Хе ра кла, ка же:

τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω καὶ καταυλήσω φόβῳ
Уско ро ћу те на још сна жни ји плес на гна ти а мо ја свир ка ће те ис пу ни ти 
ужа сом

Хе ра кле 871

Сли ку смр то но сног пле са по том раз ви ја хор, што је уто ли ко за ни мљи-
ви је што он и сам пле ше:

μέλεος Ἑλλάς, ἃ τὸν εὐεργέταν
ἀποβαλεῖς, ὀλεῖς μανίαισιν Λύσσας
χορε υθέντ᾽ ἐναύλοις.

Кле та Хе ла до, до бро тво ра ћеш из гу би ти, из гу би ћеш га у ко лу,
лу ди лу мах ни том, 
пле су пра ће ном фру лом за дру ге не чуј ном!

κατάρχεται χόρευμα τυμπάνων ἄτερ,
οὐ βρομίῳ κεχαρισμένα θύρσῳ...

По чи ње плес без та лам ба са,
без уго де Бак хо ва тир са...

Хе ра кле 877-879, 891-89217

15 Ау тор хи по крат ског трак та та О све тој бо ле сти, као и Еу ри пид, на во ди у опи су 
лу да ка ко лу та ње очи ма, пе ну на усти ма и не пра вил но ди са ње. Ко лу та ње очи ма је сте 
тра гич ка кон вен ци ја за пред ста вља ње пат ње, ко ја во ди по ре кло из Или ја де (опис уми ру-
ћег Па тро кла 16.792), а су сре ће се у Око ва ном Про ме те ју, у опи су Ији них не да ћа (877‒886) 
– Holmes 2008: 236‒237. Ау тор се под сме ва ве о ма су ро во ту ма че њу симп то ма лу ди ла као 
де ло ва ња не ког од бо го ва (1.4 – Ки бе ла, По сеј дон, Апо лон Но ми ос, Арес, Хе ка та...), док 
пра ви узрок пак ле жи у пре ко мер ном лу че њу флег ме, ко је под сти че, из ме ђу оста лог, и 
ју жни ве тар. Ме ди цин ски трак та ти, па ве ро ват но и овај, би ва ли су јав но чи та ни у Ати ни 
у по след њој че твр ти ни пе то га ве ка. О це ло ви ти јој ве зи из ме ђу Хе ра кла и хи по крат ске 
ме ди ци не в. Clarkekosak 2004: 152‒171.

16 Са мо бо жан ство без ум ног бе са, Ли са је опи са на као звер ска фи гу ра, упо ре ђе на са 
ди вљим пси ма, а, ње ним при су ством у свом би ћу, и Хе ра кле се пре тва ра у звер и ме та фо-
рич ки по и сто ве ћу је са би ком.

17 Прев. Г. Ма ри чић – Л. Ца ре вић.
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Гла гол ко ји се ко ри сти и ко ји је на срп ски нај при ме ре ни је пре ве сти 
пле са ти, игра ти, истог је ко ре на као и име ни ца хор а обе ре чи упу ћу ју на 
из вор ну рад њу пле са њеигра њепе ва ње у ску пи ни. Дис курс хо ра је сто га 
ау то цен три чан и ме та по ет ски те пред ста вља по ве зни цу са ме та драм ском 
ме та фо ром игро ка за, ко ја ће до ми ни ра ти у гла снич ком из ве шта ју. Плес је 
осли кан као ди о ни ски по сво јој су шти ни, хор ко ри сти раз не апе ла ти ве ве-
за не за бо га ви на и за но са. Ди о нис је на овом ме сту при зван ве ро ват но за то 
што је сва ки вид безумнe занeсености,18 ма ни је, до жи вљен као ње гов плод, 
на по сре дан или не по сре дан на чин. Пла тон у Фе дру (244а–245b) из ла же 
те о ри ју за но са, про ис те клог из че ти ри бо жан ска узро ка, али Еу ри пид за нос 
уоп ште са гле да ва као ди о ни ски „дар“. Иа ко се мо же твр ди ти да је реч о 
пер вер то ва ном бак хант ском ри ту а лу (Foley 185: 155), пре бих би ла скло на 
тврд њи да је фе но мен бак хант ског по и сто ве ћен са пој мом за но са, та ко да 
се са ма ка те го ри ја из ла ска из све сног ја за ми шља кроз Ди о ни са. Ка ко је 
ње гов за нос смр то да ван, Хе ра кле по ста је хад ски бак хант (1119).

Гла сни ков из ве штај ис цр та ва при зор ко ји ни је обе ле жен ме та фо ром 
пле са, већ ме та драм ским мо мен ти ма. Ка че тво ро стру ком уби ству, ко јим ће 
се за вр ши ти хе ро јев плес, во ди нео би чан пут. У илу зор ној ре ал но сти, Хе-
ра кле чи ни низ ми ме тич ких рад њи, ко је по сво јој схе ма ти зо ва но сти, под-
се ћа ју на по зо ри шне рад ње – он чи ни при пре ме за пу то ва ње у Ми ке ну, 
пу ту је, до ла зи у Ми ке ну, ула зи у Еу ри сте јев дом. Све се то де ша ва на осо-
бе ној вр сти по зор ни це, на све том про сто ру око ол та ра, на ко ме је упра во 
при не се на жр тва, што чи ни до дат ну па ра ле лу са драм ским при ка за њем, 
ко је је за по чи ња ло по што би би ле при не те жр тве Ди о ни су. Ка ко при ме ћу-
је Ан Ле бо (lebeau 2003: 305), ова Еу ри пи до ва тра ге ди ја ис пи ту је од нос оно га 
уну тар и оно га из ван па ла те-ске не. Чи ни ми се да то до дат но осна жу је ме та-
драм ску ди мен зи ју ко ју има ју по ја вљи ва ње, а по том и смр то но сно деј ство ва ње 
Ли се. Док се, у скла ду са кон вен ци јом, уби ства од и гра ва ју уну тар па ла те, иза 
ње них вра та пред ко ји ма оста је хор, у овом осо бе ном слу ча ју се и деј стве на 
епи фа ни ја од и гра ва ту, као и цео Хе ра клов смр то дав ни, нај пре па ра ко мич ки 
а по том па ра тра гич ки плес. Ку ћа та ко по ста је јед на вр ста ин тра фик ци о нал ног 
те а тра, уну тар ко га се ра за зна је и па ра-по зор ни ца – про стор ис пред жр тве ни-
ка – и па ра-гле да ли ште, ве ро ват но сре ди шња про сто ри ја, двор ни ца па ла те, у 
ко јој се на ла зи жр тве ник. 

Низ Хе ра кло вих ми ме тич ких рад њи иза зи ва „ујед но смех и страх“, 
γέλως φόβος θ᾽ ὁμοῦ, (950) код по сма тра ча, уче сни ка у жр тво при но ше њу 
ко ји су са да до би ли уло гу пу бли ке. У том ста ди ју му, Хе ра кло ви по ступ ци 
ода ју ути сак ко мич ких рад њи (951–952), да би, не што ка сни је, по ста ли смрто-
но сни игро каз. Сег мент Хе ра кло вог лу ди ла је уо кви рен две ма епи фа ни ја ма: 
по ја вом Ири де и Ли се на не бе си ма и бо жан ском енер ги јом Ате не, ко ја чи ни 

18 Брук Холмс опа жа да пре епи фа ни је Хе ра кле го спо да ри над со бом са мим у тој мера 
да при зи ва у се ћа ње але го риј ски лик за го вор ни ка Вр ли не из Про ди ко ве па ра бо ле Хе ра кле 
на рас кр шћу (Ксе но фонт, Успо ме не 2.1.21-34) – Holmes 2008: 254.
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да се об ру ши кров до ма, спре чив ши уби ство Ам фи три о на. Ти ме се по ја ча ва 
ути сак о дра ми уну тар дра ме ко ја, по пут мно гих Еу ри пи до вих тра ге ди ја, 
за по чи ње епи фа ниј ским про ло гом а за вр ша ва епи фа ниј ским епи ло гом.

На кон што је смр то но сни игро каз за вр шен, тра ге ди ја се још јед ном 
вра ћа фе но ме ну пле са. Про бу див ши се из ко ма то зног сна у ко ји је за пао по 
из вр ше ном зло чи ну, по став ши све стан сво јих по сту па ка, не срећ ни хе рој 
ка же:

χορευέτω δὴ Ζηνὸς ἡ κλεινὴ δάμαρ
† κρόουσ᾽ Ὀλυμπίου † Ζηνὸς ἀρβύλῃ πόδα.
ἔπρ αξε γὰρ βούλησιν ἣν ἐβούλετο,
ἄνδρ᾽ Ἑλλάδος τὸν πρῶτον αὐτοῖσιν βάθροις
ἄνω κάτω στρέψασα. 
Нек пле ше дич на љу ба Зев со ва, сан да ла ма кле пе ћућ᾽ по кра сном по ду 
олим пском! Оства ри ла је шта је хте ла – на ју на ка нај ве ћег угле да у 
Хе ла ди си лом кре ну ла, ње га и с њим праг му по све пре ту ри ла! 

Хе ра кле 1303–130719

Еу ри пид пле те за ни мљи ву ин тер тек сту ал ну мре жу ка Ал ке је вом фраг-
мен ту 332, у ко ме ле збљан ски пе сник по зи ва на плес од ра до сти услед смр-
ти ти ра ни на Мир ти ла. У по за ди ни Хе ра кло вих јет ких ре чи ле жи ду бо ка 
фи лан тро пи ја – фи лан троп ски иде ал је из не ве рен ка да је дан чо век, по пут 
еол ског пе сни ка, сла ви смрт дру го га, ма ко ли ки не при ја тељ био.20 Фи лан-
троп ски иде ал је из не ве рен и ка да бо жан ство уни шта ва јед но људ ско би ће 
са мо да би за до во љи ло соп стве ну же љу. Да ли је фи лан троп ски иде ал из не-
ве рен и ка да не ко уби ја де цу свог не при ја те ља? Под деј ством Ли се, као божан
ства из ду би на, а по во љи Хе ре, ко ја овом при ли ком сто ји на вр ху бо жан ске 
ле стви це, Хе ра кле у соп стве ној де ци ви ди Еу ри сте је ву: и уби ја их. У етич-
ком сми слу, ње гов зло чин је исти,21 и у оп се ни чу ла и при пу ној њи хо вој 
деј стве но сти. Оп се на до но си, ме ђу тим, онај су ви шак ко ји Ари сто тел (По е
ти ка 1453b 15‒25) пре по зна је као ау тен тич но тра ги чан јер без окле ва ња 
во ди са жа ље њу и стра ху: су ви шак ле жи не у зло чи ну, већ у зло чи ну над 
бли жњи ма. 

...ὅταν δ᾽ ἐν ταῖς φιλίαις ἐγγένηται τὰ πάθη, οἷον ἢ ἀδελφὸς ἀδελφὸν ἢ υἱὸς 
πατέρα ἢ μήτηρ υἱὸν ἢ υἱὸς μητέρα ἀπο κτείνῃ ἢ μέλλῃ ἤ τι ἄλλο τοιοῦτον 
δρᾷ, ταῦτα ζητητέον.
Mеђутим, кад та кве бол не рад ње на ста ну ме ђу сво ји ма и ме ђу при ја
те љи ма, на при мер: ако брат уби је бра та, или син оца, или мај ка си на, 

19 Прев. Г. Ма ри чић –Л. Ца ре вић (мо ди фи ко ван стих 1303).
20 Уп. Ајант 122‒126.
21 Ко ли ко се уби ство не ви ног де те та, иа ко по ти че од не при ја те ља, са гле да ва као ужа-

сни зло чин, све до че Еу ри пи до ве дра ме Тро јан ке, у ко ји ма је уби јен Асти ја накт, Хе ка ба, у 
ко јој су уби је ни По ли дор и По лик се на, и Ан дро ма ха, у ко јој је од смр ти спа сен Нео п то ле мов 
син. 
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или син мај ку, или то на ме ра ва, или ка кву дру гу про паст спре ма – то је 
гра ди во ко је пе сник тре ба да тра жи.

Ари сто тел, По е ти ка 1453b 18‒2122

Бо ги ње ни су од Хе ра кла на чи ни ле зло чин ца, он би то био и без њих 
јер је спре ман да са тре не ви ну де цу не при ја те ља, већ тра гич ког зло чин ца. 
Не са мо пер цеп тив на, не го и деј стве на епи фа ни ја сто га има ме та тра гич ке 
при зву ке у се би. Бо жан ство из ду би на не узро ку је зло чин – зло чин је већ 
у Хе ра клу, у чо ве ку са мом – али узро ку је тра гич ки зло чин.

Еу ри пи до во драм ско тка ње као да, на ства ра лач ки на чин, кон тем пли-
ра са му при ро ду тра гич ког фе но ме на: по ја ва бо жан ства у све ту је по треб на 
да би на ста ла истин ска тра ге ди ја. Зло чин над бли жњи ма иза зи ва са жа ље ње 
и за то што пред ста вља ау то де струк тив ни чин: у тра гич ком по сто ји еле мент 
са мо у ни шти тељ ског. 

Обе ме та драм ске рад ње кроз ко је је при ка зан Хе ра клов зло чин, и плес 
и игро каз ми мо соп стве не во ље, сна жно при зи ва ју при зор лут ке на кон цу. 
Кре та ње лут ке на кон цу јед на је од он то ло шких ме та фо ра ко ји ма Пла тон 
прот ки ва сво ју ар гу мен та ци ју:

θαῦμα μὲν ἕκαστον ἡμῶν ἡ γησώμε θα τῶν ζῴων θεῖον, εἴτε ὡς παίγνιον 
ἐκείνων εἴτε ὡς σπουδῇ τινι συ νε στηκός: οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γε γιγνώσκ ομεν, 
τόδε δὲ ἴσμεν, ὅτι ταῦτα τὰ πάθη ἐν ἡμῖν οἷον νεῦρα ἢ σμήρινθοί τινες ἐνοῦσαι 
σπῶσίν τε ἡμᾶς καὶ ἀλλήλαις ἀνθέλκουσιν ἐναντίαι οὖσαι ἐπ᾽ ἐναντίας 
πράξεις, οὗ δὴ διωρισμένη ἀρετὴ καὶ κακία κεῖται.
Сва ко га од нас, пред став ни ка жи вих би ћа, тре ба да сма тра мо за лут ку 
бо жан ског по ре кла, би ло да су је бо го ви ство ри ли ис кљу чи во ра ди сво је 
игре и за ба ве, или да су при том има ли не ку озбиљ ну на ме ру, јер то, на
рав но, уоп ште не мо же мо зна ти. Али ми зна мо ово. По ме ну та ду шев на 
зби ва ња у на ма пред ста вља ју не ку збр ку жи ца или узи ца ко је нас ву ку, 
и ка ко су ме ђу соб но су прот не, ву ку нас на су прот на де ла; и на то ме се 
упра во за сни ва раз ли ка из ме ђу вр ли не и не ва љал ства.
...φύσει δὲ εἶναι θεὸν μὲν πάσης μακαρίου σπουδῆς ἄξιον, ἄνθρωπον δέ, ὅπερ 
εἴπο μεν ἔμπ ροσ θ εν, θεοῦ τι παίγνιον εἶναι μεμηχανημένον, καὶ ὄντως τοῦτο 
αὐτοῦ τὸ βέλτιστον γεγονέναι...
А бог је по при ро ди ства ри вре дан сва ке озбиљ не па жње, а чо век је, као 
што смо ма ло час ре кли, играч ка ство ре на од бо га, а то је у ства ри оно 
што је на ње му нај бо ље...

За ко ни 644 d–e, 803 c–d23

Ушав ши у Хе ра клов дом и у ње го ве гру ди, Ли са деј ству је као бо жан
ство из ду би на би ћа, на го не ћи га да, по пут лут ке на кон цу, пле ше смр то-
дав ни плес и игра смр то дав ни игро каз.

22 Прев. М. Ђу рић. 
23 Прев. А. Вил хар.
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Хе ра кло во те ло24 пред ста вља пред мет фа сци на ци је у ан тич кој умет-
но сти уоп ште, али је исто вре ме но и ам би ва лен тан сим бол нат чо ве чан ских 
мо ћи – ам би ва лен ци ја ле жи у то ме што су сви аспек ти те ле сно сти Алк ме-
ни ног си на хи пер тро фи ра ни, од ана том ско-ме та бо лич ких до рат нич ко-ру-
ши лач ких. У Еу ри пи до вом де лу, ме ђу тим, ам би ва лен ци ја по при ма осо бен 
вид јер упр кос сво јој огром но сти то над људ ско те ло вр ши низ рад њи ко је 
су са вр ше но бе сми сле не, при че му је та бе сми сле ност ис пр ва не при ме ре на 
и па ра ко мич на, а по том убиственa Сво јом хи пер тро фи ра но шћу Хе ра кле 
уто ли ко упа дљи ви је ода је ути сак лут ке на кон цу – огром не лут ке на кон цу. 
То је си ту а ци ја ко ја је пот пу но су прот на иде а лу сло бод ног чо ве ка, ко ји 
гре ши из соп стве не хи брич но сти или из не ког дру гог раз ло га, по те клог из 
ње го вог ау то ном ног од лу чи ва ња. 

Фе но мен лут ке на кон цу не ис цр пљу је се са Хе ра клом, већ се, ма ње на-
гла ше но, од но си и на бо ги њу без у мља. Иа ко за др жа ва са мо свест и не па да 
у бе сло ве сно ста ње, Ли са не ма сло бо ду де ла ња ни ти пра во од лу чи ва ња, о 
че му упе ча тљи во све до чи ди ја лог са Ири дом. Он то ло шки по ре дак та ко се, 
у овој дра ми, от кри ва као над ред ни, хи је рар хи зо ва ни, низ лу та ка на кон цу, 
од ко јих ни јед на не по се ду је ау то ном ност, али не под ле жу све хе те ро ном-
но сти у истом сте пе ну. Од го вор ност за зло чин та ко се раз де љу је ме ђу ни зом 
лу та ка на кон цу и пре но си ка све уз ви ше ни јим и уда ље ни јим бо жан ским 
сфе ра ма. 

За хва љу ју ћи пла то нов ским он то ло шким ме ра ма Еу ри пи до ва тра ге-
ди ја се по ја вљу је као ме сто драм ског кон тем пли ра ња но ве ан тро по ло шке 
ви зи је, ко ја, за раз ли ку од еп ске, ес хи лов ске и со фо клов ске, у чо ве ку не ви ди 
де лат но би ће огра ни че них мо ћи, ко је жи ви у илу зи ји да се по сво јим до ме-
ти ма мо же так ми чи ти са оно стра ним си ла ма, већ па сив но би ће ла жних мо ћи, 
ко је жи ви у илу зи ји да је спо соб но да истин ски де ла, док је за пра во ка дро 
са мо да игра на бо жан ском кон цу. За уз врат, ње го ва ви ност и од го вор ност 
се раз гра ђу ју и раз де љу ју ме ђу ви шим би ћи ма, та ко да чо ве ку оста је са мо 
део бре ме на кри ви це.

2. језикаПукијек...У тра ге ди ји о Алк ме ни ном си ну, бо жан ско де ло ва ње 
у све ту смрт ни ка, као и са мо бо жан ско по сто ја ње, при ка за ни су у све тло сти 
фа бу ла тив них до га ђа ја, али су и пред мет не по сред них, екс пли цит них и, у 
исти мах, ра зно знач них ис ка за, та ко да се бе се ђе ње о бо жан стви ма или 
теоло ги ја мо же пре по зна ти као јед на од до ми нант них те мат ских ни ти овог 
де ла. Ис ка зе ко ји на раз не на чи не пре и спи ту ју хе лен ски пан те он ка зу ју 
Ам фи три он, хор, Те зеј и сам про та го ни ста. 

24 То те ло, ка же Брук Холмс, за пре ма сре ди ште по зор ни це, са сво јим „огром ном спо-
соб но шћу за на но ше ње и тр пље ње бо ла“ (with its enor mo us ca pa city for in flic ting and suf fe ring 
pain – Hol mes 2008: 252), али по сто ји и ње го во уну тра шње те ло, као скри ве ни, де мон ски 
про стор (the in ner body as hid den, da e mo nic spa ce... – Holmes 2008: 273).
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Пр во пре и спи ти ва ње до ла зи из Ам фи три о но вих уста и од но си се на 
Зев са, ко ји се при зи ва осо бе ном, бо го бо рач ком, кле тич ком хим ном.25 Бог 
се за зи ва, али му се по том упу ћу ју оп ту жбе и за мер ке, на гра ни ци увре де, 
те епи кле за па ра док сал но пре ра ста у те о ма хиј ску бе се ду:

ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ ὁμόγαμόν σ᾽ ἐκτησάμην,
μάτην δὲ παιδὸς κοινεῶν᾽ ἐκλῄζομεν:
σὺ δ᾽ ἦσθ᾽ ἄρ᾽ ἥσσων ἢ ‘δόκεις εἶναι φίλος.
ἀρετῇ σε νικῶ θνητὸς ὢν θεὸν μέγαν:
παῖδας γὰρ οὐ προύδωκα τοὺς Ἡρακλέους.
σὺ δ᾽ ἐς μὲν εὐνὰς κρύφιος ἠπίστω μολεῖν,
τἀλλότρια λέκτρα δόντος οὐδενὸς λαβών,
σῴζειν δὲ τοὺς σοὺς οὐκ ἐπίστ ασαι φίλους.
За луд смо, Зев се, исту же ну де ли ли, за луд оче ви истом де те ту би ли. По
ка зао си да ма ње си одан но се чи ни ло. Ја, смрт ник, вр ли ном над ма ших 
те бе, бо га сил ног јер из дао ни сам де цу Хе ра кло ву. Знао си да кри шом у 
туђ се кре вет уву чеш, где ни ко те звао ни је и ту ђу да спо пад неш же ну: 
а сво је дра ге да шти тиш не умеш!

Хе ра кле 339–34626

Оп ту жбе Алк ме ни ног му жа оста ју у до ме ну етич ког, где је Ам фи три он 
не при ко сно вен јер је Зевс оскр на ви тељ ње го ве брач не по сте ље, а ка те го ри-
ја око ко је се усред сре ђу ју је фи ли ја, при ја тељ ство у љу ба ви, ка кво тре ба 
да по ве зу је срод ни ке. Нај ви ши бог по ка зу је мо рал ну не до стат ност јер ни је 
фи лос пре ма они ма ко ји ма ду гу је при ја тељ ство у љу ба ви сто га што су му 
по том ци. Вр ху нац Ам фи три о но ве бо го бо рач ке мо ли тве је сте ал тер на тив на 
оп ту жба: или за не у кост – не у ме шност – не спо соб ност, што би би ли срп ски 
ко ре ла ти за упо тре бље ни по јам ἀμαθεία, или за уро ђе ну не пра вед ност од-
но сно не пра вед ност по при ро ди: 

ἀμαθής τις εἶ θεός, ἢ δίκαιος οὐκ ἔφυς.
Или си бог не ки не ук, или већ по при ро ди ни си пра ве дан.

Хе ра кле 347

Иза ал тер на тив не оп ту жбе раш чи та ва се ми сао о дво стру кој илу зи ји 
ко ју смрт ни ци га је у по гле ду бо го ва: илу зи ја о бо жан ској све мо ћи и илу зи ја 
о бо жан ској пра вед но сти. 

Нео бич ну кри ти ку бо жан ске прав де из но си хор (655‒672), из ла жу ћи 
фан та зма го рич ну же љу да бо го ви учи не људ ску вр лост и не вр лост ви дљи-
вом. Ви дљи ви знак вр ло сти, φανερὸν χαρακτῆρ᾽ ἀρετᾶς (659), би ла би трај на 

25 Ви ше о кле тич кој хим ни као при ви ле го ва ној фор ми мо ли тве у књи жев но сти в. 
Pul leyn 1997: 27‒29. Ам фи три он ће Зев са за зва ти још јед ном, ре чи ма у ко ји ма је им пли цит но 
при сут на кри ти ка, али ко је се ипак мно го ви ше укла па ју у тра ди ци о нал ни мо дел кле тич ке 
хим не (Хе ра кле 498‒501).

26 Прев. Г. Ма ри чић – Л. Ца ре вић.
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мла дост, јер би уме сто у ста рост вр ли љу ди за ко ра чи ва ли у но ву мла до. Кроз 
ире ал ну же љу при ка зу је се ре ал на не про зир ност људ ског би ћа: не по сто ји 
ви дљи ви знак, φανερὸς χαρακτῆρ, би ло вр ло сти, би ло не вр ло сти. Ствар ност је 
сто га ну жно не си гур на и не по сто ја на, а при вид јој увек из но ва пре ти. Бо жан-
ства су им пли цит но оп ту же на за та кво ста ње све та, али су, та ко ђе им пли-
цит но, про гла ше на за ко смо го ниј ске и ан тро по го ниј ске си ле: са мо што ни 
чо век ни уни вер зум ко ји су ство ри ли ни су до стат ни, нек мо ли са вр ше ни. 

Про та го ни ста тра ге ди је у три ма ха ће по ди ћи глас по во дом ра зних 
аспе ка та бо жан ског де ла ња (sCHlesier 1985: 18). Ка да са мо у би лач ки чин заме-
ни реч ју, Хе ра кле нај пре би ра да про зо ве бо жан ски по ре дак, у те о ма хиј ском 
ис ка зу упу ће ном Хе ри27. Те о ма хи ја по том усту па ме сто лич ној те о ди це ји, 
у раз го во ру са Те зе јем, а по том и лич ној те о ло ги ји у ко јој се кон стру и ше 
дру га чи је – са мо до вољ но и са мо свр хо ви то бо жан ство, ко је је у рас ко ра ку 
са мно гим де ло ви ма фик ци о нал не ствар но сти. Ме ђу три Хе ра кло ва ис ка за 
упли ће се Те зе је ва бо го бо рач ка бе се да. 

Оп хр ван гри жом са ве сти на кон што је убио соп стве ну по ро ди цу, Алк-
ме нин син оштри цу оча ја ња пре у сме ра ва са се бе са мог на бо ги њу Хе ру. 
Оп ту жба се за вр ша ва пи та њем ко је не оспо ра ва бо ги њи но по сто ја ње, али 
оспо ра ва њен култ – а култ олим пских бо жан ста ва је нај ва жни ји дру штве-
ни аспект хе лен ске ре ли ги о зно сти и је дан од те ме ља по ли сног иден ти те та28:

τοιαύτῃ θεῷ
τίς ἂν προσεύχοιθ ;̓
Ко би се та квој бо ги њи мо лио?

Хе ра кле 1307‒1308

У окви ру уте ши тељ ског ди ја ло га ко ји са при ја те љем за по де ва, 
као ар гу мент про тив ка ја ња и са мо о кри вља ва ња Те зеј на во ди амо-
рал но по на ша ње бо го ва (1314‒1321). Бо го ви су, да кле, етич ки ан ти и-
де а ли, али Те зеј их ипак тре ти ра као уз о ре за људ ско по на ша ње:29 сто-
га се етич ки си стем об ру ша ва. Ни је, ме ђу тим, реч о бо го ви ма по се би, 
већ о бо жан стви ма ка ко се опи су ју у ре чи ма пе сни ка, ако ни су ла жне, 
ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευ δεῖς λόγοι (1315). Атин ски краљ оста вља от шкри-
ну та вра та за мо тив по ет ске ла жи, ко ји се мо же пра ти ти од Те о го ни је 
(27‒28), док по ет ске ла жи о бо го ви ма на бли став на чин об ја вљу је Пин дар 

27 Уз Хе ру, Хе ра кле про зи ва и бо ги њу суд би не и слу ча ја, Ти хе – „ви дим да чо век мора 
би ти роб Ти хе“ – 1357. Ово бо жан ство се по ми ње и у сти хо ви ма 203 и 1396, као и у тра ге ди-
ја ма Орест (418) и Бак хант ки ње (366). За ни мљи во је да се по јам у Хе ра клу, пре епи фа ни је 
Ли се (203), ја вља у истом сми слу као код Ту ки ди да (2.41‒42) – као пре пу ште ност бор ца 
срећ ном/не срећ ном слу ча ју у жа ру бор бе.

28 Сва ки по лис има са мо свој не култ не ва ри ја ци је. Уп. yunis 1988.
29 Те зе јев ис каз на ла зи бли ску па ра ле лу у ре пли ци але го риј ског ли ка Не пре вед не 

бе се де, из аго на Ари сто фа но вих Обла ка или Об ла ки ња (пре ма М. Ђу ри ћу) (1077‒1082).
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у Пр вој олим пиј ској оди (28‒34)30. Вра та ће ши ром отво ри ти Те зе јев 
са го вор ник, на гла ша ва ју ћи, ме ђу тим, не пу ки але тич ки, већ и етич ки 
ка рак тер по ет ских ла жи. Оста ју ћи при сво ме осе ћа ју кри ви це и оча ју, 
Хе ра кле, на и ме, из но си дру га чи ју ви зи ју: бо жан ства ни су етич ки анти-
и де а ли, он не ве ру је у „ре чи пе сни ка“, ко је не ма ју у се би траг над људ-
ског да ха, у скла ду са увре же ном иде јом ин спи ра ци је (в. ПилиПовић 
2005: 92–95), већ су δύστηνοι, јад непро кле тезле ху де:

ἐγὼ δὲ τοὺς θεοὺς οὔτε λέκτῤ  ἃ μὴ θέμις
στέργειν νομίζω, δε σμά τ̓  ἐξάπτειν χεροῖν
οὔτ̓  ἠξίωσα πώποτ̓  οὔτε πείσομαι,
οὐδ᾽ ἄλλον ἄλλου δε σπότη ν πεφυκέναι.
δεῖται γὰρ ὁ θεός, εἴπερ ἔστ̓  ὀρθῶς θεός,
οὐδενός: ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι.

Ја не сма трам да се бо го ви ода ју љу ба ви 
у по сте љи не до зво ље ној, нит᾽ сам том да 
ру ке оки ва ју и јед ни дру ги ма го спо да ри по ста ју
до сад ве ру по кла њао ни ти ћу ве ро ва ти. 
Јер бо жан ству ни шта не тре ба, ако је пра во
бо жан ство; то су зле ху де ре чи пе снич ке.

Хе ра кле 1341‒1346

Кри ти ка зле ху дих ре чи пе снич ких за пра во по ста је те о ди цеј ски ис каз 
ко ји, тач ку по тач ку, по би ја Те зе јев те о ма хиј ски опис бо жан ске ег зи стен-
ци је као обе ле же не пре љу бом (Те зе јев ис каз 1316‒1317, Хе ра кло во по би ја ње 
1341‒1342), ме ђу соб ним ве зи ва њем у лан це и ти ран ским од но сом (Те зе је ва 
тврд ња 1317‒1318, Хе ра кло во по би ја ње 1342‒1344). Из ве сно је да се раз ли-
ку ју бо жан ства ка ко их ви ди Те зеј и бо жан ства ка ко их ви ди, у овом ча су, 
Хе ра кле: при ка зу ју се две сли ке бо го ва. Док Те зе је ва сли ка сто ји у скла ду 
са књи жев ним па ра диг ма ма, Хе ра кло ва раз ли ку је бо жан ства ко ја по сто је 
у зле ху дим ре чи ма пе сни ка и пра во бо жан ство ко је по сто ји по се би. За пра во 
по сто је ви ше од две сли ке бо го ва, као што по ка зу ју ра ни је Хе ра кло ве ре чи. 
Те о ло шки ис ка зи ове тра ге ди је не са мо да про бле ма ти зу ју, не го умно жа ва ју 
на чин бо жан ског по сто ја ња. У јед ној ис тој фик ци о нал ној ствар но сти, шта-
ви ше у го во ру јед ног истог фик ци о нал ног ју на ка, бо жан ска би ћа мо гу би ти 
ви ђе на као са свим раз ли чи та.

Ка ко, у тек сту ал ном окру же њу ове тра ге ди је, схва ти ти Хе ра клов ис каз 
о са мо до вољ ном пра вом – истин ском бо жан ству, ко ме ни шта ни је по треб но 
(1345‒1346)? Ка ко га по ми ри ти са пер цеп тив ним и деј стве ним епи фа ни ја ма у 

30 С об зи ром на то да је Хе ра кле, иа ко све при су тан у хе лен ској по е зи ји по чев од Или
ја де, по себ но пред мет ди вље ња као вр хун ско оства ре ње аре те у Пин да ро вим епи ни ки ја ма 
(Тре ћа олим пиј ска 3.44-45, Де ве та пи тиј ска 87, Пр ва не меј ска 31‒34, Тре ћа не меј ска 21), 
мо же би ти ре чи о циљ ној и ин тен ци о нал ној ин тер тек ту ак сту ал ној ве зи. 
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дра ми? Раз не мо гућ но сти по сто је, мо гу би ти раз ви ја не, бра ње не и по би ја не,31 
а по себ ну при влач ност има за ни мљи ва и кон зи стент на ана ли за Мај кла Ха-
ле ра на ко ја ис каз пре по зна је као гор ку иро ни ју32 (Halleran 1986: 177‒178). 
У на по ру ка уо ча ва њу се ман тич ког зра че ња овог ди сти ха, на мом чи та лач-
ком хо ри зон ту ис кр са ва, ме ђу тим, дво стру ки пут, чи ја оба кра ка свој сми-
сао цр пу и из тек ста и из идеј ног кон тек ста, а су сти чу се и ра зи ла зе је дан са 
дру гим у ви брант ној нео д луч но сти: Хе ра кло ве ре чи пред ста вља ју про цеп ка 
пра вој исти ни фик ци о нал ног све та и, исто вре ме но, али не сли ве но, пред ста-
вља ју са мо об ма њу ју ћу кон струк ци ју.

У Хе ра кло вим ре чи ма се мо же угле да ти про цеп ка пра вој исти ни фик-
ци о нал ног све та, у он то-те о ло шком по гле ду. Еу ри пи до во де ло се от кри ва 
као тра ге ди ја ко ја, бла го да ре ћи ни зу са мо о гле да ју ћих по вр ши, умно жа ва 
сво је сми сло ве, а ди стих о зло срећ ним ре чи ма пе сни ка мо же би ти са гле дан 
као јед но од та квих ау то ре флек сив них огле да ла. Ако се са ма дра ма ко ју чи-
та мо убро ји у зло срећ не ре чи пе снич ке (Foley 1985: 200), ме ђу њи ма се из два-
ја по са мо све сти ко ју ис ка зу је на ис тан чан на чин. 

„Ре чи [смо] са мо...“ „ἔπεα μόνον...“ (112) пе ва хор у ула зној пе сми Хе ра
кла, не по сред но има ју ћи на уму сво ју ста рост и фи зич ку не моћ, јер хор има 
иден ти тет те бан ског стар ца, Ам фи три о но вог вр шња ка, умом сна жног, али 
те лом пре сла бог да би узео уче шћа у те гоб ним до га ђа ји ма ко ји му се од ви-
ја ју пред очи ма. Де ле ћи не моћ хо ра, и Ам фи три он, Хе ра клов смрт ни отац, 
ре ћи ће „ни шта ни сам до је зи ка пу ки јек“ „οὐδὲν ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον“ 
(239). Раз бре ме ње ни свог не по сред ног кон тек ста, ови ис ка зи мо гу, ме ђу тим, 
има ти и мно го ши ре зна че ње. „Ре чи са мо...“ и „је зи ка пу ки јек“ мо гу би ти 
опис но вог од но са из ме ђу по ет ског је зи ка тра ге ди је и ње ног са крал ног са-
др жа ја – од но са по ко ме се ово Еу ри пи до во де ло из два ја у це ло куп ном тра-
ге ди о граф ском кор пу су. Ле по та и звуч ност по ет ског из ра за мо жда за ме њу-
ју он то ло шку ис пра жње ност бо го ва око ко јих се пле те тра гич ка фа бу ла. 
Упр кос бо жан ским ли ко ви ма ко ји ма дра ма да је реч и упр кос мње њу смрт-
них ли ко ва, Хе ра кло ва ве ра у је ди но пра во, са мо до вољ но бо жан ство мо же 
би ти схва ће на и као исти на овог фик ци о нал ног све та. Олим пски пан те он, 
ма ко ли ко био при су тан у све сти свих жи те ља ове тра ге ди је, ни је при ка зан 
као ства ран на нео по зив на чин. Иа ко и Ам фи три он и Хе ра кле, а до не кле и 

31 С. Ис цр пан пре глед свих де вет ло гич ки мо гу ћих ре ше ња, уз ар гу мен та ци ју за и 
про тив до но си С. Е. Ло ренс (lawrenCe 1998).

32 Ха ле рен ис ти че да то што је го вор тра гич ког ли ка иро ни чан у све ту дра ме не зна чи 
да Хе ра кло ве ре чи не ма ју не за ви сну вред ност и да не оства ру ју ефе кат на пу бли ку, осо би-
то у кон тек сту пре вред но ва ња бо жан ског ста ту са и те о ди це је, че му је по све ћен зна тан део 
драм ског тек ста. На до ве зу ју ћи се на упе ча тљи ве ре чи Ал би на Ле ски ја да је „ша ре на за ве са 
ми та за тре ну так по це па на“ (Ле ски 1995: 282), Ха ле рен раз ви ја ме та фо ру твр де ћи да се тка-
ни на те за ве се на ви ше ме ста већ ис та њи ла, у ра ни јем то ку дра ме, а на ро чи то у два Ам фи-
три о но ва обра ћа ња Зев су (339‒347 и 498‒502), а за тре ну так се за ви ри ло и иза те за ве се – кад 
су на не бе си ма при ка за не Ири да и Ли са – Halleran 1986: 179.



580

хор, из ра жа ва ју уве ре ње у Зев со во очин ство (339–346, 1308–1309), не ма до-
ка за за то, као ни за са мо Зев со во по сто ја ње. 

Као злeхуде ре чи пе сни ка или као је зи ка пу ки јек мо гу би ти схва ће ни 
и сти хо ви ко ји ма је опи са на пер цеп тив на епи фа ни ја на не бу, а ти ме и по то ња 
деј стве на епи фа ни ја у Хе ра кло вом би ћу. Две бо ги ње мо гу би ти са мо при-
ви ђе ње хо ра – што до зво ља ва Еу ри пи дов из бор ре чи фа зма, ко ја мо же бити 
про ту ма че на не у зна че њу чу до ви ште, већ у зна че њу при ка за, при вид. Че до-
мор ство и же но мор ство ко ја је Хе ра кле по чи нио сто га мо гу би ти по сле ди ца 
ње го вог ау то ге ног без у мља. Бо жан ство по сто ји, али ти ме што је кон ци пи-
ра но као са мо до вољ но, оно је не ан га жо ва но у све ту љу ди и не ма уплив у 
де ла ње смрт ни ка. У он то-те о ло шком реч ни ку, та ква ви зи ја бо жан ства би ла 
би бли ска фи ло зоф ском хе но те и зму или хи је рар хиј ском пан те и зму.33

Та ко раш чи та на тра ге ди ја има сво је ме сто у кон тек сту идеј не бор бе 
про тив ан тро по морф но сти бо го ва – бор бе којa се мо же пра ти ти од Ксе но-
фа на,34 по том Хе ра кли та, ни за со фи ста, осо би то Про та го ре,35 Про ди ка и 
Ди ја го ре, до Пла то на. Хе ра клов ис каз се по себ но мо же укло пи ти у онај 
идеј ни ток ко ји оспо ра ва ан тро по па тиј ску пред ста ву бо жан ских би ћа, a 
eурипидовска сли ка са мо до вољ ног бо жан ства је ве ли ка ан ти ци па ци ја пла-
то нов ског са мо до вољ ног бо га-ко смо са, опи са ног у Ти ме ју (34а–c).

Хе ра клов ис каз о са мо до вољ ном бо жан ству мо же се, ме ђу тим, схва-
ти ти и као са мо об ма њу ју ћа, те о ло шка, кон струк ци ја чи ји се пу ни ји сми сао 
от кри ва кроз ве зу са са мо у би ством, за ко јим ве ли ки хе рој ис ка зу је же љу, 
али га не ће по чи ни ти. Дра го цен по моћ ник у раш чи та ва њу те ве зе мо же 
би ти ком па ра тив ни осврт на Со фо кло вог Ајан та. По зло ми сле ном упли ву 
бо го ва, Хе ра кле при зи ва ову Со фо кло ву тра ге ди ју, у ко јој деј стве на епи фа-
ни ја Ате не до во ди до одва ја ња Ајан то ве пер цеп тив не ствар но сти од ствар-
но сти свих оста лих ста нов ни ка драм ског све та – и ли ко ва, и хо ра, и гле дала-
ца (Ајант 51–95). Деј ство ва ње со во о ке бо ги ње је ам би ва лент но јер, во де ћи 
Ајан та у са мо у би ство, од ње го ве осве те спа са ва Оди се ја, Ага мам но на и 
Ме не ла ја. Обе деј стве не епи фа ни је, и Ли си на и Ате ни на, упр кос раз ли ка ма, 
но се по ру ку о он то ло шкој сла бо сти чо ве ка, ко ји је не са мо смр тан већ и не-
мо ћан ка ко у уну тра шњем све ту соп стве не пси хе, та ко и у екс трап си хич кој 
ствар но сти, јер чо ве ко ва уте ме ље ност у оба та про сто ра, у ко ји ма увек си-
мул та но бив ству је, по чи ва на чвр сти ни ве зе ко ју мо ра не пре ста но да ус по-
ста вља и одр жа ва ме ђу њи ма – по чи ва на ме ђу зе мљи ко јом их по ве зу је. 
Упра во са том ме ђу зе мљом, са пер цеп ци јом ко ја је сред ство спо ра зу ме ва ња 
из ме ђу спо ља шњо сти и уну тра шњо сти људ ског би ћа, по и гра ва се и бо ги ња 
му дро сти, у Со фо кло вој дра ми, и бо ги ња без у мља, у Еу ри пи до вој.

33 На ста нак и ево лу ци ју оба ова ми са о на прав ца у пре со крат ској фи ло зо фи ји при ка-
зу је Вер нер Је гер (Је гер 2007). 

34 Ксе но фан – фраг мен ти А 23 DK, А 32 DK, B 11 DK. 
35 Про та го ра В 4 DK: О бо го ви ма не мо гу зна ти ни да је су ни да ни су ни ти ка кви су по 

об ли ку. Мно го што шта, на и ме, спре ча ва спо зна ју: (њи хо ва) не по јав ност и кра так жи вот 
чо вје ков (diels 1983: 2.245).
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Уме сто да, по пут Ајан та, по чи ни са мо у би ство, Еу ри пи дов хе рој кон-
стру и ше соп стве но бо жан ство. Кон стру и са ње бо жан ста ва је ми сао ко ја уне-
ко ли ко при па да ду ху вре ме на: то се кон стру и са ње при пи су је по зна тим пе-
сни ци ма (Хе ро дот 2.53) или не по зна тим за ко но дав ци ма, као у фраг мен ту 
Си зи фа (DK 88.B 25), тек сту ко ји је плод исте епо хе, али чи је је ау тор ство 
не си гур но. Тво рац би, по Сек сту Ем пи ри ку, био Кри ти ја, Пла то нов ујак, 
Со кра тов уче ник и атин ски по ли ти чар, пред вод ник ти ра ни де Три де се то ри це, 
а по Ае ти ју (Aëtius) сам Еу ри пид.36 По Си зи фу,37 бо жан ства су кон струк ти 
чи је из у ме ће пред ста вља дру ги ста диј у пре ла ску чо ве чан ства из ста ња 
бе сти јал но сти у ста ње ци ви ли зо ва не ко ег зи стен ци је – пре ла ску чи ји је први 
ста диј био про на ла зак за ко на:

...τηνικαῦτά μοι δοκεῖ
<πρῶτον> πυκνός τις καὶ σοφὸς γνώμην ἀνήρ
<θεῶν> δέος θνητοῖσιν ἐξευ ρεῖν, ὅπως
εἴη τι δεῖμα τοῖς κακοῖσι, κἂν λάθρᾳ
πράσσωσιν ἢ λέγωσιν ἢ φρονῶσί <τι>. 

...та да је, ка ко се ме ни чи ни,
ис пр ва не ки лу кав и му дар чо век из у мео
за смрт ни ке страх од бо го ва –
ка ко би пре пла шио зло чин це, би ло да не де ла чи не
тај но, би ло у ре чи ма, би ло у ми сли ма.

Фраг мент Си зи фа 9-15

Ка ко су бо го ви кон стру и са ни као све ви де ћа и све зна ју ћа би ћа (νόῳ τ᾽ 
ἀκούων καὶ βλέπων, φρονῶν τε καὶ / προσέχων τε ταῦτα καὶ φύσιν θείαν φορῶν 
– 18–19), ни јед но не по чин ство им не ће оста ти не по зна то, те по бу ђу ју све про-
жим ни страх. Си зи фов ска кон цеп ци ја је са вр ше но ате и стич ка38 и бо го ве 
пре до ча ва као про из во де чо ве ко ве до ми шља то сти, прак тич не ин те ли ген-
ци је и мо ћи убе ђи ва ња:

οὕτω δὲ πρῶτον οἴομαι πεῖσαί τινα
θνητοὺς νομίζειν δαιμόνων εἶναι γένος.

Та ко је ис пр ва не ко, ми слим, убе дио 
смрт ни ке да по ве ру ју ка ко род бо го ва по сто ји. 

Фраг мент Си зи фа 41–42

36 Ако би ау тор био Кри ти ја, фраг мент би пред ста вљао дис курс са мо га Си зи фа из 
дра ме о ко јој се ни шта по у зда но не зна, а ако би ау тор био Еу ри пид, фраг мент би по ти цао 
из са тир ске игре при ка за не 415. го ди не, у окви ру те тра ло ги је са тра ге ди ја ма Алек сан дар, 
Па ла мед и Тро јан ке.

37 Фраг мент бро ји 42 јам пска три ме тра а за бе ле жио га је Секст Ем пи рик, Adver sus 
Mat he ma ti cos 9.54.

38 Ви ше о то ме: kaHn 1997.
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Ис ка зи ра су ти на ви ше ме ста у Хе ра клу ни су ате и стич ки, већ те о ма хиј-
ски, те о ди цеј ски и те о ло шки. На по се бан на чин, ме ђу тим, хе рој ове тра ге ди је 
кон стру и ше соп стве ног бо га, што чи не и за ко но дав ци у фраг мен ту Си зи фа. 
Хе ра кло ва кон струк ци ја има дру га чи ји сми сао, ко ји не ле жи у оп стан ку и 
мо рал ном на пре до ва њу људ ске за јед ни це, већ у то ме да се из гра ди ин ди-
ви ду ал но ме сто ак си о ло шке ста бил но сти, да се утвр ди соп стве на вред но сна 
тач ка ослон ца. Та вред но сна тач ка ослон ца, ме ђу тим, по се ду је бив стве ност 
са мо у Хе ра кло вом уну тра шњем, мен тал ном уни вер зу му и пред ста вља но ви 
вид са мо об ма не – ко ја је дру га чи ја од оп се не у ко ју га је сур ва ла Ли са, али 
ипак оста је у сфе ри илу зи је и у рас ко ра ку са (фик ци о нал ном) ствар но шћу. 
Хе ра кле ства ра свог, са мо до вољ ног и са мо свр хо ви тог, бо га у ко га ве ру је. У 
зло срећ ном хе ро ју та ко се ста па ју до ми шља ти за ко но дав ци Си зи фа и њи-
хо ви на ив ни по да ни ци: сто га је Еу ри пи до ва тра ге ди ја пси хо ло шки не у по-
ре ди во ис тан ча ни ја од ано ним ног фраг мен та. 

Те зе јев го вор та ко оства ру је уте ши тељ ску функ ци ју на нео че ки ван на-
чин. Ње го ве ре чи не по бу ђу ју у Хе ра клу пред ви ђе ну ре ак ци ју, не го има ју 
из не на ђу ју ћи пси ха го гиј ски ефе кат: на во де хе ро ја да уоб ли чи и вер ба ли зу је 
сли ку иде ал ног – исти ни тог и са мо до вољ ног – бо жан ства чи је по сто ја ње 
уно си сми сао и у ње го ву лич ну ег зи стен ци ју. За хва љу ју ћи то ме, хе рој на ста-
вља да жи ви у ви ше стру ко не по сто ја ном све ту. Као што се не сре ћа ко ја је 
Хе ра кла сур ва ла у ег зи стен ци јал ни по нор од и гра ва, по пут смр то дав ног игро-
ка за, на ње го вој уну тар њој, ин тра мен тал ној, по зор ни ци, та ко се и ми сао 
ко ја ће га очу ва ти у жи во ту зап ти ва у гра ни це ње го вог уну тар њег, ин тра-
мен тал ног, про сто ра. 

Ако су Хе ра кло ве ре чи исто вре ме но и про цеп ка пра вој исти ни фик-
ци о нал ног све та и са мо об ма њу ју ћа кон струк ци ја ко ја га одр жа ва у жи во ту, 
он да је по јам исти не по стао – ви бран тан, тре пе рав. Дво стру ки хер ме не у-
тич ки пут се ра чва, ње го ва два кра ка се ра зи ла зе, а ипак, па ра док сал но, то 
оста је исти пут иа ко не иде истом пу та њом. Пут и пу та ња се не по кла па ју. 
Иа ко се две пу та ње ра зи ла зе, хер ме не у тич ки пут је це ло вит: ана ли зом зна-
че ња јед ног ис ка за, ко ји от кри ва не са мо са свим лич ну, не го и тре нут ну те о-
ло ги ју глав ног ју на ка, во ди ка уви ду о све у куп ној ви зи ји бо жан ског у Хе ра клу. 

3. закључак. Кроз хер ме не у тич ку ана ли зу бо жан ског при су ства, у виду 
пер цеп тив них и деј стве них епи фа ни ја, че му је по све ћен пр ви део огле да, 
от кри ва се са мо свој но схва та ње чо ве ка и ње го ве бив стве но сти ко је Еу ри пид 
пре до ча ва у Хе ра клу, док се схва та ње бо жан ства и ње го ве бив стве но сти раз-
от кри ва кроз хер ме не у тич ку син те зу ра зно знач них те о ло шких ис ка за ко ји 
прот ки ва ју де ло, че му је по све ћен дру ги део огле да. 

Раз бре ме њен, ве ли ким де лом, кри ви це за сво ја не де ла чо век је бо жан-
ска играч ка. Шта је, ме ђу тим, бо жан ско? Дво стру ки хер ме не у тич ки пут ка 
зна че њу кључ ног те о ло шког ис ка за, Хе ра кло вих ре чи о је ди ном истин ском 
бо жан ству, до вео је до уви да да се исти на о бо го ви ма рас та па. Ако бо жан-
ства по сто је, њи хо во деј ство ва ње је и имо рал но и ра зо ри тељ ско. Драм ски 
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дис курс на ме ће ана ло ги ју из ме ђу људ ске и бо жан ске од го вор но сти, што 
во ди за кључ ку да се бо го ви и бо ги ње мо гу ме ри ти смрт нич ким ме ри ли ма 
а та да су по чи ни те љи нај го рих зло чи на – што, у са мо о гле да њу, осве до ча ва 
са мо де ло ко је чи та мо. Ако су бо жан ства уи сти ну кон струк ти, он да су сред-
ство ко јим љу ди нај ра зор ни је де ло ве сво га би ћа екс те ри о ри зу ју, из два ја ју 
из сли ке се бе, ima go sua, и уме шта ју у сли ку дру гог, ima go alia. Ка ко је у тра-
ге ди ји при мар на мо жда чак и је ди на дру гост чо ве ка, у он то ло шком сми слу, 
бог, то се оно уни шти тељ ско уме шта у сли ку бо га, ima go dei. У сво јој ве ли-
чан стве ној уме шно сти, Еу ри пид та ко не што ни ти го во ри, ни ти са кри ва, већ 
са мо на го ве шта ва39. И за ко ра чу је ка спо зна ји да по сто је ви ше стру ке ствар-
но сти, спо зна ји ко ја се у тра ге ди ји о Алк ме ни ном си ну по ка зу је у за го нет ној 
дис хар мо ни ји, не до зво ља ва ју ћи нам да сим бо лич ки за тво ри мо ово де ло. 
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Je le na N. Pi li po vić

DEA EX PRO FUN DIS. 
DI VI NE AC TION IN EU RI PI DES’ HE RAC LES

S u m  m a r y

The tra gedy de di ca ted to He rac les’ let hal in sa nity stands out wit hin Eu ri pi des’ 
pre ser ved opus for its spe cial di vi ne in flu en ce on dra ma tic fic ti o na lity, as well as for its 
ex pli cit and di ver se the o lo gi cal di sco ur se which in ter we a ves the am bi va lent re la ti on ship 
of po e try and phi lo sophy in the la te clas si cal age of At he nian cul tu re. Both the phe no-
me non of di vi ne ac tion in the world of mor tals and the phe no me non of di vi ne exi sten ce 
it self are thus pas sed thro ugh dif fe rent prisms and an no un ced in dif fe rent lights. The 
com plex in tert wi ning of the per cep ti ve and amorp ho us epip hany be gins with the ap pe-
a ran ce of a di vi ne mes sen ger Iris and the god dess of in sa nity, Lyssa, in he a ven, fun cti-
o ning as dei ex mac hi na in the cen ter of the plot, and has no pa ral lel in the gre at tra ge-
di o grap her’s work. The unu sual dra ma tur gi cal pro cess bran ches out when the god dess 
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of in sa nity en ters the in si de of He rac les’ be ing in or der to act from it as a de ity from the 
depths, dea ex pro fun dis, whe reby all the he ro’s cri mes be co me her amorp ho us epip ha-
ni es. In a her me ne u tic ef fort, thro ugh a pa limp se stic re a ding of a num ber of an ci ent texts, 
the pa per ex plo res the com plex vi sion of the di vi ne that Eu ri pi des exu des in He rac les 
and its im por tan ce for the uni ver se of this tra gedy as well as for the tra gic phe no me non 
in ge ne ral.
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ОД АН ТИ КЕ ДО РАЗ ОТ КРИ ВА ЊА ЗА БО РА ВА БИВ СТВА

Рад је по све ћен пи та њу пе снич ког пре вла да ва ња об ли ка ми-
шље ња ко је сво је ко ре не ву че из ан ти ке, а за вр ша ва се ме та фи зич-
ким си сте ми ма 18. и 19. ве ка. На тра гу пре и спи ти ва ња ми то ло шких, 
пе снич ких и фи ло зоф ских обра за ца ан ти ке и не мач ког пе сни штва 
18. и 19. ве ка, по себ но у де лу Ге теа и Хел дер ли на, да је се од го вор 
на пи та ње на ко ји на чин су пре со кра тов ци, Ге те, Хел дер лин и Ниче 
при пре ми ли пут за пред сто је ћу Хај де ге ро ву фи ло зоф ску ми сао ко ја 
је у зна ку он то ло шке ди фе рен ци је и пре вла да ва ња око шта лих ме-
та фи зич ких ма три ца и на ко ји на чин је Хај де ге ро ва фи ло зо фи ја 
утр ла пут по то њим, пре све га пост мо дер ни стич ким по е ти ка ма и 
пе сни штву.

Кључ не ре чи: пре со кра тов ци, Ге те, Хел дер лин, Ни че, Хај де гер, 
пе сни штво, фи ло зо фи ја.

Пре ма пе ла шком ми ту о ства ра њу (на стан ку, пра по че лу) све та, Еу рино-
ма, бо ги ња свих ства ри, ве ли ка лу та ли ца или оп шти за кон, ра ђа се на га из 
Ха о са. Хо мер ски и ор фич ки ми то ви о ства ра њу све та го во ре да сви бо го ви 
и сва жи ва би ћа во де по ре кло из вре ла Оке а на, ко ји је опа сао свет, а да је 
Те ти ја би ла мај ка све ње го ве де це. Пре ма олим пском ми ту, у по чет ку свих 
ства ри Мај ка Зе мља из ди гла се из Ха о са и ро ди ла у сну Ура на. По сто је и 
два фи ло зоф ска ми та о ства ра њу све та. Пре ма пр вом, сма тра се да је пр во 
био Мрак, а да је из Мра ка ис ко чио Ха ос. Дру ги фи ло зоф ски мит ка же да 
се бог свих ства ри (за ко га се не зна ко је он био и ко га су не ки на зи ва ли 
При ро дом) по ја вио из не на да из Ха о са, одво јио зе мљу од не бе са, во ду од 
зе мље, и гор њи ва здух од до њег, а на кон што је раз дво јио ове еле мен те, 
ус по ста вио је ме ђу њи ма по ре дак ко ји вла да до да нас. Ха ос је

„без дан ко ји је по стао пре свих ства ри, ис пу њен пра ма те ри јом ма гле и 
мра ка. Из Ха о са су на ста ли Мрак и Ноћ, као и ко змич ки Ерос. Ха ос је схва-
ћен и као гру ба, без о блич на ма са, као ле ња те жи на ко ја са др жи из меша-
не за чет ке свих ства ри. У ство ре ном ко змо су Ха ос оли ча ва све у куп ност 



588

све та, про стор из ме ђу не ба и зе мље или ждре ло Под зе мља. Он је и дру ги 
прин цип по стан ка све та; сје ди њен са Та мом (Ка ли го), он је ро ди тељ 
Но ћи (Никс), Да на (Ди ес), Мра ка (Ереб) и Ва зду ха (Етер)“ (срејовић–
Цермановић-кузмановић 2004: 445).

За јед нич ка ма три ца ко ја ле жи у осно ви свих на ве де них вер зи ја ста ро-
грч ких ми то ва о на стан ку све та је сте на ста нак све та из Ха о са. Да кле, ко смос 
(све(т), ва си о на, по ре дак) на ста је из Ха о са. Ко смос и Ха ос два су фун да мен-
тал на прин ци па из чи јег ди ја лек тич ког су прот ста вља ња ста ро грч ки мит 
цр пе сна гу и „об ја шња ва“ ̓ пра по че ло ,̓ ̓ пра у зрокʼ (ἀρχή) свих ства ри. Ко смос 
као ред, по ре дак, мо гућ је и за ми слив са мо као су прот ност Ха о су (не ре ду, 
ни шта ви лу) и са овим је у од но су је дин ства су прот но сти, упра во она ко како 
Хе ра клит Ефе ски у чу ве ном фраг мен ту го во ри о „ра ту“ (πόλεμος) као оцу 
свих ства ри (марковић 1983: 84, фрг. 29). У кру гу ан тич ке ми сли и ми то логи-
је не мо гу ће је го во ри ти о на стан ку све та као ства ра њу „из ни че га“ (cre a tio 
ex ni hi lo) она ко ка ко је то пред ста вље но у хри шћан ству, па је, пре ма то ме, о 
Ха о су мо гу ће го во ри ти са мо као о ʼпо рет ку ,̓ си ли ко ја је он то ло шки су-
прот ста вље на и чи ни основ на стан ка, по сто ја ња и по и ма ња Ко смо са као 
ре да ства ри.

Пи та ње по стан ка, пра у зро ка, пра по че ла све та (ἀρχή – оно из че га све 
на ста је и у шта се све про па да њем вра ћа) основ но је и је ди но он то ло шко 
пи та ње и пре со кра тов ске ко смо ло шке фи ло зо фи је, пра фи ло зо фи је у осви ту 
европ ске ци ви ли за ци је, фи ло зо фи је за ко ју не ки пе сни ци и ми сли о ци ка жу 
да са њом по чи ње и да се са њом ујед но и за вр ша ва исто ри ја фи ло зо фи је, а 
да све по то ње фи ло зо фи је ни су ни шта дру го до по ку ша ји ту ма че ња или чак 
пу ко по дра жа ва ње ко смо ло шке ми сли ан ти ке.

„Ма ко ли ко се у то ку вре ме на за да так фи ло зо фи ји раз ли чи то од ре ђи вао, 
и ма ко ли ко се у про це су са зна ва ња са др жи на ње на ме ња ла и до пу њава-
ла, опет ће увек оста ти основ на ње на ка рак те ри сти ка да, на осно ву це-
ло куп них ем пи риј ских ре а ли те та, про ди ре у уну тра шњу есен ци ју до тле 
не по зна те при ро де, да ње ну нај о со бе ни ју, нај ду бљу и по след њу су шти-
ну ис пи та. Не ће ниг де сти ћи на крај, за со бом ће оста вља ти осве тље ни 
пут, и с ба кљом ко ја је упа ље на на све тло сти нај но ви јих по след њих 
от кро ве ња и са зна ња, тра жи ће пу та да ље нео све тље ној та ми, и не пре ста-
но отва ра ће но ве пер спек ти ве и но ве хо ри зон те, и не пре кид но на ла зи ће 
не ке но ве по след ње ре а ли те те, суп стра те, суп стан ци је. Би ће увек она 
Ге те о ва ци ка да ʼко ја увек ле ти и ле те ћи ска че, и јед на ко у тра ви сво ју 
пе сми цу пе ва .̓ И ма ко ли ко пре ва ље ни пут осве тљен био, она ће на це-
ло куп ни по зна ти ем пи риј ски ма те ри јал гле да ти као на је дан про блем 
ко ји тра жи сво је ре ше ње. А то ре ше ње би ће услов да љег ис пи ти ва ња и 
от кри ва ња. Оту да те жња у сви ма фи ло соф ским си сте ми ма да по ста ве 
је дан прин цип, да бо га ту и ле лу ја ву ме ша ви ну фе но ме на све ду на је дан 
ко рен, па на осно ву то га по ку ша ва ју да до ку че уну тра шњу при ро ду 
све та и ње го вих по ја ва“ (Ђурић 1997: 144).
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Да кле, фи ло зоф ски је за да так и јед на од фун да мен тал них ег зи стен ци-
јал них, бив стве них те жњи фи ло зо фа и пе сни ка (па чак и обич ног чо ве ка, 
ко ји у „фи ло зо фи ра њу“ ви ди са мо ис пра зно, дан губ но до ко ли ча ре ње и гу-
бље ње вре ме на) да спо зна основ ни прин цип бив ства у це ли ни, да от кри је 
пра на че ло на ко јем се те ме љи, из ко јег на ста је и из ра ста и у ко ји се про па-
да њем, али не и не ста ја њем, вра ћа све(т) у це ли ни („бив ству ју ће као бив ству-
ју ће у це ли ни“, om ne ens qua ens). За да так пе сни ка и фи ло зо фа је фа у стов ски, 
да спо зна „шта је то што у ср жи / на оку пу ва си о ну др жи“ (гете 2004: 29). 
На са мом по чет ку пр вог де ла тра ге ди је Фа уст ка же:

Авај, ко ли ко ле та ми ну
от ка ко фи ло зо фи ју, пра ва,
а са њи ма и ме ди ци ну
рев но и труд но из у ча вах!
Чак сам, на сво ју жа лост пра ву,
и бо го сло вљем пу нио гла ву.
Шта сте кох, лу да, од на у ке те?
Знам са мо оно што знао сам и пре.
Ма ги стар, чак док тор зо вем се ја,
а да ли ико ви ди и зна
да де сет већ ле та ова ко хо дам
и уче ни ке за нос во дам? –
А ви дим да ни шта не мо же мо зна ти.
То ће ми ср це ско ро раз де ра ти!
Па мет ни ји сам, до ду ше, од њих,
од све ко ли ких док то ра тих,
од ма ги ста ра, по по ва, ћа та,
од свих тих зврн до ва и за мла та;
сум ња илʼ скру пу ла ни је ме та кла,
не бо јим се ђа во ла ни ти па кла –
алʼ ме и ра дост на пу сти сва;
не уо бра зих да са зна дох шта,
да мо гу не ко га по у ча ва ти
и љу де на бо ље пре о бра жа ва ти.1

Фи ло зо фи ја од ко је се ју нак Ге те о ве дра ме дис тан ци ра, ко ју је рев но сно 
и тру до љу би во из у ча вао и од ко је ни шта ни је сте као (ни ка кво ме та фи зич ко 

1 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Ha be nun, ach! Phi lo sop hie, / Ju ri ste rei und Me di zin, 
/ Und le i der auch The o lo gie, / Dur cha us stu di ert, mit heißem Bemühn. / Da steh’ ich nun, ich 
ar mer Tor, / Und bin so klug als wie zu vor! / Heiße Ma gi ster, heiße Dok tor gar, / Und zi e he schon 
an die zehn Ja hr’ / He ra uf, he rab und qu er und krumm, / Me i ne Schüler an der Na se he rum – / 
Und se he, daß wir nichts wis sen können! / Das will mir schi er das Herz ver bren nen. / Zwar bin 
ich gesche i ter als al le die Laf fen, / Dok to ren, Ma gi ster, Schre i ber und Pfaf fen, / Mich pla gen ke-
i ne Skru pel noch Zwe i fel, / Fürc hte mich we der vor Hölle noch Te u fel – / Dafür ist mir auch al le 
Freud’ en tris sen, / Bil de mir nicht ein, was Rechts zu wis sen, / Bil de mir nicht ein, ich könnte was 
le hren, / Die Men schen zu bes sern und zu be ke hren.
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са зна ње), ни ка кво са зна ње осим оног што је знао и пре, ни је би ло ко ја или 
би ло ка ква фи ло зо фи ја ни ти фи ло зо фи ја уоп ште. Фи ло зо фи ја о ко јој је овде 
реч је у пр вом ре ду но во ве ков на, ра ци о на ли стич ка фи ло зо фи ја 17. и пр ве 
по ло ви не 18. ве ка, у чи јој осно ви је по и ма ње исти не и ствар но сти као „сла-
га ња ства ри са ра зу мом“ (ve ri tas est ada e qu a tio rei et in tel lec tus). О то ме пи ше 
Хај де гер у есе ју О су шти ни исти не:

„Оно истин ско / оно исти ни то – би ло то истин ска ствар или исти ни ти 
став – је сте оно што се сла же, оно сла га лач ко. Истин скост / исти ни тост 
и исти на зна че ту сла га ње, и то у дво ја ком сми слу: с јед не стра не, са гла-
сност ства ри с оним што се под том ства ри уна пред под ра зу ме ва, и, с 
дру ге стра не, са гла сност оног-што-се-у-ис ка зу-им а-на -ум у са ства ри. 
Ту двој ну при ро ду сла га ња на ви де ло из но си тра ди ци о нал на [научна, 
ра ци о на ли стич ка, де кар тов ска – М. Ј.] де фи ни ци ја исти не: ve ri tas est 
ada e qu a tio rei et in tel lec tus. То мо же да зна чи: исти на је ујед на че ност ства-
ри са са зна њем. Али то мо же да зна чи и: исти на је ујед на че ност са зна ња 
са ства ри. До ду ше, гор ња де фи ни ци ја обич но се да је са мо у сле де ћој 
фор му ла ци ји: ve ri tas est ada e qu a tio in tel lec tus ad rem [истина је јед на кост 
ин те лек та са ствари]. Па ипак, та ко схва ће на исти ни тост, исти ни тост 
ста ва, мо гу ћа је са мо на те ме љу истин ско сти ства ри, на те ме љу оног 
ada e qu a tio rei ad in tel lec tum [једнакос т ства ри са интелек том]. Оба пој ма 
су шти не ve ri tas-а увек има ју у ви ду ̓ упра вља ти се пре ма ...̓  и за то зами-
шља ју исти ну као ис прав ност“ (Хајдегер 2003: 164).

По чев од ре не сан се 15. и 16. ве ка па за кључ но са про све ти тељ ством 18. 
и по зи ти ви змом 19. сто ле ћа, фи ло зо фи ја као нај ви ши об лик зна ња, кра љи ца 
на у ка ко ја би по де фи ни ци ји тре ба ло да рас пра вља о са мим осно ва ма, прет-
по став ка ма са зна ња по се би, под пер ма нент ном је хе ге мо ни јом при род них 
на у ка чи ју је су шти ну у Но вом ор га но ну Бе кон пре по знао у ин дук тив ном 
ме то ду. Се ти мо се са мо сли ке на по чет ној стра ни ци Но вог ор га но на: то је 
је дре њак ко ји ис пло вља ва из Сре до зем ног мо ра и у чи јој су по за ди ни Хер-
ку ло ви сту бо ви. Але го ри ја је ја сна: на пу шта ње ан тич ког, без ин те ре сног, из 
до ко ли це и чу ђе ња про из ла зе ћег кон цеп та са зна ва ња ко смо са и пре лаз на 
но во од ре ђе ње на у ке (са зна ња) чи ја се вред ност и уте ме ље ност про це њу ју не 
на осно ву са мог са зна ња, већ на осно ву ко ри сти и учи на ка ко је са зна ње са 
со бом до но си. „Зна ње је моћ“, ре као би Бе кон. Ти ме је уте ме љен је дан праг-
ма тич ки, ути ли та ри стич ки при ступ са зна њу и на чин по и ма ња све та у чи јој 
осно ви је став: не што је вред но са мо уко ли ко са со бом до но си не ка кав учи-
нак или ко рист, ако има кон крет ну, ем пи риј ску, ин стру мен тал ну вред ност 
и при ме ну.2 Упра во ис пи ти ва ње по је ди нач них, еле мен тар них ем пи риј ских 

2 Чи та ва епо ха не мач ког иде а ли зма и ро ман ти зма с кра ја 18. и по чет ка 19. ве ка у знаку 
је јед не ве ли ке син те зе свих прет ход них но во ве ков них пра ва ца ми шље ња. Исто вре ме но, 
та кон ти нен тал на кул ту ра у су штин ској је су прот но сти спрам свих оних острв ских, ан гло-
сак сон ских „-иза ма“ (ем пи ри зма 17. и 18. ути ли та ри зма и по зи ти ви зма 19. и функ ци о на ли зма, 
ин стру мен та ли зма и праг ма ти зма 20. ве ка, ...) ко ји су утка ни у са му срж ан гло сак сон ског 
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чи ње ни ца (у ду ху ин дук тив них на у ка) и гу бље ње из ви да основ них, ме та-
фи зич ких исти на и прин ци па во ди Ге те о вог ју на ка у са знај ни ре ла ти ви зам3 
и ни хи ли зам, па Фа уст из оча ја ња због те чи ње ни це тра жи дру ге, за о би ла-
зне пу те ве не би ли спо знао основ ни за кон ко смо са:

би ћа. Ако би смо хте ли да све те ан гло сак сон ске „-изме“ све де мо на је дан за јед нич ки ко рен, 
он да је то за си гур но ево лу ци о ни стич ка те о ри ја кул ту ре ко ју је нај је згро ви ти је фор му ли-
сао Едвард Б. Тај лор. Пре ма овој те о ри ји, не ма раз ли чи тих и на чул ним пре ми са ма уте ме-
ље них кул ту ра и ци ви ли за ци ја ко је по сто је не за ви сно јед не од дру гих и раз ви ја ју се сво јим 
соп стве ним то ко ви ма. Исти на је, ка жу про све ти те љи ево лу ци о ни сти, да има при ми тив них 
и ви со ко ра зви је них кул ту ра, а ме ђу тим кул ту ра ма по сто ји са мо раз ли ка у сте пе ну раз во ја. 
За ступ ни ци ова кве те о ри је кул ту ре ка ква је ево лу ци о ни зам сма тра ју да је нео прав да но 
го во ри ти о кул тур ном ре ла ти ви зму и о фун да мен тал ној, ме та фи зич ко-ира ци о на ли стич кој 
ра зли ци из ме ђу кул ту ра. Њи хо во гле ди ште би пре мо гло да се озна чи пој мом ʼкул тур ни 
уни вер за ли зам ,̓ чи ја је основ на прет по став ка да по сто ји јед на, уни вер зал на, свет ска ци-
ви ли за ци ја, или, ка ко Се тем бри ни у Ма но вом Ча роб ном бре гу ка же, „свет ска ре пу бли ка“, 
ко ја је у не ким кул ту ра ма на ни жем, при ми тив ном сте пе ну раз во ја, а у дру ги ма, као на 
при мер европ ским кул ту ра ма, на ви шем сте пе ну раз во ја. Овај став им пли ци ра да ̓ ни же или 
при ми тив не кул ту реʼ тре ба да као мо дел или му стру пре ма ко јој ће се раз ви ја ти пре у зи-
ма ју кул тур ну ма три цу оних кул ту ра или ци ви ли за ци ја ко је су на ви шем сте пе ну раз во ја 
– кул тур ну па ра диг му ʼви ших кул ту ра .̓ По Тај ло ру, ра зум ност је на че ло ко јим се чо вечан-
ство ру ко во ди у свом за ми шља њу ко ри сних уста но ва, а дру штве ни се по ступ ци об ја шња-
ва ју по зи ва њем на ра ци о нал не про це се ми шље ња. „Ци ви ли за ци ја сто ји у ме сту кад њо ме 
упра вља древ ни оби чај ко ји на ме ћу пра де до ви. На пре дак зах те ва не спу та ни ра зум за ко ји 
је тра ди ци о на ли зам ан ти те за“ (Хач 1979: 33). Глав ни је, на ста вља Тај лор, циљ на у ке о кул-
ту ри да по ка же ко ја су ве ро ва ња и по ступ ци ци ви ли зо ва ног дру штва до бри и ко ри сни, а 
ко ји су су је ве ри це при кри ве не оде ћом мо дер ног са зна ња. На у ка о кул ту ри је, пре ма ње му, 
та ко на у ка ре фор ма то ра, јер је ње на уло га да раз об ли ча ва од у ми ру ће и ја ло ве иде је. Тај лор 
је био во де ћи иде о лог про гре си о ни стич ког ста ва по ко јем сва дру штва и уста но ве про ла зе 
кроз по сту пан и при ро дан про цес раз во ја, а ра зни на ро ди све та пред ста вља ју раз ли чи те 
ступ ње ве до стиг ну ћа дуж те ли ни је ево лу циј ског на пре до ва ња. „Тра ди циј ски кон зер ва-
ти ви зам мно го је из ра же ни ји у при ми тив ном не го у ци ви ли зо ва ном дру штву. Ци ви ли зо-
ва ни на ро ди све сно по бољ ша ва ју сво је уста но ве си сте мат ски их про ве ра ва ју ћи на спрам 
ис ку ста ва као и раз ми шља ју ћи о њи ма, док ме ђу ни жим ра са ма по сто ји твр до глав от пор 
нај по жељ ни јим ре фор ма ма, и на пре дак се мо же на ме та ти је ди но са спо ро шћу и те шко ћа ма 
ка кве ми из ово га ве ка те шко да мо же мо и за ми сли ти“ (Хач 1979: 33). Пре ма ево лу ци о ни-
сти ма, уко ли ко је от пор ʼпри ми тив них на ро даʼ (а је ди но ме ри ло ни воа при ми тив но сти су 
упра во оне ци ви ли за ци је ко је су из не дри ле јед ну та кву те о ри ју) та ко ве ли ки да је про све-
тље ње, ци ви ли зо ва ње не мо гу ће, сле ди ели ми на ци ја ʼне ци ви ли зо ва нихʼ од стра не ʼци ви-
ли зо ва них .̓ Пр во бит но се те о ри ја ево лу ци је, чи ји су твор ци То мас Хак сли и Чарлс Дар вин, 
од но си ла ис кљу чи во на жи во тињ ске и биљ не вр сте. Та те о ри ја је по зна та и као дар ви ни зам. 
Вре ме ном је, ме ђу тим, та те о ри ја по че ла да се при ме њу је и у ана ли зи дру штве них од но са 
и та ко се раз вио со ци јал дар ви ни зам, пре ма ко јем у дру штву вла да пра во ја чег и са мо онај 
ко ји је при род ном се лек ци јом нај ја чи мо же да пре жи ви и вла да, а пре ма Х. С. Чем бер ле ну, 
ко ји је ди рект но ути цао и на Хи тле ро ву те о ри ју о ви шим и ни жим ра са ма, со ци ја ле во лу ци о-
ни зам мо гућ је са мо бор бом ме ђу ра са ма и по бе дом ј̓а чих ра са̓ . Де струк тив не им пли ка ци је и 
кон крет не по ли тич ке кон се квен це ко је про из и ла зе из јед не ова кве те о ри је су ви ше не го ја сне.

3 Ми сли се на со кра тов ски ре ла ти ви зам ка да Фа уст ка же да „ни шта не мо же мо зна ти“ 
(гете 2004: 28).
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А не мам ни па ра ни има ња,
нитʼ свет ских по ча сти и при зна ња;
ни пас то не би из др жао!
Стог сам се, ево, на ма ги ју дао,
да би мој жуд ни упио слух
тај ну што сна жни је збо ри дух,
да не мо рам ви ше, уз го рак труд,
оно што не знам да при чам свуд;
да спо знам шта је то што у ср жи
на оку пу ва си о ну др жи,
да де лат ну си лу и кли це са гле дам,
па да по ре чи ма ви ше не рас пре дам.4

На тра гу го то во иден тич ног ко смо ло шког мо ни зма и кри ти ке сва ке 
вр сте ра ци о на ли зма и из ње га про из ла зе ћег по зи ти ви зма ра су ђу је и Хел-
дер лин, чи ји Хи пе ри он, у скла ду са Хел дер ли но вом „по е зи јом све је дин ства“ 
(„Al le in he it-Po e sie“) (дилтај 2004: 316–320) о љу ди ма Се ве ра и њи хо вој фи-
ло зо фи ји ка же да су ра ци о нал ни, без осе ћа ња, да не по се ду ју у се би је дин-
ство це ло ви тог чо ве ка, жи вот ну ле по ту (Хелдерлин 1989: 121).

У кон тек сту Хел дер ли но ве кри ти ке не мач ког су вог и бе жи вот ног, ра-
ци о на ли стич ког по гле да на свет, за ни мљив је и есеј Еу ге на Го тло ба Вин-
кле ра По зни Хел дер лин. У по след њем де лу есе ја Вин клер опи су је Ти бин ген, 
град усред Вир тем бер га, ме сто где је Хел дер лин про вео там ни ју и ве ћу 
по ло ви ну свог жи во та. О пеј за жу и ар хи тек ту ри ме ста ка же се сле де ће:

„Упр кос мир но ћи свог об ли ка и не жно сти сво јих ли ни ја, пре део је та мо 
нео бич но про за и чан и опор. Ис точ но од Не ка ра пут во ди на ви ше уз 
шу мо ви те об рон ке Швап ске Ју ре, по ко ји ма су ра за су ти зам ко ви, да би 
он да пу као по глед на оскуд ну, го лу за ра ван швап ских па шња ка, ко ја се 
бла гом ко си ном спу шта на ни же; на за пад се пру жа ли сто пад на шу ма, 
при род ни парк Шен бух. Је дан људ ски сој не склон ма те ри јал ним ства-
ри ма већ сто ле ћи ма је пре стао да у том пеј за жу гра ди ве ли ке гра ђе ви не. 
Бе бен ха у зен, не да ле ко од гра да, има ро ман ску ма на стир ску цр кву – по-
след њи при мер ви со ке град ње. Већ ти бин ген шка бо го сло ви ја у сво јој 
не па тво ре ној го ти ци са мо је гра ђе ви на ко ја тре ба да по слу жи сво јој 
свр си, оки ће на ре пре зен та тив ним укра си ма [...] Ап стракт на спи ри ту ал-
ност кал ви ни зма и про за ич на тре зве ност по де ље не су на не де љу и рад ни 
дан до по след ње сит ни це“ (стојановић 2009: 96–97).

О Шва ба ма се у истом есе ју ка же сле де ће:

4 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Auch hab’ ich we der Gut noch Geld, / Noch Ehr’ und 
He rr lic hke it der Welt; / Es möchte kein Hund so länger le ben! / Drum hab’ ich mich der Ma gie 
er ge ben, / Ob mir durch Ge i stes Kraft und Mund / Nicht manch Ge he im nis würde kund; / Daß 
ich nicht me hr mit sa u erm Schweiß / Zu sa gen bra uc he, was ich nicht weiß; / Daß ich er ken ne, 
was die Welt / Im In ner sten zusammenhält, / Schau al le Wir ken skraft und Sa men, / Und tu’ nicht 
me hr in Wor ten kra men.
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„Гаг, ка ко се зо ве ти бин ген шки се љак, по знат је по сво јој др ве на стој 
гру бо сти, сво јој жуд њи за про фи том и сво јој лу ка во сти. Из ван ред ни ду хо-
ви ко је је Вир тем берг по слао у цар ство бе смрт ни ка не мо гу се, ка ко ка же 
рас про стра ње на швап ска из ре ка, по сма тра ти као пра ви ло и нор ма ко ји су 
ка рак те ри стич ни за на род та мо. (При мед ба: Der Schil ler und der He gel, / der 
Uhland und der Ha uff, / das ist bei uns die Re gel, / fällt gar nichts we i ter auf. Ши-
лер и Хе гел / Уланд и Ха уф / то је код нас пра ви ло / ни шта да ље не па да у 
очи.) На про тив, они пред ста вља ју по је ди нач не ре ак тив не по ја ве ко је се могу 
схва ти ти као по бу на про тив оп штег ка рак те ра тог на ро да. Уче ста лост тих 
слу ча је ва го во ри са мо у су прот ном сми слу о оном што је уо би ча је но. Ве-
ли ке Шва бе су углав ном од ла зи ле из зе мље, јер је сми сао за ве ли чи ну био 
сла бо раз ви јен. Њи хо во по ја вљи ва ње нај пре је би ло по сма тра но са скеп сом, 
ме ру на ко ју ни је на ви као Шва ба и не хо ти це осе ћа као сме шну и бу да ла сту, 
и тек из уда ље но сти про шло сти, ка да се при нос и до бит ви де ја сно као на 
дла ну, уме он да це ни ве ли чи ну. Оно про коц ка но и коц кар ско, и у сво јој 
нај му жев ни јој озбиљ но сти, да ле ко је ње го вом ва ља ном би ћу, усме ре ном на 
ко рист. Не мо гу ће је да за швап ског сто ла ра не ка ћуд бу де ва жни ја не го ње-
го ва по слов ност и да уме сто, ре ци мо, кре ве та или мр твач ког сан ду ка, пра ви 
мо дел грч ког хра ма. Ка да је Хел дер лин јед ног да на за то за мо лио мај сто ра 
Ци ме ра, код ко га је био на ста ну и хра ни, овај ва ља ни чо век је тај зах тев 
глат ко од био и од го во рио је, ка ко сам пи ше у јед ном пи сму Хел дер ли но вој 
мај ци, не без фа ри сеј ског то на у гла су, да он мо ра да ра ди за хлеб и да ʼније 
те сре ће да жи ви у фи ло зоф ском Ми ру као он.̓  Хел дер лин, нај ду бље по го-
ђен, уда рио је у ја да ње и истог ми ну та на пи сао је олов ком на јед ној да сци:

Раз ли чи те су гра ни це жи во та,
Као пу те ви и као гра ни це бре го ва.
Оно што смо ми ов де, мо же та мо да до пу ни не ки бог
Хар мо ни ја ма и веч ном на гра дом и ми ром“ (стојановић 2009: 97).

„Про за ич на тре зве ност“, „ап стракт на спи ри ту ал ност“, „др ве на ста гру-
бост“ и „по слов ност“ Хел дер ли но вих су на род ни ка, чи ја је ак тив ност пре-
де тер ми ни са на ис кљу чи во „жуд њом за про фи том“ и усме ре на на кон кре тан 
ма те ри јал ни при нос, до бит и ко рист, да кле, нај оп шти је ре че но, је дан на чин 
жи во та у чи јем те ме љу је ути ли та ри стич ка, праг ма тич ка рад на ети ка, ети ка 
ко ја је се би кр чи ла пут још од Жа на Кал ви на и вре ме ном се утка ла у са мо 
би ће ра ци о на ли стич ки5 и про те стант ски на стро је них Не ма ца, та кав по глед 
на свет од у век је био стран Хел дер ли ну, пе сни ку ко ји је во ђен јед ним је ди ним 
на че лом уни вер зу ма ко је сво је ко ре не ву че из нај ра ни јег пе ри о да ан ти ке, а 
то је на че ло хар мо ни је, екс пли цит но при сут но у ста ро грч кој ми то ло ги ји и 
пре со крат ској ко смо ло шкој фи ло зо фи ји, и то у ми ту о по стан ку све та из 
ха о са и ми ту о бо ги њи Хар мо ни ји и у фи ло зо фи ја ма Хе ра кли та Мрач ног, 

5 О ра ци о на ли зму код Не ма ца в. Ђурић 1997: 285–380.
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Ем пе до кла и Анак си ман дра. У при лог те зи да се пе сни штво Фри дри ха Хел-
дер ли на мо же раз у ме ти ако се по ђе од го ре на ве де них ан тич ких, ста ро грч ких 
ми то ло шких и фи ло зоф ских из во ра го во ри и Дил тај ко ји ка же да су „умет-
нич ки иде а ли ан ти ке, ко ји су би ли то ли ко при ме ре ни ње го вој уз ви ше ној 
пе снич кој при ро ди, до ла зи ли [...] у све од сеч ни је про тив реч је са вла да ју ћим 
хри шћан ско-ор то док сним ми сли ма и ду хов нич ким по зи вом“ (дилтај 2004: 
275).

Ве ли ки је број пе сни ка ко ји су пи са ли под ути ца јем ра не хе лен ске ми-
сли, а тра го ви по је ди них ста ро грч ких ми сли ла ца при сут ни су код број них 
пе сни ка и ми сли ла ца и трај но од ре ђу ју њи хо ву ми сао. У не мач кој књи жев-
но сти то су, пре свих, Ге те и Хел дер лин, у срп ској Ла за Ко стић. Од фи лозо-
фа ко ји су чи та ве фи ло зоф ске си сте ме гра ди ли на осно ва ма пре со кра то ва-
ца ту је Ни че. А Хе гел је ре као да не по сто ји Хе ра кли тов фраг мент ко ји он 
ни је ин кор по ри рао у сво ју фи ло зо фи ју ап со лут ног иде а ли зма. На по чет ку 
20. сто ле ћа Мар тин Хај де гер ће, у ди ја ло гу са ра ним грч ким ми сли о ци ма 
и пе сни ком пе сникâ Фри дри хом Хел дер ли ном, по ла зе ћи од фун да мен тал-
но он то ло шког прин ци па он то ло шке ди фе рен ци је, по кре ну ти пре и спи ти-
ва ње чи та ве исто ри је за пад не ми сли као исто ри је ме та фи зи ке и по ста ви ти 
на из ве стан на чин ʼно виʼ по че так у фи ло зо фи ји.

Основ на прет по став ка Анак си ман дро ве фи ло зо фи је је та да је „апеј рон“ 
(ἄπειρον) пра на че ло ства ри и ко смо са, оно из че га све на ста је и у шта се све 
про па да њем вра ћа (ἀρχή). Реч „апеј рон“ је де ри ват са ста вљен из две ком по-
нен те, пре фик са „а“ ко ји озна ча ва не га ци ју, и осно ве са др жа не у име ни ци 
πέρας, „гра ни ца“. Да кле, „апеј рон“ је оно што је без гра ни ца, нео гра ни че но, 
нео д ре ђе но, не де фи ни са но, то је онај ко смич ки еле мент или део бив ства 
(нем. Sein) за ко ји се пре мо же ре ћи шта ни је, не го шта је сте, бу ду ћи да је 
нео д ре ђен. Из овог еле мен та, „апеј ро на“, на ста је цео ко смос (по ре дак, ред 
ства ри), сва не ба и све то ви. У свом по зна том фраг мен ту Анак си ман дар ка же: 
„Оно из че га ства ри на ста ју у то и про па да ју по ну жно сти, јер оне јед на дру-
гој пла ћа ју пра вед ну ка зну и од ма зду за сво ју не пра вич ност по ре ду вре ме-
на“ (Павловић 1997: 56). Ако је „апеј рон“ као искон, из вор свих ства ри, 
це лог ко смо са, не ка ква не де фи ни са ност, нео д ре ђе ност, он да ко смос као ред, 
по ре дак, уре ђе ност, од ре ђе ност на ста је та ко што из тог нео д ре ђе ног на ста је 
од ре ђе но би ће. „Апеј рон“ и ко смос два су фун да мен тал но су прот ста вље на 
прин ци па бив ства из чи јег су ко бља ва ња на ста је све(т) и за хва љу ју ћи чи јем 
„ра ту“ (πόλεμος) бив ство уоп ште бив ству је. Сли ка на стан ка ко смо са из „апеј-
ро на“ ана лог на је ми то ло шкој сли ци на стан ка ко смо са из ха о са, јер „апеј рон“ 
као нео д ре ђе ност еле ме на та зна чи за пра во ха о тич ност еле ме на та. πε περασμέ νο ν 
и „апеј рон“ ства ра ју све. πε περ ασμένο ν се од но си на ко смос у це ли ни и на 
би ло ко ју од ре ђе ну, де фи ни са ну по јед ни ча ну ствар као део ко смо са, ствар 
ко ја на про сто је сте. Ка да ствар про пад не, по ста не нео д ре ђе на, она се вра ћа 
у „апеј рон“, у нео д ре ђе ност. πε περ ασμένο ν је сте, док „апеј рон“ ни је, али би 
мо гао да бу де. „Апеј рон“ је, као ма те ри ја код Ари сто те ла, јед но по тен ци јал-
но бив ство, то је оно што би мо гло да бу де, да по ста не, а не оно што већ је сте.
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Из го ре на ве де ног фраг мен та сле ди да ства ри про па да ју за то што су 
не пра вич не и да је про па да ње ка зна или осве та. Прав да је, за пра во, пре ма 
ста ро грч кој ми то ло ги ји, по ре дак, а сва ко ру ше ње по рет ка је не прав да. Став 
да је основ ни пред у слов све ко ли ког бив ства су ко бља ва ње и рав но те жа су-
прот но сти сво је ко ре не ву че та ко ђе из ста ро грч ке ми то ло ги је. Пре ма Анак-
си ман дру, до кле год тра је рав но те жа су прот но сти, по сто ји и по ре дак. Ка да 
се рав но те жа по ре ме ти, не ста је и ко смос. πε περ ασμένο ν (ко смос, ред, по ре-
дак) је мо гућ, за ми слив и мо же по сто ја ти са мо и ис кљу чи во на осно ву су-
прот но сти у од но су на „апеј рон“ (ха ос, не ред, нео д ре ђе ност), и обр ну то. 
πε περ ασμένο ν и „апеј рон“ чи не мно штво или ми ни мум мно штва, а бу ду ћи 
да бив ство чи ни мно штво (плу ра ли зам), не мо гу ће је, по ис тој ло ги ци, по-
сто ја ње и по и ма ње мно штва без Јед ног (мо ни зам). Да кле, бив ство је у исто 
вре ме и Јед но и Мно штво. Кре та ње ко смо са је ци клич но, ко смос на ста је из 
ха о са, про па сти и на кра ју се и сâм вра ћа у про паст („апеј рон“). Ова кво 
ци клич но кре та ње ко смо са и иде ја „веч ног вра ћа ња истог“ фун да мен тал но 
је раз ли чи та у од но су на хри шћан ску и про све ти тељ ску иде ју про гре сив ног 
кре та ња исто ри је и ње ног кра ја, до вр ше ња. Исто та ко, ка да го во ри мо о на-
ста ја њу и про па да њу, у ан ти ци не мо же би ти го во ра о ап со лут ном на ста ја њу 
у сми слу оног хри шћан ски по и ма ног на ста ја ња, „ства ра ња из ни че га“ (cre a tio 
ex ni hi lo), ни ти о ап со лут ном про па да њу или не ста ја њу у сми слу пре тва ра ња, 
пре ла же ња би ћа у ни шта, у не би ће. Ап со лут но про тив но хри шћан ској ме-
та фи зи ци, Хе ра клит ка же у јед ном од фраг ме на та (бр. 51): „Овај свет, (је дан 
те) исти за све (љу де), ни је у ред до вео ни ка кав бог ни ти чо век, не го је од-
и ско на по сто јао, по сто ји и по сто ја ће: јед на ве чи то-жи ва ва тра, ко ја се у 
(од ре ђе ној) ме ри па ли, и у (од ре ђе ној) ме ри га си“ (марковић 1983: 122–123). 
У јед ном дру гом Хе ра кли то вом фраг мен ту (бр. 105) ка же се сле де ће:

„Ефе ша ни би нај бо ље учи ни ли ка да би се сви од ре да обе си ли, сва ки 
од ра стао чо век ме ђу њи ма, па град пре пу сти ли го ло бра дим де ча ци ма! 
Они, ко ји су Хер мо до ра, нај ко ри сни јег чо ве ка у гра ду, про те ра ли из 
гра да овим ре чи ма: ʼНе ка ни ко из ме ђу нас не бу де нај ко ри сни ји! А ако 
већ то же ли би ти, дру где и ме ђу дру ги ма!ʼ“ (марковић 1983: 201–202).

Овај фраг мент сам по се би ја сно све до чи о од но су не а у тен тич них ег-
зи стен ци ја (или, ка ко би Хај де гер ре као, оних ко је бив ству ју на на чин оно га 
„СЕ“, нем. „das Man“) ка ква је би ла ве ћи на ста нов ни ка Ефе са, обич них и 
јед но став них љу ди, пре ма ау тен тич ним, у овом слу ча ју пре ма Хер мо до ру, 
је ди ном чо ве ку за ко га је Хе ра клит твр дио да по зна је ње го ву фи ло зо фи ју. 
Исти од нос га ји ли су и пре ма Хе ра кли ту, а слич не је суд би не био и Хел дер-
лин и оста ли ве ли ки ду хо ви Швап ске, без об зи ра на све раз ли ке ка ко у ка-
рак те ру и тем пе ра мен ту, та ко и оне вре мен ске ко је де ле фи ло зо фа и пе сника.

Основ ни став Хе ра кли то ве фи ло зо фи је и ујед но фун да мен тал ни он то-
ло шки прин цип, на че ло бив ства у це ли ни, је сте ми сао о је дин ству су прот-
но сти, хар мо ни ји, скла ду свих ства ри. Мно штво, су прот но сти, раз ли чи то сти, 
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за ко је чо век, опа жа ју ћи их, ве ру је да су раз дво је не и у веч ном су ко бу, чи не 
за пра во, пре ма ре чи ма ми сли о ца из Ефе са, је дин ство, склад, хар мо ни ју. 
По зна ва ње мно гих ства ри (мно штва), мно го зна ла штво, не во ди ни ка квој 
му дро сти. Хе ра клит ка же да се сва ки чо век по на ша та ко као да има свој 
соп стве ни ло гос, али му дро је, ка же он, сло жи ти се да Све (ко смос, свет, 
бив ство) је сте Јед но. Глав но је спо зна ти је дин ство ко је се скри ва иза на о-
чи глед нео гра ни че не ра зно ли ко сти ства ри, је дин ство раз ли чи то сти или 
су прот но сти за ко је на пр ви по глед оби чан чо век ми сли да се у пот пу но сти 
ис кљу чу ју.

Хај де ге ро во ту ма че ње Хе ра кли то вог ста ва у ко јем је реч о све је дин ству 
ко смо са гла сио би у пре во ду Сло бо да на Жу њи ћа ова ко:

„Не слу шај те ме не, смрт ног го вор ни ка; не го бу ди те по слу шни (hor chsam) 
бе ру ћем по ла га њу (le sen de Le ge); ако пр во ње му при па да те (gehört), он-
да истин ски слу ша те (hört); та кво слу ша ње (Hören) је сте уко ли ко се 
до га ђа јед но пу шта ње да све-при ку пље но-ле жи-пред (beisam menvor 
li e genlas sen), ко ме ску па пу шта ње при би ра ју ћег по ла га ња, (као) ве ру ће 
ле жа ње пред-ле жи; ако се до га ђа пу шта ње ле жа ња оно га што је пу ште-
но-да -пред-ле жи, де ша ва се оно упут но (Geschic klic hes); јер, истин ски 
упут но са мо упут је сте: Је ди но-Јед но је ди њу ју ћи Све“ (жуњић 2015: 339).

Хе ра кли то во уче ње о хар мо ни ји и је дин ству мно штва и су прот но сти, 
уче ње ко је ка же да је Све – Јед но, при сут но је већ у грч ким ми то ви ма о на-
стан ку све та и у ми ту о ра ђа њу бо ги ње Хар мо ни је о ко јој са зна је мо то да је 
она

„пла во о ка Аре је ва и Афро ди ти на кћи, су пру га те бан ског кра ља Кад ма. 
По што је осам го ди на по кор но слу жио Аре ја, Кад мо је бо га то на гра ђен: 
Ате на му је по да ри ла кра љев ску власт над Те бом, а Зевс га је оже нио 
Хар мо ни јом. Ово је би ла пр ва свад ба смрт ни ка ко јој су при су ство ва ли 
Олим пља ни и на ко јој су пе ва ле му зе са злат ним вен ци ма у ко си. Бо го ви 
су до не ли мла ден ци ма рас ко шне да ро ве, ме ђу ко ји ма се на ла зи ла и злат-
на огр ли ца и пре див на ха љи на. Ка ко су ова два да ра би ла коб на за све 
оне ко ји су их по се до ва ли [...], при по ве да ло се да их је Хе фест за ча рао 
и по кло нио мла ден ци ма јер је же лео да уне сре ћи Хар мо ни ју, кћер ку 
ње го ве не вер не су пру ге Афро ди те. [...] Хар мо ни ја се по ми ње и као мај-
ка му за, као све вла да ју ћа бо ги ња, ко ја обез бе ђу је склад ност све та. Она 
бо ра ви на Олим пу и, кад се бо го ви ве се ле, игра уз зву ке Апо ло но ве 
ки та ре за јед но с ве се лим хо ра ма и ле по ко сим ха ри та ма“ (срејовић–Цер-
мановић-кузмановић 2004: 446–447).

Да кле, Хар мо ни ја је ћер ка Афро ди те, бо ги ње љу ба ви, и Аре са, бо га 
ра та. Ана ло ги је са Хе ра кли то вом фи ло зо фи јом је дин ства су прот но сти и 
Ем пе до кло вим ко смич ким прин ци пи ма љу ба ви и мр жње су очи глед не. Уче-
ње да је „рат отац сви ју ства ри“ (πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι) та ко ђе је 
са др жа но у јед ном Хе ра кли то вом фраг мен ту, а на че ло је дин ства јед ног и 
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мно штва при сут но је, као што смо ви де ли, и код Анак си ман дра. Јед но и 
Све ко је у се би об је ди њу је, др жи на оку пу су прот но сти, раз ли чи то сти, које 
су у веч ном ра ту, или ка ко би Хел дер лин ре као, „das Ei ne in sich sel ber un ter
 schi ed ne“ („Јед но6 у се би раз ли чи то“) пра по че ло, искон је све га, ко смо са, 
то Јед но и Све је „ар хе“, оно из че га све на ста је и у шта се све про па да њем 
и вра ћа. Pόle mos је, пре ма Хај де ге ру, „не ка ква ̓ бор баʼ (Stre it)“, ко ја „̓ пу шта 
да се он као оно с̓ут ству ју ћеʼ (we sen de) у уза јам ном су прот ста вља њу тек 
раз дво јиʼ и ̓ за у зме по ло жај, став и ме сто у при сут ство ва њуʼ“ (жуњић 2015: 
366). Pόle mos је „рат“ не са мо реч нич ки или лек сич ки, већ је то „бор ба“ или 
„рас пор“, али ни ка ко у сми слу мо дер не „по ле ми ке“ или „су ко ба“, већ у 
сми слу „оно га што је кон сти ту тив но за ̓ исти ну ,̓ на и ме, уко ли ко је ̓ исти наʼ 
из јед на че на са ʼне скри ве но шћуʼ и уто ли ко у спо ру са с̓кри ве но шћуʼ или 
ʼрас кри ва њемʼ као сво јим опо зи ци ја ма“ (жуњић 2015: 366).

Исто та ко, „[о]д хр пе (sárma), ко ју Хе ра клит ина че спо ми ње у јед ном 
фраг мен ту сво је це ли не (фр. 124), тре ба до ћи до ʼзбра но стиʼ и та да тре ба 
уо чи ти да та ʼзбра ностʼ има ка рак тер ʼзбра но сти про ти во брат ног не ми ра ,̓ 
ко ји се ни ка да не мо же уми ри ти или обес по ко ји ти по се би или за се бе“ 
(жуњић 2015: 367). „Збра ност про тив-обрат ног не ми ра“ је фра за ко јом Хај-
де гер опи су је ста тус ло го са код Хе ра кли та, а то је „је ди ње ње про тив те же-
ћег у (сво јој) на пе то сти“ (жуњић 2015: 368).

Иде ја о кру жном то ку зби ва ња, о ци клич ном ка рак те ру бив ства у це-
ли ни7 им пли цит но или екс пли цит но при сут на је код свих пре со кра то ва ца 
и као та ква у фун да мен тал ној је су прот но сти спрам не ких основ них иде ја 
сред њег ве ка и мо дер ног до ба, као што су хри шћан ска иде ја пра во ли ниј ског 
то ка исто ри је и ње ног до вр шет ка, кра ја у ес ха то ло шкој ви зи ји по ја ве Хри-
ста Спа си те ља, или мо дер на на уч на иде ја про гре са. Хе ра кли то ва веч но жи ва 
ва тра се с ме ром па ли и с ме ром га си, веч но пул си ра ју ћи ко смос на ста је и 
про па да, али ни ка да се не га си, не не ста је. Услов на ста ја ња ко смо са је про-
па да ње, не ка вр ста раз град ње, де ком по но ва ња и по нов ног са ста вља ња, јер 
ко смос се увек на но во ра ђа као Фе никс из пе пе ла. Ви зи ју веч но пул си ра ју-
ћег ко смо са на ла зи мо и у Ге те о вој пе сми Јед но и све (Eins und al les):

Да би се у без ме ђу сре ле,
не ста ти све је дин ке же ле –
ту пли не опи ра ња власт;
не вре ле же ље, ди вља хте ња,

6 Оно веч но Јед но, ко је је из над љу ди и свих бо го ва, из ко јег све про ис хо ди, на ла зи мо 
и код Ге теа у пе сми За ве шта ње (Vermächtnis): Kein We sen kann zu nichts zer fal len! / Das Ew ge 
regt sich fort in al len, / Am Sein er hal te dich beglückt! / Das Sein ist ewig: denn Ge set ze / Be wa hren 
die le bend gen Schätze, / Aus wel chen sich das All geschmückt.

7 О ци клич но сти бив ства је реч и у Ге те о вој пе сми Нео гра ни че но (Un be grenzt): Daß du 
nicht en den kannst, das macht dich groß, / Und daß du nie be ginnst, das ist dein Los. / Dein Lied 
ist dre hend wie das Ster ngew ölbe, / An fang und End im mer fort das sel be, / Und was die Mit te 
bringt, ist of fen bar / Das, was zu En de ble ibt und an fangs war.
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зах те ви, стро га на ре ђе ња,
ве ћ: да ти се бе, то је сласт.
Про жми нас, ду шо све та, хо ди!
Та д са мом свет ском ду ху во ди 
нај ви ши на шег би ћа лет.
До бри ду хо ви ру ком скло ном 
во де по све ће ни ке оном 
ко ства ра ше и ства ра свет.
А да на но во опет ство ри 
све ство ре но, да не око ри –
тру ди се веч ни, жи ви дах.
Што још не бе ше, сад ко чи ста 
сун ца и зе мље ће да бли ста;
ал’ не сме пре ки ну ти мах.
Тво рач ки жи во мо ра тка ти,
свом об ли ку нов об лик да ти,
при вид но ста ти на трен тек.
У све му ди ше веч ност: све се
у ни шта мо ра да раз не се,
ако  ли же ли тра јан век.8

Исту иде ју о веч ном Јед ном ко је увек оста је исто, али се и стал но ме ња, 
раз ви ја Ге те и у пе сми Па ра ба за (Pa ra ba se):

Ра до сно пре мно го ле та
тру дио се дух мој млад
да ис тра жи, од го не та
при ро дин тво рач ки рад.
И у све му се от кри ва
веч но је дан исти крој;
ма ло, ве ли ко, све би ва
јед на ко на на чин свој.
Све се ме ња, одр жа ва;
бли ско и да ле ко тка;
ства ра се, пре о бра жа ва, –
за ди вље ње ту сам ја.9

8 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Im Gren zen lo sen sich zu fin den, / Wird gern der Ein-
zel ne verschwin den, / Da löst sich al ler Über druß; / Statt heißem Wünschen, wil dem Wol len, / 
Statt läst‘gem For dern, stren gem Sol len / Sich auf zu ge ben ist Ge nuß. // Welt se e le, komm‘ uns zu 
durchdrin gen! / Dann mit dem Welt ge ist selbst zu rin gen / Wird un srer Kräfte Hoc hbe ruf. / Te il-
neh mend führen gu te Ge i ster, / Ge lin de le i tend, höchste Me i ster, / Zu dem, der al les schafft und 
schuf. // Und um zuschaf fen das Geschaf fne, / Da mit sich‘s nicht zum Star ren waf fne, / Wirkt 
ewi ges le bend‘ge s Tun. / Und was nicht war, nun will es wer den / Zu re i nen Son nen, far bi gen 
Er den, / In ke i nem Fal le darf es ruhn. // Es soll sich re gen, schaf fend han deln, / Erst sich ge stal ten, 
dann ver wan deln; / Nur sche in bar steht‘s Mo men te still. / Das Ewi ge regt sich fort in al len: / Denn 
al les muß in Nichts zer fal len, / Wenn es im Sein be har ren will.

9 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Fre u dig war vor vi e len Ja hren, / Ei frig so der Ge ist 
bes trebt, / Zu er for schen, zu er fa hren, / Wie Na tur im Schaf fen lebt. / Und es ist das ewig Ei ne, / 
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Ра ђа ње и уми ра ње, на ста ја ње и про па да ње, али ни ка да не ста ја ње10, 
од но се се на сва ко по је ди нач но, на ста ло, од ре ђе но бив ству ју ће ко је је сте и 
за ко је се мо же из ре ћи ова кав или она кав по зи ти ван суд, би ће или бив ству-
ју ће ко је је сте то што је сте. Ра ђа ње и уми ра ње се не од но се на сâмо бив ство. 
Бив ство, ка ко би Хај де гер ре као, ни ти је сте ни ти ни је. Не мо же се, сход но 
Хај де ге ро вој фи ло зо фи ји, ре ћи Бив ство је сте то и то или ово или оно, пита-
ње шта је бив ство по гре шно је и во ди у за бо рав бив ства, за бо рав „он то ло шке 
ди фе рен ци је“ ко ја је обе ле жи ла чи та ву за пад ну фи ло зо фи ју од Пар ме ни да 
до Ни чеа. Исто та ко је ме та фи зич ки уте ме ље но и ста но ви ште ра но хри шћан-
ске „не га тив не те о ло ги је“ пре ма ко јој се о нај ви шој ин стан ци ствар но сти, 
о Бо гу или бив ству, мо гу из ри ца ти са мо не га тив ни су до ви, ни ка да по зи тив-
ни по обра сцу „Бог је сте“. Не мо же се ре ћи шта бив ство је сте или шта ни је, 
јер бив ство ни је ни ка кво бив ству ју ће („он то ло шка ди фе рен ци ја“). Бив ство 
бив ству је, оно ј̓еʼ по пут оне веч но жи ве ва тре ко ја се с ме ром па ли и с ме-
ром га си, по пут веч но пул си ра ју ћег ко смо са ко ји се ра ђа и уми ре, на ста је и 
про па да. На тра гу Ари сто те ло ве ди фе рен ци је у ко јој ми шље ње по ста је мо-
гу ће тек ако се по ђе од ди фе рен ци је као раз ли ко ва ња друк чи јег у истом, 
Хај де гер сма тра да је тек са „он то ло шком ди фе рен ци јом“ мо гу ће би ло ко је 
ми шље ње и фи ло зо фи ја. А „он то ло шка ди фе рен ци ја“ гла си: бив ство ни је 
ни ка кво бив ству ју ће. Бив ство ни ти ни је ни ти је сте, бив ство на про сто бив-
ству је. Сме шта ње „од ре ђе ња бив ства“ у ло гич ке ка лу пе де фи ни ци је по обра-
сцу С (су бјект) је П (пре ди кат) је не мо гу ће, јер би то зна чи ло не мо гућ ност 
са мог бив ства ко је би де фи ни са њем би ло све де но на не ко по је ди нач но бив-
ству ју ће и са мим тим де тер ми ни са но, уни ште но, до крај че но („de-fi ni re“ = 
„до-крај чи ти“, „be-en den“).

У тре ћој стро фи Хел дер ли но ве хим не Као ка да на пра зник ... (Wie wenn 
am Fe i er ta ge ...) ка же се сле де ће:

Das sich vi el fach of fen bart. / Klein das Große, groß das Kle i ne, / Al les nach der eig nen Art. / 
Im mer wec hselnd, fest sich hal tend, / Nah und fern und fern und nah; / So ge stal tend, um ge stal-
tend – / Zum Er sta u nen bin ich da. По је ди не Хе ра кли то ве фраг мен те Ге те је ди рект но ин кор-
по ри рао у не ке од пе са ма, а онај по зна ти о ре ци у ко ју се не мо же два пу та ући (јер све 
те че и ме ња се) на ла зи мо и у пе сми „Тра ја ње у про ме ни“ („Da u er im Wec hsel“): Willst du 
nach den Früchten gre i fen, / Ei lig nimm dein Teil da von! / Di e se fan gen an zu re i fen, / Und die 
an dern ke i men schon; / Gle ich mit je dem Re gen gus se / Ändert sich dein hol des Tal, / Ach, und in 
dem sel ben Flus se / Schwimmst du nicht zum zwe i ten mal.

10 Ми сао о на ста ја њу и про па да њу, уми ра њу, или, бо ље, о на ста ја њу из про па да ња, 
на ла зи мо и у Ге те о вој пе сми Бла же на че жња (Se li ge Sehnsucht): Sagt es ni e mand, nur den 
We i sen, / We il die Men ge gle ich verhöhnet, / Das Le bend ge will ich pre i sen, / Das nach Flam-
men tod sich seh net. // In der Liebesnächte Kühlung, / Die dich ze ug te, wo du ze ug test, / Überfällt 
dich frem de Fühlung, / Wenn die stil le Ker ze le uc htet. // Nicht me hr ble i best du um fan gen / In 
der Fin ster nis Beschat tung, / Und dich reißet neu Ver lan gen / Auf zu höherer Be gat tung. // Ke i ne 
Fer ne macht dich schwi e rig, / Kommst ge flo gen und ge bannt, / Und zu letzt, des Lichts be gi e rig, 
/ Bist du, Schmet ter ling, ver brannt. // Und so lang du das nicht hast, / Di e se : Stirb und wer de! / 
Bist du nur ein trüber Gast, / Auf der dun klen Er de.
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Али сад сви ће! Че ках и ви дех да сти же,
А то што ви дех, све ти ња, нек ми је реч
Јер она, она са ма, ста ри ја од вре ме на,
И над бо го ви ма за па да и ис то ка што је,
Она, При ро да, сад се зве ке том оруж ја бу ди,
И са етер ског ви са до у без дан до ле
По за ко ну чвр стом, као не кад, из ха о са све тог ро ђе но,
На дах ну ће све ства ра лач ко
Осе ћа се бе с но ва.11

„При ро да“ је нај ви ша „све ти ња“, она је ста ри ја од вре ме на и у ко смич-
кој хи је рар хи ји из над бо го ва За па да и Ис то ка. „При ро да“ об у хва та све, „од 
етра на ви си ни па до ле до без да на“, она је „све ство ри тељ ка“, „из стра шног 
ха о са ро ђе на.“ Ка кво су штин ско зна че ње има реч при ро да у кон тек сту Хел-
дер ли но ве хим не? Ту се не ми сли на при ро ду у уо би ча је ном сми слу те ре чи 
као на јед но од ре ђе но, по је ди нач но бив ству ју ће из ме ђу оста лих бив ству ју-
ћих ко је је су прот но нпр. исто ри ји, дру штву, ду ху, итд. Од кра ја епо хе хе-
ле ни зма па до про све ти тељ ства 18. ве ка у исто ри ји ре чи при ро да бе ле жи мо 
два основ на зна че ња. О пр вом, хри шћан ском сми слу те ре чи, Хај де гер је згро-
ви то ка же: „У хри шћан ском ми шље њу, о̓но-при род ноʼ чо ве ка зна чи оно 
што је чо ве ку да то при ли ком ства ра ња и што је оста вље но ње го вој сло бо ди; 
та ̓ при ро да̓  – пре пу ште на се би са мој – пу тем стра сти уни шта ва чо ве ка; зато 
ʼпри ро даʼ мо ра да се су зби је: она је на из ве стан на чин оно што не тре ба да 
по сто ји“ (Хајдегер 2003: 214). У хри шћан ској, ду а ли стич кој ме та фи зи ци 
„при ро да“ је, да кле, онај еле мент би ћа ко ји тре ба угу ши ти, уни шти ти, она 
је зло ма ни фе сто ва но у стра стве ном, на гон ском, ира ци о нал ном де лу би ћа и 
чо ве ка ко је во ди у про паст и ко је за то тре ба ели ми ни са ти за рад спа се ња душе 
чо ве ка. Пре ма то ме, већ из овог крат ког об ја шње ња ја сно је да Хел дер лино-
во по и ма ње „при ро де“ са хри шћан ским не ма ни ка квих до дир них та ча ка.

„Мо дер ни по јам при ро де, она ко ка ко се све ја сни је и по у зда ни је уоб ли-
ча ва по чев од Ре не сан се, и ка ко сво је фи ло зоф ско обра зло же ње и оправ дање 
тра жи у ве ли ким си сте ми ма се дам на е стог ве ка, код Де кар та, код Спино-
зе, код Лајб ни ца, обе ле жен је, пре све га, тим но вим од но сом ко ји се у 
ње му ус по ста вио из ме ђу чул но сти и ра зу ма, из ме ђу ис ку ства и ми шље-
ња, из ме ђу mun dus sen si bi lis и mun dus in tel li gi bi lis“ (касирер 2003: 59).

И про све ти тељ ски об лик ми шље ња оста је за ро бљен у кру гу ме та фи-
зич ког ду а ли зма, при че му ди хо том на по де ла на „res di vi na“ и „res na tu ra lis“ 

11 Пре вод: http://www.bi se ri mu dro sti.co m/na -kri li ma-po e zi je/sta ri-pe sni ci/ka o-ka da-na -
-pra znik. Jetzt aber tagts! Ich ha rrt und sah es kom men. / Und was ich sah, das He i li ge sei mein 
Wort. / Denn sie, sie selbst, die älter denn die Ze i ten / Und über die Götter des Abends und Ori ents 
ist, / Die Na tur ist jetzt mit Waf fen klang er wacht. / Und hoch vom Äther bis zum Ab grund ni e der 
/ Nach fe stem Ge set ze, wie einst, aus he i li gem Cha os ge ze ugt, / Fühlt neu die Be ge i ste rung sich, 
/ Die Al ler schaf fen de wi e der.
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би ва за ме ње на оном по зна том де кар тов ском ди хо том ном по де лом на „res 
co gi tans“ и „res ex ten sa“. Нај бли же Хел дер ли но вом по и ма њу „при ро де“ је 
Хај де ге ро во ту ма че ње. О то ме Хај де гер ка же сле де ће:

„При ро да ту по ста је на зив за оно што је из над бо го ва и што је ста ри је 
од вре ме на у ко ји ма бив ству ју ће увек по ста је бив ству ју ће. При ро да по-
ста је реч за бив ство ва ње; јер бив ство ва ње је ра ни је од сва ког бив ству-
ју ћег, ко је бив ство ва њу ду гу је оно што је сте; а ис под бив ство ва ња на-
ла зе се и сви бо го ви уко ли ко они је су и ма ка кви да они је су“ (Хајдегер 
2003: 215).

Ме ђу тим, ако Хел дер ли нов по јам при ро де ту ма чи мо до след но у скла-
ду са кон тек стом у ко јем се ова реч по ја вљу је у хим ни Као ка да на пра зник 
..., сле ди да при ро да ни је бив ство у це ли ни, већ та ко ре ћи са мо је дан ње гов 
сег мент. У сед мом сти ху тре ће стро фе хим не сто ји да је при ро да ро ђе на из 
стра шног ха о са. Ја сне су ана ло ги је са ми то ви ма и фи ло зо фи ја ма о ства ра њу 
све та из ха о са. Али, „при ро да“, ко јој пе сник до де љу је атри бу те све ти ње, 
на дах њи ва чи це, све ство ри тељ ке, ен ти те та ко ји је ста ри ји од вре ме на и над-
ре ђен бо го ви ма Ис то ка и За па да, је сте ро ђе на, ство ре на из ха о са, и као та ква 
она је онај по ре дак (ред, ко смос) ко ји сто ји у опо зи ци ји у од но су на ха ос. 
„При ро да“, да кле, ни је бив ство, већ са мо онај еле мент бив ства ко ји у ра ту 
и спре зи са ха о сом чи ни да бив ство бив ству је. „При ро да“ је ство ре на, рође-
на, де тер ми ни са на, она по пут не ка квог или би ло ка квог дру гог по је ди нач ног 
бив ству ју ћег на про сто је сте (јед но по је ди нач но, по зи тив но од ре ди во бив ству-
ју ће), док се за бив ство (нем. Sein) не мо же ре ћи да је сте, већ да бив ству је.

Слич ну иде ју о ра ђа њу ко смо са (све та) из ха о са раз ви ја и Хај де гер у 
есе ју Шта је ме та фи зи ка. „Ста ри став [хришћански – М. Ј.] ex ni hi lo ni hil 
fit до би ја та да дру ги сми сао, сми сао ко ји до ти че сâм про блем бив ство ва ња, 
и гла си: ex ni hi lo om ne ens qua ens fit [из Ни чег по ста је све бив ству ју ће као 
бивствујуће]. Тек у ни чем ту бив ство ва ња бив ству ју ће у це ли ни – у скла ду 
са сво јом мо гућ но шћу, то јест на ко на чан на чин – до ла зи к са мом се би“ 
(Хајдегер 2003: 96–112). А у „Нај ста ри јем си стем ском про гра му не мач ког 
иде а ли зма“ Хел дер лин ка же да „са сло бод ним, са мо све сним би ћем исто вре-
ме но – из Ни че га – ис кр са ва це ли свет; је ди но истин ско и ми сли во ства ра-
ње је сте по чев од Ни че га“ (Хелдерлин 2009: 155). Ка кав је он то ло шки ста тус 
„Ни че га“ у кон тек сту ан тич ке ми то ло ги је и фи ло зо фи је и Хел дер ли но ве 
по е зи је и по е ти ке, шта то „Ни шта“ за пра во је сте, да ли оно уоп ште је сте или 
ни је, оста је отво ре но пи та ње. Јед но је, ме ђу тим, из ве сно: то „Ни шта“ ни је 
оно хри шћан ско ни шта из ко јег је ди но ни шта мо же да про из ла зи, а ни ка да 
не што по пут не ког по зи тив но од ре ди вог бив ству ју ћег. То „Ни шта“ је пре 
сво је вр сно од су ство (не до ста так, пра зни на, не га ти ви тет, ...) не ког бив ству-
ју ћег или бив ству ју ћег у це ли ни, ко је као та кво (од су ство) тек чи ни пред у слов 
да се бив ству ју ће у це ли ни по ја ви у свом при су ство ва њу. Ми сао о ства ра њу 
све та из ни че га (cre a tio ex ni hi lo) као ства ра њу би ћа из не би ћа (не би ћа ко је није, 
не по сто ји, не ма га) стра на је Хел дер ли ну и ан ти ци. Исто та ко Хел дер ли ну 
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су стра ни сви они ме та фи зич ки ду а ли зми, пре свих хри шћан ски и про све-
титељ ски, о ко ји ма је би ло ре чи.

Су шти ну све ко ли ког бив ства Хел дер лин ви ди и тра жи у ле по ти, а бит 
ле по те у оном „Јед ном у се би раз ли чи том“: „Ве ли ка реч, εν διαφερον εαυτω, 
(Јед но у се би раз ли чи то) Хе ра кли та, то је мо гао да про на ђе са мо је дан Грк, 
јер то је су шти на ле по те, и док то ни је про на ђе но, ни је би ло фи ло зо фи је“ 
(Хелдерлин 1989: 120).12 О истом на че лу бив ства ко је је у осно ви ко смо са, 
ко је ва си о ну на оку пу др жи, реч је и у Хим ни бо ги њи хар мо ни је (Hymne an 
die Göttin der Har mo nie).13 Сли ка „та ла са“ (Wo ge) сли ка је ко смич ког ства-
ра ња и кре та ња ко смо са уоп ште. Тек деј ством за ра ће них си ла, ра том ха о са 
и ко смо са, мо гу ће је кре та ње све га. О истом ко смич ком прин ци пу реч је и 
у пе сми Суд би на (Das Schic ksal).14

Сво је свр сни мит Но ћи ство ри ли су већ ра ни ро ман ти ча ри, су прот ста-
вља ју ћи га про све ти тељ ском ми ту Да на, ја сно ће и про све ће но сти.

„Тач но је, исто та ко, да су оми ље ни при зо ри умет ни ка па ле те и пе ра го-
то во увек би ли пре у зи ма ни из не га тив них од ре ђе ња ка ква су ру ше ви на, 
ти ши на но ћи, та ма шу ме, уса мље ност пла ни не или мир гро бља, ко ји ни су 
ни шта дру го до – од су ство зву ка, све тло сти, љу ди и жи вот них не да ћа, 
од су ство у ко јем је Хе гел ма ли ци о зно на слу ћи вао ʼноћ у ко јој су све кра-
ве цр не .̓ Ноћ и Ни шта има ју, ме ђу тим, са свим од ре ђен, ме та фи зич ки 
сми сао, о ко ме је, већ у де ве том ве ку, рас пра вљао Ал кви нов уче ник Фре-
де ги зи је у Спи су о ни шта ви лу и та ми, где твр ди да и ʼни штаʼ озна ча ва 
ʼне што .̓ На рав но да се ова кво на че ло раз ли ку је од Хе ге ло вог ста ва, који 
тек у са о бра ћа њу Би ћа и Ни че га, би ва ња и не би ва ња, ви ди зби ва ње. Па 
ипак, то исто на че ло ће доц ни је сна жно об ли ко ва ти је дан Хај де ге ров ми-
са о ни мо тив ко ји је те шко пред ста ви ти, јер је с ону стра ну ума и ра зу ма. 
Из Ни че га на ста је Све. Ни шта и Ноћ су, ме ђу тим, већ и за Ше лин га те-
ме љи свих ства ри, све тла са мог, ко је са мо умет ник мо же да из ма ми из 
ње, од но сно при ро де“ (груБачић 2001: 294).

У кон тек сту ра не ан ти че ко смо ло ги је и ми то ло ги је и Хај де ге ро ве де струк-
ци је ме та фи зи ке ва ља ло би мо жда са гле да ти и оне чу ве не, па ра док сал не 

12 Грч ки текст не ма ак цен те ни код Хел дер ли на у ори ги на лу.
13 Was der Ge i ster stol ze stes Ver lan gen / In den Ti e fen und den Höhn er zi elt, / Hab ich al-

lzu mal in dir emp fan gen, / Sint dich ah nend me i ne Se e le fühlt. / Dir ent spros sen Myri a den Le ben, 
/ Als die Stra hlen de i nes An ge sichts, / Wen dest du dein An ge sicht, so be ben / Und ver gehn sie, 
und die Welt ist Nichts. // Thro nend auf des al ten Cha os Wo gen, / Majestätisch lächelnd wink test 
du, / Und die wil den Ele men te flo gen / Li e bend sich auf de i ne Win ke zu. / Froh der se li gen Ver-
mählungsstunde / Schlan gen We sen nun um We sen sich, / In den Him meln, auf dem Er den run de 
/ Sahst du, Me i ste rin! im Bil de dich. –

14 Es kann die Lust der gold nen Er nte / Im Son nen bran de nur ge de ihn; / Und nur in se i nem 
Blu te ler nte /

Der Kämpfer, frei und stolz zu sein; / Tri umph! Die Pa ra di e se schwan den, / Wie Flam men 
aus der Wol ke Schoß, / Wie Son nen aus dem Cha os, wan den / Aus Stürmen sich He roen los.



603

ре чи Ме фи сто фе ле са с по чет ка Ге те о ве дра ме. На Фа у сто во пи та ње ко је 
он, Ме фи сто од го ва ра:

Део сна ге сам ко ја ва зда
Же ли да тво ри зло, а увек до бро са зда.15

У ра ду Wi e der ho lung, Pa ra do xie, Tran sgres sion – Ver such über die li te ra
rische Ima gi na tion des Bösen und ihr Verhältnis zur ästhetischen Er fa hrung (de 
Sa de, Go et he, Poe) Пе тер-Ан дре Алт (Pe ter-An dré Alt) о то ме ка же сле де ће:

„При ва тив ну стра ну сво је су шти не Ме фи сто име ну је сâм, ка да се пред 
Фа у стом пред ста вља као д̓ео де лаʼ и д̓ео оне сна ге ,̓ ʼко ја ва зда зло же ли, 
а увек до бро ства ра.̓  [...] То је ар гу мен та ци ја у ду ху те о ди це је [...]: зло при ма 
оправ да ње сво је ег зи стен ци је из функ ци је ко ја ста би ли зу је си стем, ко ју оно 
ства ра за до бро; ов де ви ше не ва жи ав гу сти нов ско ʼma lum est pri va tio bo ni’, 
већ лајб ни цов ско ʼma lum est pars bo ni’“ (алт 2005).

У са мом тек сту тра ге ди је сто ји да је Ме фи сто „део“ („Teil“) оне „сна ге“ 
(„Kraft“) ко ја ва зда зло же ли, а увек до бро ства ра. Ре ла тив на ре че ни ца „Die 
stets das Böse will und stets das Gu te schafft“ не од но си се на Ме фи ста чи ји 
се про теј ски ка рак тер обич но об ја шња ва по зи ва њем на ову фор му ла ци ју. 
Та ре че ни ца од но си се на оно „Kraft“ чи ји је Ме фи сто са мо је дан део. Ту ма-
че ње у скла ду са Лајб ни цо вом те о ди це јом ко ја зло („ma lum“, Ме фи сто) по-
сма тра као део до бра („pars bo ni“) по гре шно је ако се има у ви ду да се оно 
„Kraft“ не од но си на до бро („das Gu te“, „bo num“). „Kraft“ се ни ка ко не од но си 
на до бро, бу ду ћи да би до бро („das Gu te“, „bo num“) би ло она це ли на (бив ство 
у це ли ни) чи ји је зло са мо је дан део и у том слу ча ју би до бро би ло про теј ског 
ка рак те ра (сна га ко ја ва зда зло же ли а увек до бро ства ра), што оно по тра-
ди ци о нал ној, хри шћан ској де фи ни ци ји ни ка да не мо же би ти. У раз го во ру 
с Фа у стом Ме фи сто да ље ка же:

Ја ве чи тог по ри ца ња сам дух!
И то са пра вом; по што све
што на ста је за слу жу је да мре;
стог бо ље још да ни шта и не би ва.
Те све што код вас гре хом се на зи ва,
ра за ра њем, украт ко злом,
еле мент мој је, ста ни ште и дом.16

А на Фа у сто ве ре чи да де лом се бе зо ве, а ту сто ји цео, Ме фи сто од го ва ра:

15 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Ein Teil von je ner Kraft, / Die stets das Böse will und 
stets das Gu te schafft.

16 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Ich bin der Ge ist, der stets ver ne int! / Und das mit 
Recht; denn al les was ent steht, / Ist wert, daß es zu grun de geht; / Drum bes ser wär’s, daß nichts 
entstünde. / So ist denn al les, was ihr Sünde, / Zerstörung, kurz das Böse nennt, / Mein ei gen tlic hes 
Ele ment.
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Исти ну скром ну ре ћи сам хтео.
Чо век, тај лу ди свет, та јад на мр ва,
обич но се бе др жи за це ли ну;
а ја сам део де ла што бе ше све ис пр ва,
че сти ца мра ка што из не дри све тли ну,
по но сну све тлост што сад пр вен стве но спо ри
ма те ри но ћи, о про стор с њом се бо ри;17

И у на став ку Ме фи сто ка же:
До и ста, мр шав успех по сти же мо.
По пла ве, бу ре, зе мљо тре се, ва тре –
Шта ли све не по кре тах да се са тре
То Не што, овај свет жи ла во-жи ви,
Али не мо гу да му до ха ка ју:
Ни шта ви лу он гру бо се про ти ви,
Мо ре и коп но сми ре се на кра ју!
Одо ле ва баш све му ова
жи во тињ ска и људ ска сор та кле та.
Ко ли ко већ их от пра вих са све та,
А стал но ко ла крв све жа и но ва!18

А Фа уст на то од го ва ра:
Зна чи, на си лу веч но буд ну,
жи во то дав но – уста лач ку,
ди жеш, у је ну уза луд ну,
пе сни цу под лу па кле њач ку!
Бо ље се не чег дру гог ла ти,
ха о са си не чуд но ва ти!19

Ме фи сто је, да кле, пред став ник или, бо ље, ма ни фе ста ци ја, ема на ци ја 
оног „Ни шта“ („das Nichts“) на су прот ко јег сто ји оно „Не што“ („das Et was“, 
„di e se plum pe Welt“, ко смос), он је „део де ла“ ко ји је у по чет ку био све, „део 
та ме“ из ко је се ра ђа све тлост, ха ос (тј. „ха о са чуд но ва ти син“) из ко јег, пре ма 
ми ту, на ста је ко смос, Анак си ман дров „апеј рон“ из ко јег као πε περ ασμένο ν 
(оно оформ ље но, са гра ни ца ма, огра ни че но, оме ђе но) на ста је свет у це ли ни 
(ко смос, по ре дак). То што Ме фи сто се бе на зи ва и де фи ни ше као „део де ла“ 
(та ме) ко ји је у по чет ку био све (ко ји, да кле, пре тен ду је на ап со лут но ва же ње), 

17 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Ich bin ein Teil des Te ils, der an fangs al les war, / Ein 
Teil der Fin ster nis, die sich das Licht ge bar, / Das stol ze Licht, das nun der Mut ter Nacht / Den 
al ten Rang, den Ra um ihr stre i tig macht, / Und doch ge lingts ihm nicht, da es, so vi le es strebt, / 
Ver haf tet an den Körpern klebt.

18 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. Was sich dem Nichts ent ge gen stellt, / Das Et was, 
di e se plum pe Welt, / So viel als ich schon un ter nom men, / Ich wus ste nicht ihr be i zu kom men, / 
Mit Wel len, Stürmen, Schütteln, Brand – / Ge ru hig ble ibt am En de Me er und Land!

19 Пре вод: Бра ни мир Жи во ји но вић. So set zest du der ewig re gen, / Der he il sam schaf-
fen den Ge walt / Die kal te Te u fel sfa ust ent ge gen, / Die sich ver ge bens tückisch ballt! / Was an ders 
suc he zu be gin nen, / Des Cha os wun der lic her Sohn!
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не го во ри ни шта о он то ло шком ка рак те ру Ме фи ста (зла, та ме, ха о са), већ 
са мо о на ме ра ма и ци ље ви ма јед ног бив ству ју ћег (тј. не бив ству ју ћег ко је 
же ли да уни шти сва ко бив ству ју ће) ко је као је дан по је ди нач ни ен ти тет бив-
ства те жи да по ста не ап со лут, тј. да уни шти свет у це ли ни, што му, ме ђу тим, 
ни ка да не по ла зи за ру ком.

У за вр шном, 1067. фраг мен ту Во ље за моћ Ни че су ми ра сво ју фи ло зо-
фи ју и ка же:

„А зна те ли ви шта је ме ни свет? Да ли да вам га по ка жем у свом огле да лу? 
Овај свет је јед на огром на енер ги ја, без по чет ка, без кра ја, као брон за 
чвр ста ко ли чи на енер ги је, ко ја не би ва ни ма ња ни ве ћа, ко ја се не тро-
ши, не го се са мо ме ња, као це ли на не про мен љи во ве ли ка, га здин ство без 
из да та ка и гу би та ка, али исто та ко и без при ра шта ја, без при хо да, окру-
же но ни чим као сво јом гра ни цом; овај свет ни је не што што не ста је или 
што се ра си па, ни ти не што бес ко нач но рас пр о стр то, не го се као од ре-
ђе на енер ги ја на ла зи у од ре ђе ном про сто ру, и то не у ка квом про сто ру 
ко ји би не где био пра зан, не го сву да као енер ги ја, као игра си ла и та ла са 
си ла, у исти мах јед но и мно го, енер ги ја ко ја се ов де го ми ла, он де се сма-
њу је, оке ан си ла ко је у се би бе сне и ху је, ме ња ју ћи се ве чи то, и вра ћа-
ју ћи се ве чи то кроз без број го ди на вра ћа ња, с пли мом и осе ком сво јих 
об ли ка, ства ра ју ћи нај сло же ни је од нај про сти је га, а од нај мир ни је га, нај-
кру ће га, нај хлад ни је га ства ра ју ћи нај пла ме ни је, нај ди вљи је, се би са мом 
нај пр о ти вреч ни је, да се опет он да вра ти са сло же но сти у про сто, из игре 
про тив реч но сти у ужи ва ње у скла ду, афир ми шу ћи се у овој хо мо ге но-
сти сво јих пу те ва и го ди на, бла го си ља ју ћи се бе са ма као оно што се ве-
чи то мо ра вра ћа ти, као по сто ја ње ко је не зна за за си ће ност, за га ђе ње, за 
за мор: – овај мој ди о ни зиј ски свет ве чи тог са мо ства ра ња, ве чи тог са мора-
за ра ња, овај та јан стве ни свет дво стру ке по жу де, овај мој свет из над до бра 
и зла, без ци ља, сем ако у сре ћи кру га не ле жи циљ...“ (ниче 2003: 407).

Пи та ње бив ства (или, ка ко се нај че шће крај ње по гре шно ка же би ће 
или би так20) глав но је и је ди но пи та ње ми шље ња, а кроз пе снич ки је зик, 
пре ма Хај де ге ру, на нај а у тен тич ни ји и нај и звор ни ји на чин про го ва ра исти на 
бив ства. Сва ка ме та фи зи ка као све о бу хват ни и си стем ски од го вор на пи-
та ње о ка рак те ру бив ства (нем. Sein) при до да је бив ству ка рак тер суп стан-
ци јал но сти и по зи тив но сти и ти ме сво ди бив ство на не ко по је ди нач но бив-
ству ју ће (ум, ра зум, дух, бог, су бјект, објект, иде ја, ...) ко је је сте то што је сте. 
За то је „де струк ци ја ме та фи зи ке“ (од Пар ме ни да до Ни чеа) ну жан пред у слов 

20 По гре шан је и де ри ват бив ство ва ње, јер је су фикс „-ање“ не по треб но и су ви шно 
при до дат ре чи бив ство. Бив ство ва ње је пле о на зам. Да кле, сва три тер ми на ко ји ма се пре-
во ди не мач ка реч „Sein“ (ко ја је схва та на у оном уо би ча је ном сми слу као би ће или оно што 
на про сто је сте, по сто ји, па се Хај де гер јед но вре ме но сио ми шљу да уме сто „Sein“ пи ше 
„Seyn“ не би ли раз гра ни чио „би ће“ од „бив ства“), а то су би ће, би так и бив ство ва ње, тре-
ба од ба ци ти као не тач на, јер во де у за блу ду и по гре шно ми шље ње о основ ном пи та њу 
фи ло зо фи је. Пи та ње је зи ка је ва жно јер, ка ко ка же Хај де гер, је зик је ку ћа бив ства у ко јој 
ста ну је чо век и ње гов сми сао.
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по ста вља ња пи та ња о сми слу бив ства ту бив ства и бив ства уоп ште. Де струк-
ци ју, раз у ме се, ту не тре ба схва ти ти као пу ко од ба ци ва ње и пре вла да ва ње 
чи та ве исто ри је за пад не ми сли као за пад не ме та фи зи ке, већ пре као сво је-
вр сно пре и спи ти ва ње до ме та и гра ни ца тра ди ци о нал не фи ло зо фи је као 
ме та фи зи ке. Пи та ње он то ло шке ди фе рен ци је, ко ја је крај ње јед но став на и 
гла си да бив ство ни је ни ка кво бив ству ју ће, пр ви пут у исто ри ји фи ло зо фи-
је по ста вио је Мар тин Хај де гер, а у пе сни штву Фри дри ха Хел дер ли на, али 
и Јо ха на Вол фган га фон Ге теа, то пи та ње је пр ви пут на го ве ште но. Ко ли ки 
ути цај су Хел дер ли но ва и Ге те о ва по е зи ја из вр ши ле на уоб ли че ње Хај де-
ге ро вог ми шље ња, да ли је Хај де ге ро во чи та ње Хел дер ли на са мо „при ла-
го ђа ва ње“ Хел дер ли но ве по е зи је Хај де ге ро вој фи ло зо фи ји или се пре мо же 
го во ри ти о фи ло зоф ској екс пли ка ци ји и до вр ше њу пи та ња ко је је у пе сни-
штву на го ве ште но, за што фи ло зо фи ја по чи ње и за вр ша ва се пе сни штвом, 
од го вор на сва та пи та ња да је јед на упо ред на хер ме не у ти ка пе сникâ и фи-
ло зо фа.
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Др Зо ја С. Ка ра но вић

КИЋЕНA СОВРA, РЕЂЕНA
Ини ци ја ци ја и жр тва у сва тов ској пе сми из Ко же ља (ју го и сточ на Ср би ја)

На шим ка зи ва чи ма

Пред мет овог ис тра жи ва ња је срп ска на род на сва тов ска пе сма 
(у кру гу ва ри ја на та), за бе ле же на је на те ре ну у Бе лом Ти мо ку ко ји 
је ау тор ка овог ра да, за јед но с Ве сном Ђу кић, оба вља ла у то ку 1997. 
и 1998. го ди не. Пе сма је за пи са на у се лу Ко жељ од Ан ке Цвет ко вић 
и Дрaгице Ив ко вић. Ова пе сма јед но став не са др жи не, али са сло-
же ним се мат нич ким и функ ци о нал ним им пли ка ци ја ма, пе ва ла се 
„на со вру“, кaд нaките глав ни свад бе ни ри ту ал ни хлеб, со бор ник. 
Она го во ри о по сло ви ма ко је де вој ке и мом ци у не ком тре нут ку 
тре ба да оба ве (бер ба цве ћа и се ча ви ла), а за тим о смр ти дво је мла-
дих ко ји по ста вље ни за да так не ис пу ња ва ју – де вој ку ује де зми ја, 
а мом ка по се че се ки ра. У на став ку стра дал ни ке од но се цр кви, где 
их и са хра њу ју, а на њи хо вим гро бо ви ма из ни че др ве ће, на мом ку 
бор, на де вој ци бо ри ка. На кра ју се бор обра ћа бо ри ки, мо ле ћи је да 
ра сте, ка ко би се у ко ре ну сра сли, а у вр хо ви ма спле ли, чи ме рас плет 
ула зи у мо тив ски круг пе са ма о мом ку и де вој ци са ста вље ним у 
смр ти. А це ло куп на са др жи на пе сме укла па се у ком плекс об ре да 
ве за них за оп стру и ра ну ини ци ја ци ју ко ја се окон ча ва као жр тво-
ва ње. И сто га је ова са др жи на пе сме, ко ја се из во ди ла око ри ту ал ног 
хле ба, за све уче сни ке у свад би упо зо ра ва ју ћа.

Кључ не ре чи: Те рен ско ис тра жи ва ње, свад ба у Ти мо ку, об ред, 
пе сма, со бор ник, ини ци ја ци ја, жр тва.

Пред мет овог ра да је срп ска на род на сва тов ска пе сма, за бе ле же на на 
те ре ну у Бе лом Ти мо ку, 1997. го ди не, од Ан ке Цвет ко вић и Дрaгице Ив ко вић.1 

1 Ау тор ка овог ра да бо ра ви ла је, за јед но са Ве сном Ђу кић, на те ре ну у де лу Ти моч ке 
Кра ји не, у се ли ма око Бе лог Ти мо ка. Те рен ска ис тра жи ва ња оба вља на су у се ли ма: Бо ро вац, 
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Пе ва на је, ка ко су нам ре кле ове же не из Ко же ља: „нa со вру, кaд нaћите со-
бор ник“2 – хлеб ко ји су цве ћем ки ти ле пе ви це, де вој ке из се ла ко је до ђу 
мом ко вој ку ћи уо чи свад бе. Са др жи на пе сме ина че се ве зу је за смрт дво је 
мла дих ко ји стра да ју, не за ви сно јед но од дру гог, од ује да зми је и по се ко ти не 
се ки ром, о че му су же не кроз пе сму ка зи ва ле ова ко:

Кићенa соврa, ређенa,
По шле де вој ке у цве ће,
Кићенa соврa ређенa
А млaди мом ци у ви ле.
Кићенa соврa ређенa
Момкa посеклa сећирa,
Кићенa соврa ређенa
Де вој ку змијa ујелa.
Кићенa соврa ређенa
Момкa си но се носилa,
Кићенa соврa ређенa
Де вој ку во зе нa сaнa.
Кићенa соврa ређенa
Момкa ко пу пред цр кву,
Кићенa соврa ређенa
Де вој ку ко пу у цр кву.

Са ма пе сма са др жи ном ни је у ди рект ној ве зи с об ре дом – не об ја шња ва га 
и не ко мен та ри ше, већ је, осим при пе ва ко ји је пра ти, ау тох то на.3

Буч је, Ва ле вац, Вр би ца, Вит ко вац, Де бе ли ца, Дре но вац, Ја ко вац, Је ла шни ца, Ко жељ, Мари-
но вац, Ма ли Из вор, Но во Ко ри то, Ошља не, Пе тру ша, По тр ка ње, Рав на, Се лач ко, Тр но вац, 
и то у не ко ли ко на вра та 1997. и 1998, кад је за бе ле же но пре ко 250 срп ских на род них пе са-
ма, с фраг мен тар ним по да ци ма о кон тек сту, од но сно ме сту, вре ме ну и на чи ну њи хо вог 
из во ђе ња, као и из во ђа чи ма и оста лим про прат ним еле мен ти ма (кад је то би ло мо гућ но). 
И ова гра ђа при пре ма се за штам пу. Ка сни је, 2014, 2015. и 2016, ау тор ка је ра ди ла на истом 
те ре ну с гру пом ко ле га и сту де на та чи је ис тра жи ва ње је ор га ни зо ва ла и пред во ди ла. Намера 
је та да би ла да се, по ред оста лог, про ве ре већ са чи ње ни за пи си и, евен ту ал но, про на ђу нове 
још увек жи ве пе сме. На по ми њем да се то ком 1997. и 1998. рад на те ре ну од ви јао без фи нан-
сиј ске пот по ре би ло ко је др жав не ин сти ту ци је или не вла ди не ор га ни за ци је, као и без прет-
ход не при пре ме ве за не за сон ди ра ње те ре на и у ве зи с тим по мо ћи ло кал них вла сти, док 
је у дру гој фа зи сим бо лич но био пот по мог нут од Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду и 
За во чи ја ног му зе ја у Кња жев цу. Рад је оба вљан ме то дом слу чај ног ода би ра са го вор ни ка. 
Раз го во ри су у пр вом на вра ту сни ма ни ка се то фо ном, ка сни је дик та фо ном, кад је би ло мо-
гу ће, и ти сним ци су у по се ду ис тра жи ва ча. Раз го во ри су ина че во ђе ни уз пу ну усме ну 
са гла сност ка зи ва ча, на че му им за хва љу је мо.

Свим на шим жи вим ин фор ма то ри ма ово га пу та то пло за хва љу јем. Та ко ђе за хва љу јем 
ко ле ги ни ца ма и сту ден ти ма на уло же ном тру ду и ожи вља ва њу се ћа ња ка зи ва ча. 

2 Ово је по твр дио Љубиша Рај ко вић Ко же љац у сво јој бе ле шци уз пе сму (рајковићко-
жељаЦ 1963: 73, исто 1972: бр. 30)

3 Не ки ис тра жи ва чи с пра вом сма тра ју да су: „Сло ве сная про грам ма ри ту а ла и самый 
ри ту ал не ког да мо гли пред ставлять еди ное не рас член не ное це лое“ (иванов 1976: 5), што 
је ве ро ват но тач но.
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Рад ња, ко ју је пра ти ла на ве де на пе сма, од ви ја ла се у цен трал ном про-
сто ру, на сре ди ни ку ће, где се уо би ча је но по ста вља со фра.4 На со фри се 
на ла зио глав ни сва тов ски хлеб, со бор ник5, што по твр ђу је при пев ко јим се 
отва ра пе сма, по на вљан од по чет ка до кра ја иза сва ког сти ха, да и ти ме (за-
јед но са со фром и хле бом) по ја ча ма гиј ску моћ цен трал не зо не до ма у ко ји 
би тре ба ло да бу де до ве ден но ви члан, што да ље ука зу је на сло је ви тост функ-
ци је овог ри ту а ла.6 Ва ри јант но, из во ђе ње пе сме око об ред ног хле ба, са истим 
при пе вом, та ко ђе у Ко же љу, по твр ђу је ра ни је у два на вра та Љу би ша Рај ко вић 
Ко же љац (1963: 73 и 1972: бр. 30), где та ко ђе ка же: „пе ва се у мла до жењ ској 
ку ћи у пе так уве че, кад се ки ти збор њак“, што ис ти че не са мо по сто ја ност 
по ме ну тих ак тив но сти и њи хо ву ве ро до стој ност, већ и кон ти ну и тет жи во та 
и из во ђе ња пе сме. 

Нај ста ри ји за пис пе сме, ина че не ка да по пу лар не у Ти мо ку и су сед ном 
ре ги ја ма, по ти че још из дру ге по ло ви не 19 ве ка, нај но ви ји (наш) је из 1997. 
И она се, та ко, у раз ли чи тим ме сти ма у по ме ну том ге о граф ском и кул тур-
ном окру же њу, из во ђе на у раз ли чи тим при ли ка ма, мо же пра ти ти у вре мен ском 
пе ри о ду од ви ше од 130 го ди на.

Пр ву ва ри јан ту пе сме об ја вио је Ми лош Ми ли са вље вић, 1869 (в. ми-
лисављевић1964: 86–87), по ка зи ва њу сво је кће ри Ни це, а ина че је, ка ко сам 
по ми ње, слу шао ка ко је пе ва ју „у Свр љич кој“. Пе сма се, по том, на шла у руко-
пи сној збир ци Ма рин ка Ста но је ви ћа (1896: бр. 41), а с ма њим лек сич ким по-
ме ра њи ма у од но су на тај ру ко пис, исти ау тор штам пао ју је у „Ка ра џи ћу“ 
(1903: бр. 16, 107–108), и то из за пи са ко ји је, ка ко ве ли, са чи њен у Ја ков цу, од 
ста ри це Маг да ле не. За тим пе сму штам па То дор Бу ше тић, као се де љач ку, 
из Лев ча, и пр ви пут до но си њен ме ло диј ски за пис (Бушетић1902: бр. 179). 
Са ва ти је Гр бић је, по том, до но си у сво јој ет но граф ској мо но гра фи ји ко ја 
об у хва та област Бо љев ца и око ли не (1909: 163). А с ме ло диј ским за пи сом 

4 Со фра је ри ту ал на тр пе за ви со ког ста ту са ко ја има ва жну уло гу у сва тов ској об ред-
но сти (в. Плотникова–узенёва 2012: 170–171). 

5 Со бор ник, збор њак, или ка ко се на овом те ре ну зо ве и збор ник, по знат је и под на-
зи вом са бор ник. У Ни ша ви се зо ве со бор њак (миХаиловић 1971: 91–93), у Сре му са бор ник 
(марковић 2017: 117). То је „об ред ни, свад бе ни хлеб ко ји оки ћен сто ји на сто лу ис пред мла-
де на ца за вре ме све ча ног руч ка (в. стеПановић 2015: 19). Под на зи вом збор ник по знат је, 
на при мер, ус кр шњи хлеб у По дра ви ни (mesarić–mатјuško2013: 150). У Tимоку то је хлеб 
ко ји се о свад би пр ви уме си, у пе так (ме си га же на из су сед ства, ко ју до ма ћи ца за ту на ме ну 
по зо ве). Кад се ис пе че ста вља се на со фру, а уве че де вој ке (пе ви це) до ла зе у мом ко ву ку ћу 
ки те га цве ћем, пе ва ју ћи му, исто вре ме но „на ме њу ју ћи сва ки цвет ово ме или оно ме мом ку“ 
за ко јег су за ин те ре со ва не, док мла до же ња из шљи ва ра до не се дрв це са три ра кље, на ко је се 
на бо ду три ва ра кли са не ја бу ке (в. станојевић 1929: 43; карановић 2015: 367–388). О сложе-
но сти зна че ња и функ ци ја свад бе ниг хле бо ва код Сло ве на ви ди: гура 2012: 431–434. 

6 Ова ком плек сна ак тив ност, као и сва ко ана лог но де ло ва ње „има ви зу ел ну, вер бал-
ну, про стор ну и вре мен ску ди мен зи ју; по ред то га, зву ци, ми рис, укус, до дир мо гу би ти 
ре ле вант ни сви за јед но“ (lič1983: 122). Дру гим ре чи ма, у ри ту а лу се мно го то га де ша ва 
од јед ном, за об ред је ка рак те ри стич на раз но код ност. О то ме ви ди и толстој 1995: 123–124; 
гура 2006: 268–269.
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дру ги пут је до но си Вла дан Ђор ђе вић (1931: бр. 420). За тим је пе сму об ја вио 
Љу би ша Рај ко вић Ко же љац. Пр во два пу та исто ве тан текст (1963: 73 и 1972: 
бр. 30). А по том и дру гу, сва тов ску ва ри јан ту, за бе ле же ну у Су мра ков цу, та-
ко ђе исти текст у два на вра та 1974 (бр. 22, 74). и 1978 (бр. 148) – и то с ме ло-
диј ским за пи сом. Ва ри јан та Оли ве ре Мла де но вић из око ли не Кал не (из 
Цр не Ре ке), од Да ви да Са ви ћа, штам па на је 1977. го ди не (бр. 24). А у збир ци 
из Ле ско вач ке обла сти (ЂорЂевић – златановић 1990: бр. 293) на ла зи се пе-
сма ко ја прет хо ди на шем за пи су из 1997. го ди не. 

Пе сма је, по ред то га што је из во ђе на око со бор ни ка, као сва тов ска, пе ва на 
и као ко пач ка (грБић 1909: 263) и се де љач ка (ЂорЂевић 1931: бр. 420) (ве ро ват-
но и у дру гим при ли ка ма), али увек у про стор-вре ме ну ка рак те ри стич ном за 
оку пља ња мла дих што, на рав но, на го ве шта ва ње ну ини ци ја циј ску при ро ду, 
ма да по сто је и мо гућ но сти ши ре ња из во ђе ња из ван тог кон тек ста.

Ва ри јан те ове пе сме те мат ско-мо тив ски се ве зу ју за смрт и сје ди ња-
ва ње де вој ке и мом ка на кон смр ти, и то уз по сре до ва ње др ве та ко ја ра сту 
на њи хо вим гро бо ви ма. А раз ли ку ју се у де та љи ма, по ма њим се ма тич ким 
по ме ра њи ма у тек сту, али и по раз ви је но сти на ра ти ва (ко ји се гра ди по ади-
тив ном прин ци пу), што по сле дич но не рет ко усло вља ва зна чај на ва ри ра ња 
у њи хо вој са др жи ни. 

Пре ма раз ви је но сти при че ова пе сма се мо же пра ти ти у не ко ли ко сво-
јих ре а ли за ци ја. Ње на нај кра ћа вер зи ја са др жи са мо мо тив од ла ска од ку ће 
две па ра ле не пол но мар ки ра не гру пе ко је, не за ви сно јед на од дру ге, иду да 
оба ве од ре ђе не по сло ве – де вој ке да бе ру цве ће (ва ри јант но у ме тле, у суч ке), 
а мом ци да се ку ви ле, о че му так са тив но са оп шта ва фик тив ни ка зи вач, на 
при мер, ова ко: 

Ки ће на со вра, ре ђе на,
По шле де вој ке у цвеј ке,
А мла ди мом ци у ви ле,
Ки ће на со вра, ре ђе на.

У на став ку мом ка по се че се ки ра, а де вој ку ује де зми ја, о че му се пе ва 
ова ко:

Мом ка се ки ра по се кла, 
Ки ће на со вра, ре ђе на, 
Де вој ку зми ја ује ла, 
Ки ће на со вра, ре ђе на.7
(рајковићкожељаЦ 1963: 73 и 1972: бр. 30)

О све му, да кле, као о до га ђа ју из про шло сти, из ве шта ва скри ве ни на-
ра тор. И то у об ли ку крат ког из ве шта ја: све де но, ис кљу чи во на бра ја њем у 

7 Ви ди ау то ру овог тек ста по зна те ва ри јант не за пи се пе са ма у Прилогу овог ра да, ни је 
ис кљу че но да их има још.
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па ра ле ли зми ма „му шких“ и „жен ских“ рад њи, од но сно са мо име но ва њем 
до га ђа ја ко ји се ни жу је дан за дру гим, без ко мен та ра – као не ки ста ка то 
ко ји ко ре спон ди ра с бр зи ном до га ђа ња и с не ми нов но шћу до го ђе ног. 

Увод ни сти хо ви нај кра ће ва ри јан те: „По шле де вој ке у цвеј ке,/ А мла ди 
мом ци у ви ле“, са др же ин фор ма ци ју о на пу шта њу до ма8, с оба ве ште њем о 
на ме ра ма ак те ра (слич но бај ци). За тим се ка же шта се до го ди ло јед ној од 
де во ја ка, а по том и ка ко је стра дао мо мак. И тај не срећ ни слу чај (де вој ку 
ује ла зми ја, мом ка по се кла се ки ра) ис при чан је у јед ном од нај кра ћих пе-
снич ких об ли ка – све је ста ло у про стор че тво ро сти ха ис пре ки да ног исто-
вет ним при пе вом: „Ки ће на со фра ре ђе на“, ко јим пе сма по чи ње и ко јим се 
за вр ша ва, та ко да је ње на це ло куп на рад ња об гр ље на сти хом ко ји у нај кра ћем 
асо ци ра об ред – при пев не пре ста но „вра ћа“ на по ме ну ти кон текст из во ђе ња. 
Од но сно струк тур но-са др жин ска ма три ца овог ис ка за оства ру је рав но те жу 
оно га што је ис при ча но о (стра шном) до га ђа ју и об ред ног зби ва ња, чи је је 
ме сто-вре ме, као и из во ђе ње пе сме, фик си ра но и од ви ја се у мла до же њи ној 
ку ћи: „Нa со вру, кaд нaћите со бор ник“. 

Дру гој гру пи ва ри ја на та, за тим, при па да ју пе сме с ана лог ним по-
че ци ма, углав ном без при пе ва, и има ју дру га чи ју (раз ви је ни ју) за вр шни цу. 
За вр шни сти хо ви пе ва ју о пре но су де вој ке и мом ка од ме ста не сре ће до ме ста 
по чи ва ња, на им про ви зо ва ним но си ли ма – ме тле и ви ле; ко ла и са не; ко ла 
и коњ ... (на ко је по ла жу стра дал ни ке), им пли цит но са оп шта ва ју ћи да они 
ни су пре жи ве ли, као и да ни су оста вље ни на ме сту на којем их је затекла 
смрт. Та ко се мо гу ћа сва бе на по вор ка прет вра у по греб ну, у сти хо ви ма:

(...)
Кићенa соврa ређенa
Момкa си но се носилa,
Кићенa соврa ређенa
Де вој ћу но се нa сaнa.
Кићенa соврa ређенa
Момкa ко пу пред цр кву,
Кићенa соврa ређенa
Де вој ку ко пу у цр кву.
(милисављевић [1869] 1964: 86–87)

Или:

(...)
Де вој ку но се на ме тле,
Мом ка ми но се на ви ле.
Мом ка ми но се пред цр кву,
Де вој ку но се у цр кву.
(грБић1909: 263)

8 И бај ков на струк ту ра је по ве за на с ини ци ја ци јом (в. ProP1990).
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При ро да но си ла на ко ји ма пре но се не срећ но стра да ле, је ва рира на, а у 
Гр би ће вој ва ри јан ти сиг ни фи ку је ис пу ње ност по ста вље ног за дат ка (ме тле 
и ви ле), од но сно спрем ност оста лих, пре жи ве лих, обо га ће них но вим зна-
њи ма, да на ста ве жи вот, док крај ње од ре ди ште до ко јег су се упу ти ли, храм, 
од но сно цр ква, ука зу је на ви сок са крал ни ста тус умр лих и на го ве шта ва 
мо гу ћу жр тву.

Про ши ре ње у но вој ва ри јан ти, за тим, по ред по да тка о до но ше њу умр-
лих пред/ у цр кву са др жи и кра так ис каз о са хра њи ва њу и ме сту по чи ва ња:

(...)
Де вој ку но се на ко ла,
А мом ка но се на ко ња,
Пред цр кву де ву са хра не,
А мла да мом ка у цр кву.

Ова ва ри јан та, као и дру ге раз ви је ни је, укљу чу је сво је вр сну сли ку 
ожи вља ва ња, од но сно крат ку ре пли ку ре ин кар на ци је у др ве ће, у сти хо-
ви ма:

Де вој ци ра сте је ли ка,
А мом ку ра сте бо ри ка.
(ЂорЂевић1931: бр. 420)

Или, ана лог но:

(...)
На мом ка ра сте зе лен бор,
А на де вој ћу бо ри ка.
(милисављевић [1869] 1964: 86–87)

И то ис при ча ном екс пли цит ни је да је жр тве ни ка рак тер, бу ду ћи да је 
у осно ви за вр шни це ни је са мо смрт, већ и вас кр са ва ње.

На кра ју су и дру ги де та љи ко ји по твр ђу ју на ста вак жи во та и от кри-
ва ју мо гу ћу при ро ду од но са мом ка и де вој ке, пре и по сле коб ног до га ђа ја, 
ко ја се на по чет ку ни је да ла ни на слу ти ти, у ре чи ма ко је из го ва ра мо мак, 
оте ло вљен у бо ру:

Бор ми бо ри ке ду ма ше:
„Ра сти ми, ра сти, бо ри ке,
У вр’у да се спле те мо,
У ко рен да се сра сте мо.“
(милисављевић [1869] 1964: 86–87)

И овај де таљ уво ди пе сму и у кон текст до та да у њој не по зна тих емоци-
ја: „да се спле те мо“, „да се сра сте мо“.
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Пе сма се, ина че, у свим по зна тим за пи си ма отва ра пер фе кат ским об ли-
ком гла гол ске ре чи по ћи, по кре ну ти се, за пу ти ти се не где, што је увод на 
фор му ла9 срп ске усме не ли ри ке ко ја сиг ни фи ку је по че так рад ње.10 Од но сно 
за по чи ње из не над ним и ни чим иза зва ним пре ме шта њем, кре та њем пре ма 
не ком ци љу (ов де не из ре че ном), две гру пе ак те ра, од но сно по ме ра њем из 
сва ко днев не ег зи стен ци је, исто вре ме но и у истом сме ру – елип тич ним ис ка-
зом, у сти хо ви ма: „По шле де вој ке у цве ће/ А мла ди мо ци у ви ле“ – без на зна-
ке пу та и ње го вог опи са, као и вре ме на де ша ва ња. И већ ова ко ши фро ва но 
и фо р му ла тив но про стор но пре ме шта ње, од но сно одва ја ње из уо бича је не 
сре ди не, бу ду ћи да у по сле ди ци иза зи ва и не сре ћу, сво је вр сна је про во ка-
ци ја и ис ку ша ва ње. И ана лог но је одва ја њу ју на ка из свог уо би ча је ног окру-
же ња, у об ре ду пре ла за (в. вангенеП 2005: 77–81, 88–89; ProP1990: 92–94; lič 
1983: 118), слич но је бај ци у ко јој ју нак та ко ђе кре не, по ла зи, иде: „у ја го де“, 
„у слу жбу“, „у свет“, „у тр го ви ну“, „ку да га но ге но се“, од но сно ње го во кре-
та ње од го ва ра ула ску у се па ра ци о ну фа зу об ре да пре ла за.11 А, ако је су ди-
ти по на зна че ним по сло ви ма ко је ак те ри тре ба да оба ве, и про стор у ко јем 
се рад ња од ви ја је из ван кул ту ром за хва ће ног окру же ња, мо гла би би ти 
шу ма (све ти гај...?) у ко јој се за оде ље не гру пе му шких и жен ских уче сни ка 
(или за по јед ни це) не ка да и од ви јао об ред ини ци ја ци је (в. вангенеП [1909] 

9 Фор му ла тив ност је осно ва усме но сти. Под пој мом фор му ле под ра зу ме ва ју се уста-
ље на и на сле ђе на сред ства из ра жа ва ња, ко ја се у на у ци де фи ни шу раз ли чи то. Овом при-
ли ком ко ри сти се де фи ни ци ја ко ју за епи ку ко ри сти Ал бет Лорд (пре ма Pa rry) где се ка же 
да фор му ла пред ста вља (ре чи) и ску пи не ре чи ко је се ре дов но ко ри сте „под истим ме трич-
ким усло ви ма да изрази[е] да ту основ ну иде ју“, док се под фор му ла тив ним из ра зом означа-
ва „стих или по лу стих кон стру и сан по обра сцу фор му ла“ (lord1990: 21). Тре ба има ти на 
уму и отво ре ност, ди на мич ност и по мич ност фор му ле ко ју Мир ја на Де те лић уо ча ва на по-
чет ку и на кра ју еп ске струк ту ре (1996: 33 и 51), што је оп шта ка рак те ри сти ка тра ди ци је и 
ни је свој стве на са мо епи ци. Ши ре фор му ла се де фи ни ше и као „сре ди ште се ман тич ке 
гра ви та ци је, на ко је се од ла жу ду хов не вред но сти чи та вих епо ха (Фор му ла – это цен тр 
се ман ти че ской гра ви та ции, на ко торый осе дают ду ховные цен но сти целых эпох (мальЦев
1989: 87). И, сход но то ме, по е ти ка тек ста и по е ти ка тра ди ци је са др же ду бин ска зна че ња 
(текст ак тив но ко му ни ци ра с тра ди ци јом) ко ја се су че ља ва ју у фор му ли (мальЦев 1989: 85). 
Или: „Фо му ла – то је об лик тек ста, и ком по нен та ње го вог са др жа ја, и „кре та ња“ ка са др жа ју, 
пут од „об ли ка“ ка „сми слу““ (Фор му ла – это и фор ма тек ста, и ком по нент его со дер жа ния, 
и спо соб „дви же ния“ к со дер жа нию, путь от „формы“ к „смыслу“ (мальЦев 1989: 54).

10 Ево не ко ли ко илу стра тив них при ме ра пе са ма ко је по чи њу гла гол ским ре чи ма поћи, 
ићи, ше та ти... ини ци ра ју ћи кре та ње: „По ђе Ива лов да ло ви“ (васиљевић1960: 16); „Пође 
вој ник у вој ску“ (васиљевић1960: бр. 23); „По шла Ру ме на, ра но на во ду“ (Бован1964: бр. 
108); „По шла Ду да на во ду“ (Бован 1980: бр. 157); „По шла Ја на у ви но гра да“ (Бован 1980: 
бр. 158); „По шла ми Мил ка на во ду“ (Бован 1980: бр. 159); „Ше та ла се Је ри на го спо ђа“ (ге-
земан 1925: бр. 21); „Ше та ла се Ћу лум аги ни ца“ (геземан 1925 бр. 130, бр. 191); „Ше та ла се 
Ја на из ви но гра да“ (матиЦки1967: 40–41). 

11 вангенеП пре по зна је три фа зе об ре да пре ла за ко ји де фи ни ше као пре ла зак из јед ног 
дру штве ног ста ња у дру го; то су: об ре ди одва ја ња (се па ра ци ја), пре ла зно ста ње (ли ми нал на 
фа за), об ре ди при је ма (агре га ци ја) (2005: 15–25). 
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2006: 20; ProP1990: 174–224). Ини ци ја циј ску аван ту ру, за раз ли ку од не по-
зна тих до га ђај них ко ор ди на та пе сме, на рав но по твр ђу је ње но из во ђе ње, спе-
ци фи ко ва но вре ме-про сто ром об ре да – о свад би: „нa со вру, кaд нaћите со бор-
ник“, као и при пев: „Ки ће на со фра ре ђе на“, ко ји пе сму и сме шта ју у окви ре 
од ре ђе не фа зе ри ту а ла и, сход но то ме, тра си ра ју мо гу ће прав це ње ног да љег 
раз у ме ва ња и ту ма че ња. 

И за да ни по сло ви по твр ђу ју по ме ну ту при ро ду рад њи ко је тре ба оба-
ви ти, јер кад до спе ју у но ву изо ло ва ну то по граф ску зо ну12 у њој, не за ви сно 
је дан од дру гог, ак те ри тре ба да оба ве од ре ђе не ти пич но жен ске или му шке 
рад ње13 – бра ње би ља14, бре зо вих гран чи ца за ме тле15, или са ку ља ње тре-
шчи ца за ва тру (де вој ке иду „у цвеј ке“, „у ме тле“, „у суч ће“), а мом ци иду 
„у ви ле“, да се ку др ва за ро гу ље. И ти по сло ви ко ди ра ју ли ми нал ну фа зу 
об ре да пре ла за, у ко јој тре ба да се де фи ни ше њи хо ва пол на при пад ност. Одно-
сно ис пу ње ње за дат ка тре ба ло би да им да зна ње ко је их да ље пол но од ре ђу-
је и омо гу ћу је им пра во на брак (в. ProP1990: 119–125; lič1983: 118), што се 
укла па у об ред ни кон текст из во ђе ња – о свад би, а по твр ђу је га на ста вак пе сме. 
Са мо што га ак те ри не ре ша ва ју, та ко да је њи хо ва суд би на по уч на и уче сни-
ци ма свад бе ка зу је шта се до га ђа они ма ко ји за да так не мо гу да ис пу не. 

Као де вој чин не при ја тељ у пе сми је ак ти ви ра на зми ја, с ко јим ини ци-
јант ина че ре дов но до ла зи у до дир.16 А пре ко „до пун ске“ мо ти ва ци је у сти ху 

12 Ис ку ше ник се по пра ви лу др жи одво јен од оста лих љу ди (в. lič1983: 118).
13 Опо зи ци ја му шко – жен ско јед на је од основ них опо зи ци ја у на род ној кул ту ри, 

њи хо ви до ме ни се не укр шта ју: „про ти во по ставляющая муж ское и жен ское на ча ло в ка те-
го риях по ла, грам ма ти че ско го ро да, сим во ли ки и обрядовых функ ций. Раз де ле ние по лов 
и про ти во по ста вле ние М._ Ж. пре о до ле ва ется в ак тах тво ре ния, за ча тия, ро жде ния“ (вален-
Цова 2004: 313); сход но то ме при па да ју им и од го ва ра ју ће рад ње ко је их пол но обе ле жа ва ју.

14 Бра ње би ља и ма ни пу ла ци ја њи ме у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри у до ме ну је 
жен ског; то је про цес у ко јем се ак ти ви ра ју њи хо ва раз ли чи та зна ња и ве шти не (ЂорЂевић
1953: 103–104; 1958: 573). 

15 Жен ском де те ту су по по врат ку с кр ште ња ста вља ли на праг срп, ме тлу, мо ли тве-
ник, а ме те ње спа да у ред ти пич них жен ских по сло ва. Ме тла је ме ђу Сло ве ни ма ко ри шће-
на за га та ње о уда ји: „Ве ник в се мейных обрядах и в га да ниях о за му же стве. По скольку  
ме те ние вхо дит в ряд ти пичных жен ских занятий, В. при о бре та ет жен скую сим во ли ку в 
не ко торых се мейных и до ма шних обычаях“ (виноградова – толстая1995: 311). У ри ту а ли-
ма ис пи ти ва ња пред уда ју у срп ској свад би све кр ва је пра ви ла ме тлу ко јом је мла да ме ла 
ку ћу, по сле че га су ме тлу ки ти ли нов цем као знак при пад но сти не ве сте но вом до му (ви-
ноградова – толстая1995: 311). Та ко ђе „в ри ту а ле испыта ния не весты под кладыва ли под 
по рог (или на по рог) ме тлу и сле ди ли, под ни мет ли ее не ве ста при вхо де в дом (знак, что 
бу дет хо ро шей хозяйкой) или пе ре сту пит че рез нее (пло хой знак) (з.-слав.).“ (виноградова 
– толстая1995: 311). 

16 Зми ја је хтон ско би ће пр ве вр сте, у ве зи је с кул том плод но сти и сиг ни фи ку је до дир 
са зе мљом и под зем ним све том, а у ини ци ја ци ји се на ла зи на ула зу у тај свет и пред ста вља 
опа сност за ини цијан та (в. ProP 1990: 99–100; гура 1999: 334). У срп ској кул ту ри, због веро-
ва ња да су по себ но опа сне за мла де же не, по сто је раз ли чи те ме ре за шти те од ње ног ује да, 
по себ но же те ли ца (в. кнежевић 1960: 64, 83–84). 
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јед не од ва ри ја на та: „Го лем се ђа вол до ка ра“ (младеновић 1977: 84)17, у 
при чу се уво ди не при ја тељ хри шћан ске про ви ни је ци је, ко ји је та ко ђе по ве-
зан са зми јом (в. гура1999: 334), као јед ном од ње го вих ин кар на ци ја; ов де 
при су ство ђа во ла-зми је оп стру и ра и мом ка. Де струк тив на моћ не при ја те ља 
да ље је ин тен зи ви ра на атри бу том „го лем“. Мом ка, ипак, не по вре ђу је ђа во 
ди рект но, већ га по се че соп стве на алат ка, се ки ра, ко ја је у тра ди циј ској кул-
ту ри Ср ба и Сло ве на ис кљу чи во ору ђе му шке сим бо ли ке18 и ну жно је да 
њо ме сва ки од ра стао му шка рац овла да. И у том сми слу раз ре ше њем се 
им пли ци ра да је ре а ли за ци ја ини ци ја циј ског за дат ка, упр кос свим на сто-
ја њи ма, не га тив на. 

Сти хом: „Зла им се сре ћа зго ди ла“ (милисављевић [1869] 1964), пак, 
ка же се да је до га ђај суд бин ски пред о дре ђен.19 А бу ду ћи да ис каз зла/ ху да 
сре ћа20 зна чи и смрт (в. иванов – тоПоров 1974: 133)21, ово је на го ве штај 
фа та ло ног ис хо да, по ја чан без лич ним свр ше ним об ли ком гла го ла зго ти ти 
(за де си ти, уда ри ти), у спре зи с да ти вом за ме ни це („им се зго ди ла“) – не ком 
се не што де си ло без ње го вог уде ла. 

У на став ку пе сме мом ка и де вој ку, по ла ко и без жур бе, но се („во зе“, 
„те рав“) цр кви: 

Де вој ку но се на ме тле,
Мом ка ми но се на ви ле.
Мом ка ми но се пред цр кву,
Де вој ку но се у цр кву.
(грБић1909: 263)

Цр ква у срп ској кул ту ри ина че ни је би ла уо би ча је но ме сто са хра њи-
ва ња за обич не љу де22, па се на овај на чин ис ти че из у зет ност по кој ни ка. 

17 Иден ти чан стих је за бе ле жен је пр ви пут кра јем 19. ве ка (в. милићевић 1884: 255).
18 При пад ност се ки ре му шком све ту еви дент на је код кр ште ња му шког де те та, на кон 

по врат ка из цр кве ста вља на је на праг: „Как, во звращающих ся из цер кви с окрещенным 
мла ден цем ку мовьев  встре ча ли в до ме раз ло женными на по ро ге пред ме та ми: пи лой, то-
по ром и кну том“ (виноградова–толстая 1995: 311). Мо мак ста сао за же нид бу ста вљао је 
се ки ру ис под оче вог уз гла вља, да би га на то под се тио (манојловић 1933: 39).

19 Ис каз је у опо зи ци ји са спо јем ре чи до бра сре ћа (сре ћа и не сре ћа), у ко ји ма се пре-
по зна ју тра го ви пра сло вен ског је зич ког и ре ли гиј ског си сте ма (в. иванов–тоПоров 1965: 
65–73; 1974: 132–133).

20 Атри бут ху дан, и склоп ре чи ху да сре ћа, у зна че њу не сре ћан, ло ша сре ћа, фор му ле 
су усме ног пе ва ња на срп ском је зи ку, као: „Јер је ху дан у те шкој тав ни ци“ (геземан1925: 
бр. 80); „Мо ја зми јо, мој худ ни по ро де“ (караЏић1845: бр.11); „И ту њи ма худ на сри е ћа би ла“ 
(maŽuranić 1876: 6–10); „Пи ли пу ту худ на сри е ћа би ла (maŽuranić 1876: 21–28)...

21 Атри бут ху дан та ко ђе на го ве шта ва смрт у пе сми о смр ти Ра ди ћа Ву ко је ви ћа, у 
сти ху: „Али ми се Ра ди ћу ху да сре ћа до го ди ла“ (в. карановић 2011: 119–130). 

22 У цр кви и у пор ти са хра њи ва ни су ве ли ко до сто ни ци, њи хо ви кти то ри, или они 
ко ји су у њи ма слу жи ли, док су обич ни љу ди по ко па ва ни у гро бљи ма иза цр кве (в. ćorović
1956: 128–132).
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Овај сег мент рад ње, за раз ли ку од прет ход ног, те че у „са да шњо сти“, 
а пре зент ски об лик трај ног гла го ла но си ти, у тре ћем ли цу мно жи не (уз 
до след но од су ство име но ва ња вр ши ла ца рад ње у свим ва ри јан та ма), у дво-
стру ком кон тра сту с при ро дом тре нут них гла го ла и свр ше них рад њи, из 
пр вог де ла пе сме – и из у зет но је функ ци о на лан, јер са др жи ну пе сме пре но си 
у са да шњост, ка рак те ри стич ну за об ред. А гла гол ко јим се озна ча ва пре нос 
зем них оста та ка до веч ног од ре ди шта, до ми ни ра и дру гим де лом пе сме, не-
пре ста но се по на вља ју ћи уну тар не симетрич ног осмер ца (3+2+3), до след но 
сре ди ном сти ха, стра да ли ма „тра си ра ју ћи“ пут. Уз то је об гр љен имен ским 
ре чи ма, од но сно су бјек ти ма-објек ти ма об ред не рад ње чи ји је иден ти тет 
мар ки ран пол но и ста ро сно. И они се, на по чет ку сти ха, на из ме нич но у по-
на вља њи ма ја вља ју, из у кр шта но се ве зу ју ћи, ова ко: „де вој ку“ – „мом ка“, 
„мом ка“ – „де вој ку, с тим што дво сло жна реч мо мак уну тар сти ха оста вља 
про стор за на ра то ра да скра ће ним об ли ком етич ког да ти ва, у син таг ми: 
„мом ка ми“ ис ка же емо ци ју и сво је жа ље ње (за обо ма), пр ви и је ди ни пут 
у пе сми. На кра ју по ме ну тих сти хо ва, цен трал ни гла гол од но сно кључ на 
рад ња до пу ње на је при ло шким озна ка ма: „на ме тле“, „на ви ле“; „пред црв ку“, 
„у цр кву“, ко јим се од по чет ка до след но спро во де па ра ле ли зми (ко ји сигни-
фи ку ју бли зи ну и бли скост). Упр кос то ме, мо мак и де вој ка оста ју раз дво је ни 
– чак и са хра ње ни у раз ли чи тим гро бо ви ма, јер, бу ду ћи да ни су вен ча ни, 
ни су ис пу ње ни основ ни усло ви за њи хо во спа ја ње. 

Али њих ипак на кра ју по ве зу је при род ни ток ства ри, бу ду ћи да им 
ра сту два слич на др ве та: 

На мом ка ра сте зе лен бор,
А на де вој ћу бо ри ка. 
Бор ми бо ри ке ду ма ше:
„Ра сти ми, ра сти, бо ри ке,
У вр’у да се спле те мо,
У ко рен да се сра сте мо.“
(милисављевић [1869] 1964: 86–87)

Бор (Pi nus sil ve stris) је са крал но др во пр ве вр сте и у на род ним ве ро ва-
њи ма се, као и бо ри ка (дру го име за је лу – Abi es al ba), по ве зу је с хра мом (в. 
чајкановић 1994а: 106; агаПкина 2012: 134–135), оба др ве та су та ко ђе се-
но ви та23, што дво стру ко „мо ти ви ше“ ло ги ку ло ку са са хра њи ва ња. Ов де се 
елип тич ним ис ка зом („на мом ка“, „на де вој ћу“) ма ни фе сту ју и њи хо ве ина-
че у тра ди ци ји ја ке мит ске ве зе ових ден дро ни ма с чо ве ком (в. агаПкина 
2012: 134–137). Не по сред ност до ди ра др ве та и људ ског би ћа ан ти ци пи ра, 
за тим, но ви ци клус жи во та, по што је ла и бор сим бо ли зу ју и му шки и жен ски 

23 Ме ђу Сло ве ни ма и Ср би ма ве ро ва ло се и да су бор и је ла се но ви ти, да се у њих 
мо же усе ли ти ду ша (чајкановић, 1994б: 93–94 и 169–181; агаПкина 1999: 183–186; 2012: 
134). 
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прин цип (бор му шко24, је ла сим бо ли зу је жен ско – де вој ку25, де ви чан ство26, 
мла ду не ве сту27). И ти фор му ла тив ни ис ка зи та ко ђе уво де пе сму у оп шту 
срп ску тра ди ци ју28 и ши ри сло вен ски кул тур ни кон текст. 

Сје ди ња ва њу чо ве ка и све та ко је на ме та фи зич ком пла ну са др жи иде-
ју уми ра ња, али и об но ве, при дру жу је се, за тим, обра ћа ње бо ра бо ри ки 
(бо ри ке бо ру), пра ста ром фор му ла тив ном им пе ра тив но-мол бе ном кон струк-
ци јом29: „Ра сти ми, ра сти, бо ри ке“ 30 (да ли то раз го ва ра ју њи хо ве ду ше), 
што у овом слу ча ју ре зул ти ра ма ги јом ко ја укљу чу је са да шњост, али и 
бу дућ ност, у по ен ти ра ној у не жној за вр шни ци пе сме: „У вр’у да се спле те мо/ 
У ко рен да се сра сте мо“ (ко струк ци ја да плус пре зент гла го ла, ко јом се ис-
ка зу је на ме ра). Та ко се исто вре ме но го вор но ли це тран сфор ми ше у су бје кат 
ко ји за сво ју дра гу и се бе про на ла зи пут у спа ја њу слич ном бра ку. Брач ни 
пар је, уо ста лом, у фра зе о ло ги зми ма, об ре ди ма свад бе и фин ги ра не свад бе, 
ме ђу Ср би ма и сло вен ским на ро ди ма и име но ван као је ла и бор (в. агаПкина 
2012: 136). Овим њи хо ва суд би на пре ста је да бу де са мо ко лек тив на, по ста-
је и по је ди нач на, лич на. И обе ове ди мен зи је су не из бе жност, бу ду ћи да су 
брак и свад ба не ка да би ли услов „за при кљу че ње за јед ни ци“ (в. Ђокић1998: 
136), а ри ту а ли ве за ни за њих мо ра ли су се оба ви ти, ба рем сим бо лич ки, ако 
не за жи во та он да по смрт но (в. Ђокић1998: 136–153).31 

Сам об ред се, да кле, од ви јао на две рав ни, на до га ђај ној (успе шно во ђе-
ној и из во ђе ној око со фре и ри ту ал ног хле ба), на шта се скре ће па жња ни зом 
ак ци ја и при пе вом, али и на мо гу ћој (не ус пелој и упо зо ра ва ју ћој) ли ни ји, 

24 У сва тов ским оби ча ји ма и фра зе о ло ги зми ма бор ду бли ра мла до же њу (агаПкина 
2012: 135–136). 

25 Је ла се у срп ској тра ди ци ји ре дов но по ре ди и иден ти фи ку је с де вој ком (чајкановић 
1994б: 172–173), што је еви ден ти ра но још у нај ста ри јем за пи су сти хо ва на срп ском је зи ку, 
у 15. ве ку (Пантић 1971: 6), а ре флек то ва но да ље у срп ској лир ској по е зи ји у це ли ни (в. 
самарЏија 2014: 10–11). 

26 Упе ча тљи ву илу стра ци ју у срп ској кул ту ри пред ста вља ју чу ве ни увод ни сти хо ви 
пе сме о опад ну тој се стри: „Два су бо ра на по ре до ра сла/ Ма ђу њи ма тан ко вр ха је ла“.

27 У не ким кра је ви ма Ру си је по сле пр ве брач не но ћи, кад се же лео до би ти од го вор на 
пи та ње да ли је де вој ка би ла не ви на, го во ри ло се: “ель ал со сна?“ (бор или је ла), при че му 
је од го вор је ла зна чио че сти тост де вој ке; код Ру са свад бе но и дрв це, елоч ка, сим бо ли зу је 
не ве сту (гура 2006: 269).

28 Ви ди зе лен бор и зе ле на бо ри ка ни чу на гро бо ви ма умр лих љу бав ни ка: геземан
1925: бр. 213; караЏић1841: бр. 345; аndrić 1913: бр. 252... А на Ко со ву по љу је o свад би, кад 
до ла зе сва то ви, не ве ста го во ри ла „Jедан бор, два бо ра, тре ћа бе ла бо ри ка“, да би до би ла 
пр во му шку, а за тим и жен ску де цу. 

29 Ова је зич ка струк ту ра, ко јом се ус по ста вља од нос из ме ђу два го вор ни ка, ка ко сма-
тра Ја коб сон, је пра ста ра и при мар но је би ла део ма гиј ске прак се (јаkobson1966: 292).

30 Као сво је вр стан га рант жи во та по сле смр ти на гро бо ви ма је ни ца ло ра ли чи то би ље 
и ра сти ње, што је асо ци ја ци ја на мит ско уби ство/жр тву не ке де вој ке/мом ка (в. eliade1980: 
45), а за тим је, као сво је вр сна ими та ци ја ства ра ња и вас кр са ва ња, на гро бо ве и са ђе но, што 
је и да нас оби чај, ма да се гро бо ви у на ше вре ме све че шће по кри ва ју ка ме ним пло ча ма...

31 Овај оби чај је упра во код Ср ба, на те ре ну Ти моч ке Кра ји не, по све до чио Ми лан Ђ. 
Ми ли ће вић (1894: 344).



ко ју ре пли ци ра са др жи на пе сме. Она упу ћу је на то шта се де ша ва он да ка да 
у ри ту а лу не што кре не по злу, што је сво је вр сна ко ме мо ра ци ја, али и ан ти-
ци па ци ја оно га што би се мо гло до го ди ти. И она опи су је об ред „из ва на“, 
при пе вом асо ци ра ју ћи оно што се де ша ва „из ну тра“. А бу ду ћи да са др жи-
на пе сме но си и еле мен те ка тар зе и да се њо ме та ко ђе отва ра ју пу те ви за 
жи вот и по сле смр ти, она је и као не ки „мо дел трај но сти и обе ћа ња ослон ца 
у ко смич ким си ла ма и њи хо вом ре ду“ (Павловић 1986: 13), што је не ка да 
чо ве ку би ло ва жно да по сто ји – и о че му се у свад би пе ва ло, док је да нас 
све то са свим по ти сну то и за бо ра вље но.

За бе ле же не су и две ва ри јан те ове пе сме у ко ји ма је за вр шни ца до га-
ђа ја ре фо ку си ра на на од но се уну тар по ро ди це – пр ва на на емо тив ну ве зу 
ме ђу се стра ма, по сле смр ти јед не од њих, а дру га је о од но су мај ке и ма ће хе 
пре ма стра да лим, мом ку и де вој ци. 

У пр вој пе сми (с ме ло диј ским за пи сом), из Лев ча, ко ја је за бе ле же на 
као се де љач ка го во ри се о то ме ка ко се стра дал ни ци обра ћа се стра Бо жа на: 
„Бо га ти, се ле, Бо ја но,/ Је ли ти те шка зме љи ца?“ А она јој од го ва ра: „Ни је 
ми те шка зе мљи ца,/ Те шке ми су зе се стри не!“ (Бушетић 1902: бр. 179). Ови 
фор му ла тив ни сти хо ви, ко ји се у тра ди ци ји пра те од ста ри на до на ших да на, 
а у ко ји ма се људ ски бол ме ри те жи ном су за, ба зи ра ни на дво стру ком кон-
тра сту ствар ног и ме та фо рич ког (зе мља, су зе) за сни ва ју се на ве ро ва њу да 
је у жа ље њу за умр лим нео п ход но на ћи ме ру (ка ко би се мо гло пре жи ве ти). 
И они са др жи ном и функ ци ја ма из ми чу из основ не са др жин ске ма три це, 
али ипак оста ју за њу ве за ни. 

Слич но се де ша ва и у сти хо ви ма дру ге пе сме ко ји се, на кон ин фор ма-
ци је о то ме да на умр ле са де бор и бо ри ку, фо ку си ра ју на од нос мај ке и 
ма ће хе, ко је до ла зе на гро бо ве умр лих, да их за ли ва ју. Пр во: 

Мом че ту мај ћа до о ди,
Сту де ну во ду до но си,
Те му ко ре нак по ље ва,
Те му ко ре нак ви ра је.

А за тим де вој ци до ла зи ма ће ха:

Ћи пе лу му во ду до но си,
Те је ко ре нак по ле ва. 

У на став ку, пре ма по ме ну тој струк тур но-се ман тич кој ма три ци , бор 
се обра ћа бо ри ки мо ле ћи је да ра сте, а она му од го ва ра да не мо же, бу ду ћи 
да њој, ка ко ка же, ма ће ха: 

Ћи пе лу во ду до но си,
Те ми ко ре нак по ље ва,
Те ми ко ре нак уса ну.
(станојевић ркп. 1896: бр. 41); 
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И овом мрач ном сли ком, ко ја се ја вља из та ме пот пу но по ре ме ће них од но са 
у по ро ди ци (и на кон смр ти) пе сма се и за вр ша ва – не где на стран пу ти ца ма 
ри ту а ла, у ба ла дич ном (псе у до ба ла дич ном) то ну и без има ло оп ти ми зма. 
Пе ва ју ћи о гу бље њу сим бо лич ке об но ви тељ ске уло ге жр тве, ис кљу чи во и 
са мо због људ ског зла, су ро ва и ни чим мо ти ви са на де струк ци ја, па ра док-
сал но и не ра зум но, уни шта ва по је ди нач ни жи вот и сва ку сна гу ко ја би 
мо гла оја ча ти за јед ни цу 32 што ће, бо јим се, мно ги на ши са вре ме ни ци бо ље 
раз у ме ти од све ко ли ке до га ђај но сти ове пе сме. А та ко је ва жно не за бо ра-
ви ти је!
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Zoja Karanović

DECORATED SUFRA

S u m m a r y

The subject of this research is the Serbian folk wedding song (in the range of 
variants) recorded on the fieldwork in the region near the Beli Timok river (southeast 
Serbia), together with Vesna Đukić in 1997 and 1998. The song was documented in the 
village of Koželj from Anka Cvetković and Dragica Ivković. The song is simple in con-
tent, but it has complex semantic and functional implications. It used to be sung around 
the ceremonial table (sofra), when girls decorate the main wedding ritual bread (sobornik). 
It speaks of the tasks that boys and girls do at some point (picking flowers and cutting 
a tree), then about the death of two young people who do not manage to fulfill the task 
– the girl is bitten by a snake and the boy cuts himself by an axe. In the continuation of 
the song victims are taken to the church, where they are buried, and trees later grow on 
their graves, a pine on the boy’s grave and a fir on the girl’s grave. Finally, the pine talks 
to the fir asking her to grow so their roots could meet and their tops could intertwine, 
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which brings the closure to the motif variants of the folk songs about a boy and a girl who 
finally unite after death. The entire content of the song fits the complex of ceremonies 
connected to obstructed initiation that ends as a sacrifice, which the paper clearly indi-
cates. Therefore, the content of this song which was performed around the ritual bread and 
ceremonial table was a warning to all those who participated in the wedding.

zo jan ko@stca ble.ne t
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ПРИ ЛОГ

1
По шле де вој ће у цве ће,
А мом ча ди ја у ви ле,
Зла им се сре ћа зго ди ла,
Де вој ћу зми ја ује ла,
Се ки ра мом ка по се кла.
Де вој ћу но се на са на,
А мом ка но се но си ла.
Мом ка ми ко па пред цр кву,
Де вој ћу ко па зад цр кву.
На мом ка ра сте зе лен бор,
А на де вој ћу бо ри ка.
Бор ми бо ри ке ду ма ше:
„Ра сти ми, ра сти, бо ри ке,
У вру да се спле те мо,
У ко рен да се сра сте мо.“
(Ми ли са вље вић [1869] 1964: 86–87) 

2
По шле де вој ће у цве ће,
Мла да мом че та у ви ле,33

Де вој че зми ја ује де,/изе де
Си ки ра/си ћи ра мом че исе че
Мом че си во зе на ко ла/ Мом че то во зе на ко ла
Де вој че но се но си ла.
Мом че ко па ју пред цр кву, 
А де вој че до цр кве/цркву си.
На мом че са де зе лен бор,
А на де вој че бо ри ку.
Мом че ту мај ћа/ ма ти до о ди,
Сту де ну во ду до но си,
Те му ко ре нак за ље ва/ по ље ва,
Те му ко ре нак ви ра је.
Де вој че му ма ти до о ди/ На де вој че ма ти до о ди,
Ћи пе лу во ду до но си,
Те је ко ре нак по ле ва/ за ље ва. 
Бор си бо ри ће го во ри:
„Ра сти ми, ра сти, бо ри ко,
У ко рен да се сра сте мо,
У вр’а да се спле те мо.“
Бо ри ка бо ру го во ри:
„Те бе си мај ка/ мај ћа до о ди,

33 Да се ку ви ле
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Сту де ну во ду до но си, 
Те ти ко ре нак ви ра је.
А мен ма че ја до о ди,
Ки пе лу/ ћи пе лу во ду до но си,
Те ми ко ре нак по ље ва,
Те ми ко ре нак уса ну.“
(Ста но је вић ркп. 1896 бр. 41 и Ста но је вић 1903: 107–108, бр. 16, Ја ко вац) 

3
По шле де вој ке у ме тле,
Сам са ди мак, бе ри де вој ко,
А мом ча ди ја у ви ле.
Де вој ку зми ја ује де.
Мом че се ки ра по се че,
Де вој ку но се на ко ла,
А мла до мом че на ко ња.
Мо му ко па ју пред цр кву,
А мла до мом че пред цр кву.
Жа ли је се стра Бо жа на:
„Бо га ти, се ле, Бо ја но,
Је ли ти те шка зме љи ца?“
„Ни је ми те шка зе мљи ца,
Те шке ми су зе се стри не!“
(Бу ше тић 1902: бр. 179, се де љач ка, ме ло диј ски за пис)

4
По шле де вој ке у ме тле,
А мом ча ди ја у ви ле.
Мом ка се ки ра по се че,
Де вој ку зми ја ује де.
Де вој ку но се на ме тле,
Мом ка ми но се на ви ле.
Мом ка ми но се пред цр кву,
Де вој ку но се у цр кву.
(Гр бић 1909: 263, ко пач ка)

5
Де вој ке по шле у ме тле,
А мом ци по шли у ви ле.
Де вој ку зми ја ује де,
Се ки ра мом ка по се че.
Де вој ку но се на ко ла,
А мом ка но се на ко ња,
Пред цр кву де ву са хра не,
А мла да мом ка у цр кву.
Де вој ци ра сте је ли ка,
А мом ку ра сте бо ри ка.
(Ђор ђе вић 1931: бр. 420, се де љач ка и ме ло ди ја)
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6
Ки ће на со вра, ре ђе на, 
По шле де вој ке у цвеј ке, 
Ки ће на со вра, ре ђе на, 
А мла ди мом ци у ви ле, 
Ки ће на со вра, ре ђе на, 
Мом ка се ки ра по се кла, 
Ки ће на со вра, ре ђе на, 
Де вој ку зми ја ује ла, 
Ки ће на со вра, ре ђе на.
(Рај ко вић Ко же љац 1963: 73, исто 1972: бр. 30) 

7
По шле де вој ке у ме тле,
А мом ча ди ја у ви ле.
Де вој ку зми ја ује де,
Мом ка се ки ра по се че
Де вој ку но се на ме тле,
А мом ка ми но се на ви ле.
Мом ку ми са де бо ри ку,
Де вој ке са де зе лен бор.
Бор ми бо ри ке го во ри:
„Ра сти ми, ра сти, бо ри ко,
У ко рен да се сра сте мо,
На вр’у да се сљу би мо!
(Рај ко вић Ко же љац, 1974: 74, Су мра ко вац, ме ло диј ски за пис, исто Рај-
ко вић Ко же љац 1978, бр. 148, сва тов ска, и бел. 312)

8
По шле де вој ће у суч ће,
Мла да мом че та у ви ле.
Го лем се ђа вол до ка ра,
Де во ћу зми ја изе де,
Мом че се ћи ра по се че.
Де вој ћу во зе у ко ла,
А мом че но се на ко ња.
Па и ко па ју код цр кву.
Са де два бо ра зе ле на.
Бо ри ка бо ру го во ри:
„Ра сти ми, бо ре, ра сти ми,
У ко рен да се сра сте ме,
У вра да се опле те ме!
(Мла де но вић 1977: 84 око ли на Кал не)

9
Де вој ке идев у цве ће.
А мом ча ди ја у ви ле.
Де вој ку зми ја изе де,
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Мом ка се ки ра по се че.
Де вој ку те рав у ко ла,
А мом ка но су на ви ле.
Де вој ку ко пав у цр кву, 
А мом ка ко пав пред цр кву.
Де вој ке са де зе лен бор,
А мом ку са де бо ри ку.
Бор си бо ри ке го во ри:
„Ра сти ми, ра сти, бо ри ке,
У ко рен да се сра сте мо.“
(Ђор ђе вић и Зла та но вић 1990: бр. 293)
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Др Ми ли ца М. Спре мић Кон чар

ПО ВЕСТ О ТРИ ШТА НУ И ИЖО ТИ:  
СРП СКА, БЕ ЛО РУ СКА И ПОЉ СКА ГЛЕ ДИ ШТА

По вест о Три шта ну и Ижо ти је је ди на сло вен ска вер зи ја 
фран цу ског сред њо ве ков ног про зног ви те шког ро ма на Три стан. 
Са чу ва на је на бе ло ру ском је зи ку у По знањ ском збор ни ку из XVI 
ве ка, а сма тра се да бе ло ру ски текст пред ста вља пре вод јед не са да 
из гу бље не срп ске сред њо ве ков не вер зи је при че о Три ста ну и Изол-
ди. Осла ња ју ћи се на срп ска, бе ло ру ска и пољ ска гле ди шта о де лу, 
овај рад на сто ји да по ка же да се По вест о Три шта ну и Ижо ти, 
слич но не ким дру гим де ли ма срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти, 
уда ља ва од ви те шког ро ма на и при ла го ђа ва фе у дал ној епи ци, бли-
ској оно вре ме ној чи та лач кој пу бли ци.

Кључ не ре чи: По вест о Три шта ну и Ижо ти, ви те шки ро ман, 
двор ска љу бав, фе у дал на епи ка.

1. увод. По вест о Три шта ну и Ижо ти име је под ко јим је у срп ској 
на у ци о књи жев но сти по зна та је ди на сло вен ска вер зи ја фран цу ског сред-
њо ве ков ног про зног ви те шког ро ма на Три стан (Tri stan). Под име ном По вест 
о Три шта ну и Ижо ти об ја вљен је 1966. го ди не срп ски пре вод са бе ло ру ског 
ори ги на ла про зног ви те шког ро ма на о ве ли ком корн вол ском ви те зу Три-
ста ну, се стри ћу и по да ни ку кра ља Мар ка и љу бав ни ку Мар ко ве кра љи це 
Изол де.1 Бе ло ру ски ори ги нал, на стао у по след њим де це ни ја ма XVI ве ка, 
чу ва се у ру ко пи сној књи зи бр. 94, у тзв. По знањ ском збор ни ку, у Ру ко пи-
сном оде ље њу Би бли о те ке Ра чињ ских у По зна њу, у Пољ ској.2 Да нас је ме ђу 
срп ским про у ча ва о ци ма сред њо ве ков не књи жев но сти као и у ино стра ној 
ака дем ској за јед ни ци углав ном при хва ћен став о ју жно сло вен ском по ре клу 
бе ло ру ског ори ги на ла, од но сно о то ме да бе ло ру ски текст пред ста вља пре вод 

1 По вест о Три шта ну и Ижо ти, прев и прир. Ире на Гриц кат, Бе о град: Про све та и 
Срп ска књи жев на за дру га, 1988 (дру го из да ње).

2 Białoru ski Tri stan: Rękopis ze zbi orὀw Bi bli o te ki Raczyńskich w Po zna niu, Opra co wa nie 
i pr zekład  Li lia Cit ko, Po znan: Bi bli o te ka Raczyńskich, 2018 (фак си мил ру ко пи са).
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јед не са да из гу бље не срп ске сред њо ве ков не вер зи је при че о Три ста ну и 
Изол ди, на ста ле на ја дран ској оба ли или у за ле ђу, „у кра је ви ма срп ским и 
хр ват ским, у За дру, у Ду бров ни ку, у Бо сниˮ (гриЦкат1988: 9). Тај срп ски 
сред њо ве ков ни ро ман не по ти че, ме ђу тим, ди рект но од фран цу ског про зног 
Три ста на, већ од јед ног ру ко пи са‒по сред ни ка. Сма тра се да је при ча о 
Три ста ну „у крајевe српскe и хрват скeˮ до спе ла пре ко Ита ли је (јер је Италијa 
у про шло сти има ла зна чај не тр го вач ке и кул тур не ве зе са ис точ ном оба лом 
Ја дра на и ње ним за ле ђем)3, од но сно да је са да из гу бље ни срп ски ро ман на-
стао на осно ву ита ли јан ског тек ста, та ко зва ног Ве нет ског Три ста на из XV 
ве ка ко ји се чу ва у На ци о нал ној би бли о те ци у Бе чу (MS. 3325), а ко ји је сам 
вер зи ја фран цу ског Три ста на (GraCiotti 1979: 29). По чет ни под сти цај фило-
ло шким ис тра жи ва њи ма по ре кла бе ло ру ског ро ма на још кра јем XIX ве ка 
дао је сам ње гов на слов, у ко јем сто ји: „По чи ње по вест о ви те зи ма из књи
га срп ских,4 а по себ но о слав но ме ви те зу Три шта ну, о Ан ца ло ту и о Бо ви и 
о дру гим мно гим ви те зи ма вр лимˮ (гриЦкат 1988: 41),5 a пр ви ис тра жи ва чи 
бе ло ру ског ро ма на би ли су Алек сан дар Брик нер (Ale xan der Brückner) и Алек-
сан дар Ни ко ла је вич Ве се лов ски (Алексáндр Ни кол áе вич Ве се лов ский). Брик-
не ро ва лин гви стич ка и па ле о граф ска сту ди ја из 1886. го ди не и су ди ја Ве се-
лов ског из 1888. го ди не по твр ди ле су прет по став ку о срп ском по ре клу де ла, 
пре вас ход но за хва љу ју ћи зна чај ном бро ју ср би за ма ко је ова вер зи ја ле ген де 
о Три ста ну и Изол ди са др жи, а Алек сан дар Ве се лов ски ју је та да и пр ви пут 
об ја вио.6 Сре ди ном два де се тог ве ка Ни ко лај Гуд зиј (Ни ко лай Гуд зий) по ку-
шао је да оспо ри ју жно сло вен ско по ре кло бе ло ру ског ро ма на, по ста вља ју ћи 
те зу да је бе ло ру ски текст пре ве ден са ита ли јан ског је зи ка, те је фра зу из 
књи га срп ских ту ма чио као „књи ге ко је по ти чу из срп ских би бли о те ка ,ˮ али 
су мо жда пи са не на ита ли јан ском је зи ку. Ме ђу тим, по сле ре зул та та по дроб ног 
ис тра жи ва ња ко је је ње го ва уче ни ца Ве ра Ди ми три јев на Ку зми на (Ве ра 
Ди ми три ев на Кузьми на) об ја ви ла у сту ди ји Рыцар ский ро ман на Ру си 1964. 
го ди не, Гуд зиј ре ви ди ра свој став и при кла ња се ми шље њу да је бе ло ру ски 
ро ман пре ве ден са јед не са да из гу бље не срп ске сред њо ве ков не вер зи је при-
че о Три ста ну и Изол ди (гриЦкат1988: 10).

При ча о љу ба ви Три ста на и Изол де спа да у нај ста ри је и нај леп ше европ-
ске сред њо ве ков не ле ген де. На ста ла је у келт ским обла сти ма Бри та ни је пре 

3 О еко ном ским ве за ма сред њо ве ков не Ср би је са Ита ли јом ви ди: Ру жа Ћук, Ср би ја 
и Ве не ци ја у сред њем ве ку, 127‒133; Ма ри ца Ма ло вић‒Ву кић, Срп ски при мор ски гра до ви и 
Ме ди те ран у сред њем ве ку, 135‒142 и Де сан ка Ко ва че вић‒Ко јић, Срп ско сре бро и зла то у 
европ ској про из вод њи (XIV‒XV ви јек), 165‒173, у Евро па и Ср би, ур. Сла вен ко Тер зић, Бео-
град: Исто риј ски ин сти тут СА НУ, 1996.

4 На гла си ла ау тор ка ра да.
5 Сви ци та ти из По ве сти о Три шта ну и Ижо ти на ве де ни су пре ма пре во ду И. Гриц кат.
6 Brückner, Ale xan der. Ein We is srus sischer Co dex mi scel la ne o us der Gräflich‒Raczynski-

schen Bi bli ot hek in Po sen. Ar chiv für Sla vische Phi lo lo gie 9 (1886): 345‒391. Ве се лов ский, Алексáндр 
Ни кол áе вич. Изъ ис то рии ро ма на и повъсти, вып. II, Славяно ро манскій отдъль, Пе тро град, 
1888.
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X ве ка, а мин стре ли су је пре не ли у Фран цу ску где је до би ла ко нач ни об лик. 
Фран цу ски тру ба ду ри из XII ве ка, Сер ка мон (Cer ca mon) и Бер нар де Вен-
та дур (Ber nard de Ven ta do ur), по ми њу Три ста на као иде ал ног љу бав ни ка, а 
Ма ри ја Фран цу ска (Ma rie de Fran ce), от при ли ке у исто вре ме, у јед ном од 
сво јих пе снич ких де ла љу бав Три ста на и Изол де по ре ди са пу за ви цом обмо-
та ном око ле шни ко ве гра не. Пр ве две це ло ви те вер зи је ле ген де о Три ста ну 
и Изол ди на пи са ли су у XII ве ку фран цу ски пе сни ци То ма (To mas) и Бе рул 
(Béroul). Нај ве ћи део То ма о ве по е ме је из гу бљен, али га је мо гу ће ре кон-
стру и са ти на осно ву Тристанa не мач ког ау то ра Гот фри да Стра збур шког 
(Got tfied von Stras sburg, Tri stan), док Бе ру ло во де ло, иа ко не пот пу но, има 
бли зу че ти ри и по хи ља де сти хо ва (newstead 1959: 122). Нај зна чај ни ја сред-
њо ве ков на вер зи ја ле ген де о Три ста ну је сте фран цу ски про зни Три стан, 
на стао у пр вој по ло ви ни XI II ве ка, нај ве ро ват ни је из пе ра дво ји це ау то ра, 
чи ји иден ти тет, ме ђу тим, ни је утвр ђен. Про зни Три стан је са чу ван у осам-
де сет ру ко пи са и пре ве ден на не ко ли ко је зи ка: ау тор ен гле ске вер зи је про-
зног Три ста на је То мас Ма ло ри, у чи јем де лу Смрт Ар ту ро ва (Sir Tho mas 
Ma lory, Le Mor te Dart hur) нај ду жа од осам При ча – Пе та при ча – пред ста вља 
адап та ци ју про зног Три ста на; са чу ва не су и две ита ли јан ске и јед на шпан-
ска вер зи ја, а По вест о Три шта ну и Ижо ти та ко ђе пред ста вља „де ри ватˮ 
про зног Три ста на (Curtis 1994: xxx).

По вест о Три шта ну и Ижо ти ви ше стру ко је зна чај но де ло. По те ма-
ти ци при па да ар ту ри јан ским ви те шким ро ма ни ма, ве о ма по пу лар ној вр сти 
у на ци о нал ним књи жев но сти ма без ма ло чи та ве сред њо ве ков не Евро пе. 
При ча о Три ста ну и Изол ди ин те грал ни је део ле ген де о кра љу Ар ту ру која 
се, из Бри та ни је где је на ста ла и Фран цу ске где је обо га ће на, по чев од XII 
ве ка, про ши ри ла до Шпа ни је, Пор ту га ли је, Ита ли је, Грч ке, Ки пра, Не мач ке 
и скан ди нав ских зе ма ља. Бе ло ру ска вер зи ја ро ма на о Три ста ну пред ста вља 
дра го цен при мер ши ре ња и пре но ше ња ле ген де с јед ног на дру ги крај Евро-
пе – од Фран цу ске, пре ко се вер не Ита ли је и ју жно сло вен ских зе ма ља, до 
Ве ли ке Ли тав ске Кне же ви не на ис то ку Евро пе. Бе ло ру ски Три стан, име под 
ко јим је По вест о Три шта ну и Ижо ти по зна та у ино стра ној ака дем ској 
за јед ни ци, за ни мљив је и за то што пред ста вља нај ра ни ји при мер бе ло ру ске 
се ку лар не књи жев но сти (GruszeCka 2018: 7), док је у ши рем европ ском кон-
тек сту он нај по зни ја и ге о граф ски нај и сточ ни ја сред њо ве ков на вер зи ја при че 
о Три ста ну и Изол ди. Ово де ло има зна чај за не ко ли ко на ци о нал них књи жев-
но сти – срп ску, бе ло ру ску и пољ ску – ма да обим по сто је ће кри тич ке ли те-
ра ту ре на то не ука зу је. Про у ча ва о ци срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти 
нај че шће га по ми њу украт ко и уз гред, у пре гле ди ма пре вод не књи жев но сти, 
док му бе ло ру ски и пољ ски спе ци ја ли сти из ри чу по хва ле. Циљ ово га ра да 
је сте да пред ста ви по је ди на срп ска, бе ло ру ска и пољ ска гле ди шта о По ве сти 
о Три шта ну и Ижо ти и дис кре пан це ме ђу њи ма, као и да ука же на про ме-
ну ко ју је при ча о Три ста ну до жи ве ла пре ла зе ћи вре мен ске и про стор не 
гра ни це. Глав на раз ли ка из ме ђу бе ло ру ске вер зи је при че о Три ста ну и ње них 
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за пад но е вроп ских из во ра мо же се опи са ти као уда ља ва ње сло вен ске вер-
зи је од ви те шког ро ма на и при бли жа ва ње епи ци, од но сно на род ној при чи.

Ру ко пис у ко јем се чу ва Бе ло ру ски Три стан по ве зан је у там но бра он 
ко жу и има 344 стра не. До бро је очу ван, са из у зет ком пр ва два ли ста ко ја 
су оште ће на и ко ји ма не до ста ју ве ли ки сег мен ти тек ста. Ру ко пис је 2007. 
го ди не под врг нут ком плет ној ре ста у ра ци ји, при ли ком ко је су пр ва два ли-
ста упот пу ње на па пир ном под ло гом (baszko 2018: 9). Бе ло ру ски Три стан 
отва ра ру ко пис и за у зи ма пр вих 127 стра на. По том сле де при ча о Бо ву од 
Ан то не (129‒171), при ча о хун ском кра љу Ати ли (173‒234), Хро ни ка Ве ли-
ке Ли тав ске Кне же ви не (235‒291) и прав на ак та дво ји це пољ ских кра ље ва, 
Вла ди сла ва IV (293‒301) и Зиг мун та I (301‒327). На по след њим ли сто ви ма 
ру ко пи са (328‒344) на ла зе се бе ле шке, ге не а ло ги ја и до ку мен та три ге не ра-
ци је чла но ва по ро ди це Уње хов ски (Uni echwvski), ко ји су би ли пр ви вла сни-
ци ру ко пи са. По ро ди ца Уње хов ски, ко ја је у Ве ли кој Ли тав ској Кне же ви ни 
при па да ла ни жем плем ству, би ла је у по се ду ру ко пи са до 1672. го ди не, 
ка да он пре ла зи у вла сни штво дру ге пле мић ке по ро ди це, по ро ди це Ра ђи вил 
(Rad zi wiłł). По сле Ра ђи ви ла, ру ко пис је при па дао пољ ском пе сни ку, драм-
ском пи сцу и др жав ни ку, Ју ли ја ну Ур си ну Њем це ви чу (Ju lian Ursyn Ni em-
ce wicz), а он га је 1835. го ди не, са сво јом бо га том ко лек ци јом књи га и дру гих 
ру ко пи са, про дао Кон стан ци ји Ра чињ ски (Kon stan cja Raczyński), су пру зи 
Едвар да Ра чињ ског (Ed ward Raczyński), осни ва ча Би бли о те ке Ра чињ ских 
(baszko 2018: 9). У Би бли о те ци Ра чињ ских ру ски ис тра жи вач Осип Бо дјан-
ски (Осип Бодянский) от крио је овај ру ко пис ле та 1842. и пр ви пут га опи-
сао 1846. го ди не, по сле че га су усле ди ла ис тра жи ва ња Бе ло руск ког Три ста на 
Алек сан дра Брик не ра и Алек сан дра Ве се лов ског ко ја се и да нас убра ја ју у 
нај ва жни ја са зна ња о ово ме де лу. Је зик ру ко пи са је ста ро бе ло ру ски (jurkiewiCz 
2018: 404), пи смо ћи ри ли ца, а пи сао га је је дан про фе си о нал ни пи сар, из у зев 
не ко ли ко од ло ма ка у ко ји ма је при мет на про ме на ру ко пи са, ко ја би мо гла 
ука за ти на то да је пи сар имао по моћ ни ка (kiPel 1988: xi ii).

У по гле ду фа бу ле, По вест о Три шта ну и Ижо ти у пр ве две тре ћи не 
сле ди сво је из во ре – про зног Три ста на и Ве нет ског Три ста на – док за вр шни 
сег мент де ла не ма слич но сти ни са јед ним по зна тим из во ром. У пр ве две 
тре ћи не при по ве сти опи са ни су Три шта но во ро ђе ње у шу ми, зло де ла ње-
го ве ма ће хе и Три шта но во од ра ста ње у Фран цу ској, до пу но лет ства и до-
ла ска у Кор но ва ли ју уја ку, кра љу Мар ку, где Три штан у дво бо ју по бе ђу је 
Аму ра та и по том по ла зи у Ор лан де ју, да тра жи лек за ра ну из дво бо ја ко ја 
не мо же да за це ли. При ча за тим пра ти Три шта нов опо ра вак и пре по зна ва ње 
у Ор лан де ји, по вра так у Кор но ва ли ју где пр ви пут на слу ћу је уја ко ву мр жњу, 
дру го пу то ва ње у Ор лан де ју и пу сто ло ви не ко је до жи вља ва до во де ћи уја ку 
Ижо ту за не ве сту, до кра љев ског вен ча ња и Па ла ми де жо ве от ми це Ижо те. 
От ми ца се, ме ђу тим, не за вр ша ва као у из во ри ма – Три шта но вим вра ћа њем 
Ижо те на уја ков двор – већ од ла ском љу бав ни ка у До мо лот, што је раз ме ђе 
по сле ко јег сло вен ска вер зи ја по ста је са мо стал на и ори ги нал на у од но су на 
из во ре. Пу сто ло ви не из по след ње тре ћи не По ве сти о Три шта ну и Ижо ти 
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– так ми че ње у ле по ти из ме ђу Же ни бре и Ижо те, Три шта но во уки да ње злих 
оби ча ја, осло ба ђа ње кра ља Ар ти ју ша из роп ства и су срет са Ан ца ло том – 
оста ју у би ти ви те шке, али оп шти тон, по на ша ње по је ди них ли ко ва и мар-
ги на ли за ци ја љу бав ног мо ти ва (ина че при сут на у свим сег мен ти ма де ла) 
уда ља ва ју је од ви те шког ро ма на и при бли жа ва ју епи ци. 

2. СрПска гледишта. У срп ској на уч ној ли те ра ту ри ни је мно го пи са но 
о По ве сти о Три шта ну и Ижо ти, што се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да 
ау тен тич ни срп ски сред њо ве ков ни ру ко пис ро ма на ни је са чу ван. По сто је-
ћи при ло зи углав ном по ти чу из ше зде се тих и се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, а њи хо во об ја вљи ва ње усле ди ло је по што се по ја вио пре вод на срп ски 
са бе ло ру ског ори ги на ла. У њи ма се под вла чи ва жност фи ло ло шких анали-
за ко је ука зу ју на срп ски сред њо ве ков ни пред ло жак Бе ло руск ког Три ста на, 
али се де лу по пра ви лу од ри че естет ска вред ност. Нај о бим ни ји рад је пред-
го вор Ире не Гриц кат ње ном пре во ду ро ма на са бе ло ру ског на срп ски је зик, 
док су оста ли ра до ви кра ћи или са мо де ли мич но по све ће ни По ве сти о Три
шта ну и Ижо ти. Има и не ко ли ко тек сто ва из пе ри о да пре Дру гог свет ског 
ра та и из пе де се тих го ди на про шлог ве ка.7 

По вест о Три шта ну и Ижо ти украт ко по ми њу Ми лан Ка ша нин у Срп
ској књи жев но сти у сред њем ве ку и Ди ми три је Бог да но вић у Исто ри ји 
ста ре срп ске књи жев но сти. Ми лан Ка ша нин По вест о Три шта ну и Ижо
ти и По вест о Бо ву свр ста ва у „пре вод ну лек ти руˮ и прет по ста вља да су 
мо гли на ста ти кра јем XV ве ка, а да су „к на ма до шле [...] у ита ли јан ској 
ре дак ци ји и би ле пре ве де не на на шем При мор ју .ˮ Но ви на за оно вре ме не 
чи та о це би ла је чи ње ни ца да „то ни је био ни све тач ки ни фан та стич ни свет, 
ни свет из ан тич ке исто ри је, не го ско ро из жи во та и бли ског се ћа њаˮ (ка-
шанин 1975: 53). Не до стат ком та лен та срп ског пре во ди о ца са ита ли јан ског 
Ка ша нин об ја шња ва чи ње ни цу да „по вест са мо по вре ме но по ка зу је не што 
од ве ли ке љу ба ви и од ве ли ке по е зи је ко јом је та љу бав у ори ги нал ном 
фран цу ском тек сту опе ва на. На ша вер зи ја је рас ки да на и у њој је пу но бру-
тал них сце на и про стач ких из ра заˮ (кашанин1975: 53). Ау тор до ду ше на-
во ди (1975: 53‒54) да у де лу има и из у зет но ле пих ме ста ве ли ког емо тив ног 
ин тен зи те та и из но си прет по став ку да су мо жда по сто ја ле и бо ље срп ске 
ре дак ци је од је ди не да нас по зна те, са чу ва не у бе ло ру ском пре во ду, јер о 
по пу лар но сти ро ма на све до че по да ци да су се у Пе ћи у XVI ве ку две же не 

7 Пре об ја вљи ва ња срп ског пре во да са бе ло ру ског ори ги на ла, Ни ко ла Ба на ше вић је 
ис тра жи вао ути ца је ле ген де о Три ста ну на срп ску еп ску по е зи ју, на ро чи то на ци клус пе-
са ма о кра ље ви ћу Мар ку и на Ка њо ша Ма це до но ви ћа Стје па на Ми тро ва Љу би ше. Ви ди Н. 
Ба на ше вић, Ци клус Мар ка Кра ље ви ћа и од је ци фран цу ско‒та ли јан ске ви те шке књи жев
но сти (Ско пље, 1935); Н. Ба на ше вић, Од је ци За па да у срп ској књи жев но сти сред њег ве ка, 
Жи ви је зи ци, I, 1/2 (1957): 5‒14; Н. Ба на ше вић, Од Три ста на до Ка њо ша, При ло зи за књи жев
ност, је зик, исто ри ју и фол клор 24/1‒2 (1958): 5‒16; N. Ba na še vić, ‘Le ro man de Tri stan dans 
les pays sla ves’, BBI AS 12 (1960): 97‒105.
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зва ле Ижо та. Ме ђу тим, у ко нач ној оце ни По ве сти о Три шта ну и Ижо ти 
и По ве сти о Бо ву Ка ша нин из ри че при лич но не по во љан суд:

Ни у ми сли ма ни у осе ћа њу њи хо вих без ду шних ви те зо ва и агре-
сив них же на не ма ни чег ре ли гиј ског, а са свим рет ко пле ме ни тог и ско ро 
ни кад отме ног, као што ни у ка зи ва њу њи хо вих при по ве да ча не ма ни чег 
до сто јан стве ног. Оне из гле да ју као за лу та ле у срп ску књи жев ност, а 
мо жда се ни су ни ја ви ле у њој за сред њег ве ка (кашанин 1975: 54).

Ди ми три је Бог да но вић По вест о Три шта ну и Ижо ти кла си фи ку је у 
„’ро ма не’, у ства ри кра ће или ду же при по ве сти, пре ве де не с ла тин ског, ита-
ли јан ског или грч ког је зи ка још у XI II и XIV ве ку, ко је се на ро чи то у XV 
ве ку пре пи су ју са ве о ма ожи вље ним ин те ре со ва њем .ˮ Ау тор на во ди (Бог-
дановић 1980: 231) да су По вест о Три шта ну и Ижо ти и Бо во од Ан то не 
„пра ве ви те шке по ве сти [...] из XV ве ка [које] от кри ва ју те сне кул тур не ве зе 
срп ских зе ма ља пре ко При мор ја са Ита ли јом и За пад ном Евро пом. Три штан 
и Бо во до шли су Ср би ма си гур но пре ко При мор ја, пре ве де ни са ита ли јан-
ских вер зи ја .ˮ 

Пред го вор Ире не Гриц кат ње ном пре во ду ро ма на са бе ло ру ског на срп-
ски је зик оби ман је и зна ча јан текст у ко ме се нај пре ука зу је на ју жно сло вен-
ско по ре кло ро ма на и на на уч ни ке чи ја су ис тра жи ва ња то по ре кло по тврди-
ла, по том се са гле да ва ју из во ри шта и нај по зна ти је за пад но е вроп ске вер зи је 
ле ген де о Три ста ну и Изол ди (То ма о ва, Бе ру ло ва, вер зи ја Гот фри да Стра збур-
шког и фран цу ски про зни Три стан), да би се па жња он да усме ри ла на срп-
ски, од но сно бе ло ру ски ро ман. Ау тор ка на во ди број не је зич ке до ка зе срп ског 
из вор ни ка бе ло ру ског ро ма на – име ни це, ко ло ка ци је и лич на име на – а по-
сто је ће ита ли ја ни зме (ве не ти зме) ту ма чи као до каз да је не по сред ни из вор 
срп ске вер зи је био Ве нет ски Три стан (гриЦкат 1988: 27‒29). Про го ва ра се 
и о ва жној те ми не у кла па ња за пад но е вроп ског ви те шког ро ма на у срп ску 
сред њо ве ков ну књи жев ност – до ми нант но ре ли ги о зну и из ра зи то опре зну 
у при хва та њу све тов них са др жа ја: „[с]рпска књи жев ност ни је би ла при пре-
мљена да при хва та аван ту ри стич ке фа бу ле, кур то а зне или жо ви јал не ,ˮ а не-
до ста ја ли су јој и „ухо да ни из ра зи за угла ђе ну смер ност пред си зе ре ном и пред 
да мом, за за пад њач ке двор ске на ва де, за ри ту а ле ве за не уз по јам до па дљи вог 
ви те за, или ви те за лу та ли це, за уво ђе ње у ви те шки чинˮ (гриЦкат1988: 31, 32). 
Украт ко се по ми њу (1988: 34‒ 36) из ве сне па ра ле ле из ме ђу по је ди них моти-
ва ле ген де о Три ста ну и Изол ди и срп ске књи жев но сти – на род них пе са ма 
и Ка њо ша Ма це до но ви ћа Стје па на Ми тро ва Љу би ше – уз кон ста та ци ју да 
ни је мо гу ће са си гур но шћу утвр ди ти при ро ду и на чин се ље ња мо ти ва, док 
се у укуп ном су ду По ве сти о Три шта ну и Ижо ти при пи су је ис кљу чи во 
књи жев но‒исто риј ска вред ност, као је ди ном по зна том при ме ру ар ту ри јан-
ског ви те шког ро ма на у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти:

Ква ли тет ове књи жев не тво ре ви не, ко ли ко се о њој мо же су ди ти по 
пре во ду на дру ги је зик, ни је био на знат ни јем умет нич ком ступ њу. Текст 
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је, пре ма то ме, вре дан не то ли ко по не ком ми са о ном или естет ском задо-
вољ ству ко је би из ње га мо гао по црп сти да на шњи чи та лац, ко ли ко по 
чи ње ни ци да он пред ста вља јед но од исто риј ских све до чан ста ва о на шој 
ста рој књи жев но сти, са ра зним им пли ка ци ја ма ко је уз то иду. Не за бо-
ра вља мо, да ље, да је он за са да је ди ни ма те ри јал но ус по ста вље ни текст 
[...] ко ји во ди по ре кло од ау тен тич них за пад но е вроп ских ле ген ди (гриЦкат 
1988: 30‒31).

Са ми шље њем Ире не Гриц кат са гла ша ва се Рад ми ла Ма рин ко вић (1968: 
203), ко ја по ла зи од те зе Ди ми три ја Ли ха чо ва „да ста ра ру ска књи жев ност 
ни је при ма ла де ла оних ро до ва ко ји јој ни су би ли по зна ти, да та ква де ла 
ни су мо гла да про дру у Ру си ју у сво ме об ли ку, не го су мо ра ла да се при ла-
го ђа ва ју ру ском си сте му ро до ва ,ˮ и слич ну по ја ву при ме ћу је у ве зи са ро-
ма ном у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти. Раз ма тра ју ћи Ро ман о Тро ји 
и Срп ску Алек сан дри ду, Рад ми ла Ма рин ко вић уо ча ва да на на шу је зич ку 
те ри то ри ју не до ла зе у сред њем ве ку пра ви, раз ви је ни ро ма ни, не го де ла 
не ких ме ђу ро до ва из ме ђу сред њо ве ков не уче не епи ке, псе у до и сто ри је и 
кур то а зног ро ма на, ко ји по сво јој ду хов ној ори јен та ци ји ни су стра ни на шој 
пу бли ци и да тај ме ђу род на ула ску у на ше је зич ко под руч је би ва при ла го-
ђен из ве сној фе у дал ној епи ци на ко ју је на ша пу бли ка би ла на вик ну та (ма-
ринковић 1968: 213).

Ау тор ка на по ми ње да у фо ку су Срп ске Алек сан дри де ни је љу бав на те-
мати ка, као што то ни је слу чај ни у дру гим за пад но е вроп ским вер зи ја ма 
ро ма на о Алек сан дру, али да у њој не ма ни кур то а зи је, ко ја у зна чај ној мери 
од ли ку је фран цу ски ро ман о Алек сан дру, те да не што ви ше љу ба ви има у 
Ро ма ну о Тро ји, но да она ни та мо ни је до ми нант на те ма. За то ова два де ла 
ни су „љу бав не исто ри је и аван ту ри стич ки под ви зи кур то а зних фе у да ла ца, 
не го хе рој ски спе во ви о под ви зи ма, не ка вр ста епи кеˮ (маринковић 1968: 
213). По вест о Три шта ну и Ижо ти ау тор ка на зи ва „нај ка рак те ри стич ни јим 
де лом фран цу ског кур то а зног ро ма наˮ у ко јем је „љу бав на те ма ти ка глав на 
и све дру го јој је под ре ђе но ,ˮ али док за Ро ман о Тро ји и Срп ску Алек сан дри
ду на во ди да су та де ла „у ори ги на лу чи ни ла пре лаз од епи ке ка ро ма ну и 
при пре ла ску на ју жно сло вен ско тло адап ти ра ла се до ма ћој епи ци ,ˮ до тле 
се По ве сти о Три шта ну и Ижо ти од ри че та ква вр ста при ла го ђа ва ња кроз 
сле де ћу оце ну: „[О]д љу бав не те ме остао [је] са мо ко стур, глав но ин те ре со-
ва ње су дво бо ји и тур ни ри, бес крај но мо но то ни. Оста ла је чи ста фа бу ла, 
без ика квог укра са, и то пот пу но не схва ће на .ˮ Ау тор ка кон ста ту је да ро ман 
о Три ста ну у ју жно сло вен ским кра је ви ма ни је на и шао на од го ва ра ју ћи при-
јем из јед ног од два раз ло га: у пр вом слу ча ју, ако је сти гао у XIV или XV 
ве ку, он да га оно вре ме но фе у дал но дру штво ни је при хва ти ло јер се ни је 
укла пао у ње го ве на зо ре и си стем вред но сти, а у дру гом слу ча ју, ако је сти-
гао кра јем XV или у XVI ве ку, он да, на за ла ску фе у да ли зма у овим кра јеви-
ма, ни је ни мо гао има ти ни ка кав зна чај ни ти дру штве ни уплив. „Сто га је ,ˮ 
за кљу чу је Рад ми ла Ма рин ко вић, „до жи вео не слав ну суд би ну да га са чу ва 
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са мо ка сни, су во пар ни ру ко пис ко ји хро ни чар ски су хо ре ђа не за ни мљи ве 
и не схва ће не до жи вља јеˮ (1968: 218).

Иа ко, да кле, срп ска кри ти ка ни је мно го на кло ње на је ди ној сред њо ве-
ков ној вер зи ји ар ту ри јан ског ви те шког ро ма на на ста лој у на шим кра је ви ма, 
на пор уло жен да се тај из гу бље ни текст ре кон стру и ше кроз пре вод на са вре-
ме ни срп ски је зик има ве ли ки зна чај. Пре во ди лац Ире на Гриц кат на по ми ње 
(1988: 210) да пре вод од ли ку ју из ве сне „сти ли стич ке пре ра де и рас тре си ти-
ји слог ,ˮ те да је бе ло ру ски текст, пи сан у кон ти ну и те ту и без по де ла на 
де ло ве или по гла вља, она по де ли ла на три де сет осам по гла вља и да ла им 
на сло ве. Де сет го ди на по сле пр вог из да ња По ве сти о Три шта ну и Ижо ти, 
Со ња Де ка нић Ја но ски је овај текст са срп ског пре ве ла на ен гле ски је зик, а 
пре вод је под на сло вом The Ser bo‒Rus sian Ro man ce of Tri stan and Isolt об ја-
вљен у из да њу Уни вер зи те та у Лид су, у Ве ли кој Бри та ни ји8. По де ла тек ста 
Ире не Гриц кат на по гла вља за др жа на је и у пре во ду Со ње Де ка нић Ја но ски 
на ен гле ски је зик.

3. Белоруска гледишта. Бе ло ру ски и пољ ски ис тра жи ва чи, за раз ли ку 
од срп ских, сло вен ској вер зи ји ле ген де о Три ста ну при да ју ве ћи зна чај, али 
се чи ни да су ста во ви и јед них и дру гих и тре ћих усло вље ни слич ном вр стом 
раз ло га: срп ски ау то ри се њом мно го не ба ве јер По вест о Три шта ну и Ижо
ти као ау тен тич но де ло ста ре срп ске књи жев но сти ни је ни са чу ва но; бе ло-
ру ски ау то ри су, са дру ге стра не, по но сни упра во на то што се де ло са чу ва ло 
је ди но на бе ло ру ском је зи ку, а пољ ски ис тра жи ва чи се по но се чи ње ни цом да 
је от кри ве но на њи хо вом тлу и да се чу ва на њи хо вом кул тур ном про сто ру.

Дру ги пре вод сло вен ске вер зи је про зног Три ста на на ен гле ски, ово га 
пу та са бе ло ру ског је зи ка, ура ди ла је бе ло ру ска ау тор ка Зо ра Ки пел. Пре вод 
је об ја вљен у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 1988. го ди не под на сло вом 
The Byelo rus sian Tri stan и про пра ћен је пред го во ром пре во ди о ца, у ко јем се 
де лу при ла зи као зна чај ном спо ме ни ку бе ло ру ске књи жев но сти и кул ту ре.9 
Нај пре се ука зу је на кул тур но‒исто риј ски кон текст ње го вог на стан ка – на 
Ве ли ку Ли тав ску Кне же ви ну и пре о ку па ци је ње ног плем ства у ше сна е стом 
ве ку – и на мо гу ће раз ло ге по тен ци јал ног ин те ре со ва ња чи та лач ке пу бли-
ке баш за љу бав ну при чу, што се об ја шња ва у тре нут ку на стан ка ру ко пи са 
још увек жи вом успо ме ном на ве ли ку љу бав из ме ђу Бар ба ре Ра ђи вил и 
вој во де Си ги смун да Ав гу ста, по то њег кра ља Пољ ске, и пре ра ну, тра гич ну 
смрт тек кру ни са не кра љи це Ба р ба ре (kiPel1988: xi ii‒xi v). По том се на во де 
спе ци фич но сти Бе ло ру ског Три ста на у од но су на дру ге вер зи је ле ген де, а 
ту се нај пре ми сли на те шко ћу пре ци зног жан ров ског од ре ђе ња де ла јер је 
Бе ло ру ски Три стан „ви те шка пу сто ло ви на у ко јој ви те шки под ви зи пре о вла-

8 The Ser bo‒Rus sian Ro man ce of Tri stan and Isolt, trans. So nja De ka nić Ja no ski. J. Hill (ed). 
The Tri stan Le gend. Texts from Nort hern and Ea stern Eu ro pe in Mo dern En glish Tran sla tion, 
Le eds Me di e val Stu di es 2, Le eds: The Uni ver sity of Le eds, 1977, 47‒143.

9 The Byelo rus sian Tri stan, trans. Zo ra Ki pel, Vol. 59, Se ri es B, Gar land Li brary of Me di e val 
Li te ra tu re, New York & Lon don: Gar land Pu blis hing, Inc, 1988. In tro duc tion, xi‒xxvi ii.
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ђу ју над љу бав ном при чом. У њој љу бав на при ча ни је глав ни еле мент, већ 
су то ви те штво, по ро дич ни од но си и при ја тељ ство. Глав ни мо ти ви су ви-
те шка бор ба, пу сто ло ви на и смрт; љу бав ни мо тив је по ти снут ˮ  (kiPel 1988: 
xiv). Из но си се и прет по став ка да је дру ги део Бе ло ру ског Три ста на, онај за 
ко ји не по сто ји по знат из вор, мо жда де ло дру гог пи сца или пре во ди о ца,10 а 
скре ће се па жња и на ва ри ја ци је у Бе ло ру ском Три ста ну у од но су на стан-
дард не вер зи је ле ген де: ту ау тор ка убра ја осе ћај „сло вен ске ду шеˮ ко ји про-
жи ма де ло, ја бу ко во др во (за раз ли ку од бо ра, ло во ра или ли пе у дру гим 
вер зи ја ма) са ко јег краљ Мар ко ухо ди љу бав ни ке у вр ту, ра ђа ње љу ба ви 
из ме ђу Три шта на и Ижо те при ли ком Три шта но вог пр вог бо рав ка у Ор лан-
де ји, и чи ње ни цу да краљ Мар ко лич но, ма да не хо ти це, да је Ижо ту на дар 
Па ла ми де жу ка да овај спа се и до ве де му Ижо ти ну слу шки њу Бра ги њу, што 
по сле дич но оправ да ва од лу ку љу бав ни ка да се не вра те на двор кра ља Мар-
ка по што Три штан из ба ви Ижо ту од Па ла ми де жа. Са гле да ва ју ћи глав не 
ли ко ве, ау тор ка из но си не ко ли ко за па жа ња: да Три штан, иа ко ис пр ва опи-
сан као са вр шен ви тез, не рет ко по ка зу је и су ро ву, на сил ну стра ну, фри вол-
ност, па и не ви те шко по на ша ње; да краљ Мар ко, осим што по сло вич но 
за ви ди ус пе си ма дру гих, што је осве то љу бив и лош вла дар, у бе ло ру ској 
вер зи ји прак тич но и не ма ни ка кав од нос са Ижо том јер из гле да да му је 
ви ше ста ло до Бра ги ње не го до су пру ге, а да је у дру гом де лу ла ска во при-
ка зан као ве ли ко ду шни ујак пун љу ба ви пре ма се стри ћу; да је Ижо та ја ка 
же на од ко је се тра жи са вет и ко ја до но си од лу ке, а да је ње на љу бав пре ма 
Три шта ну ви ше се стрин ска и за штит нич ка, те да бри ну ћи о Три шта ну, 
Ижо та уме да бу де и не так тич на (kiPel1988: xvii‒xx). Ау тор ка од ре ђу је 
Бе ло ру ског Три ста на као „пу сто лов ну при чуˮ и твр ди да „пре о вла ђу ју ћа 
упо тре ба фол кло ра и фол клор них мо ти ва ства ра нео би чан стил ко ји гра ди 
ути сак сло вен ске при че пре не го фран цу ског ви те шког ро ма наˮ (Ki pel 1988: 
xxi). У ет нич ке, сло вен ске еле мен те она убра ја од ре ђе не епи те те, ме та фо ре, 
си ми ле и по ре ђе ња, сте ре о тип не фол клор не фра зе, из ра зе и по на вља ња, и 
на во ди да се „ре пе ти тив ни обра зац сце на дво бо ја та ко ђе гра ни чи са кон-
струк ци јом на род не при чеˮ – сва ки са др жи „про во ка ци ју, иза зов, бор бу и 
по раз, ра ња ва ње или смрт Три шта но вих про тив ни каˮ (kiPel 1988: xxi).

Сло же ном пи та њу по ре кла Бе ло ру ског Три ста на та ко ђе се по све ћу је 
па жња. По ла зи се од по да тка из на сло ва де ла да при ча по ти че из књи га срп
ских и при хва та ста но ви ште да је Бе ло ру ски Три стан пре ве ден са са да из-
гу бље ног „срп ско‒хр ват ског тек ста‒по сред ни ка ,ˮ али се од мах на гла ша ва 
да да нас ни је по зна та нијед на ју жно сло вен ска вер зи ја при че о Три ста ну и 
да Бе ло ру ски Три стан оста је је ди ни сло вен ски текст про зног Три ста на.11 

10 Ово се пот кре пљу је по сто ја њем раз ли чи тих об ли ка по је ди них вла сти тих име на у 
пр вом и дру гом де лу ро ма на (Ги не ве ра је у пр вом де лу Ве ли ве ра, а у дру гом Же ни бра) и 
ти пич них сло вен ских па тро ни ма (Га лец Ан цо ло то вић, Па ла ми деж Ану пли то вић), при сут-
них са мо у дру гом де лу ро ма на.

11 По сто ји и че шка вер зи ја при че о Три ста ну, спев од око де вет хи ља да сти хо ва под 
на сло вом Tri stram a Izal da, али он се ба зи ра на не мач ким из во ри ма, на де ли ма Ај лхар та 
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На во ди се да је пре но ше ње при че о Три ста ну из Ср би је у Бе ло ру си ју вр ло 
ве ро ват но јер је Ср би ја у XV и XVI ве ку има ла ве о ма раз ви је не кул тур не 
и еко ном ске ве зе са сло вен ским на ро ди ма на ис то ку Евро пе и да су „[м]нога 
дру га књи жев на де ла до спе ла у Бе ло ру си ју пре ко Ср би је: Срп ска Алек сан
дрида, Ро ман о Тро ји и Бо во од Ан то неˮ (kiPel 1988: xxii). Оно што ау тор ка, 
ме ђу тим, не одо бра ва је сте при да ва ње зна ча ја са да из гу бље ном срп ском сред-
њо ве ков ном тек сту и, чи ни се још ви ше, на слов The Ser bo‒Rus sian Ro man ce 
of Tri stan and Isolt, под ко јим је об ја вљен пре вод По ве сти о Три шта ну и Ижо
ти Со ње Де ка нић Ја но ски на ен гле ски је зик: 

[...] пре на гла ша ва ње не по зна тог срп ског тек ста‒по сред ни ка, као што то 
чи не не ки ау то ри (нпр. С. Де ка нић‒Ја но ски, Л. Мјур) – до те ме ре да ко-
ри сте по гре шан на зив „Срп ско‒ру ски Три станˮ – са мо ства ра кон фу зи ју. 
Ва жни је је усред сре ди ти се на по сто је ће тек сто ве и упо ре ђи ва ти их 
ка ко би се утвр ди ла кон ти ну и ра на нит сред њо ве ков не ле ген де о Три-
ста ну, ње не ва ри ја ци је у раз ли чи тим зе мља ма и кул ту ра ма, од сту па ња, 
ис кри вље ња, до да ци и из о ста вља ња (kiPel1988: xxii).

На во ди се да је од да нас по зна тих тек сто ва о Три ста ну Бе ло ру ски Три
стан нај слич ни ји Ве нет ском Три ста ну, а да је у дру гом де лу кон та ми ни ран 
еле мен ти ма из де ла о Три ста ну то скан ске традиције–La Ta vo la Ri ton da и Il 
Tri sta no Ric car di a no; по том се па жња усред сре ђу је на мо гу ће из во ре не ких 
од нео бич них пу сто ло ви на у дру гом де лу Бе ло ру ског Три ста на и до ла зи до 
за кључ ка да су ти из во ри број ни и ра зно род ни, али да су не ке епи зо де не сум-
њи во про из вод има ги на ци је ау то ра, од но сно пре во ди о ца де ла. У за вр шним 
раз ма тра њи ма ау тор ка из но си уве ре ње да ће њен пре вод Бе ло ру ског Три ста
на у ко јем је, ма да то ни је би ко ла ко, на сто ја ла да ба лан си ра из ме ђу очу ва-
ња ду ха из вор ног је зи ка и да ва ња што пре ци зни јег ен гле ског пре во да, би ти 
под сти цај за да ља ис тра жи ва ња овог ма ло про у ча ва ног тек ста, а ње на увод-
на сту ди ја ши ри ном за хва та и об у хва том те ма све до чи о зна ча ју ко ји се 
овом рет ком сло вен ском ар ту ри јан ском де лу при да је у бе ло ру ској књи жев-
но сти и кул ту ри.

4. Пољска гледишта. Пољ ски ау то ри јед но гла сно ис ти чу кул ту ро ло шки 
и исто риј ски зна чај ру ко пи са Бе ло ру ског Три ста на ко ји је увр штен у Уне сков 
Ре ги стар Пам ће ње све та. До ста се ба ве ис тра жи ва њем вре ме на и окол но сти 
ње го вог на стан ка, пр вих и по то њих вла сни ка и ме ста на ко ји ма се ру ко пис 
на ла зио пре 1835. го ди не, ка да је по стао део ко лек ци је Би бли о те ке Ра чињ-
ских у По зна њу. Фак си мил ру ко пи са Бе ло ру ског Три ста на са тран сли те ра-
ци јом об ја вљен је 2018. го ди не у из да њу Би бли о те ке Ра чињ ских, а ова зна-
чај на пу бли ка ци ја са др жи и пре вод Бе ло ру ског Три ста на на пољ ски је зик и 
два на уч на при ло га по све ће на де лу. У јед ном од њих Јан Јур кје вич ука зу је 

Обер шког (Eil hart von Ober ge), Гот фри да Ста збур шког и Хајн ри ха Фрај бер шког (He in rich 
von Fre i berg) (luPaCk 2007: 376‒380). 
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да ни је мо гу ће од го во ри ти на пи та ње ка ко је ру ко пис из ру ку Уње хов ских 
из ме ђу 1672. и 1700. го ди не до шао у по сед Ра ђи ви ла, као и да по сто је ин ди-
ци је да је пре Би бли о те ке Ра чињ ских у По зна њу чу ван у би бли о те ци Уни-
вер зи те та у Виљ ну су или, за јед но са дру гим ар хив ским ма те ри ја лом, у 
Ње сви жу. О са мом Бе ло ру ском Три ста ну Јур кје вич да је са мо не ко ли ко фак-
то граф ских по да та ка (jurkiewiCz2018: 404‒406). У дру гом при ло гу Бо гу слав 
Зје лињ ски раз ма тра са да из гу бље ну „та јан стве ну ју жно сло вен ску спо нуˮ 
(zieliński2018: 409) име ђу фран цу ског про зног Три ста на и ње го вих ита ли-
јан ских де ри ва та и Бе ло ру ског Три ста на, и по сред не до ка зе о ње ном по сто-
ја њу (за јед нич ке фа бу лар не стра те ги је ро ма на и ју жно сло вен ске усме не и 
пи са не књи жев но сти, по пу лар ност име на ју на ка ро ма на у ју жно сло вен ским 
дру штви ма) на зи ва „ве ро ват ним пре ми са маˮ (zieliński 2018: 408). Ка да је у 
пи та њу кон крет ни је ме сто на стан ка „ју жно сло вен ске спо не ,ˮ Зје лињ ски 
го во ри о три мо гућ но сти – о хи по те тич кој хр ват ској ре дак ци ји, о хи по те-
тич кој ду бро вач кој ре дак ци ји и о хи по те тич кој срп ској ре дак ци ји, и на во ди 
да је „у са вре ме ној ис тра жи вач кој све сти вр ло при сут но на вод но срп ско 
по сред ни штвоˮ (zieliński 2018: 410), ко је се те ме љи на са зна њи ма из обла сти 
лин гви сти ке, по е ти ке, фол кло ра, исто ри је и дру гих ди сци пли на. Зје лињ ски 
Бе ло ру ског Три ста на на зи ва „хи бри дом број них тек сто ваˮ (zieliński2018: 
412); слич но не ким дру гим ау то ри ма, за па жа да је двор ска љу бав стра на глав-
ном ју на ку и до да је да се „из тек ста по ма ља из ра зи та ан ти па ти ја пре ма же ни 
као из во ру зла, што је са свим си гур но ре флек си ја уче ња ло кал не Цр кве ,ˮ 
те за кљу чу је да је де ло на ста ло „у сре ди ни па три јар хал них пра во слав них 
Сло ве наˮ (zieliński 2018: 412). За раз ли ку од ау то ра ко ји без из у зет ка по ми њу 
са да из гу бље ну срп ску сред њо ве ков ну вер зи ју при че о Три ста ну и Изол ди 
као пред ло жак Бе ло ру ског Три ста на, Ма ри јуш Ма шкје вич то не чи ни. Он 
на во ди да су из је зу ит ских шко ла у Бе ло ру си ји и са Уни вер зи те та у Виљ ну су 
до кра ја XVI II ве ка иза шле хи ља де обра зо ва них љу ди, и из но си прет по став-
ку да је бе ло ру ски текст на стао та ко што је „у ру ке јед ног од ап сол ве на та 
је зу ит ских шко ла до спе ла не ка вер зи ја Три ста на, не зна мо да ли је би ла 
пи са на или усме на, да ли је јед на или ви ше вер зи јаˮ (maszkiewiCz2006). Ако 
је у пи та њу пи са на вер зи ја при че о Три ста ну, Ма шкје вич сма тра да је то 
мо гло би ти де ло до не то са не ког од за пад них уни вер зи те та, јер су мла ди 
љу ди у XVI ве ку од ла зи ли на сту ди је у Па до ву, Бо ло њу, Кра ков, Праг и још 
не ке европ ске гра до ве. Уоп ште узев, у увод ном тек сту уз из да ње фак си ми-
ла ру ко пи са Бе ло ру ског Три ста на и пра те ћег пре во да на са вре ме ни бе ло-
ру ски је зик из 2006. го ди не, Ма шкје вич Бе ло ру ског Три ста на раз у ме као 
„знак кул тур не по ве за но сти и ме ха ни зам про то ка глав них ко до ва европ ске 
ци ви ли за ци јеˮ (maszkiewiCz 2006). Он га са гле да ва као по твр ду не рас ки ди-
вих ве за Бе ло ру си је и Евро пе и по ка за тељ „да ме сто Бе ло ру са ни је та мо 
не ки нео д ре ђе ни евро а зиј ски про стор где је „бли ско ино стран ствоˮ Та џи-
ки стан, Уз бе ки стан, а су сед на Пољ ска „да ле ко ино стран ство .ˮ Као уред ник 
овог из да ња, Ма шкје вич из ра жа ва уве ре ње да ће оно бар ма ло при бли жи ти 
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пољ ски и бе ло ру ски на род и да ће им бо га та исто ри ја ко ју су де ли ли би ти 
ин спи ра ци ја „за гра ђе ње за јед нич ке и си гур не Евро пеˮ (maszkiewiCz 2006).

Из ло же на срп ска, бе ло ру ска и пољ ска гле ди шта о По ве сти о Три шта
ну и Ижо ти од но сно о Бе ло ру ском Три ста ну по ка зу ју да њи хо ва не у јед на-
че ност ло гич но про из ла зи из не до вољ но по зна те и нео бич не суд би не овог 
рет ког ар ту ри јан ског де ла ко је је за лу та ло у сло вен ски свет. Прет по ста вље-
ног и обра зло же ног срп ског по ре кла, са чу ва но на бе ло ру ском је зи ку на пољ-
ској те ри то ри ји, ово де ло је, мо же се ре ћи, по ма ло сва чи је и ни чи је. Ме ђу тим, 
то што, да па ра фра зи ра мо Ма шкје ви ча, сло вен ска вер зи ја про зног Три ста
на ни је уме ла да де ши фру је глав не ко до ве ар ту ри јан ског ви те шког ро ма на, 
не тре ба узи ма ти као њен не до ста так, већ пре као при мер при ла го ђа ва ња 
од ли ка ма кул тур не сре ди не у ко јој је на ста ла и са чу ва ла се. То при ла го ђа-
ва ње под ра зу ме ва у овом ра ду већ по ме ну то уда ља ва ње од ви те шког ро ма на 
и при бли жа ва ње епи ци, од но сно на род ној при чи.

5. удаљавањеодвитешкогромана. Зо ра Ки пел, као што је већ по ка за но, 
нај де таљ ни је обра зла же став о Бе ло ру ском Три ста ну као о сло вен ској народ-
ној при чи. Слич ног су ми шље ња Ана Гру шец ка, ко ја о ње му го во ри као о 
вер зи ји про зног Три ста на „обо је ној ло кал ним ко ло ри томˮ (GruszeCka2018: 7), 
Ка ро ли на Том чик Ко зјол, ко ја на во ди да то ни је „ро ман о љу ба ви Три ста на 
и Изол де, већ пре при ча о Три ста ну, хра бром ви те зу ко ји, пу ту ју ћи мно го, 
про жи вља ва број не аван ту ре, исто вре ме но не од у ста ју ћи од бор би ко је би 
тре ба ло да до ка жу да ни је без раз ло га сма тран нај ве ћим рат ни комˮ (tomCzyk‒
kozioł 2018: 108‒109), Бо гу слав Зје лињ ски, ко ји при ме ћу је да је „[д]ворска 
љу бав стра на [...] ју на ку Бе ло ру ског Три ста наˮ (zieliński2018: 412) и Аг ње-
шка Ба шко, ко ја сма тра да су „глав не те ме де ла [...] бор ба, аван ту ра и смрт, 
док мо тив љу ба ви ни је то ли ко би тан еле мент као у пр во бит ној, нај по пу лар-
ни јој вер зи ји на ста лој на бри тан ским остр ви маˮ (baszko 2018: 104). 

Уи сти ну, упра во је мар ги на ли за ци ја љу бав ног мо ти ва оно по че му се 
По вест о Три шта ну и Ижо ти су штин ски раз ли ку је од дру гих вер зи ја ле-
ген де и што је уда ља ва од ви те шког ро ма на. При гу ши ва ње љу бав не при че 
при сут но је у чи та вом де лу, од Три шта но вог нај ра ни јег ис ку ства то ком 
пр вог бо рав ка у Ор лан де ји, пре ко ве зе са уда том же ном и ри вал ства са уја-
ком, до ис пи ја ња ча роб ног на пит ка и чи ње ни це да љу бав ни по сле тог кључ ног 
до га ђа ја не до би ја ви ше про сто ра у де лу. О на чи ну на ко ји ау тор По ве сти 
о Три шта ну и Ижо ти тре ти ра љу бав мо жда се ипак нај ви ше мо же за кљу-
чи ти освр том на сам крај де ла ко ји од ли ку ју на гло пре ки ну та на ра ци ја и 
из о ста нак раз ре ше ња. На и ме, по сле уче шћа на јед ном тур ни ру у Фран цу ској 
на ко јем је ра њен, Три штан у пи сму мо ли кра ља Мар ка да до зво ли Ижо ти 
да до ђе и из ле чи га. Ижо та сти же и по чи ње да му ви да ра не, али ту се при-
по вест на гло пре ки да ре чи ма: ,,И не знам да ли је од тих ра на пре здра вио 
или је умро. То ли ко је о ње му пи са но’’ (206). Кри ти ка на во ди да се и у не ким 
дру гим вер зи ја ма про зног Три ста на при по ве да ње на гло пре ки да, до ду ше 
не на истом ме сту, услед „гу бит ка стра ни ца ру ко пи са или не мо гућ но сти 
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ау то ра да из не ког раз ло га за вр ши ру ко пис ˮ (kiPel 1988: xxvi), а има и ми-
шље ња да је пред ло жак из ко јег је ра дио сло вен ски ау тор био не пот пун, те 
да, по што ни је по зна вао Бри тан ски ци клус,12 ни је знао ка ко да за вр ши де ло 
(sGambati 1983: 63). На ве де ним прет по став ка ма ва ља ло би до да ти још јед ну, 
ко ја не про из и ла зи из спољ них окол но сти, већ је има нент на де лу, а то је да 
до след но по ти ски ва ње љу бав ног мо ти ва кроз чи та ву при по вест ло гич но 
во ди пре ки ду на ра ци је у кључ ном тре нут ку по нов ног су сре та љу бав ни ка. 
Од пи та ња за што сло вен ски ау тор по ти ску је љу бав ну при чу мо жда је ко-
ри сни је пи та ње да ли он уоп ште уме њом да се ба ви јер је чи ње ни ца да се 
у сло вен ским кра је ви ма сред њо ве ков не Евро пе ни је мно го зна ло о ар ту ри-
јан ској ле ген ди ни ти о кон цеп ту двор ске љу ба ви. То би мо гао би ти раз лог 
што је По вест о Три шта ну и Ижо ти „пре ра ђе наˮ та ко да од го ва ра уку су 
пу бли ке на вик ну те на епи ку и да не бу де у рас ко ра ку са на чи ном жи во та 
и мо рал ним нор ма ма оно вре ме ног дру штва. По вест о Три шта ну и Ижо ти 
усред сре ђу је се, да кле, на под ви ге глав ног ју на ка и не пре ста но по ти ску је 
љу бав, што ну жно во ди из не над ном и не раз ре ше ном кра ју, као ја сном по-
ка за те љу да је је ди на пре о ку па ци ја ау то ра ју нач ка бор ба, а да је пот пу но 
ин ди фе рен тан пре ма љу ба ви као дру гом су штин ски ва жном аспек ту ви те-
шког по зи ва. За то је Три штан опи сан као узор хе ро ја, ис тра јан бо рац и 
не у стра ши ви ви тез, као вас пи тан и до бро ду шан се стрић и по да ник свог 
не до стој ног кра ља Мар ка и као по ма ло ре зер ви сан љу бав ник ле пе Ижо те.

На по ре до са ути ша ва њем љу бав ног мо ти ва, ау тор По ве сти о Три шта ну 
и Ижо ти по ступ но и пре да но гра ди Три шта но ву ре пу та ци ју, нај пре та ко 
што дру ге лич но сти Три шта на у ви ше на вра та за ме не са Ан ца ло том, а ка-
сни је и та ко што Три шта ну краљ Ар ти јуш и сам Ан ца лот при зна ју да је нај-
бо љи ви тез на све ту. При ме ра ра ди, Три шта но ва љу бав пре ма Ижо ти то ком 
ње го вог пр вог бо рав ка у Ор лан де ји де лу је ви ше из ни кла из за ви сти пре ма 
Па ла ми де жу, по бед ни ку тур ни ра, не го из Три шта но вог дво ме сеч ног бо рав-
ка у Ор лан де ји где га је Ижо та ле чи ла и из ле чи ла, јер не ма на го ве шта ја да 
су се за во ле ли ни за то вр ме, ни ти он да ка да Три штан при ста не да са Ижо-
ти ним оцем, кра љем Лен ви зом, кре не на тур нир. Тек ка да Па ла ми деж бу де 
про гла шен за по бед ни ка, по ста је ја сно да му Три штан за ви ди, и то, чи ни 
се, ви ше на ви те шком уме ћу не го на на сто ја њу да при ву че Ижо ти ну па жњу. 
Из Три шта но вог раз ма тра ња ис хо да тур ни ра ја сно је да је ри вал ство са Пала-
ми де жом око ви те шке из у зет но сти ис пред ри вал ства око да ме, јер је Ижо та 
тек тре ћи раз лог Три шта но ве љут ње. Ка же се да је Три штан не при ја тељ ски 
гле дао на Па ла ми де жа „по што му се чи ња ше да ве ли ку сра мо ту ви те зи ма 

12 Фран цу ски пе сник Жан Бо дел (Jean Bo del) је кра јем XII или по чет ком XI II ве ка 
раз вр стао ви те шке ро ма не у три ци клу са: Рим ски ци клус (Mat ter of Ro me) чи не ро ма ни са 
ан тич ком те ма ти ком (при че о Тро ји, Ене ји, Алек сан дру Ве ли ком), Фран цу ски ци клус (Mat-
ter of Fran ce) ро ма ни за сно ва ни на фран цу ској исто ри ји и ле ген ди (Кар ло Вел ки и ви тез 
Ро ланд), а Бри тан ски ци клус (Mat ter of Bri tain) под ра зу ме ва ар ту ри јан ску ле ген ду (при че 
о Ар ту ру, Ги не ве ри, Лан се ло ту, по тра зи за Гра лом, Три ста ну и Изол ди) (stone 1988: 7‒8).
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на но си,ˮ  „што је ви део да је то та ко сја јан ви тез, вре дан сва ког по што ва њаˮ 
и, ко нач но, „[ј]ер му је из гле да ло да же ли да има Ижо ту и да га она во ли 
свим ср цемˮ (78‒79). Овим се пр ви пут у де лу на го ве шта ва Три шта но ва 
на кло ност пре ма Ижо ти, а ње го во уче шће на дру гом тур ни ру и по бе да над 
Па ла ми де жом за ди ви ће све при сут не. Ка да, ме ђу тим, Три штан у Ор лан деји 
бу де пре по знат и, уме сто смрт не ка зне, при мо ран да за у век оде, и он и Ижо та 
при ми ће то са зна ње ра ци о нал но, без сло мље ног ср ца. Ау тор, да кле, љу бав 
тре ти ра као ма ње зна чај ну, док се на ро чи то тру ди да опи ше Три шта на као 
из у зет ног ви те за ко ји не по се ду је са мо су пер и ор но ви те шко уме ће, већ се 
у Ор лан де ји пр ви пут де си да га на осно ву то га, по сле по бе де на дру гом 
тур ни ру, нај пре јед на де вој ка са Ар ти ју ше вог дво ра, а по том и ви тез Га ва он, 
за ме не са Ан ца ло том. 

На ред ни при мер по ти ски ва ња љу бав не при че и да љег гра ђе ња Три-
шта но ве ре пу та ци је ука зу је се по Три шта но вом по врат ку у Кор но ва ли ју, 
где се за љу бљу је у же ну сер Се гу ра де жа, ко ју тај но во ли и ње гов ујак, краљ 
Мар ко. Да ма по ка же на кло ност Три шта ну и они до го во ре су срет, а краљ 
Мар ко, по ни жен да ми ним из бо ром, усме ра ва мр жњу ка се стри ћу и, да би 
са чу вао част, ре ши да га на пад не ка да овај кре не на са ста нак. Ме ђу тим, 
Мар ков на пад на Три шта на за вр ши се те шким по ра зом кра ља ко га Три шта-
нов уда рац зба ци с ко ња, а по ра же ном оста је са мо на ив на на да да га се стрић 
ни је пре по знао јер је био у окло пу. Оно што, ме ђу тим, сло вен ски ау тор 
ус кра ћу је сво јим чи та о ци ма је сте од го вор на пи та ње да ли се Три штан уоп-
ште са стао са да мом. У про зном Три ста ну и Ве нет ском Три ста ну, по сле 
из не над ног на па да, Три стан сти же код сво је во ље не, а он да усле ди стра-
стве на љу бав на сце на у да ми ним ода ја ма ко ју си лом пре ки да до ла зак ње ног 
му жа, те се Три стан бо ри у још јед ном дво бо ју, ово га пу та са љу бо мор ним 
му жем.13 У По ве сти о Три шта ну и Ижо ти о то ме не ма ни по ме на, јер се ова 
епи зо да за вр ша ва по врат ком кра ља Мар ка у двор, без и јед не ре чи о Три-
шта ну. Ова ко зна чај на раз ли ка из ме ђу По ве сти о Три шта ну и Ижо ти и 
ње них из во ра ја сно ука зу је на то да сло вен ски ау тор од би ја да се ба ви овом 
(и би ло ко јом дру гом) љу бав ном при чом и да му је ви те шка бор ба је ди на 
пре о ку па ци ја. У скла ду са тим, већ на ред ног да на, краљ Мар ко у сво јој па-
ла ти уго сти упра во сер Се гу ра де жа и ње го ву же ну, а но ва пу сто ло ви на отпо-
чи ње до ла ском на двор мла дог ви те за Бле ри жа, ко ји од во ди ле пу да му и по том 
се бо ри у дво бо ју са Три шта ном, од ко га и он, због Три шта но вог из у зет ног 
уме ћа, по ми сли да је Ан ца лот. Три шта на са Ан ца ло том упо ре ђу је и гле да-
лац тур ни ра на ко јем се Три штан бо ри у име кра ља Лен ви за и као на гра ду 
за по бе ду до би ја ру ку Ижо те за сво га уја ка, а по ми шље њу Кра ља сто ти не 

13 Le Ro man de Tri stan en pro se. Re nee L. Cur tis (ed.). Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity 
Press, 1985, To me I, па су си 367‒373; Ве нет ски Три стан ни је об ја вљен, али по дат ке о ње му у 
упо ред ној та бе ли Бе ло ру ског Три ста на, фран цу ског Три ста на и Ве нет ског Три ста на да је 
ита ли јан ски фи ло лог Ема ну е ла Згам ба ти у сту ди ји Il Tri sta no Bi an co rus so. Она на во ди да је 
по ме ну ти до га ђај у Ве нет ском Три ста ну опи сан на ли сто ви ма 23‒24 (sGambati, 1983: 444).
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ви те зо ва, Га ли о то вог са ве зни ка у бор би про тив Три шта на у Плач ном гра ду, 
Три штан у ју на штву на ди ла зи Ан ца ло та. Са дру ге стра не, у скла ду са очи-
глед но из гра ђе ним ста вом о на чи ну при ка зи ва ња љу ба ви, ау тор нај по зна-
ти ју сце ну у при чи, ис пи ја ње ча роб ног на пит ка, опи су је јед но став ни је и 
ма ње ре чи то не го и у про зном Три ста ну и у Ве нет ском Три ста ну, па сто га, 
по сма тран из пер спек ти ве чи та вог де ла, овај до га ђај оста вља ути сак тек 
јед не у ни зу пу сто ло ви на, а не кључ ног обр та ко ји ће од та да об ли ко ва ти 
суд би не дво је љу бав ни ка. 

У за вр шном сег мен ту По ве сти о Три шта ну и Ижо ти Три шта но ву ре-
пу та ци ју за о кру жу ју при зна ња кра ља Ар ти ју ша и са мог Ан ца ло та о ње го вој 
из у зет но сти, док је љу бав на при ча Три шта на и Ижо те са свим у по за ди ни. 
До шав ши у До мо лот, Три штан сре ће Ан ца ло та, ко ји га по ча сти ре чи ма: 
„[Н]исам ја ве ћи ви тез од те бе, не го си ти свим ви те зи ма кру наˮ (167), а по-
што по бе ди кра ља Сам си жа и из ње го ве там ни це осло бо ди кра ља Ар ти ју-
ша, Три шта ну и Ар ти јуш ода је при зна ње: „О, нај ви ши ви те же Три шта не, 
за хва љу је мо ти се на ве ли ком ви те штву тво јем у име свих ви те за и свих 
љу ди са све че ти ри стра не! Тво јој вр ли ни не ма рав не ни бли зу ни да ле ко 
на це ло ме све туˮ (187). У фи нал ним епи зо да ма Ижо та је Три шта ну ви ше 
по моћ и осло нац не го љу бав ни ца – упо зо ра ва га на до ла зак не при ја те ља и 
успе да му, кри ју ћи га по сук њом, до ту ри мач у там ни цу у ко јој је за тво рен 
у зе мљи злог оби ча ја. Дру гом при ли ком, Ижо та Три шта ну до да мач при 
из не над ном су сре ту са ви те зом ко ји на ме ра ва да га уби је, а ње на про ниц љи-
вост са ко јом пре по зна је Ан ца ло та у окло пу, спре ча ва да Три штан и он је дан 
дру гог смрт но ра не у дво бо ју у ко јем се Ан ца лот бо ри уме сто Па ла ми де жа. 
О љу ба ви Три шта на и Ижо те све до че је ди но два Три шта но ва упо зо ре ња 
они ма ко ји му за тра же дар, да мо гу до би ти све осим „кра сне Ижо теˮ (199). 

Уз оскуд не алу зи је на љу бав ну при чу, у са мој за вр шни ци де ла, По вест 
о Три шта ну и Ижо ти се по још јед ном осно ву уда ља ва од ви те шког ро ма-
на. Она, на и ме, гу би ви те шки сјај јер Три штан и Ан ца лот у два на вра та 
по га зе ко декс ви те шког по на ша ња. Пр ви пут то учи не не до лич ним обра ћа-
њем же ни ста рог ви те за Ли бру на и по ку ша јем да је за ве ду, по сле че га до-
жи ве да их Ли брун са ла ко ћом по ра зи, исто вре ме но се бо ре ћи са обо ји цом.14 
Дру ги пут, љу ти због по ни же ња и још увек жељ ни кав ге, на и шав ши на 
не по зна тог ви те за не вољ ног да се бо ри, си лом га на те ра ју на су коб и по но-
во бу ду осра мо ће ни јер про тив ник обо ји цу зба ци с ко ња. Ка да им ка же да 
се зо ве Га лец Ан цо ло то вић, и Три штан и Ан ца лот се раз ве се ле, али Га лец 
се рас ту жи јер је „сво је га оца и Три шта на над вла даоˮ (204).15 По сле ових 

14 Три штан и Ан цо лот ов де из не ве ра ва ју ви те шку вр ли ну угла ђе но сти (co ur tesy) која, 
из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва љу ба зан од нос пре ма да ми.

15 На пр ви по глед нео бич на си ту а ци ја да ви тез спо со бан да исто вре ме но по ра зи дво-
ји цу нај ве ћих на све ту не же ли да се бо ри, ра зу мљи ва је ако се зна да је Га лец (Га ла хад) 
ви тез Гра ла, да пред ста вља не бе ско, а не ово зе маљ ско ви те штво, и да жи ви по дру га чи јим 
пра ви ли ма од оних ко ја сле де Три штан и Ан ца лот. У по тра зи за Гра лом кон вен ци о нал не 
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нео бич них пу сто ло ви на, Три штан и Ан ца лот се вра ћа ју на двор кра ља Арти-
ју ша, ода кле Три штан са Ижо том убр зо кре ће пут Кор но ва ли је, где га краљ 
Мар ко љу ба зно до че ка и чак му по ну ди да за јед но вла да ју зе мљом. Три штан, 
ме ђу тим, не по вер љив пре ма уја ко вом но во про бу ђе ном при ја тељ ству, кре ће 
на тур нир у Фран цу ску где учи ни ве ли ка ју на штва, али бу де и озбиљ но 
ра њен, па од кра ља Мар ка за тра жи Ижо ти ну по моћ. Но, то је тре ну так у ко-
јем се на ра ци ја на гло пре ки да ре чи ма: „Краљ Мар ко ра до пу сти Ижо ту, те 
она по ђе раз дра га на ср ца и сти гав ши ста де да га ле чи. И не знам да ли је од 
тих ра на пре здра вио или је умро. То ли ко је о ње му пи са но’’ (206). 

У за пад но е вроп ским вер зи ја ма два су мо гу ћа за вр шет ка ле ген де о Три-
ста ну. У пр вом слу ча ју, ша љу ћи сво је љу де у Ир ску да до ве ду Из ло ду да га 
из ле чи, Три стан им на ре ди да у по врат ку, ако јој је краљ Марк до зво лио да 
по ђе, на бро ду бу ду ис так ну та бе ла је дра, а ако ни је, да бу ду цр на. Угле дав ши 
брод на хо ри зон ту, Бе ло ру ка Изол да, ко јом се Три стан оже нио у Фран цу ској, 
из љу бо мо ре ка же да су на бро ду цр на је дра, иа ко ви ди да су бе ла, због чега 
Три стан, сло мљен од ту ге, уми ре не по сред но пред до ла зак Изол де из Ир ске. 
По дру гој вер зи ји, краљ Марк уби ја Три ста на на дво ру, при ли ком ње го ве 
по се те Изол ди (luPaCk 2007: 472). Из не на дан и не раз ре шен за вр ше так По
ве сти о Три шта ну и Ижо ти, ко ји ни је ни на лик по ме ну тим мо гућ но сти ма, 
за пра во од сли ка ва ау то ров став да је „по вест о ви те зи ма из књи га срп скихˮ 
– при ча о хе рој ским де ли ма, по жр тво ва њу и ода но сти кра љу, а тек по том 
при ча о љу ба ви. Љу бав по кре ће Три шта на на ју нач ка де ла, али она ни је, 
као у ви те шким ро ма ни ма Бри тан ског ци клу са, раз ди ру ћа страст са по тен-
ци јал но по губ ним по сле ди ца ма по по је дин ца, па и др жа ву, и ни ка да не ма 
при о ри тет у од но су на Три шта но ве дру ге ду жно сти. За то ау тор не ма ри 
мно го за по нов ни су срет љу бав ни ка и пре ки да при чу та мо где је он сма тра 
за вр ше ном – по сле дво бо ја у ко јем се Три штан хра бро бо рио и био ра њен 
– јер је по свој при ли ци то на чин на ко ји је, бу ду ћи не ви чан ар ту ри јан ској 
ле ген ди, раз у мео пред ло жак из ко јег је ра дио. Ство рио је та кво де ло ко је је 
мо гло би ти при јем чи во ње го вој пу бли ци јер се на сли чан на чин као Срп ска 
Алек сан дри да и Ро ман о Тро ји при ла го ди ло си сте му ро до ва срп ске сред њо-
ве ков не књи жев но сти, од но сно при бли жи ло оно ме што Рад ми ла Ма рин ко-
вић на зи ва фе у дал ном епи ком. По ње ним ре чи ма: „Иде ал ни фе у да лац то га 
до ба је вој ник и осва јач, не дво ра нин. Сто га се та де ла код нас не пре тва ра ју 
у кур то а зни ро ман, као у Фран цу ској и дру гим зе мља ма у ко ји ма је фе у дал-
но дру штво би ло дру га чи је га ти па не го на ше, већ оста ју при по вед ни еп ски 
родˮ (маринковић 1968: 213). Иа ко се став Рад ми ле Ма рин ко вић од но си на 
Срп ску Алек сан дри ду и Ро ман о Тро ји, ова оце на вре ди и за По вест о Три
шта ну и Ижо ти, јер ни она не пред ста вља ни шта дру го до сво је вр стан 

ви те шке вр ли не се под ра зу ме ва ју, али су за про на ла зак Гра ла по треб не вр ли не ви шег ре да, 
а нај пре чи сто та од грехa (wHitaker1984: 83). Га лец се, по све до че њу ау то ра, убр зо по сле 
овог до га ђа ја за мо на ши, а Три шта но во и Ан ца ло то во на сил но увла че ње Га ле ца у су коб 
оста је ве ли ки и озби љан пре ступ про тив ви те штва. 
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ме ђу род „из ме ђу [...] уче не епи ке, псе у до и сто ри је и кур то а зног ро ма наˮ 
(маринковић 1968: 213). Осим то га, По ве сти о Три шта ну и Ижо ти тре ба 
при зна ти зна чај по још јед ном осно ву. На и ме, она ко ка ко су Срп ска Алек
сан дри да и Ро ман о Тро ји срп ску сред њо ве ков ну чи та лач ку пу бли ку упо-
зна ли са ве ли ким те ма ма и лич но сти ма Рим ског ци клу са, та ко јој је По вест 
о Три шта ну и Ижо ти, упр кос свим мањ ка во сти ма, пред ста ви ла не ке од 
кључ них еле ме на та Бри тан ског ци клу са, од но сно јед ну од нај леп ших ле-
ген ди ко ју је ство рио људ ски ум: ле ген ду о пле ме ни том ви те зу Три шта ну 
ко ји од ра ста у ано ним но сти у Фран цу ској, по по врат ку у Кор но ва ли ју уби ја 
Аму ра та у дво бо ју, до би ја Ижо ту за не ве сту сво ме уја ку и са њом по пи је 
ча роб ни на пи так ко ји ће их ве за ти не рас ки ди вом љу ба вљу за чи тав жи вот. 
То што ау тор чи та о це оста вља без зна ња о рас пле ту при че не зна чи да га 
ни је на го ве стио, и то прак тич но на са мом по чет ку де ла. На го ве штај Три шта-
но ве суд би не ва ља тра жи ти у пред смрт ним ре чи ма ње го ве мај ке, „А ти си се 
у жа ло сти ро дио и не ка ти име бу де Жа лостˮ (48), ре чи ма ко је по твр ђу ју из-
ре ку no men est omen и уки да ју мо гућ ност би ло ка квог ис хо да осим тра гич ног. 
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THE BYELO RUS SIAN TRI STAN:  
SER BIAN, BYELO RUS SIAN AND PO LISH VI EWS

S u m m a r y

The Byelo rus sian Tri stan is a uni que Sla vo nic ren de ring of the French thir te enth‒
cen tury Pro se Tri stan. It sur vi ves in the Byelo rus sian lan gu a ge, in a sin gle, la te six te-
enth‒cen tury ma nu script pre ser ved at the Raczyński Pu blic Li brary in Po znan, Po land 
(MS 94). It is ge ne rally ac cep ted that The Byelo rus sian Tri stan stems from a now lost 
Ser bian me di e val ro man ce on Tri stan and Isolt. Ta king in to ac co unt the Ser bian, Byelo-
rus sian and Po lish vi ews on The Byelo rus sian Tri stan, this pa per aims to de mon stra te 
that the Sla vo nic re tel ling of the Pro se Tri stan, li ke cer tain ot her works of Ser bian me-
di e val li te ra tu re, de parts form ro man ce and chan ges in to a kind of a ‘fe u dal epic’, much 
mo re ap pe a ling to the au di en ce of the pe riod, unac cu sto med to the no tion of co urtly lo ve.
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Др Ми ле на П. Вла дић Јо ва нов

ЗНА ЧАЈ МА ШТЕ У РЕ А ЛИ ЗМУ: СУ КО БЉЕ НЕ ПО Е ТИ КЕ  
БАЛ ЗА КОВ ПРЕД ГО ВОР ЉУД СКОЈ КО МЕ ДИ ЈИ,  

ША ГРИН СКА КО ЖА, ЧИ ЧА ГО РИО

У овом ра ду на при ме ру де ла јед ног од нај по зна ти јих фран цу-
ских ре а ли стич ких пи са ца по ка зу је мо ко ли ко је ма шта, иа ко су-
прот на зах те ви ма ро ма на као сту ди је, бли ског на уч ном из у ча ва њу, 
део њи хо вог про се деа. Као основ на струк ту ра фе но ме но ло шки се 
ја вља по е ти ка ре а ли зма, ме ђу тим, ни шта ма ње зна чај на по ја вљу је 
се под струк ту ра ко ја упра вља глав ном струк ту ром ско ро не ви дљи во. 
Сто га до ла зи до пре пле та и про до ра еле ме на та раз ли чи тих по е ти-
ка ко је пре о бра же не да ју по е ти ку по је ди нач ног де ла, али ука зу ју 
и на пре но се и про ме не у окви ру ве ли ког ре а ли стич ког про се деа. 
Све нам то го во ри да књи жев на де ла мо ра мо па жљи во иш чи та ва ти 
и про у ча ва ти, јер чак и кад нам ма ни фест но у пра вом или при ла-
го дљи вом ма ни фе сту по ру чу ју шта же ле, пи сци увек ство ре не што 
но во, не што што се осла ња на прет ход на де ла али што исто вре ме-
но сто ји на пре се ку вре ме на и ука зу је на бу ду ћа де ла. 

Кључ не ре чи: ре фе рен ци јал ност, су бјек тив на и објек тив на 
ствар ност, ин ди ви дуа, ма шта, фан та сти ка, дис кру зив ни ни вои, 
на ра тив не стра те ги је, на ра тив ни мо ти ви, пре плет, пре о бра жај, по-
е ти ка, тран смо ти ва ци ја, тран стек сту ал ност, стук ту ре и под струк-
ту ре, ло ги ка ми ме си са. 

Бал зак већ на пр вим стра ни ца ма Пред го во ра људ ској ко ме ди ји ко ји пред-
ста вља сво је вр сни ма ни фест ре а ли зма ка же за сво је де ло да је де ло ма ште, што 
је у су ко бу са по е ти ком ре а ли зма у ко јој се де ло сма тра објек тив ним при ка-
зи ва њем ствар но сти. Бал зак нас упу ћу је на то ка ко је за ми слио сво је де ло, 
же ли ка ко ка же ,,да ис при чам ка ко је по ста ло, да украт ко об ја сним ње гов 
план, тру де ћи се да о све му то ме мно го го во рим као да ни сам ја у пи та њу1“ 

1 Ис та кла М. В. Ј. 
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(Балзак 1949: 33). Бал зак нам на по чет ку по ру чу је да је за ми слио сво је де ло 
као да он као пи сац ни је у пи та њу, да га се то не ти че, те да је по све му објек-
ти ван. Чу је мо при звук раз ли чи тих об ли ка те о ри је им пер со нал но сти ко је 
су се раз ви ле из пе ра пи са ца, као што је Г. Фло бер, Џ. Џојс, Б. Брехт, али и 
пе сника Т. С. Ели ота. Бал зак је као ау тор не ко ко не сто ји иза свог ори ги-
нал ног де ла, као бог што сто ји из над, као не ко ко сец ка нок те, као гле да лац 
ко ји пу ши ци га ре ту док гле да пред ста ву, као не ко ко је сли чан ка та ли за то ру 
и чи је емо ци је се гу бе из де ла а оста ју са мо умет нич ке, зна чај не емо ци је у 
де лу. Да кле, не ко ко је не за ин те ре со ван, а ни јан са то га је да ни је не са мо 
,,ли чан“ већ објек ти  ван у сми слу на уч не објек тив но сти, кад је у пи та њу 
по е ти ка ре а ли зма, али и од би ја ње им пре си ја као су бјек тив них ути ца ја када 
су у пи та њу дру ги ау то ри ко је смо на ве ли. Џој са би смо мо гли зва ти аран-
же ром, ко ји са стра не ,,кон тро ли ше“ сво је де ло, Ели о та пе сни ком по ет ског-
на ра тив ног де ла ко ји укла па сво је де ло у све ко ли ку књи жев ност и кул ту ру, 
тру де ћи се да му оста ви у об ли ку ме та ква ли те та свој пе чат, али ипак да 
бу де и из ван ње га и оста ви чи та о цу на во љу, на рав но са пи шче вим на знака-
ма, ка ко ће на кра ју скло пи ти у ин тер пре та ци ји про чи та но де ло. Ди ри гент-
ска па ли ца је ипак на кра ју пи шче ва. Иа ко се укла па у те о ри ју им пер со нал-
но сти, же ља да ро ман бу де објек ти ван у ре а ли зму ни је у пот пу но сти иста 
као те о ри ја им пер со нал но сти као што смо мо гли да уо чи мо. Јед на од разли-
ка, осим оних ко је смо на ве ли, је сте да је ре а ли стич ки пи сац же лео да дру-
штво пред ста ви објек тив но на на чин на ко ји би не ке од по ја ва у дру штву 
или би ло ком еле мен ту про у ча ва ња при сту пи ла на у ка. На у ка има ме то де, 
ла бо ра то ри је, из во ди сту ди је и ре зул та ти на уч ног про у ча ва ња су у нај ве ћем 
де лу објек тив ни. На рав но пи сац у фик ци ји не мо же да опи ше дру штво и 
по себ но мо тив успе ха по је дин ца у дру штву, до те ме ре објек тив но. Ме ђу-
тим, ту је же ља да се то учи ни. Тај по рив нас упу ћу је на по тре бу књи жев-
но сти и њи хо вих ства ра ла ца да књи жев ност за у зме сво је ме сто у дру штву. 
На и ме, књи жев на де ла су би ла на па да на због сво је не мо рал но сти. Ен гле ске 
го спо ђи це не би тре ба ло да чи та ју ро ма не, јер их они на во де на ,,ис ква ре ни“ 
укус. Ни шта бо ље у фран цу ском ре а ли зму не про ла зи Фло бер и ње го ва 
ју на ки ња Ема Бо ва ри. Фло бер за вр ша ва на су ду, а бра ни се упра во по тре-
бом да као пи сац објек тив но при ка же ствар ност, а ствар ност је та ква да су 
Еме у ње му при сут не. По тре ба да ро ман бу де објек тив но пред ста вља ње 
ствар но сти при па да јед ној то пос те ми, ме ста ко ја умет нич ка де ла има ју у 
дру штву, а од мах иза то га шта је пи та ње уло ге пи сца. Све за јед но би ла би 
то те ма од бра не књжев но сти ко ја се ја ви ла још од ро ман ти зма. По де ла на 
објек тив но и су бјек тив но пред ста вља ње ствар но сти уво ди нас и у фи ло зоф-
ске не до у ми це. Шта би за пра во би ло објек тив но, а шта су бјек тив но? Ни је 
са свим си гур но, да би објек тив но у књи жев но сти би ло до кра ја објек тив но, 
а су бјек тив но у пот пу но сти ис кљу че но. Пр ва би нар на опо зи ци ја од но си се 
на де фи ни ци ју шта би би ла објек тив на ствар ност, а шта су бјек тив на. Ре ци мо 
В. Вулф у есе ју Мо дер на про за сма тра да је довољ но би ла опи си ва на спо ља шња 
ствар ност и да је сад по треб но опи са ти уну тра шњу ствар ност, да кле ток 
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ми сли по ве зан асо ци ја тив ним пу тем. Дру га би нар на опо зи ци ја не ве зу је се 
са мо за пи та ње ствар но сти, тј., да ли је ствар ност спо ља шња или уну тра-
шња већ се ве зу је за пи та ње шта је ствар но: ток све сти асо ци ја тив но по ве-
зан, ира ци о нал ним, да кле, не ло гич ним пу тем, или ло гич ка по ве за ност и 
пред ста ва до га ђа ја и ми сли у ,,објек тив ном“ све ту. Бал зак од го во ра и на 
јед ну и на дру гу би нар ну опо зи ци ју. Да их ни је ла ко раз ре ши ти и да не би 
тре ба ло јед но смер но раз ми шља ти кад су у пи та њу ве ли ке по е ти ке ро ман-
ти зма, ре а ли зма, мо дер ни зма и др., го во ри и чи ње ни ца да Бал зак у сво је де ло 
не уво ди са мо сту ди ју или про у ча вање фран цу ског дру штва, већ го во ри 
о сну2, што се не би укло пи ло ни у јед ну пред ста ву објек тив не пред ста ве 
ло гич ки и ка у зал но, хро но ло шки по ве за не. Бал зак исто вре ме но ис ти че две 
на из глед су прот не ства ри. Оне ни су су прот не у сми слу би нар но сти, већ у 
сми слу њи хо вих по став ки у окви ру истих. Да кле, иа ко Бал зак ка же да је 
план ње го вог де ла та кав да о све му го во ри као да ,,он“ ни је у пи та њу, исто-
вре ме но у сле де ћем па су су не ги ра ову по зи ци ју и на во ди да је пр ва за ми сао 
ње го вог ства ра ла штва, Људ ске ко ме ди је би ла у ње му као сан. ,,Пр ва за ми сао 
Људ ске ко ме ди је би ла је ис пр ва у ме ни као ка кав сан,3 као ка кав нео ствар-
љив план ко јим се за но си мо, а ко ји нам се из ја ло ви; хи ме ра ко ја се на сме ши, 
по ка же сво је жен ско ли це, па од мах за тим ра ши ри кри ла и од ле ти у фан та-
стич на не бе са. Али хи ме ра, као мно ге хи ме ре, по ста је ства рност; она има 
сво је за ко не и сво ју ти ра ни ју, ко ји ма се мо ра мо по ко ра ва ти“ (Балзак 1949: 33). 
Мо же мо да уо чи мо да је Бал за ков по е то ло шки ме тод та кав да у се би но си 
цр ту дво стру ко сти. Иа ко је објек тив ност, спо ља шњост да та јав но, у об ли ку, 
на чи ну и из ра зу, оно што мо же мо да при ме ти мо је сте да је уну тра шња 
ствар ност да та пу тем сна, ма ште и ира ци о нал них ве за ко је по себ но сан и 
ма шта но се са со бом. У Бал за ко вој по е ти ци су сре ћу се и пре пли ћу две по-
е ти ке: по е ти ка ре ал но сти и по е ти ка ма ште. Чи та о ци сто га мо ра ју ве о ма 
па жљи во да иш чи та ва ју текст, ка ко на се ман тич ком, та ко и на се ми о тич ком 
ни воу. ,,Су коб“ две по е ти ке, оне зва нич не о објек тив но сти и не зва нич не о 
ма шти, мо же мо да уви ди мо у са мим Бал за ко вим ро ма ни ма Ша грин ска кожа 
и Чи ча Го рио. Дво стру кост ко ја у се би но си и вре мен ску ли ни ју исто вре-
ме но сти, мо же мо да пра ти мо и у не зва нич ном ма ни фе сту ре а ли стич ке по-
е ти ке, на и ме у Пред го во ру Људ ској ко ме ди ји. О то ме све до чи тре ћи па сус из 
са мог пред го во ра. ,,Ова је за ми сао по ста ла из по ре ђе ња људ ског ро да и 
жи во тињ ског све та“ (Балзак 1949: 33). Два пла на, ре ал но сти и ма ште ста па-
ју се у је дан, а је дан је за ми сао о то ме да су на ста ли по ре ђе њем љу ди и жи-
во ти ња. Не мар ном чи та о цу, на се ман тич ком ни  воу, сва ка ко да би ово би ло 
до ста. Твр дио би да је ипак објек тив ност у по гле ду ре ал но сти по бе ди ла. 
Ме ђу тим, по треб но је па жљи ви је чи та ти сам пред го вор. На про сто не ма ме-
ста, на ко ме Бал зак у Пред го во ру не го во ри исто вре ме но о ма шти и објек тив-
но сти. На ве шће мо са мо не ка од њих. Објек тив на сли ка огле да се у ре че ни ца ма 

2 Ис та кла М. В. Ј.
3 Ис та кла М. В. Ј. 
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у ко ји ма Бал зак го во ри о на стан ку свог де ла, на во де ћи да је за ми сао на ста ла 
из по ре ђе ња ,,људ ског ро да и жи во тињ ског све та“ (Балзак 1949: 33) ,,У том 
по гле ду дру штво ли чи на при ро ду (...), би ло је и увек ће би ти дру штве них 
вр ста, као што има и зо о ло шких вр ста (...) ме ђу тим код жи во ти ња ма ло се 
дра ма од и гра ва“ (Балзак 1949: 34–35). Са објек тив не сли ке пре ла зи се на 
сан, од но сно на по е ти ку ма ште али под је зич ким окри љем ,,људ ског ср ца“. 
Бал зак по ста вља ло гич но пи та ње у сле ду сво јих ми сли: ,,Ка ко да се учи ни 
за ни мљи вом дра ма са три до че ти ри хи ља де лич но сти ко је пред ста вља ју 
јед но дру штво? Ка ко да се уго ди исто вре ме но пе сни ку, фи ло зо фу и ма са ма 
ко је тра же по е зи ју и фи ло зо фи ју у ви ду по тре сних сли ка? Ако сам ра ни је 
схва тао зна чај и по е зи ју ове исто ри је људ ског ср ца4, ни сам знао ка ко је 
на пи са ти“ (Бал зак 1949: 36). Хва ли Вал те ра Ско та ко ји је ус пео да у ро ман 
уне се исто вре ме но дра му, ди ја лог, пор трет, пеј заж, опис; ,,Он је у ње га унео 
нат при род но и ствар но5, те са сто јак епо пе је; он је до ча рао по е зи ју не по-
сред но шћу нај про сти јих ре чи“ (Балзак 1949: 37). Бал зак ди рект но на во ди 
да је ње го во по е то ло шко на че ло ,,слу чај“, јер је ,,он нај ве ћи ро ман си јер на 
све ту: ко хо ће да бу де пло дан, не ка га са мо из у чи. По што је фран цу ско дру-
штво тре ба ло да бу де исто ри чар, ја сам мо гао би ти са мо ње гов се кре тар. 
По пи су ју ћи по ро ке и вр ли не, ску пља ју ћи нај глав ни је слу ча је ве стра сти, 
сли ка ју ћи ка рак те ре, ода би ра ју ћи нај ва жни је дру штве не до га ђа је, пра ве ћи 
ти по ве спа ја њем ве ћег бро ја озна ка исто род них ка рак те ра, мо жда сам мо гао 
ус пе ти да на пи шем исто ри ју на ра ви“ (Балзак 1949: 38). Го во ре ћи о на сло ви ма 
ро ма на и њи хо вој по ве за но сти, Бал зак на по ми ње да у окви ру Фи ло зоф ских 
сту ди ја Ша грин ска ко жа спа ја Сту ди је на ра ви са Фи ло зоф ским сту ди ја ма 
го то во пр сте ном ис точ њач ке фа на зи је, где је и сам жи вот на сли кан у бор би 
са жуд њом, из во ром сва ке стра сти“ (Балзак 1949: 48). Фан та зи ја је оно што 
ру ко во ди ро ма ном Ша грин ска ко жа, ко јим ће мо се уско ро ба ви ти. У са мом 
ро ма ну се пре пли ћу две ни ти на тек сту ал ном ни воу: јед на је те ма ре ал но сти 
ко ја се чак и бу квал но по ми ње на је зич ком ни воу, на при мер, ка да при по ве дач 
ка же да су се до га ђа ји ве за ни за ку по ви ну ,,ша грин ске ко же“ до га ђа ли, ка ко 
при по ве дач на во ди: ,,у Па ри зу, на Вол те ро вом ке ју, у 19. ве ку, у вре ме ну и 
на ме сту где је ма ги ја6 би ла не мо гу ћа“ (Балзак 1952: 32) Ме ђу тим, ма ги ја 
је ите ка ко мо гу ћа. По ја вљу је се као те ма, да кле на дис кур зив ном ни воу, али 
се по ја вљу је и као на ра тив на стра те ги ја ко ја нас упу ћу је на дру га де ла. Вра-
ти мо се на час пр вој ли ни ји. Ли ни ји или рав ни ре ал но сти, у ко јој на са мом 
по чет ку уо ча ва мо ствар ност умет ни ка и на уч ни ка, мла дог чо ве ка у Па ри зу. 
Он се коц ка, гу би и по сле све га же ли да из вр ши са мо у би ство ба ца ју ћи се у 
Се ну. За се бе ка же да је чо век, мла дић ко ји је же лео свој жи вот да по све ти 
на у ци и ми сли, али га оне ни су мо гле ни пре хра ни ти. Ина че и у дру гим 
ро ма ни ма Бал за ко ве те ме од но се се на ста тус мла дог чо ве ка, ко ји се ба ви 

4 Ис та кла М. В. Ј. 
5 Ис та кла М. В. Ј. 
6 Ис та кла М. В. Ј. 
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на у ком или умет но шћу и на чи ном на ко ји про ла зи у Па ри зу, свет ској пре-
сто ни ци ко ја је ве за на за умет ност, та да а и не што ка сни је од 1909. го ди не 
ка да је и Т. Ма ри не ти на зи ва у фу ту ри зму пре сто ни цом све та јер упра во 
ту из да је свој Тех нич ки ма ни фест фу ту ри зма у ли сту ,,Фи га ро“ да би чи тав 
свет ви део и чуо. У овом сми слу то би би ла ти пич на те ма ве за на за ре а ли-
зам, јер је реч о ти пу мла ди ћа ко ји тре ба да успе у дру штву. Сети мо се са мо 
ру ског ре а ли зма у ко ме се у де ли ма Ф. М. До сто јев ског та ко ђе по ја вљу је 
тип мла ди ћа ко ји се ,,сна ла зи“ у ру ском дру штву. Ме ђу тим, Бал за ко во де ло 
Ша грин ска ко жа пред ста вља упра во пре плет ма ште, фан та зи је, фан та сти ке, 
чак и гот ске, стра шне фан та сти ке са ре ал но шћу дру штве не сце не Па ри за. 
Та кво тка ње огле да се на свим ни во и ма. Од ре ал но сти ко ја је те мат ски при-
ка за на, оја ча на на је зич ком ни воу, до ни воа струк ту ре ко ја во ди чи тав ро ман, 
чи тав на ра тив јед ном на ра тив ном стра те ги јом ко ја се не осла ња на ствар ност 
Па ри за, већ на дру го де ло. Да кле, реч је о по ме ре ној ме та фи зи ци ло ги ке 
ми ме си са ко ја из ла зи ,,ван“ де ла и ко ја не од го ва ра хро но ло ги ји, вре мен ским 
обра сци ма, за ко ни ма ,,исти не“ тј. објек тив но сти ко јој као пој му у пред ста-
вља њу ствар но сти те жи ре а ли стич ка по е ти ка. На шта се осла ња ро ман 
Ша грин ска ко жа? Осла ња се на не ко ли ко ро ма на, ко ји пред ста вља ју на 
те мат ској ли ни ји фан та си ке осно ву: реч је о Ге те о вом Фа у сту, за тим о Док
то ру Фа у сту су То ма са Ма на, а пре свих њих реч је о те ми и мо ти ву Urfaust. 
Да кле, пред на ма ни је јед на већ не ко ли ко ре фе рен ци јал них осно ва. У ова-
квим слу ча је ви ма мо же мо го во ри ти о пост мо дер ни стич кој по е ти ци ко ја као 
кров ни по јам има по јам и тер мин ,,па лимп се сти“. Сло је ви ко ји се ве зу ју и 
пре кри ва ју је дан дру ги. Они у су шти ни бри шу је дан дру ги, али та ко да то 
што је из бри са но мо же по но во да се на пи ше, да кле да се ство ри. Али ка ко? 
До бро је по ре ђе ње са па лимп се сти ма и пер га мен том, ко ји се гу лио да би се 
на ње го вим осно ва ма и да ље пи са ло. Ме ђу тим, ни је све исто, оста је не што 
што се по на вља. Упра во то што се по на вља, а ти ме из дру гог угла мо же мо 
са гле да ти Бал за ко во де ло, је сте пи та ње и по јам уго во ра. Шта ра ди Фа уст, 
без об зи ра на то да ли Ге те ов или Ма нов? Скла па уго вор. Уго вор у при чи 
о Фа у сту је уго вор са ђа во лом у ко ме се ђа во лу да је ду ша, да би се до би ло 
не што. Не ки успех, не ки на пре дак итд. Ге те ов Фа уст је же лео да ство ри 
бо ље усло ве за чо ве чан ство. На кра ју га спа са ва прин цип ,,веч ног жен ског“ 
Das Ewig We i blic he. Ме ђу тим, ов де ни је у пи та њу кла сич на фа у стов ска раз-
ме на. До раз ме не до ла зи али не те вр сте, не ви ди мо ђа во ла, не ма ње го вог 
ли ка, ни је Ме фи сто као код Ге теа, не ву че на ле ву стра ну као при хо ду 
Ива на Ка ра ма зо ва код До сто јев ског, не ма Лу те ро вог не мач ког је зи ка и опи-
са ђа во ла као код То ма са Ма на, ни ти се уго вор пот пи су је. Оно што је у 
слу ча ју са ђа во лом не згод но је сте да се уго вор ко ји се пот пи су је за пра во 
по ни шта ва. Уго вор је ва жна ствар и мо ра ју је по што ва ти све уго во ре не 
стра не. У раз во ју мо ти ва циј ске ли ни је има и би блиј ског при зву ка. Ре ци мо, 
људ ски род је пре ко Хри ста, Бо жи јег си на, скло пио са вез са Бо гом. Тај са вез 
мо ра ју по што ва ти обе стра не. Христ упра во до ла зи као по твр да са ве за. Са вез 
са ђа во лом се по ни шта ва јер уго вор ни је ис пу њен са обе стра не. Ђа во увек 
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ва ра. Шта про на ла зи Ра фа ел, мла дић ко ји ула зи у ан ти квар ни цу да пре кра-
ти вре ме до но ћи ка да на ме ра ва да се уби је. Про на ла зи ша грин ску ко жу. То 
је ис точ њач ка ко жа, што је опет део не чег нео бич ног. У при по вет ка ма Т. 
Ма на, при ка зу је се Ис ток ко ји ме ња ме ри ла. Има сво је ме ре ње вре ме на, и 
ју на ци ко ји до ла зе са Ис то ка су нео бич ни, при ме ра ра ди ма дам Шо ша у Ча
роб ном бре гу и Пши би слав у То ниу Кре ге ру Т. Ма на. У ни зу на ра тив не ли није 
ко ја пра ти фан та сти ку, ту је при ча ко ја је уре за на на ко жи и то на сан скри-
ту. Шта то озна ча ва? Ра фа ел успе ва да про чи та жиг од но сно ка ко при по ве-
дач на во ди ,,тај но ви те“ ре чи, и ево нас опет на је зич ком ни воу на ко ме смо 
окру же ни тај ном, ми сте ри јом, не по зна тим. Тај но ви те ре чи су би ле рас по-
ре ђе не на овај на чин: ,,Ако ме по се ду јеш, по се до ва ћеш све. Али твој ће ми 
жи вот при па да ти. Бог је та ко од ре дио. По же ли и тво је ће се же ље ис пу ни ти. 
Са мо ме ри же ље пре ма свом жи во ту. Он је ов де. Код сва ке же ље сма њи ће 
се као број тво јих да на. Хо ћеш ли ме? Узми ме. Бог ће те усли ши ти. Амен“ 
(Балзак 1958: 38). Мла ди ћу у за ме ну за ис пу ња ва ње же ља, што је па ра док-
сал но, јер је реч о ње го вом соп стве ном жи во ту ко ји је хтео да по ни шти 
са мо у би ством, ну ди се жи вот. Та ко ђе се по ми ње и уго вор. Да ли је то не ка 
ша ла или тај на, пи тао је Ра фа ел стар ца. ,,Ста рац од мах ну гла вом и ре че 
озбиљ но: ‒ Не бих вам знао од го во ри ти. По ну дио сам стра шну моћ, што је 
да је овај за пис, љу ди ма, ко ји су би ли од луч ни ји но што ми се ви чи ни те, и 
они су се на сме ја ли сум њи вом ути ца ју, ко ји би он имао вр ши ти на њи хо ву 
даљ њу суд би ну, али ни је дан се ни је од ва жио да за кљу чи тај уго вор, што га 
та ко суд бо но сно ну ди не ка не по зна та си ла“ (Балзак 1957: 39) Опи си су та-
ко ђе су прот ста вље ни, фан та стич ни, као да је са ма ко жа ,,жи ва“. У по чет ку 
је опи сна као не са ви тљи ва, ме тал на пло ча, а кад је мла дић узме од стар ца 
ко ји др жи ан ти квар ни цу, она ће му се при пи ти уз ру ку као жи во би ће. ,,Ша-
грин ска ко жа је по ста ла ме ка као ру ка ви ца, оба ви ла му се око по мам них 
пр сти ју и ста ла у џеп ње го вог оде ла где ју је го то во ау то мат ски гур нуо“ 
(Балзак 1957: 43). Шта се још де ша ва у пре пле ту на ра тив не ли ни је ко ја пра-
ти фан та сти ку. Ста рац је вр ло нео бич но опи сан за јед ног опро ба ног ре а ли-
сту као што је Бал зак. Пр во је пред на ма би нар на опо зи ци ја жи вот – смрт. 
Ста рац би пред ста вљао смрт, ђа вол ски при ка зан као онај ко ји не при па да 
жи во ту и не ма же ља, као онај ко ји све зна и мо же да за у ста ви сво ја хте ња 
и же ље, те му оста је зна ње. Све по чи ње ње го вим опи сом. Он је опи сан као 
во шта на фи гу ра. ,,Ста рац је ста јао у ан ти квар ни ци без по кре та, не по ми чан 
по пут зве зде ус пред обла ка све тло сти. Чи ни ло се као да ње го ве зе ле не очи, из 
ко јих је зра чи ла не ка мир на па кост7, ра све тља ва ју ду хов ни свет, као што 
је ње го ва све тиљ ка оба сја ва ла онај тај но ви ти ка би нет“ (Балзак 1957: 32). 
Шта још ка рак те ри ше стар ца: на те мат ском ни  воу, он се сад по ја вљу је као 
не ко ,,ко га је не мо гу ће пре ва ри ти, ко ји мо же да за ви ри до у дна ср ца и от кри-
је нај скро ви ти је тај не“ (Балзак 1957: 32). Ин те ре сант но је упра во ово по ни-
ра ње и по зна ва ње ср ца, ко је Бал зак по ми ње у Пред го во ру људ ској ко ме ди ји, 

7 Ис та кла М. В. Ј. 



657

што смо већ на ве ли. По треб но је ис та ћи да ста рац на про сто под се ћа на 
ђа во ла. Про пу то вао је чи тав свет, упо знао све на ро де, али кад год је тр го вао 
и ри зи ко вао, пре зи рао је оно што му се ну ди, не у пра вом сми слу пој ма и 
ре чи пре зи ра, већ по то ме што му до то га ни је би ло ста ло. Чим му ни је ста-
ло, чим је рав но ду шан он да не ма стра сти, и по сло ви се од ви ја ју бо ље, али 
с ду ге стра не, не ма ни ху ма но сти. Ка квим све ре чи ма је опи сан ста рац? 
При по ве дач на во ди да је ста рац, тр го вац и вла сник ан ти квар ни це ,,имао 
ви до ви ту спо кој ност бо га“, ,,по но сну сна гу чо ве ка“, те да би ,,сли кар с два 
раз ли чи та из ра за и два по те за ки ста учи нио од тог ли ка ле пу сли ку Бо га 
оца или на це ре ну ма ску Ме фи ста. Јер му је че ло би ло моћ но и уз ви ше но, а 
на усна ма је ти т ра ла ђа вол ска по ру га“ (Балзак 1957: 32). Он је ,,ста ри ви ле-
њак“ и жи ви сам у под руч ју из ван до ма ша ја све та, ,,без ужи та ка, јер ви ше 
не ма илу зи ја, без бо ли, јер ви ше не по зна је на сла ђе“ (Балзак 1957: 32). За 
тре ну так би се мо гло по ми сли ти да је пред ста ва ђа во ла ста рац из ан ти квар-
ни це, али пред ста ва ма ги је да та је у Бал за ко вом ро ма ну не у об ли ку ли ка, 
већ у сим бо лу и пред ста ви ,,ша грин ске ко же“ ко ја је ма гич на, фан та стич на 
али има и ,,су прот не“ уго вор не за ло ге. По но во се су ре ће мо пу тем би нар не 
опо зи ци је, са пре пле том ли ни је ре ал но сти и ли ни је фан та зи је ка ко на дис кур-
зив ном, те мат ском та ко и на на ра тив ном ни воу. Мла дић же ли да по ста не 
на уч ник, а стра ствен је, склон као и сва ки чо век по ро ци ма. Ста рац из ја вљу-
је да га је зна ње упра во од ву кло од хте ња и мо ћи ко је као по ро ке и људ ске 
осо би не ве зу је за узро ке смр ти. Има не чег је дин стве ног у при чи ко ја се 
пре пли ће и пре пу на је су прот но сти ко је оста ју чи та о цу да их раз ре ши. Реч 
је о то ме да ста рац ну ди жи вот, ша грин ску ко жу не ко ме ко је се би на ме нио 
да оду зме жи вот. А ша грин ска ко жа пред ста вља смрт. Он жи вот спа са ва 
смр ћу. С јед не стра не, у ком плек сном схва та њу жи во та и смр ти, Бал зак је 
за и ста пра ви пи сац на ра ви, а опет све нам је то пред ста вље но у ли ку ко ји 
по ти че из па ри ске сце не и пред ста вља мла ди ћа тог до ба. Сја јан умет нич ки 
по тез. Још је дан пре плет во ди нас ка ша грин ској ко жи. Ако су хте ње и мо-
ћи, две же ље и људ ске де лат но сти оне што во де смр ти, он да је ша грин ска 
ко жа оте ло вље ње смр ти. Зна ње је ка ко ста рац на во ди, упра во ми ро ва ње. 
Док би пре ма то ме же ља би ла стал но кре та ње. Оно што је нео бич но, упра во 
у том кре та њу а не ми ро ва њу је сте ка да се ста рац обра ти мла ди ћу: ,,Ва ше 
со ци јал не иде је, ва ше пре те ра не же ље, ва ше не у ме ре но сти, ва ше ра до сти, 
ко је уби ја ју ва ше бо ли, са ко ји ма ису ви ше же сто ко жи ви те, јер бол је мо жда 
ису ви ше сна жан ужи так. Ко би мо гао од ре ди ти гра ни це, где сласт пре ла зи 
у бол где је бол још сласт? Зар и нај ја че све тло иде ал ног све та не ми лу је 
око, док га и нај бла жа тми на фи зич ког све та увек по вре ђу је? Не по ти че ли 
му дрост од зна ња? А шта је лу дост не го не у ме ре ност хте ња и мо ћи“ (Балзак 
1957: 41). Ша грин ска ко жа је баш сје ди ње ње мо ћи и хте ња, а мла дић од го-
ва ра да баш же ли да жи ви не у ме ре но. Он узи ма ша грин ску ко жу ко ја би 
тре ба ло да бу де амај ли ја, та ли сман, и кре ће у по ход да ор га ни зу је за ба ву 
уз опи ја ње, дру же ње и же ли кра љев ску рас ко шну ве че ру са сво јим при ја-
те љи ма. Ме ђу тим, оно што Бал зак ов де ис ти че кроз уста стар ца је сте да 
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ша грин ска ко жа ни је Ала ди но ва лам па, али да ће мла ди ћу окол но сти у жи-
во ту ство ри ти упра во оства ра ње же ља, ко је прак тич но не ће би ти оно што 
је на по чет ку же лео. Мла дић је пот пи сао уго вор ка ко на во ди ста рац и ,,ти ме 
је све ка за но. Од сад ће се сви ва ши прох те ви ис пу ња ва ти, али на у штрб ва шег 
жи во та. Круг ва ших да на, што га пред ста вља ова ко жа сте за ће се пре ма 
ја чи ни и бро ју ва ших же ља, од нај скром ни је па до нај пре те ра ни је“ (Балзак 
157: 42). Ста рац му об ја шња ва да му је не ка да бра ман од ко га је до био та-
ли сман ре као да по сто ји тај но ви ти склад из ме ђу вла сни ка ко же и са ме ко же. 
Опет смо у по љу тај не, фан та сти ке, уго во ра да кле у пре пле ту ви ше ни воа, 
а да прак тич но ни је дан сем опи са да се ово до га ђа у Па ри зу не при па да 
по е ти ци ра ли зма. За ни мљи во је да мла дић из смр ти кре ће у смрт, да је ис-
пу ње ње ње го вих же ља прак тич но смрт. У овом сми слу до ла зи до по ме не и 
ни јан си у пој му уго во ра ђа во ла, или нат при  род них си ла са љу ди ма. Ђа во 
тре ба да ис пу ни же ље али ипак да оне не што зна че. Ге те ов Фа уст ће се ба-
ви ти на у ком, ма да ће на кра ју би ти пре ва рен јер је на оба ли где ми сли да 
се не што гра ди а прак тич но не по сто ји ни шта. Адри јан Ле вер кин у Док то ру 
Фа у сту су ства ра ато нал ну му зи ку ко ја ни је при јем чи ва ши рем кру гу слу-
шала ца, а же ли да ство ри му зи ку ко ја ће са чо ве чан ством би ти на ти. Адри јан 
же ли да ство ри му зи ку у ко јој ће се чи та во жи вот но рас по ло же ње умет но-
сти про ме ни ти и то ,,у прав цу не чег ве дро-скром ни јег. Мно га ме лан хо лич на 
ам би ци ја ће је на пу сти ти, а но ва не ви ност, но ва бе за зле ност па шће јој у део. 
Бу дућ ност ће у њој ви де ти, она са ма ће у се би по но во ви де ти слу шки њу 
за јед ни це, ко ја ће об у хва тити ‘мно го ви ше од обра зо ва ња’ и ко ја не ће има-
ти кул ту ре, али ће мо жда са ма би ти кул ту ра. Умет ност без пат ње, ду шев но 
здра ва, не све ча на, ли ше на ту ге и при сна, умет ност ко ја је са чо ве чан ством 
на ‘ти’“ (ман 1989: 489). Да кле, по но во ђа во ва ра и кр ши до го вор. Ме ђу тим, 
Ра фа ел у Ша грин ској ко жи кре ће од са мо у би ства на ко је се упу тио, да кле 
од смр ти, у но ву смрт. Он се на ла зи у не ком фан та стич ном пр сте ну смр ти. 
Та ко ђе, мо же мо го во ри ти и о пој му ко ји Ж. Же нет из за тво ре ног струк ту ра-
ли зма у же љи да пре ђе у отво ре ни струк ту ра ли зам на зи ва тран смо ти ва ција 
(Gennete 1997, 2009). Без об зи ра на то ко ли ко жар ко же лео да бу де ,,отворе ни“ 
струк ту ра ли ста, пој мо ви као што су тран смо ти ва ци ја у ши рем кон тек сту 
тран стек сту ал но сти, да нас се упо тре бља ва ју у окви ру те о ри ја ин тер тек-
сту ал но сти. Упра во у мо ти ву ,,уго во ра са ђа ло вом“ при сут на је тран смо ти-
ва ци ја. Из смр ти се кре ће у смрт. У тран смо ти ва ци ји мо же мо уо чи ти и оно 
што Же нет не го во ри, а то је да су ње ном од ви ја њу бли ске упра во ка те го ри је 
пре но са и пре во да. До ла зи до пре но са од ре ђе ног мо ти ва ко ји у свом пре-
но су но си цр те ,,пре во да“ јер се отва ра ин тер тек сту ал ни про стор ко ји ме ња 
по ла зни мо тив у не што дру го. С об зи ром на то да је реч о по зна том фа у-
стов ском мо ти ву, али и по зна том ре а ли стич ком де лу као што је Бал за ко во, 
мо же мо ре ћи да је до шло су ко ба и су сре та две мо ти ва ци је: јед не у ко јој је 
из врше на тран смо ти ва ци ја рав ни ,,уго во ра“ и дру ге у ко јој се пре пли ћу две 
по е ти ке: ма ште, ира ци о нал ног и ре ал но сти, ра ци о нал ног. Мла ди ћу је у 
окви ру тран смо ти ва ци је, пре ма ре чи ма стар ца ,,са мо би ство са мо од го ђе но“ 
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(Балзак 1957: 43). Оно што је ва жно при ме ти ти је сте да тран смо ти ва ци ја 
ни је са мо по јам она ко ка ко га ви ди Же нет. Же нет да је су же ње и про ши ре ње 
тран смо ти ва ци је у окви ру од но са хи по тек ста као осно ве и но вог де ла хи-
пер тек ста ко је на ста је на кнад но на овој осно ви. Оно што Же нет ис ти че је сте 
дис курс, као на чин пре до ча ва ња, да кле по јам дис кур са ка ко га овај ст рук-
ту ра ли ста ви ди. Тран спо зи ци ја у окви ру тран стек сту ал но сти и тра смо ти-
ва ци је мо же би ти по ве ћа њем или сма ње њем де та ља. На при мер, Же нет 
на во ди да је ро ман То ма са Хар ди ја Те са од Дур бер ви ла из фи нан сиј ских раз-
ло га био из дат у но вин ским на став ци ма у ча со пи су Гра фик. Ме ђу тим, да 
би удо во љио вик то ри јан ској пу бли ци, пи сац је мо рао уме сто сце не си ло ва-
ња Те су да уда за Але ка Дур бер ви ла. Ро ман ка ко га је Хар ди за ми слио из дат 
је тек 1912. го ди не, и у том из да њу по сто ји до да так из ме на из но вин ских 
на ста ва ка, те та ко вер зи ја из Гра фи ка функ ци о ни ше као хи по текст у од но-
су на вер зи ју из 1912. го ди не. Дру ги пут је пут екс тен зи је: нпр. хи пер текст 
мо же про ћи и овим пу тем. Ро ман Т. Ма на Јо сиф и ње го ва бра ћа на пи сан је 
на 1600 стра ни ца, а ко ри сти би блиј ски хи по текст ко ји се са сто ји од 26. стра-
ни ца. За тим, ту је и про ме на мо ти ва ци је, али је мно го ва жни ја од сма ње ња 
и по ве ћа ња де та ња. Ни је иста мо ти ва ци ја у Ге те о вом Фа у сту, Ма но вом 
Док то ру Фа у сту су или Ur fa u stu. Ни је на рав но ,,исто“ већ у про сто ру ко ји 
омо гу ћа ва кре та ње раз ли ке је дру га чи је. Дру га чи ја је мо ти ва ци ја у Ша грин
ској ко жи. Мо ти ва ци ја ко ја се по ја вљу је у хи пер тек сту ко ја се не по ја вљу је 
у хи по тек сту мо же на рав но да се пре о бра зи. Про ме на у мо ти ва ци ји зна чи 
пре о бра жај и ути че на ства ра ње но вог де ла. У Хо ме ро вој Оди се ји, Оди сеј је 
при ка зан ка ко се уз мно го пе ри пе ти ја вра ћа ку ћи. У Џој со вом Ули су при-
су ству је мо јед ном да ну у жи во ту Ле о пол да Блу ма. Иа ко је на ра тив струк-
ту ри ран у од но су на Хо ме ро ву Оди се ју и на не ко ли ко ме ста по сто ји ви ше 
ди рект них упу ћи ва ња, не по сто ји ни је дан ин тер на ци о на лан су коб у Улик су 
као што по сто ји код Хо ме ра, у сми слу тро јан ског ра та. Ле о полд Блум мо же 
би ти пут ник у соп стве ној све сти, фи гу ра ко ја ни је у пот пу но сти код ку ће 
иа ко је у род ном Да бли ну. Ме ђу тим, то ни је све. По сто ји про ме на мо ти ва-
ци је јер су же ље и оче ки ва ња ра ди кал но дру га чи ји од оних у Хо ме ро вој 
Оди се ји. У Бал за ко вом ро ма ну тран смо ти ва ци ја је да та на две ши не и пра-
ти је дво стру кост у чи та вом по ступ ку. Пре ма мо ти ву ,,уго во ра са злим и 
нат при род ним си ла ма“ мо ти ва ци ја је по кре ну та у том сме ру. Ме ђу тим, зле 
си ле не ма ју за пад ни пе чат, при ка за ђа во ла, већ је пред на ма бра ман ко ји је 
стар цу из ан ти квар ни це по кло нио ша грин ску ко жу. Ис ток је код Бал за ка 
као и код Ма на имао и ону нео бич ну, за во дљи ву стра ну. Сви ју на ци код 
Ма на, у Ча роб ном бре гу и при по вет ка ма има ју при ја те ље ко ји су са ис то ка 
ко ји но се нео бич ност и ма гич ност дру га чи јих, не фор мал них и по све лич них 
пра ви ла. Пра ви ла ко ја се су прот ста вља ју без ика кве сра ме жљи во сти за пад-
ним, увре же ним пра ви ли ма али се су ко бе и са здра вим ра зу мом ко ји за пад-
ња ци ма сто ји у ми сли ма кад при хва та ју пра ви ла, без об зи ра на то ка да су 
на ста ла. Тран смо ти ва ци ја у Ша грин ској ко жи има још јед ну про ме ну а она се 
од но си на струк ту рал ност са мог де ла. На ра тив не стра те ги је су про ме ње не 
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у скла ду са тран смо ти ва ци јом на те мат ском ни воу. Ни је реч о ђа во лу, ни ти 
има ре фе рен ци са ре ли ги јом, на про тив ви ше је осла ња ња на ис ток и ма ги-
ју ко ја за пад ном све ту и не би ла ма ги ја, ни ти из гле да ла ма гич но, већ не што 
дру га чи је, тај но ви то и нео бја шњи во а са мим тим при влач но. Ме ђу тим, 
,,исто“ ко је се по на вља, не по на вља се на ,,исти“ на чин. Уго вор је сте исти, 
а то је скра ће ње жи во та и пре ва ра, али оно што ни је исто у овом уго во ру, 
је сте да смрт ис пу ња ва прак тич но све же ље и од во ди у смрт Ра фа е ла ко ји 
је од са мо у би ства кре нуо ка по се до ва њу опа сне ша грин ске ко же. Тран смо-
ти ва ци ја го во ри још не што. Реч је не са мо о про ме ни и пре о бра жа ју мо ти ва 
већ о про ме ни са мих пој мо ва. Пој мо ви се ме ња ју кроз вре ме. Као чуд ни 
па лимп се сти до би ја ју но ва зна че ња и но ве ни ја се то ком вре ме на јер се дру-
штво ко је их ко ри сти у том вре ме ну про ме ни ло. Мо же мо да уо чи мо ко ли ко 
је то ва жно упра во у пост мо дер ни зму. Х. Л. Бор хес је у при по ве ци Пјер Ме нар, 
пи сац Дон Ки хо та из соп стве них из во ра пу тем ли ка Пје ра Ме на ра пи сао 
вер зи ју Дон Ки хо та. Оно што је збу њи ва ло све чи та о це је сте чи њи ца да 
Бор хес ни је учи нио ни шта но во. Ње гов ју нак Пјер Ме нар, ко ји је ау тор Дон 
Ки хо та, пре пи су је текст из Сер ван те со вог исто и ме ног де ла од ре чи до ре чи. 
Да кле, на из глед не ма про ме не. Ме ђу тим, то што не ма ви дљи ве про ме не го-
во ри нам да је упра во до шло до про ме не. Из ме ђу ,,истог“ до шло је до про-
сто ра, у ко ме се упо тре бом у раз ли чи тим вре ме ни ма да ти по јам и реч про-
ме ни ла. До би ла је но ва зна че ња и но ве упо тре бе. Те та ко Ме на ров Дон Ки хот 
је сте но ви и он је пи сац ,,но вог“ јер пој мо ви ко је је ко ри стио Сер ван тес, од-
но сно ње гов при по ве дач ви ше ни су исти. Ду би на и ком плек сност зна че ња 
се прoменила. Ско ро да зву чи не ве ро ват но, Бал за ко во де ло а ти ме и чи та ва 
ње го ва по е ти ка по се ду је ни јан се ка ко оне пре ње та ко и оне по сле ње. Она 
ле жи на ли ни ји ре а ли зма – мо дер ни зма – пост мо дер ни зма. На рав но, не у 
сва ком тре нут ку, на рав но не у сва кој ни јан си али у це ли ни и по је ди нач ним 
де ло ви ма сва ка ко да ће мо уо чи ти раз вој мо ти ва, њи хо ву про ме ну и но ву 
при ме ну. Тран смо ти ва ци ја ,,уго во ра“, тран стек сту ал ност од тек сту ал не 
по е ти ке ре а ли зма до тек сту ал не по е ти ке ма ги је и фан та сти ке. Све нас то 
упу ћу је да ре а ли зам ни је за тво ре ни си стем, ка ко се до са да сма тра ло, и да 
осно ва реал но сти као по тре ба да се ствар ност опи ше објек тив но ни је у пот-
пу но сти тач на. Бал зак за то и на по ми ње да је пи сац на ра ви, а у сва ком ка-
рак те ру не ма са мо здра во ра зум ских ми сли већ и оних же ља ко је при па да ју 
ира ци о нал ном по љу. По ве за ност по е ти ка на раз ли чи тим рав ни ма, упра во 
до ка зу ју де ла јед ног од ве ли ких пи са ца ре а ли зма: Оно ре де Бал за ка. Не 
са мо да мо ти ва ци ја на те мат ском, дис кур зив ном али и чи та вом на ра тив ном 
де лу ни је иста, већ је реч о но вом де лу ко је је са мо јед ним де лом, еле мент 
струк ту ра ли стич ког си сте ма ре а ли зма, али је дру гом, мо жда и сна жни јом, 
као не ком вр стом под струк ту ре део по е ти ке фан та сти ке и све га су прот ног 
од ли ни је ре ал но сти ко ја по дра жа ва и по ра жа ва ствар ност. То нас упу ћу је 
да ма ко ли ко се про гла ша ва ли по зна ва о ци ма јед не по е ти ке, јед ног прав ца 
и знал ци ма до де та ља исте, ипак мо ра мо у раз во ју књи жев них по сту па ка 
пра ти ти про ме не ко је ни су са мо књи жев не већ ка ко ви ди мо и дру штве не 
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при ро де. Овим по ступ ком по ка зу је се ко ли ко је Бал зак мај стор, у при по ве-
да њу али и по ступ ку при ка зи ва ња илу зи је. И то је при ка зу је пу тем пре пли-
та ња фан та сти ке и ре ал но сти дру штве не сце не у Па ри зу. На том пу ту лик 
Ра фа е ла ка да иза ђе из ан ти квар ни це, сре ће упра во при ја те ље ко ји га од во-
де са со бом. По ми ње се и Ра сти њак, ко ји је је дан од ли ко ва ко ји се се ли из 
јед ног у дру ги Бал за ков ро ман што пред ста вља мост и ро ман чи ни јед ним 
сло же ним тки вом или си сте мом. По но ви ће мо са још јед ном ни јан сом шта 
би још мо гло да под се ћа на уго вор са ђа во лом. Ме фи сто ну ди Фа у сту успех, 
а за уз врат тра жи ње го ву ду шу. То што ну ди, не ис пу ња ва на кра ју и не до-
би ја Фа у сто ву ду шу. Лик Адри ја на Ле вер ки на ипак на кра ју лу ди, та ко да 
на пр ви по глед из гле да да ђа во по бе ђу је. Код Бал за ка, ка ко смо на ве ли, 
ства ри сто је дру га чи је. Ша грин ска ко жа пред ста вља смрт, ко ја сте же мла-
ди ћев жи вот баш она ко ка ко га ста рац упо зо ра ва да ће од сад сви мла ди ће ви 
прох те ви би ти ис пу ње ни али на у штрб ње го вог жи во та. Круг да на пред ста вља 
ова ко жа, да кле мо же мо за кљу чи ти да је ко жа и смрт али и жи вот, дру гим 
ре чи ма у жи во ту се на ла зи смрт као при су ство. То је јед на од иде ја ко ја је 
пот пу но умет нич ка и пре ва зи ла зи опис или сли ке хро но ло ги је жи во та људи 
у ре а ли стич ком про се деу, али се опет са дру ге стра не, при бли жа ва опи су 
на ра ви. Бал зак је као пи сац сли чан игра чу на жи ци. Жи ца је јед на, ко ли ко 
се наг не на јед ну или дру гу стра ну, то ли ко је у јед ној или дру гој и дру га чи јој 
по е ти ци. Да на ста ви мо, круг мла ди ће вих да на сте за ће се пре ма ја чи ни и бро-
ју ње го вих же ља, од нај скром ни је до нај пре те ра ни је. Упра во би смо мо гли 
ре ћи, да иа ко не ма уго во ра са ђа во лом, има илу зи ја, дру гим ре чи ма та мо 
не ис пу њен уго вор, а ов де илу зи ја жи во та. Пла но ви ко ји про па да ју, не ис-
пу ње ни сно ви и ам би ци је, пред ста вље ни умет нич ком сли ком смр ти ко ја је 
при сут на у жи во ту, сва ким тре ном, ми ро ва ње ко је за у ста вља кре та ње же ље. 
Дру гим ре чи ма, мо же се сло бод но ре ћи да Бал зак на по ет ски на чин об ра-
ђу је људ ску на рав, илу зи је, раз о ча ре ња, па до ве, дру гим ре чи ма, дру штве ну 
сли ку Па ри за, ко ри сте ћи при том не ре а ли стич ко сред ство а то је фан та сти ка. 
По треб но је при ме ти ти да за пра во овим ро ма ном ,,вла да“ пре плет умет нич-
ке ствар но сти, објек тив но да те или по ку ша ју пред ста ве исте и фан та стич не 
при че, од ко јих се ова дру га осла ња на прет ход ну књи жев ност, али су прот но 
сва кој те жњи ре а ли зма уно си јед ну од ва жних ње го вих те ма а то је пи та ње 
ствар но сти. Се ти мо се де ла Ја на Му кар жов ског. Му кар жов ски у окви ру 
че шке струк ту ра ли стич ке шко ле да је за ни мљи во ди ја лек тич ко схва та ње 
струк ту ра ли зма и умет но сти. Он го во ри о мо дер ној умет но сти, али са ослон-
цем на ро ман ти зам и ре а ли зам у ко ме уо ча ва од но се бит не за сва ки пра вац, 
и у це ли ни њи хо ве про ме не у мо дер ни зму у сми слу ре ла ци је на ко јој ле жи 
зна че ње и мо гућ ност умет нич ког у де лу. Он го во ри о ди ја лек тич ким ан то-
ни ми ја ма ко је ка да се по диг ну до нај ви шег ин те зи те та пред ста вља ју струк-
ту ру. Да кле фор ма у над ре а ли стич кој сли ци али и са др жај мо ра ју би ти 
ис так ну ти на исти на чин, не сме се ни јед но ис пред дру гог по вла чи ти. Нити 
је фор ма она ко ја за о кру жу је садр жај као што су по гла вља и њи хов ре до след 
у ро ма ну, ни ти је те матски де ло сна жно, у ко ме се за фор му не бри не много. 
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У овом ан то ни ми ја ма, Му кар жов ски при ме ћу је не што што је за нас ва жно. 
Од нос из ме ђу по је дин ца и ствар но сти у ро ман ти зму и ре а ли зму. У ро ман-
ти зму се ис ти че по је ди нач ност ја ко ја је над ја ча ла стар ност и ко ја мо же да 
де фор ми ше или фор ми ра ствар ност пре ма свом на хо ђе њу. Му кар жов ски 
по ре ди ро ман ти зам и мо дер ни зам и го во ри упра во о спе ци фич но сти ма ро-
ман ти зма. ,,За јед нич ко обе леж је ро ман ти чар ске и да на шње умет но сти је сте, 
зна чи, сме ра ка дис тан ци из ме ђу ем пи риј ске ствар но сти и ње ног од ра за у 
умет но сти; ова дис тан ца по сти же се де фор ма ци јом ем пи риј ске ствар но сти. 
По ред то га, ме ђу тим, по сто ји и су штин ска раз ли ка, да та раз ли чи тим уче-
шћем ин ди ви дуе у сва ком од ових раз до бља у де фор ма ци ји ем пи риј ске 
ствар но сти. У ро ман ти зму де фор ми ше ин ди ви дуа ову ствар ност на вла сти-
ту од го вор ност: то је по бу на ин ди ви дуе про тив ствар но сти при ла го ђе не 
већ у тре нут ку при ма ња со ци јал ним кон ве ци ја ма“ (мукаржовски 1987: 356). 
Да кле, у ро ман ти зму ја де фор ми ше ствар ност на соп стве ну од го вор ност и 
пред ста вља по ет ску тач ку ослон ца. У ре а ли зму ства ри сто је не што дру га-
чи је. Ре а ли зам је пе ри од до ку мен тар не вер но сти. Зо ла на по ми ње да је у 
на ту ра ли зму реч о ,,при ро ди ви ђе ној кроз тем пе ра мент и да су ње го ви ли-
ко ви Те ре зе и Ло ра на за пра во ин стинк тив не жи во ти ње. У ре а ли зму је ин-
ди ви дуа по ти сну та, ма ло про сто ра је оста ло за де ла ње, и она је иза ствар-
но сти ко ја над ја ча ва. Она не де фор ми ше ствар ност. У мо дер ни зму ко ји 
за пра во сто ји из ме ђу ова два прав ца, и ко ји је ка ко Му кар жов ски на во ди у 
,,при род ној ево лу тив ној опо зи ци ји“ (Му кар жов ски 1987: 356), пре ма ре а-
ли зму, ви ше не ма ,,ин ди ви дуе, ко ја би мо гла да пре у зме од го вор ност за 
кр ше ње со ци јал не кон вен ци је, ко јом је ем пи риј ска ствар ност прот ка на већ 
у тре нут ку чул ног при ма ња“ (мукаржовски 1987: 357). Ме ђу тим, мо же се 
за кљу чи ти да је по ти ски ва ње ин ди ви дуе као но си о ца од го вор но сти за де-
фор ма ци ју за јед нич ко свим фа за ма умет нич ког раз во ја до да нас. Шта је са 
фу ту ри змом у ко ме ,,ја“ ни шта не вре ди већ гру па ко ја ства ра, са ек пре си-
о ни змом у ко ме вла да ју осе ћа ји, са да да и змом ко јим ру ко во ди слу чај. Да не 
на бра ја мо са мо аван гард не по кре те, мо гли би смо на ве сти и Ма лар ме ов жал 
да ни ка да не ће би ти по стиг ну то ап со лут но де ло ко је би би ло не за ви сно од 
чо ве ка. Ба ца ње коц ке не мо же да за у ста ви слу чај, на слов је Ма лар ме о вог 
де ла. Страх од ин ди ви дуе је дво стру ка, она ни је ни по ти сну та ни на гла ше-
на у мо дер ни зму, али не мо же би ти ни по ти сну та као у ре а ли зму, а не мо же 
би ти ни на гла ше на као у ро ман ти зму. Сто га мо же мо, ако иде мо овом ли ни-
јом да за кљу чи мо да би нар ну опо зи ци ју од но са по је дин ца и ствар но сти, да 
ли је лич ност на гла ше на или по ти сну та, у за ви сно сти да ли се ра ди о ро-
ман ти зму или ре а ли зму. Дру гим ре чи ма, Ра фа ел је у Бал за ко вом ро ма ну 
лик ко ји ни је по ти снут, он на про тив де фор ми ше соп стве ну ствар ност, јер 
су ње го во хте ње и моћ сна жни ји од по ти сну тих и за тво ре них об ли ка ко је 
му зна ње ну ди у об ли ку при хва та ња ми ро ва ња и ствар но сти та ква ка ква 
је сте. Ствар ност ни је ус пе ла да сло ми и де фор ми ше лик Ра фа е ла, на про тив, 
ма ко ли ко то би ло по губ но на кра ју, Ра фа ел је узео кон це свог жи во та у 
сво је ру ке. Већ је Бал зак уо чио да не мо же мо го во ри ти о ствар но сти са мо 
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као о сту ди ји ко ја је већ пре ма свом на зи ву објек тив на већ је умет ност и 
објек тив ност по крио ве лом ре ал но сти ис под ко је сто ји фи гу ра фан та сти ке 
ко ју би не ко тек тре ба ло да от кри је, да отво ри и уви ди ко ли ко је умет ност 
сло же ни си стем у ко јој се мо ра ју пра ти ти за ко ни тек ста, ов де ра ли стич ке 
по е ти ке али и уба ци ва ти, али не им пре си о ни стич ки и дру ге за ко не, оне 
ко је до би ја мо из са мог по зна ва ња књи жев но сти. Има не ко ли ко ствар но сти 
ко је се уо ча ва ју у са мом на ра ти ву, а то је ствар ност Ра фа е ло вог жи во та од-
ре ђе на ша грин ском ко жом ко ја је амај ли ја ко ја до но си смрт, а не чу ва жи вот 
што би амај ли ја ра ди ла, а он да ту је ствар ност дру штве не сце не у ко ју је 
Ра фа ел упле тен. Ме ђу тим, ту је још јед на ствар ност, а то је ствар ност са мог 
ро ма на. Иден ти тет овог тек ста по сти же се упра во ти ме што се он по ста вља 
у од но су на то пос те му о уго во ру са ђа во лом ко ја ов де има сво је ни јан се, 
ме ђу тим уго вор, као што је са вез са ча роб ним мо ћи ма да би смо пре пра ви-
ли жи вот је сте оно што их ве зу је, а он да на кра ју и са ма смрт ју на ка. Ово 
са ви ја ње умет но сти ка њој са мој је сте по сту пак ау то ре фе рен ци јал но сти. 
Дру га ствар је сте да се ти ме овај ро ман из ди же из са мог ре а ли стич ког про-
се деа, ко ји се ве зу је за објек тив но пред ста вља ње ствар но сти, и из ла зи из 
хро но ло ги је у ро ман ко ји не мо ра ну жно би ти ре а ли стич на хро но ло ги ја 
вре ме на. Са тре ће стра не, он по ка зу је еле мен те исто вре ме но сти, дво стру-
ко сти јер за пра во и при ка зу је дру штве ни жи вот. Умет ну та при ча о Ра фа е-
лу и ча роб ном та ли сма ну, осли ка ва и Ра фа е ла али и дру штво. Гра ни це 
из ме ђу при ча и осла ња ња на умет нич ке прет ход ни ке су про зне и то упра во 
по ка зу је ко ли ко је Бал за ков стил раз ра ђен ко ли ко је нео би чан и пре све га 
умет нич ки. Вра ти мо се са да те ми на ра тив них стра те ги ја. По ред од лич не 
при че о ча роб ној ко жи, ко ја је прак тич но при ча у при чи о па ри ском жи во-
ту, по сто ји још јед на ра ван ко ја нам у па до ви ма и уди за њи ма мла ди ћа пока-
зу ју упра во на ра тив не стра те ги је ко је се ве зу је за дру штве ну сце ну са ло на, 
ари сто кра ти је, бур жо а зи је и уз ди за ња у том дру штву, дру гим ре чи ма, дру-
штве ном уре ђе ње у це ли ни. На ра тив не ста те ги је су ов де пре пле те не са 
дис кур зив ним и те мат ским. Ме ђу тим, оне су мно го ја сни је у ро ма ну Чи ча 
Го рио и са сто је се од од но са из ме ђу глав ног ју на ка и ју на ка са те ли та. Тач-
но је да је сре ди шњи вир, те ма упра во оно што се све вр ти око пан си о на гђе 
Во кер. Тач но је да је ње на по ја ва ма гич на, фан та стич на, али при ча ли ка 
Го риоа то ни је. Она је пре те ра на, као ка ква по у ка. Код Го ри оа су са те ли ти 
мно го ва жни ји не го сам Го рио, али сви ови ли ко ви као да оба сја ва ју Го риоа, 
ко ји је опет и сам као ју нак дво струк. Он је сте сун це око ко га се сви вр те, 
а исто вре ме но и ме сец ко ји се вр ти око пла не та. Че сто и у по је ди ним де ло-
ви ма по сто ји из ме на уло га и ме ста из ме ђу са те ли та и сун ца. Уло ге глав них 
и спо ред них ли ко ва пре ма ши рој на ра тив ној ше ми су дру га чи је. Глав ни 
ли ко ви ни су са мо глав ни већ и спо ред ни и у струк ту ра лич кој ше ми, би ло 
фран цу ске или че шке шко ле ме ња ју ме ста у хи је ра хи ји је ди ни ца и на кра-
ју до би ја ју упра во про ме ном ме ста и од но сом пре ма дру гим је ди ни ца ма 
сво је зна че ње. Да не за бо ра ви мо сам опис пан си о на ,,Во кер“. У Овој сли ци, 
Бал зак по ред фан та сти ке, ко ри сти и сна жне ви зу ел не ефек те чи ме се по ка зу је 
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још је дан од умет нич ких по сту па ка овог чу ве ног ре а ли сте ко ји га из два ја-
ју од дру гих ре а ли ста. Пред ста ви ће мо два опи са, опис тр пе за ри је и сам 
ула зак гђе Во кер. Од опи са тр пе за ри је и со бе ко ји су увод за опис госпо ђе 
Во кер али на су про тан на чин. Опис пан си о на је де та љан, док је њен ула зак 
фан та стич но те а тра лан. При ме ри де таљ но сти:,, Да би се по ка за ло ко ли ко 
је ово по ку ћан ство ста ро, из ан ђа ло, тру ло, не си гур но, цр во точ но, кле ца во, 
кр ње, рас хо до ва но, до тра ја ло, тре ба ло би на ста ви ти овај опис ко ји би чи-
та о це мно го уда љио од пред ме та, што не би опро сти ли они ко ји су не стр-
пљи ви“ (Балзак 1974: 24). И ево нас, усред бес крај ног ни за опи са, али и да 
то ис так не мо у ау тор ском ко мен та ру ве за ном за си ту а ци ју при по ве да ња у 
пр вом ли цу, аук то ри јал ном ро ма ну ко ји пра ти упра во ова ква од ре ђе на фор-
ма ау тор ског ко мен та ра. По гле дај мо, ка ко се са да окре ће сли ка. Умет нич ким 
сред стви ма си ла зи у ју тар ње ча со ве го спо ђа Во кер. До са да је тра јао ре али-
стич ки опис, али ка ко при по ве ач ка же, ,,са да се мо же ви де ти пра ва сли ка 
ове со бе, ко ја се до би ја тек он да ка да ма чак го спо ђе Во кер уђе пре сво је 
га зда ри це, поч не да ска че по ор ма ни ма, њу шка мле ко у чи ни ја ма, ко је су 
по кри ве не та њи ри ма, и ста не да пре де. Од мах за тим по ја ви се удо ви ца са 
ка пом од ти ла ис под ко је ви ри ви ти ца, рђа во на ме ште не вла су ље, ву ку ћи 
сво је ис кри вље не па пу че“ (Балзак 1974: 25). Ка ко ма чор ска че, та ко се ле-
лу ја и ис кри вље на сли ка го спо ђе Во кер, а опет при по ве дач је на гла сио да 
је ,,це ла ње на по ја ва сли ка пан си о на, као што је пан си он вер но огле да ло 
ње не лич но сти“ (Балзак 1974: 25). Опет се су сре ће мо са пој мом огле да ла 
али ов де то са да ни је ме та ква ли тет. По сле овог при ка за сле ди архи тек ту ра 
ку ће ко ја ујед но пред ста вља и ар хи тек ту ру опи са ста нов ни ка ко ји жи ве у 
њој. ,,На пр вом спра ту би ла су два нај бо ља ста на; у јед ном је жи вео не ки 
ста рац зва ни По а ре; у дру гом је ста но вао не ки чо век ко ји је имао око че тр-
де сет го ди на, но сио је цр ну вла су љу, бо јио зу лу фе, из да вао се за бив шег 
тр гов ца, а звао се го спо дин Во трен. Тре ћи спрат имао је че ти ри со бе, од 
ко јих су две би ле из да те: јед на не кој ста рој де вој ци ко ја се зва ла го спо ђи ца 
Ми шо но; дру га не ком бив шем фа бри кан ту ре за на ца, ма ка ро на и скро ба, 
ко ји је при ста јао да га зо ву Чи ча Го рио. Оста ле две со бе би ле су на ме ње не 
пти ца ма се ли ца ма, оним си ро ма шним сту ден ти ма ко ји, као Чи ча Го рио и 
го спо ђи ца Ми шо но, ни су мо гли да пла ћа ју стан и хра ну ви ше од че тр де сет 
пет фра на ка ме сеч но, али њих го спо ђа Во кер ни је ма ри ла за то што су је ли 
мно го хле ба, и узи ма ла их је са мо кад је мо ра ла. Са да је у јед ној од ових 
две ју со ба ста но вао не ки мла дић ко ји је из око ли не Ан гу ле ма до шао у Па-
риз да ту учи пра ва. Звао се Ежен де Ра сти њак. (....) Из над тре ћег спра та био 
је та ван за су ше ње ру бља и две ман сар де у ко ји ма су но ћи ва ли по ку ћар Кри-
стоф и ку ва ри ца, де бе ла Сил ви ја“ (Балзак 1974: 26‒27). У овом ци та ту може-
мо при ме ти ти још не што. Бал за ков по е то ло шки ме тод, ре а ли тич ког ти па 
у ко ме се ју на ци ,,се ле“ из јед ног ро ма на у дру ги. Ов де се су сре ће мо са Ра-
сти ња ком са ко јим се та ко ђе су сре ће мо и у Ша грин ској ко жи. Раз вој ли ко ва 
пра ти њи хов жи вот кроз раз вој ро ма на.
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По ка за ли смо и ре а ли стич ку по е ти ку али и про дор дру гих по е ти ка у 
оно што је уста но вље на ре а ли стич ка по е ти ка. Ни је дан по е то ло шки ме тод 
мо жда ни је био чвр шћи кад је у пи та њу умет нич ки на ра тив, као што је ре-
а ли стич ки. Ме ђу тим, умет ност и ис ку ство пи са ња про би ја сва ку ба ри је ру, 
сва ку же љу да не што оста не ста тич но или да бу де она кво ка ко је у пр вом 
ма ху за ми шље но и ка кво се же ли. Же ља че сто не во ди ис пу ње њу ко је је на 
кра ју, ла ка нов ски ре че но, по ни шта ва, те гу би сва ки сми сао. Ре а ли сти су 
же ле ли, оства ри ли али су у под струк ту ра ма да ли од ре ђе не на зна ке оно га 
што ће се ка сни је раз ви ти у на ра тив мо дер ног ро ма на са мо у мно го ши рем 
об ли ку и тех ни ка ма ко је су сло же ни је, као што је ре ци мо упо тре ба ме та-
ква ли те та у Стен да ло вом ро ма ну Цр ве но и цр но, ан то ло гиј ски при мер за 
ме та текст, али је ипак ме та текст са свим осо би на ма ко је ме та ква ли тет у 
се би но си. Бал за ко ве при по вед не тех ни ке по ка зу ју ко ли ко је сна жно уме ће 
и ис ку ство пи са ња ре а ли стич ког пи сца. Да ле ко од то га да су за бо ра вље ни 
или ,,пре  ва зи ђе ни“. Ре а ли стич ки пи сци, у овом слу ча ју Бал зак, по ка зу ју 
нам ко ли ко су им на ра тив не стра те ги је сло же не, ко ри сте ћи се ,,пу ту ју ћим“ 
мо ти ви ма као што је фа у стов ски мо тив, ко ли ко су спо соб ни да ло ги ком 
ми ме си са про ме не да ти мо тив, као и са му ло ги ку ми ме си са, за тим да препле-
ту и про цесом про до ра ,,уба це“ са вим ,,при род но“ не ку су прот ну по е ти ку, као 
што је по е ти ка фа нта сти ке, сна, ма ште, а да ипак оста ну на пу ту ре а ли зма, 
објек тив ног, сна жног са лич но сти ма ко је пу ту ју и се ле се као и њи хо ви ро-
ма ни у дру га књи жев на вре ме ни ма и дру ге књи жев не об ли ке.
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Mi le na P. Vla dić Jo va nov

DIE BE DE U TUNG DER IMA GI NA TION IM RE A LI SMUS:  
KON FRON TI ER TE PO E TIK BAL ZAKS VOR WORT ZUR  

MENSCHLIC HEN KOMÖDIE, SHA GRIN LE DER, ON KEL GO RIO

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

In di e sem Ar ti kel ze i gen wir am Be i spiel der Schöpfung ei nes der be kan nte sten 
re a li stischen französischen Schriftstel ler, in wi e we it die Vor stel lung skraft, ob wohl sie 
den An for de run gen des Ro mans als Stu die wi der spricht, die der wis sen scha ftlic hen 
Stu die na he steht, Teil ihrer Pro ce dur ist. Die Po e tik des Re a li smus er sche int phänome-
nologisch als Grund struk tur, nicht we ni ger be de ut sam, ist je doch die Un ter struk tur, die 
Ha uptstruk tur fast un sic htbar re gi ert. Da her gibt es ei ne Ver flec htung und Durchdrin-
gung von Ele men ten un ter schi e dlic her Po e tik, die, wenn sie tran sfor mi ert wer den, die 
Po e tik ei nes ein zel nen Werks er ge ben, aber auch Über tra gun gen und Veränderungen im 
Rah men ei nes großen re a li stischen Pro zes ses an ze i gen. All di es sagt uns, dass wir li te-
ra rische Wer ke sorgfältig le sen und stu di e ren müssen, denn selbst wenn sie uns sa gen, 
was sie in ei nem re a len oder anpassungsfähigen Ma ni fest wol len, schaf fen Schriftstel ler 
im mer et was Ne u es, et was, das sich auf frühe re Wer ke stützt, aber gle ic hze i tig steht es 
am Ze i tqu erschnitt und ze igt auf das zukünfti ge Schöpfen. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
mi le na.vla di cjo va nov @li ve.fr
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Др Ђор ђе М. Де спић

О ДИ ТИ РАМ БУ ЦИ ГАН ЧЕ ВО ЈИ СЛА ВА ИЛИ ЋА1

Рад на сто ји да кроз кра ћи осврт на ди ти рам пску по е зи ју Во-
ји сла ва Или ћа, по себ ну па жњу скре не на ње го ву нај у спе ли ју пе сму 
у овом жан ру – Ци ган че. Ова пе сма на је зич ко-стил ском ни воу и 
на ни воу ства ра лач ког по ступ ка ко ре спон ди ра са ни зом дру гих 
пе са ма ра ни је на пи са них, и рад те жи да ком па ра тив ним при сту пом 
раз ја сни од ре ђе не је зич ке, ком по зи ци о не и се ман тич ке за го нет но-
сти, као и да ука же на би о граф ску усло вље ност та квих Во ји сла вље-
вих ре ше ња, на пр вом ме сту ону ко ја је са др жа на у (за бра ње ној) 
љу ба ви пре ма Ми ле ви Јак шић.

Кључ не ре чи: Во ји слав Илић, по е зи ја, ди ти рамб, би о гра фи зам, 
Ци ган че.

Ка да го во ри мо о са гле да ва њу пе снич ког опу са Во ји сла ва Или ћа, нај-
ве ћа па жња до са да, а и с пра вом, по кла ња на је цен трал ним то ко ви ма ње-
го ве по е зи је, са др жа ним у де скрип тив ним и еле гич ним лир ским то но ви ма, 
као и у об ли ку по ли тич ке са ти ре ко ја ће по себ но би ти на гла ше на у пе ри о ду 
од 1886. до 1889. го ди не. Ни је спор но да се Во ји слав упра во ова квим сво јим 
по ет ским ли ни ја ма нај ви ше на мет нуо као пра ви пе сник, али и ро до на чел-
ник но вих по е тич ких стру ја ња у срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не 19. ве ка, 
од но сно да пред ста вља ону ва жну спо ну из ме ђу на шег ро ман ти зма и мо дер-
них тен ден ци ја с по чет ка 20. ве ка. Ме ђу тим, не пра вед но би би ло пот пу но 
за не ма ри ти ње го ву ди ти рам пску по е зи ју, а по себ но пе сму Ци ган че, ко ја је 
углав ном оста ла из ван ви до кру га не ких ре ле вант них раз ма тра ња у на шој 
кри ти ци.

Та кав је слу чај са сту ди јом Во ји слав Ј. Илић Јо ва на Скер ли ћа из 1907, 
у ко јој ау тор по ста вља осно ве за да љу кри тич ку ре цеп ци ју Во ји сла вље ве 
по е зи је, ис ти чу ћи да је он „не са мо нај бо љи, но и пр ви де скрип тив ни пе сник 

1 Рад је на стао у окви ру Про јек та 178005 Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње 
у срп ској књи жев но сти, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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наш“ (скерлић 1907:45), пе сник „па три от ске, пан сла ви стич ке и по ли тич ке 
по е зи је“ (Скер лић 1907: 26), „пе сник сме лих и бун тов них пе са ма“ (скерлић 
1907: 25), пе сник ко ји „уво ди по е зи ју оп ште-чо ве чан ских осе ћа ња и бо ло ва“ 
(скерлић 1907: 64), бри жљи во и сту ди о зно из вла че ћи и број не дру ге осо би не 
ко је ће и до да нас оста ти ва же ће за Во ји сла вље ву по е ти ку, али, с дру ге стра не, 
и пот пу но за не ма ру ју ћи би ло ко ју пе сму ко ја има ди ти рам пске спе цифич-
но сти. Скер ли ће ве оце не и опи се да нас при хва та мо као ре зул тат јед ног дру-
штве но-исто риј ског и по ли тич ког кон тек ста, и сто га је ја сна ње го ва не заин-
те ре со ва ност да се па жња по кло ни и ди ти рам пској ли ни ји у Во ји сла ва.

Ме ђу тим, и ка сни ји про у ча ва о ци Во ји сла вље ве по е зи је уме ће да за не-
ма ре ову лир ску вр сту код ње га. То је слу чај уко ли ко по гле да мо од ре ђе не 
ва жне сту ди је из дру ге по ло ви не два де се тог и с по чет ка два де сет пр вог ве ка, 
у ко ји ма не ко ли ки кри ти ча ри и књи жев ни исто ри ча ри оста вља ју ди ти рамб 
из ван хо ри зон та сво јих чи та ња. Ми о драг Па вло вић у свом од лич ном и обим-
ном есе ју Кул тур ноисто риј ска свест Во ји сла ва Или ћа (1971) ни јед ном не 
спо ми ње ди ти рамб као жа нр, ни ти не ку кон крет ну пе сму ко ја би ту мо гла 
да се свр ста. Ми ло рад Па вић у оп шир ном пред го во ру Са бра них де ла Во ји
сла ва Или ћа (1981) та ко ђе не до ти че овај вид Во ји сла вље ве по е зи је – ни жа нр, 
ни би ло ко ју пе сму. У пред го во ру књи ге Во ји слав Илић Ан то ло гиј ске еди-
ци је Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти (2013), Зо ри ца Ха џић на ста вља ово 
за о би ла же ње име но ва ња ди ти рам пског пе ва ња код Во ји сла ва. Је ди но Воји-
слав Ђу рић у Иза бра ним де ли ма Во ји сла ва Или ћа (1962) на два ме ста у свом 
пред го во ру по ми ње Во ји сла вље ве ди ти рам пске пе сме, на гла ша ва ју ћи да је 

Или ће ва скло ност ка ди ти рам бу би ла мно го ве ћа не го што се прет по ста-
вља ло. Он је на пи сао не ко ли ко из вр сних пе са ма ово га ро да, ме ђу ко ји-
ма осо би ту па жњу за слу жу ју Је сен и Ци ган че, али би их на пи сао мно го 
ви ше да жи вот ни је те као на су прот же ља ма, да жи вот ни је раз би јао 
ди ти рам бе пре не го што су мо гли би ти ста вље ни на хар ти ју и њи хо ве 
сјај не фраг мен те од вла чио у там не во де еле ги је (Ђу рић 1962: 25). 

При том, он не ула зи у би ло ка кву ду бљу ана ли зу ових пе са ма, и је ди ни 
ње гов ко мен тар је да су у њи ма при сут не „две са свим раз ли чи те све тло сти“ 
(Ђу рић 1962: 25). Но, иа ко хва ли ди ти рамб код Во ји сла ва, Ђу рић у Иза бра
на де ла свр ста ва тек че ти ри пе сме ко је би се мо гле од ре ди ти као ди ти рам би: 
Ље љо, На ве се љу, Је сен и Ци ган че. Чак, пе сма Је сен, ко ју Ђу рић апо строфи-
ра, и не ма пра ве осо би не јед ног ди ти рам ба, и њу би нај пре тре ба ло увр сти ти 
у круг де скрип тив не по е зи је са иди лич ном ат мос фе ром. Ова кво за не ма ри-
ва ње ди ти рам пске ли ни је у Во ји сла ва мо жда је и ра зу мљи во јер је, ка ко то 
Ђу рић ка же, еле ги чан тон основ ни тон ње го ве по е зи је ко ји се ја вља у не бро-
је ним ва ри ја ци ја ма (Ђурић 1962: 21). Па ипак, ве ру је мо да би смо ма кар крат-
ким под се ћа њем на овај жа нр, с по себ ним освр том на пе сму Ци ган че (1888), 
ко ја је умет нич ки ве ро ват но нај у спе ли ја у окви ру овог лир ског жан ра код 
на шег пе сни ка, до при не ли јед ном пот пу ни јем чи та њу Во ји сла вље ве ли ри ке. 
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Строф на ор га ни за ци ја Во ји сла вље вих ди ти рам ба ва ри ра од упо тре бе 
ди сти ха, ка тре на, ок та ва, пре ко ком би но ва ња строф них об ли ка и ре френ-
ских де о ни ца, па до по ли ме трич но уре ђе них пе са ма. Во ји слав је во дио ра-
чу на о скла ду ко ји ди ти рамб у свом ду ху под ра зу ме ва, а то је те жња да 
сво ју ра до сну емо ци ју и ек ста тич ну енер ги ју из ра зи на што ефект ни ји на чин, 
што сва ка ко под ра зу ме ва упо тре бу кра ћих сти хо ва. Ве ћи на пе са ма је на-
пи са на ком би на ци јом кра ћих сти хо ва, и то на из ме нич ним њи хо вим сме-
њи ва њем, чи ме се по сти же раз и гра ни ри там и ефе кат ве се ле ат мос фе ре. 
Зво ни те зву ци има спој, уз по чет но од сту па ње, си ме трич них де се те ра ца и 
ше сте ра ца (10+6), Зор ки Ко ла ро ви ће вој има ком би на ци ју де ве те ра ца и си-
ме трич них де се те ра ца (9+10), Ље љо (8+6), Мла дост (7+8), Про ле ће (не што 
сло же ни ја фор ма пе сме ко ја ком би ну је ка трен у псе у до хек са ме тру и по ли-
ме трич ки ка трен са пра вил ном из ме ном си ме трич них де се та ра ца, осме ра-
ца и че тве ра ца – 10+8+10+4), На ве се љу (8+7), Пе сма (8+5), Ба хус и Ку пи дон 
(по ли ме трич ка пе сма – псе у до хек са ме тар + осме рац), На врх бр да (8+5), 
Мај ска пе сма (8+5), У бер би (ка тре ни у сме ни осме ра ца и сед ме ра ца се пре-
пли ћу са сек сти ном и ок та вом у си ме трич ном два на е стер цу), Пра знич но 
ју тро (осме рац и сед ме рац у се ста ри ми). На рав но, по сто је и из ве сна од сту-
па ња, па су та ко по је ди не пе сме до след но ис пи са не у од ре ђе ном ме тру, по пут 
пе сме Идол (аси ме трич ни де се та рац); За пис, [Милану Савићу], У про ле ће и 
Ве сник про ле ћа (си ме трич ни осме рац); Па стир ка и Ље љо и Про лет ње зо ре 
(си ме трич ни два на е сте рац у дис ти си ма). 

На мо тив ско-те мат ском пла ну нај ве ћи број Во ји сла вље вих ди ти рам ба 
ис пе ван је у ра до сти по во дом бу ђе ња про ле ћа, ле по те при ро де и жи во та 
(Ље љо; Мла дост; Про ле ће; Пе сма; На врх бр да; Мај ска пе сма; За пис), а тек 
по не ки уз то ве зу је и мо ти ве ви на и пи јан ства (На ве се љу; Ба хус и Ку пи дон; 
У бер би). При том, рет ки су ди ти рам би ко је у се би но се отво ре ни ји љу бав ни 
за нос (Зво ни те зву ци... и Идол), од но сно ерот ске алу зи је, по пут пе са ма [Зорки 
Коларовићевој], [Милану Савићу] и Ци ган че. Пра те ћи хро но ло ги ју Во ји сла-
вље вог ства ра ња, ла ко се мо же уо чи ти да је ди ти рамб нај пре при су тан у 
ње го вој ли ри ци до оне за ње га тра гич не 1885. го ди не (а то је пет на е стак 
пе са ма у ра спо ну од че ти ри го ди не), ка да му се де ша ва по ро дич на тра ге ди-
ја у ко јој оста је без де це и сво је су пру ге. На кон 1885. у ње га сла би овај тип 
ин спи ра ци је, и до кра ја не ће ус пе ти да на пи ше ни де се так ди ти рам ба, што 
од го ва ра жи вот ним не во ља ма у ко ји ма ће се об ре ти, и на оном лич ном, 
емо тив ном пла ну, али и на пла ну ег зи стен ци јал них про бле ма. Но, он ће 
упра во у том пе ри о ду на пи са ти Ци ган че (1888), свој нај бо љи ди ти рамб, што 
са мо на из глед пред ста вља па ра докс бу ду ћи да ли чи на рас ко рак из ме ђу жи-
вот них не да ћа и ин спи ра ци је ко ја по кре ће пе сни ка на овај жа нр. Во ји слав, 
на и ме тих го ди на „ура ња у ка фан ски по лу свет“ (илић 1981a: 15), о че му све-
до чи при зна ње из јед ног пи сма Ми ла ну Са ви ћу, на пи са ног у об ли ку пе сме 
1888. го ди не, да је по ла пла те тро шио на крч му, а дру гу по ло ви ну на же не.: 
„По ла пла те крч ми да мо,/ А жен ска ма оно ре сто./ (То још мо гу, хва ла бо гу!/ 
Око фла ша, око но гу...)“ (илић 1981б: 73). За пра во, чи ни се да је за убе дљив 
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ди ти рамб нео п ход но, с јед не стра не, тре нут но жи вот но опре де ље ње за хе-
до ни зам, а с дру ге, све из ве сни је ства ра лач ко зре ње. 

Ци ган че је на фор мал ном пла ну из ве де но у псе у до хек са ме та ри ма и 
по лу сти хом на кра ју сва ког од укуп но че ти ри ка тре на. То ја сно го во ри да 
Во ји слав ни је имао на ме ру да ди ти рам пски ефе кат оства ру је кроз ри там и 
звук, ко ли ко кроз не ке дру ге еле мен те, по пут ам би јен та, ат мос фе ре за но са и 
од ре ђе ног мо тив ског ре ги стра. Уз [Зорки Коларовићевој] и [Милану Савићу], 
је ди но ова пе сма ни је окре ну та про ле ћу и при ро ди. Од под ра зу ме ва ју ћег 
ди ти рам пског ре кви зи та ри ју ма упо тре бље но је тек не ко ли ко мо ти ва, и они су 
ту углав ном да ти у дру гом пла ну, као вид де ко ра (пе хар, Ба хус, пи јан ство), 
док је глав ни ди ти рам пски фо кус усме рен ка мо ти ву те ле сне ле по те Ци ган
че та. Це ла пе сма има спе ци фич ну ком по зи ци о ну струк ту ру, и ње на уну-
тра шња два од укуп но че ти ри ка тре на на из глед не ма ју го то во ни ка квих 
до дир них та ча ка са при ро дом ди ти рам пског жан ра. Но, иа ко по ло ви на сти-
хо ва Ци ган че та жан ров ски не ли чи на ди ти рамб, ова пе сма је умет нич ки 
нај у спе ли је оства ре ње ове вр сте, прем да у се би осим мо ти ва ка рак те ри стич-
них за овај жа нр има и мит ско-исто риј ске, ко ји на пр ви по глед де лу ју те шко 
укло пи ви, али су за пра во ве о ма функ ци о нал ни у из вла че њу ње не ди ти рамп-
ске ли ни је.

Ци ган че је пр ви пут об ја вље но у ча со пи су Стра жи ло во 24. мар та 1888. 
Го ди не. Сам на зив пе сме ла ко мо же чи та о ца до ве сти у за блу ду због прет-
по став ке да је Ци ган че на зив за ма ло де те ци ган ског по ре кла, при че му пол 
оста је нео д ре ђен. Ме ђу тим, та кво зна че ње при сут но је са мо на по чет ку пе сме: 

Без бри жно и ми ло де те, по диг ни ви ти це сво је... 
Ка ко си чу па ва стра шно! Ах, тво је усни це руј не 
И стра сно, ва тре но око, и гру ди све же и буј не, 
Ве се ле око мо је. 
(илић 1981б: 80) 

Већ од дру гог сти ха по ста је ја сно да се су бјект не обра ћа де те ту већ 
жен ској осо би, и да се на њу од но си на слов ни тер мин. У на став ку ње ног опи-
са, ко ји се раз ви ја до кра ја пр вог ка тре на би ва све ви дљи ви ји не склад из ме ђу 
са мог на сло ва пе сме и оног по чет ног обра ћа ња, с јед не, и сли ке ко ју су бјект 
сво јим опи сом до ча ра ва, с дру ге стра не, јер се Во ји сла вљев лир ски ју нак, у 
то ви ше не ма сум ње, не на ла зи на спрам ма лог де те та, већ се обра ћа са зре лој 
де вој ци за но сне ле по те. Та ко ђе, те шко да је овај убр за ни ра спон од чед но сти 
до сли ке ерот ске атри бу тив но сти јед не те исте осо бе, у јед ној те ис тој стро фи, 
Во ји сла вље ва ома шка у по ступ ку. Сто га се са свим при род но ја вља за пи та-
ност над по чет ним обра ћа њем, јед на ко као и над ком по зи ци о ном струк ту ром 
ове пе сме. Ов де не би смо за о би шли ста во ве ко је из но си Ми о драг Па вло вић 
у свом есе ју о Или ће вом „Ови ди ју“ по во дом по се за ња за ван тек сту ал ним 
еле мен ти ма у ту ма че њу јед ног тек ста, кон крет но, за кри те ри ју мом би о гра-
фи зма у при сту пу зна че њи ма. Би о гра фи зам је сте онај „нај пре зре ни ји кри те-
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ри јум“, ка же Па вло вић, али ипак „он у се би са жи ма и пре ла ма ве ћи ну оста-
лих (ван тек сту ал них кри те ри ју ма): И пси хо ло шки, со ци о ло шки, и по ли-
тич ки, чак и кул тур но и сто риј ски“, и од мах за тим: „У на ма је и текст и је зик, 
и дру штво, и ин ту и ра ње би о гра фи је...“ (Павловић 1974: 93). 

На и ме, Илић ће то ком 1886. и 1887. го ди не би ти у стра сној љу бав ној ве-
зи са Ми ле вом Јак шић, ћер ком Ђу ре Јак ши ћа и мла ђом се стром ње го ве пре-
ми ну ле су пру ге Ти ја не. Њи хов од нос, ме ђу тим, не ће на и ћи на одо бра ва ње 
већ на осу ду сре ди не, о че му Бра ни слав Ну шић све до чи: „Ди гла се бу ра у 
це лој ње го вој по ро ди ци (...) од не куд се пред вра ти ма ње го ве ку ће по ја ви и, 
дав но иш че зли од мет ник Јак ши ће ве по ро ди це, бра вар Ми лош, и до не се је дан 
огром ни че кић да њи ме пе ре част Јак ши ће ве ку ће“ (нушић 1929: 6). Због та-
квих пред ра су да они би ва ју при ну ђе ни да се скри ва ју, а по том на пу шта ју 
Ср би ју и се ле се у Но ви Сад. Упра во овај сег мент из Во ји сла вље вог жи во та 
мо же би ти под сти ца јан за „ин ту и ра ње би о гра фи је“, од но сно за раз у ме ва ње 
не скла да из пр вог ка тре на, где пред ста ву ма лог де те та сме њу је сли ка де вој ке 
буј не ле по те. У том кон тек сту, вр ло је мо гу ће да је Ци ган ка из Во ји сла вље вих 
сти хо ва за и ста и по сто ја ла у ин тен зив ном бо ем ском жи во ту ко ји је у том 
пе ри о ду во дио, али да ли је са мо она у пе сми при сут на, или се ту кри ју и 
успо ме не на ње го ву ве ли ку и за бра ње ну љу бав – Ми ле ву Јак шић?

Па вић за њи хо ву ве зу ис ти че да је би ла тра гич на и крат ко ве ка, али исто 
та ко и да ни јед на ве за за Во ји сла ва, без об зи ра на по ни же ња ко ја је та да до-
жи вео, ни је би ла то ли ко ин спи ра тив на као ова (Павић 1981а: 15). Сво је пе сме 
че сто је по све ћи вао, али Ми ле ви је по све тио без ма ло исто то ли ко пе са ма 
ко ли ко и свим оста лим сво јим љу ба ви ма за јед но (Зор ки Ко ла ро ви ће вој, 
Ти ја ни Јак шић и Зор ки Фи ли по вић), и ско ро све су ис пе ва не у об ли ку апо-
стро фе, јед на ко као и Ци ган че. Ов де на пр вом ме сту тре ба скре ну ти па жњу 
на две Во ји сла вље ве по сла ни це Ми ле ви Јак шић из 1886. го ди не, у ко ји ма ће 
пре Ци ган че та по пр ви и је ди ни пут упо тре би ти син таг му „ми ло де те“ – ту 
збу њу ју ћу фор му обра ћа ња из ње го вог ди ти рам ба. У сво јој пр вој пе сми по-
све ће ној Ми ле ви, да ти ра ној 15. мар том, Го спо ђи ци Н (По во љи сво је суд бе 
кле те), Во ји слав јој се у тре ћем сти ху обра ћа са: „А ми слећ’ на вас, ми ло 
де те“ (илић 1981а: 266), при че му вре ди ис та ћи и сти хо ве ко ји алу ди ра ју на 
њи хо ве љу бав не тре нут ке: „Ја че сто са њам онај град –/ У ко ме бу ру пр ве 
стра сти/ С ве се лом пе смом сре тах ја,/ И сан, ис пу њен чуд не сла сти,/ И дан 
без ми ра, ноћ без зна...“ (илић 1981а: 266). И у дру гој по сла ни ци Ми ле ви 
од 16. сеп тем бра, „Го спо ђи ци Н („По кло ник му за, ја и са да“), пе сник јој се 
обра ћа са „ми ло де те“, по но во под се ћа ју ћи Ми ле ву на њи хо ву сре ћу и страст:

Но ви сте он да срећ ни би ли,
А с ва ма сре ћан бе јах ја.
Пла мен је ли зо ва ше ли це,
Ди са ла на гло ва ша груд,
А ва ше ко се и ви ти це
Мр сио ла хор као луд... (илић 1981I: 286)
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Илић у по след њим сти хо ви ма из ци ти ра ног од лом ка по ми ње „ви ти це“, 
као и у Ци ган че ту, док се ман тич ки и ви зу ел но сли ка из ове по сла ни це од го-
ва ра оној по чет ној сли ци из ње го вог ди ти рам ба („Ка ко си чу па ва стра шно!“). 
Прем да ни јед на од ове две по сла ни це не при па да жан ру ди ти рам ба, у њи ма 
се на мо мен те на и ла зи на ди ти рам пску енер ги ју, ис так ну ту мо ти ви ма пе-
сме, ра до сти, сла сти, стра сти, гру ди, пла ме на у ли цу, од но сно ја вља ју се 
ек ста тич ност и чул ност.

Ди ти рамп ска ат мос фе ра у Ци ган че ту, за по че та те ле сним и ерот ским 
мо ти ви ма, у дру гој стро фи на крат ко се на ста вља вин ским ре кви зи та ри ју мом, 
ко ри шће њем ме то ни ми је „злат ни пе хар“, али и уво ђе њем мит ске ре ми ни-
сцен ци је на Ба ху са, рим ског пан да на грч ком бо гу ви на, Ди о ни су. За пра во, 
сре ди шња два ка тре на у пот пу но сти се спу шта ју у мит ску по вест, ко ја се 
са же то да је кроз рат ни по ход Ба ху со ве вој ске на „плод не ин диј ске стра не“. 

До дај ми злат ни пе хар. Из тво јих очи ју, ла не,
Ја чи там стра сну по вест, ко је се мно ги још се ћа,
Кад Ба хус по ди же вој ску на плод не ин диј ске стра не,
На зе мље ми ри сног цве ћа.

У ви хо ри ма стра сти, са ди вљом, по мам ном ви ком,
ска ка ше без ум на вој ска од љу ди, же на и зве ри.
И древ не ин диј ске го ре огла ша ва ху кри ком,
Ис то ка буј не кће ри.“ (илић 1981б: 80) 

У овим стро фа ма све де но је да та сли ка су ко ба ан тич ког и ин диј ског 
све та, до ча ра ва ју ћи кроз екс пре сив на ре ше ња и ши ро ке по те зе сву ди на мич-
ност и дра ма тич ност рат них де ша ва ња. Но, ов де је за ни мљи ви је то што Во-
ји сла вљев су бјект кроз очи Ци ган чи це, као кроз не ко „огле да ло ду ше“, ин-
ту и тив но по ни ре у ње ну ис точ њач ку при ро ду и ег зо тич но по ре кло, упо тре-
бља ва ју ћи по јам стра сти два пу та („стра сна по вест“ и „у ви хо ри ма стра сти“), 
што је не по сред но мо ти ви са но опи сом пу те но сти Ци ган чи це из пр ве стро фе. 
При том, као и у пр вој стро фи, у ко јој чи та лац оста је за чу ђен над ско ко ви тим 
мо тив ским ра спо ном Ци ган че та, што де лу је као ома шка у по ступ ку, та ко 
и си ла зак у мит ско-исто риј ски про стор мо же де ло ва ти као ком по зи ци о но 
и жан ров ско ис кли зну ће јер се на пу шта жан ров ска ло ги ка ди ти рам ба. 

Ме ђу тим, на ова кав по сту пак про ме не де ко ра и сце но гра фи је код Во-
ји сла ва се на и ла зи ло и ра ни је у не ким пе сма ма, у ко ји ма су се укр шта ли 
еле мен ти љу бав не и де скрип тив не по е зи је, са мит ско-исто риј ским на но си-
ма. Јед на од тих пе са ма је пе сма (без на сло ва) пр вог сти ха То је би ло – се ћаш 
ли се? – пре ми ли јун мо жда ле та. Об ја вље на је 30. ок то бра 1886. у Стра жи
ло ву и по све ће на је Ми ле ви Јак шић. Пе сма не ма ди ти рам пски тон, ис пе ва-
на је Во ји сла вље вим хек са ме тром, и са сто ји се из де вет ди сти ха, и од мах 
се на кон по чет ног сти ха у апо стро фи спу шта у мит ски про стор Ази је и 
Ин ди је. Ова кав по сту пак спу шта ња у про стор из ма шта ног вре ме на и про-
сто ра је у функ ци ји на гла ша ва ња ве ли ке, древ не, па и веч не љу ба ви ко ју 
су бјект и ње го ва дра га има ју:
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Ја сам био сам го спо дар од зве ри ња и од ти ца,
Ти си би ла, ми ље мо је, мо ја ле па не ве сти ца.

И са да се жи во се ћам на ти хот но јед но ве че:
Ти по чи ваш на мом кри лу, а ни же нас Ган гес те че.
(...)
Он раз но си слат ки ми рис и ле лу ја ко се тво је,
А ти спа ваш, слат ко са њаш, мо ја ру жо, цве ће мо је! (илић 1981а: 291)

Овај мит ски, ег зо тич но-иди лич ни ам би јент се при кра ју пе сме на крат-
ко ре ме ти ми сте ри о зним мо ти ви ма ди вљи не и опа сно сти, али они оста ју 
из ван иди лич ног кру га дво је љу бав ни ка, и пе сма по но во по при ма ат мос фе ру 
спо ко ја. 

У пе сми Фан та зи ја у но ћи из апри ла 1887. го ди не (се дам на ест ди сти-
ха у је да на е стер ци ма), при сут но је слич но пре пли та ње љу бав ног са мит ским 
пла ном, при че му је вре мен ски оквир дат ско ро иден тич но као у прет ход ној 
пе сми: „Дав но, вр ло дав но,/ Ми ли јун ле та од он да је рав но“ (илић 1981б: 
55). Од пе са ма ко је нас ин те ре су ју, је ди но ова пе сма ни је ис пе ва на у ди рект-
ном обра ћа њу, али је та ко ђе по све ће на Ми ле ви Јак шић. Свој по сту пак за-
сни ва на де скрип ци ји и лир ској на ра ци ји, у окви ру ко је лир ски су бјект 
сне ној дра гој по ред се бе из но си при чу у об ли ку па ра бо ле о ви ла ма ко је су, 
упра во на ме сту где се њих дво је на ла зе, у древ ној про шло сти пе смом ма-
ми ле па сти ре у пе ћи ну, па се у том кон тек сту и Во ји сла вље ва пе сма, по 
ана ло ги ји, мо же схва ти ти као љу бав ни по зив Ми ле ви. Осим иден тич не 
вре мен ске тач ке си ла ска у про шлост, у обе пе сме при сут но је не жно, го то-
во ете рич но љу бав но осе ћа ње пре ма сне ној дра гој ко ја су бјек ту спа ва у 
кри лу (То је би ло – се ћаш ли се?), или по ред ње га (Фан та зи ја у но ћи), и та 
иди лич на ат мос фе ра под ву че на је на јед нак на чин на кра ју обе пе сме: „бле-
ди ме сец ти хо сја је“ (То је би ло – се ћаш ли се?) на спрам „бле ди ме сец над 
је зе ром си ја“ (Фан та зи ја у но ћи). На ни воу мо ти ва је ди ни бит ни ји по мак 
зби ва се на ерот ском пла ну и од но си се на на го ве штај чул них на сла да ко је 
се у Фан та зи ји у но ћи од ви ја ју у пе ћи ни ме ђу ви ла ма и па сти ри ма: „И опет 
бај ни за хо ре се гла си,/ Љу бав ни кли ци, пе сме и уз да си“ (илић 1981б: 55). 

По след ња пе сма у ни зу на ко ју тре ба скре ну ти па жњу је сте пе сма Ис
ток, да ти ра на 20. ју ном 1887. го ди не, ис пе ва на по но во у фор ми апо стро фе, 
и да та у ком би на ци ји хек са ме та ра и осме ра ца. Као и у Ци ган че ту, Во ји слав 
и ов де спа ја „ин диј ске го ре“ са „буј ном мла до шћу“, уз емо тив ни по зив сво-
јој дра гој да кре ну ка ис то ку, ко ји у чи та о цу бу ди ег зо тич не и ар ка диј ске 
асо ци ја ци је: 

Хај де, о хај де са мном, мој љуп ки, про лет њи цве те,
на даљ не, ча роб не пу те, у кри ло чуд но га све та!
Хај де мо где пал ма ра сте и ру жа и ло тос цве та,
Где мир не га зе ле па су и рај ске ти чи це ле те (...) (илић 1981б: 60) 
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По јам ис то ка од но си се по но во на про стор Ин ди је, и Илић, као и у пе-
сми То је би ло – се ћаш ли се?, за ње га ве зу је по нај пре осе ћа ње опу ште но сти 
и без бри жно сти, те ви зи ју иде ал ног и хар мо нич ног ам би јен та при ро де, док 
је од свих до са да по ми ња них пе са ма, у Ис то ку иди лич на ат мос фе ра нај-
изра зи ти ја.

Осим што по вре ме но сев не не ки ерот ски мо тив, не кад ди рект ни је а 
не кад кроз алу зи ју, ја сно је да ове пе сме не мо гу би ти свр ста не у ди ти рамб. 
Ме ђу тим, до во ђе ње ових пе са ма у ве зу са Ци ган че том не иде пре ко жан-
ров ске срод но сти већ пре ко је зич ких и ком по зи ци о них ре ше ња, при че му 
је по себ но ва жан и онај ванк њи жев ни кон текст ко ји се од но си на Во ји сла-
вљев љу бав ни од нос са Ми ле вом. Јер, од ре ђе на лек сич ка и син таг мат ска 
ре ше ња из Ци ган че та („ми ло де те“; „ви ти це“) Во ји слав ће ра ни је упо тре-
би ти са мо у обе по сла ни це Го спо ђи ци Н, док ће вре мен ско-про стор но из-
ме шта ње у да ле ку по вест или мит ско-ег зо тич ни кон текст би ти по сту пак 
ко ји ће обе ле жи ти, ви де ли смо, пе сме То је би ло – се ћаш ли се? – пре ми ли јун 
мо жда ле та, Фан та зи ја у но ћи и Ис ток, при че му су све ов де на ве де не пе сме 
би ле по све ће не Ми ле ви Јак шић.2

Има ју ћи све то у ви ду, по ста ју ја сни ја она за го нет на обра ћа ња с по чет-
ка Ци ган че та, као и оно ком по зи циј ско ис кли зну ће, од но сно за што пе сник 
на кон ерот ских, чул них мо ти ва, и зна ко ва те ле сне жуд ње из пр вог ка тре на, 
у цен трал ним сво јим стро фа ма сав ак це нат пре ба цу је на мит ско-по ве сни 
план Ин ди је. Ов де осим на Во ји сла вље ву љу бав ну суд би ну са Ми ле вом 
тре ба под се ти ти и на јед ну па ра ли те рар ну чи ње ни цу. На и ме, њи хо ва љу бав 
ни је ду го из др жа ла, и су о че на са не пре кид ним кри ти ка ма, осу да ма, па чак 
и отво ре ним прет ња ма упу ће ним Во ји сла ву, пре ста је 1887. го ди не. Но, Илић 
ће већ 1886. го ди не, због дру штве ног не при хва та ња њи хо ве ве зе и че сте 
раз дво је но сти, за тра жи ти од Гр чи ћа, уред ни ка Стра жи ло ва, да бро је ве 
овог ча со пи са до ста вља и Ми ле ви (илић 1981а: 324). Сто га су све ове пе сме 
у ко ји ма се Во ји слав обра ћа Ми ле ви ујед но и скри ве на пи сма, где спу шта-
ње у мит ско-по ве сну ра ван ни је при сут но са мо за рад ства ра ња мит ске и 
ег зо тич не сли ке, већ је оно фи гу ра јед ног из ма шта ног про сто ра при жељ кива-
не сло бо де ко ја им је не пре ста но не до ста ја ла. И ко ли ко је та кав по сту пак под-
се ћа ње на тре нут ке њи хо ве сре ће, то ли ко је и че жња за ње ним об на вља њем.

Пе сма Ци ган че ве ро ват но је сте де лом ин спи ри са на не ким кон крет ним 
бо ем ским ис ку ством Во ји сла ва Или ћа, али ако узме мо све на ве де но у об зир, 
за јед но са опи сом Ми ле ве Јак шић ко ји да је Бра ни слав Ну шић: „де вој че жар-
ких очи ју, то пле кр ви, буј но и ла ко ми сле но“ (нушић 1929: 6), што нео дољи-
во при зи ва уоп ште ну сли ку ле по те мла де Ци ган ке, он да је са свим ве ро ват но 
да је у Ци ган чи ци при сут на и са ма Ми ле ва, као и да је це ла пе сма још јед-
но ши фро ва но обра ћа ње Ми ле ви, од но сно под се ћа ње на љу бав ко ју је пе сник 

2 Ви де ти Па ви ће ве ко мен та ре уз сва ку од ових пе са ма (илић 1881а: 324, 327, 328;1881б: 
288).
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пре ма њој га јио. Уко ли ко се по но во вра ти мо оном ком по зи ци о ном ис кли-
зну ћу из чул ног, ерот ског ам би јен та пр вог ка тре на, у мит ско-исто риј ски 
план сре ди шњих стро фа, уо чи ће мо да Во ји слав по се же за по ступ ком ко ји 
ће и ка сни је че сто зна ти да упо тре бља ва у сво јим пе сма ма (У по зну је сен из 
1889; Хим на ве ко ва из 1891. го ди не), а што Па вић де фи ни ше „од ла га њем 
ин фор ма ци је од су штин ског зна ча ја и по ти ски ва ње та кве ин фор ма ци је пре-
ма кра ју пе сме, или пак раз два ја ње ин фор ма ци је го то во чи та вом пе смом“ 
(Павић 1981а: 65). У Ци ган че ту де лу је као да је дух лир ског су бјек та од лу-
тао во ђен мит ско-по ве сним асо ци ја ци ја ма ко је про из и ла зе из бо ем ске атмос-
фе ре и пу те не ле по те Ци ган чи це, и да овај план не ма до дир них та ча ка са 
ди ти рам бом. Ме ђу тим, кроз об лик ин ту и ра ња Во ји сла вље ве би о гра фи је, и 
до во де ћи у ве зу овај Во ји сла вљев ди ти рамб са ни зом дру гих пе са ма, на слу-
ћу је се пра ва функ ци ја ова квог по ступ ка. У по след њем ка тре ну, пре нув ши се, 
ју нак се вра ћа у зби љу и дру штво де вој ке, ни јед ном се ви ше не освр нув ши на 
ње ну чул ну ле по ту, и об рев ши се ми сте ри о зно у јед ном пи јан ству без пи ћа:

„Ци ган че, та ко ми Ба ха, и ја сам међ њи ма био!
Но ти ми об ја сни са да: шта чи ним ово, и гди сам?
Ја ви дим да сам пи јан, иа ко – за што бих крио? 
Дир нуо пе хар ни сам.“ (илић 1981б: 80) 

Ова кав Во ји сла вљев по сту пак на ја ва је оног при бли жа ва ња сим бо ли-
стич кој по е ти ци, ко је ће по кри ти ци на ста ти око 1891. го ди не, где зна че ња 
ни су по сре до ва на отво ре но и не по сред но, већ кроз на го ве штај, и где су 
ди ле ме из ме ђу ствар но сти и при ви да знат но при сут ни је. Та ко по след ња 
стро фа, одво је на мит ско-исто риј ским пла ном сре ди шњих ка тре на, на ста вља 
да раз ви ја мо тив ле по те и еро са с по чет ка пе сме, и то кроз на го ве штај да 
се у ма шти, оно жу ђе но с по чет ка у ви ду ег зо тич ног еро са Ци ган чи це, до-
се гло и оства ри ло. Сто га нео свр та ње на те ле сну ле по ту де вој ке и од су ство 
ја сних ерот ских мо ти ва на кра ју пе сме не зна чи да се ерот ско у овом ди ти-
рам бу из гу би ло. Оно је са мо про ме ни ло свој план, и из ма ни фест ног за шло 
је у ла тент но при су ство. Оно је про го во ри ло кроз мо тив пи јан ства без ви на, 
од но сно кроз су ге сти ју да се љу бав на на сла да оства ри ла у ње го вој има ги-
на ци ји, у том си ла ску у мит ски, из ма шта ни про стор. 

Го во ре ћи о пе сми Ови ди је, Ми о драг Па вло вић сма тра да Во ји сла вље ва 
усме ре ност ка ми то ло ги ји и исто ри ји ни је са мо об на вља ње тог ду ха и кул-
ту ре, већ и из ра жа ва ње од ре ђе ног ста ва у ак ту ел ном кон тек сту (Павловић 
1974: 83). На исти на чин смо скло ни да раз у ме мо ком по зи ци о ни по сту пак 
у Ци ган че ту и си ла зак на мит ско-исто риј ску ра ван. То ни је ре ви та ли зо ва-
ње јед ног мит ског вре ме на, ко ли ко је фи гу ра ко јом се ар ти ку ли ше ње гов 
емо тив ни став и жуд ња за сло бо дом у љу ба ви, ко ја се кроз су ге сти ју ис пу-
ни ла у има ги на ци ји, кад већ ни је мо гла у пе сни ко вим ствар ним жи вот ним 
окол но сти ма. У мо мен ту об ја вљи ва ња пе сме (24. март 1888. го ди не) њи хо ва 
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љу бав на ве за уве ли ко је би ла за вр ше на, и прем да не ма екс пли цит ни јих на-
зна ка, ни ти све до че ња ње го вих са вре ме ни ка, мо же се с оправ да ним разло гом 
прет по ста ви ти да је и ова пе сма у апо стро фи та ко ђе још јед но крип то-пи смо, 
по след ње ко је је наш пе сник упу тио сво јој бив шој дра гој, и то по но во у ча-
со пи су Стра жи ло во, где је Во ји слав без из у зет ка об ја вљи вао све пе сме по-
све ће не Ми ле ви Јак шић (илић 1981а: 324). 

Ди ти рам пска ли ни ја Во ји сла вље вог пе ва ња сва ка ко не до ба цу је ни 
кван ти та тив но, а ру ку на ср це, ни ква ли та тив но да оних нај бо љих пе са ма 
ко је при па да ју сре ди шњим то ко ви ма ње го вог пе сни штва. Ци ган че, ме ђу тим, 
са свим си гур но за слу жу је ис тра жи вач ку па жњу јер у по гле ду умет нич ког 
по ступ ка пред ста вља врх овог жан ра код Или ћа. Ви де ло се, та ко ђе, да од-
ре ђе не је зич ко-стил ске и ком по зи ци о не спе ци фич но сти ко ре спон ди ра ју са 
ни зом пе са ма ко је уоп ште не при па да ју ди ти рам пској ли ни ји, чи ме Ци ган че 
по ста је пе сма сло же ни јих зна чењ ских им пли ка ци ја, ко ја се не би мо гла раз-
ма тра ти на ре ле ван тан на чин без узи ма ња у об зир из ве сних чи ње ни ца из 
ње го ве љу бав не би о гра фи је.
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Đor đe M. De spić 

ON THE DI TI RAMB A LIT TLE GYPSY BY VO JI SLAV ILIĆ

S u m  m a r y

Thro ugh a short re vi ew of Vo ji slav Ilić’s dithyram bic po e try, the pa per tri es to draw 
spe cial at ten tion to his most suc cessful po em in this gen re – A Lit tle Gypsy. This po em 
at the lin gu i stic-styli stic le vel and at the le vel of the cre a ti ve pro cess cor re sponds to a num-
ber of ot her po ems pre vi o usly writ ten, and the pa per se eks to cla rify cer tain lin gu i stic, 
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com po si ti o nal and se man tic in scru ta bi li ti es with a com pa ra ti ve ap pro ach, as well as to 
po int out the bi o grap hi cal con di ti o na lity of such Vo ji slav’s so lu ti ons, pri ma rily the one 
which is con ta i ned in the (for bid den) lo ve for Mi le va Jak šić.
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Фи ло зоф ски Фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
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Др Сне жа на M. Ми ло са вље вић Ми лић

ЛИН ГВО СТИ ЛИ СТИЧ КИ И НА РА ТО ЛО ШКИ  
АСПЕК ТИ ПА РА ФРА ЗЕ

У ра ду се раз ма тра те о риј ски аспект фи гу ре па ра фра зе, по чев 
од ан тич ке ре то ри ке и лек си ко граф ских од ред ни ца, пре ко тра дук-
то ло шко-се ми о тич ких те о ри ја, до ак ту ел них ре ви зи ја у окви ру 
ре пре зен то ло ги је, од но сно, Бах ти но вог кон цеп та ту ђег го во ра, и 
на ра то ло шких ка те го ри ја ти по ва го во ра. У за кључ ку се ис ти че 
ам би гви тет на при ро да ове фи гу ре бу ду ћи да је па ра фра за увек и 
ви шак (као до да так спрам управ ног го во ра, ци та та) и ма њак – оно 
што са жи ма њем ус кра ћу је при вид из вор но сти и не по сред но сти 
ка зи ва ња.

Кључ не ре чи: па ра фра за, ту ђи го вор, ре пре зен то ло ги ја, на ра-
то ло ги ја.

У ан тич кој ре то ри ци па ра фра за је има ла за па же ну уло гу, али она је 
би ла ко ри шће на ви ше у прак тич не свр хе, не го што јој је при пи си ва на по-
ет ска функ ци ја. Квин ти ли јан ис ти че зна чај ове фи гу ре при ли ком пре ла ска 
из по ет ског у про зни из раз: „ве ли ка сна га пје снич ке ри је чи мо же по ди ћи 
про зни стил, а, с дру ге стра не, смје ло сти пје снич ког је зи ка не оме та ју нас да 
те из ра зе из ра зи мо обич ним про зним је зи ком“ (1967: 412). У ду ху ан тич ке 
ре то рич ке кри ти ке Квин ти ли јан не про пу шта да ис так не ин тер пре та тив ну 
вред ност па ра фра зе као „нај бо љег ме то да за те мељ но ра зу ми је ва ње пи са ца“, 
као и њен имер зив ни ре цеп циј ски по тен ци јал. У том сми слу Е. Н. Кур ци јус 
кон ста ту је да је са ре то ри зо ва њем рим ског пе сни штва још од Ови ди ја би ло 
по ја ча но гра ма тич ко-ре то рич ко ту ма че ње пе сни ка (1996: 248).

У пе сни штву, па ра фра за је би ла сво је вр сни ре то рич ки ко рек тив стил-
ски до те ра ног из ра за, ко ји ће „из о ста вље но на до пу ња ва ти, оп шир но сте-
за ти“ (квинтилијан1967:412). Не при ста ју ћи да па ра фра зу сво ди на до слов-
ни пре вод, Квин ти ли јан ка же да „она тре ба да се так ми чи [...] са ори ги на лом 
у из ра жа ва њу истих ми сли“ (1967:412,кур зив С.М.М.). Да кле, Квин ти ли јан 
не по ве зу је па ра фра зу са мо са ту ђим, или соп стве ним го во ром или тек стом; 
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за ње га је она јед на ко де ло твор на као је зич ка ве жба ко ја омо гу ћа ва да се 
иста ми сао вер бал но ва ри ра на ви ше на чи на (као што ва јар пра ви раз ли чи те 
фи гу ре од истог ко ма да во ска). Ре ци див ре то рич ког схва та ња ко је им пли-
ку је си но ни ми ју ре чи и ми сли, као и на чел ну мо гућ ност да два раз ли чи та 
тек ста има ју исто зна че ње, као ба ласт оп те ре ћу је фи гу ру па ра фра зе у да на-
шње до ба пост де кон струк ци је.1 То по твр ђу ју и ле ти мич ни уви ди у не ко ли ко 
реч ни ка. 

Де фи ни шу ћи па ра фра зу као „по сту пак раз ви ја ња дис кур за пре и спи-
ти ва њем, пре при ча ва њем, об ра дом ка кве сен тен це, ис ка за или ње го ве ком-
по зи ци је“, К. Ба гић у Ri ječ ni ku stil skih fi gu ra на зна чу је да се„па ра фра сти чар 
[...] усре до то чу је на раз ви ја ње сре ди шње оба ви је сти по мо ћу ни за по сред них 
на зна ка ко је ту оба ви јест при ка зу ју из друк чи јих пер спек ти ва и оп скр бљу ју 
но вим по је ди но сти ма“ (2012: 229). Ба гић раз ли ку је „лин гви стич ку, ко мен-
та тор ску, ли те рар ну и лу дич ку па ра фра зу“ (2012: 230). Та ко се, нпр., у ве ли ком 
бро ју Ан дри ће вих оквир них при по ве да ка са уну тра шњим па ра фра зи ра ним 
при по ве да чем су сре ће мо са ко мен та тор ском па ра фра зом ко ја се „ја вља [...] 
у свим об ли ци ма кри ти ке, ана ли зе, ин тер пре та ци је ка ква ис ка за или тек ста“ 
(baGić 2012: 230).2 Овај тип па ра фра зе ка рак те ри ше „пре при ча ва ње с ана-
ли тич ким де ком по ни ра њем тек ста, иден ти фи ци ра њем и име но ва њем ли-
те рар них по сту па ка те екс пли цит ним или им пли цит ним вред но ва њем“ 
(baGić 2012: 230). Са дру ге стра не, с об зи ром на то да је у по ме ну тим при-
по вет ка ма при мар ни текст као псе у до и звор при су тан у свом вир ту ел ном 
об ли ку, до сту пан са мо кроз на кнад ну ре кон струк ци ју, и са ма ње го ва па ра-
фра за је сво је вр сна псе у до па ра фра за што је при бли жа ва ли те рар ном или 
ар ти стич ком ти пу. При том, ако је тач но да „ко мен та тор ска па ра фра за об-
ли ку је ‘ми је ша ни текст’, ко ји по не кад има учи нак про ши ри ва ња, а по не кад 
учи нак са жи ма ња из вор ног тек ста“ (baGić 2012: 230, кур зив С.М.М.), он да 
не ма сум ње да нам Ан дри ћев при по ве дач увек ка же ви ше или ма ње од оног 
што при ча је сте. То је упра во су шти на ам би гви те та Ан дри ће ве по е ти ке 
па ра фра зе.

Ори јен та ци ја па ра фра зе на сми сао из вор ног тек ста из ра же на је у Ка до-
но вој де фи ни ци је ове фи гу ре као дру гим ре чи ма ис ка зан сми сао тек ста у 
це ли ни или не ког ње го вог де ла. Џ. Ка дон се по зи ва на Драј де но во од ре ђе ње 
па ра фра зе ко ја ни је при мар но усме ре на на са ме ре чи пр во сте пе ног ау то ра, 
већ на њи хов сми сао (Cuddon1992:638). Исти при ступ на ла зи мо и у Реч ни ку 
књи жев них тер ми на где се под па ра фра зом под ра зу ме ва „опи сно ис ка зи-
ва ње, пре при ча ва ње сво јим ре чи ма не ког књи жев ног де ла, та ко да се у 

1 „Те мељ ни им пул си ре то рич ке тра ди ци је па ра фра зе ин сти ту ци о нал но су при сут ни 
у ре ли ги о зној ег зе ге зи, књи жев но сти, на ста ви, кри ти ци и зна но сти све до 19. ст.“ (baGić 
2012: 229). К. Ба гић, ме ђу тим, ис ти че да је сам по јам па ра фра зе „на по чет ку 20. ст. го то во 
прог нан из го во ра о је зи ку и књи жев но сти“ (2012: 234).

2 Оп шир ни је о па ра фра зи у Ан дри ће вим при по вет ка ма пи ше мо у мо но гра фи ји Хори
зон ти при че – Ан дри ће ва по е тич ка те жи шта (Андрићев институт, Вишеград, Андрићград).
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но вом је зич ком об ли ку за др жи основ ни сми сао ори ги на ла“ (живковић 1992: 
566, кур зив С.М.М.).

Р. Ја коб сон је при ли ком из два ја ња три основ на лин гви стич ка аспек та 
пре во ђе ња (ин тра лин гви стич ки, ин тер лин гви стич ки и ин тер се ми о тич ки) 
„пре фор му ли са ње“, че му при па да и па ра фра за, об ја снио као вр сту ин тра-
тек сту ал ног (ин тра лин гви стич ког) пре во ђе ња ко је пред ста вља „ту ма че ње 
вер бал них зна ко ва не ког је зи ка по сред ством дру гих вер бал них зна ко ва тог 
истог је зи ка“ (eko 2011: 281). Та кво схва та ње па ра фра зе је у те сној ве зи са 
ка те го ри јом ин тер пре тан та Ч. С. Пер са као „дру га чи јег пред ста вља ња 
ко је се од но си на исти ‘пред мет’“ (eko 2011: 98). То мо же би ти на лек сич ком 
ни воу си но ним, де фи ни ци ја, опис, сло же но из ла га ње (eko 2011: 99). По ла-
зе ћи од та квих се ми о тич ких при сту па, У. Еко о раз ли чи тим об ли ци ма пре
фор му ли са ња (па ра фра за, са же так, ко мен тар, ин фе рен ци ја, на уч не на по ме-
не, вул га ри за ци ја) го во ри као о не из бе жном чи ну ту ма че ња ко је прет хо ди 
пре во ду (у тран сла то ло шком/тра дук циј ском сми слу), као ин тер лин гви стич-
кој ка те го ри ји. „У свим тим слу ча је ви ма ап со лут но је до зво ље но из ра жа-
ва ње истог са др жа ја раз ли чи тим суп стан ца ма упра во за рад ту ма че ња“ (eko 
2011: 296). У па ра фра зи се „лин гви стич ка суп стан ца из вор ног тек ста ко ја 
из ра жа ва Са др жај 1 пре о бра жа ва у дру га чи ју Лин гви стич ку суп стан цу“ 
чи ји ће Са др жај 1а би ти иден ти чан са Са др жа јем 1, „са мо по дроб ни је про-
ту ма чен“ (eko 2011: 322). За Ека па ра фра за не мо же би ти иден тич на са пре-
во дом из нај ма ње три раз ло га: прет хо ди пре во ду јер се ба зи ра на ту ма че њу, 
„у ци љу пре но ше ња исто вет не суп стан це са др жа ја“ то ле рант на је у по гле-
ду из ме не ис ка за („је зич ке суп стан це“) и не иза зи ва исти ефе кат као пре вод, 
што је „основ на на ме ра из вор ног тек ста“ (2011: 302). Као прет ход ни ца пре-
во да Еко ва па ра фра за по ста је хи пер ре че ни ца (или хи перма кро ре че ни ца), 
ко ја ни је са мо про ста екви ва лен ци ја ре зи меу, већ оно што де тек ту је ко ја је 
„су штин ска при ча ко ју нам текст пре но си, а ко је су при че не ва жне и уз гред-
не“, или, ка ко то на дру гом ме сту Еко ка же, кон тек сту ал но спо ред на, „за ле-
ђе на ме ста“ (2011: 55, 192, 170). Чак и уко ли ко за не ма ри мо праг ма тич ку усмере-
ност Еко вих ста во ва (под ре ђе них тра дук то ло шкој те о ри ји и прак си), ње го во 
до след но су прот ста вља ње де кон струк ти ви стич ким те о ри ја ма зна че ња ви-
дљи во је и у овој нео е сен ци ја ли стич кој ре ха би ли та ци ји зна че ња ко ја чу ва 
па ра фра зу од крај њег ре ла ти ви зма. 

У са вре ме ним лин гво сти ли стич ким ис тра жи ва њи ма па ра фра за се про-
у ча ва пре вас ход но у кон тек сту те о ри је ме та фо ре, као жи ви по ле мич ки дис-
курс чи ју ге не зу уну тар књи жев не те о ри је мо же мо пра ти ти још од оштрог 
осу ђа ва ња „је ре си па ра фра зе“ у по е зи ји, К. Брук са. За овог но во кри ти ча ра, 
под се ти мо се, па ра фра за пред ста вља „на си ље над уну тра шњом ор га ни за-
ци јом пе сме“ јер раз два ја са др жи ну од фор ме и по јед но ста вљу је њен ме та-
фо рич ки зна чењ ски слој. „Па ра фра за пе сме увек ука зу је на не што што је 
из ван ње“ (brooks1947:193). Ме ђу тим, по во дом оп ште при хва ће не те зе о 
не а де кват но сти па ра фра зи ра ња ме та фо ре М. Фе лан ис ти че да се из истих 
раз ло га мо же не ги ра ти и мо гућ ност па ра фра зе не ме та фо рич ких ис ка за, 
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уко ли ко се у екви ва лен ци ји по ла зи од кри те ри ју ма фор ме. За то је он на ста-
но ви шту да оно што се па ра фра зом дâ ухва ти ти у ме та фо ри ни је њен син-
так сич ки склоп, већ ин ту и тив но зна че ње ме та фо рич ког ис ка за. Шта ви ше, 
те же је па ра фра зи ра ти ре ла тив но јед но став не не фи гу ра тив не ис ка зе од оних 
сло же ни јих, сма тра Фе лан, бу ду ћи да та кви ис ка зи има ју са свим јед но став-
но и упро шће но зна че ње (PHelan 2010: 487). За го вор ни ци ова квог, не ре дук-
ци о ни стич ког при сту па па ра фра зи ме та фо ре, и, у ши рем сми слу, ви ше знач-
ног фи гу ра тив ног ис ка за, за у зи ма ју ћи афир ма тив ни став пре ма па ра фра зи, 
у на че лу бра не ко му ни ка тив ни ка рак тер је зи ка и по сред но, сам сми са о ни 
и зна чењ ски аспект ме та фо ре.3 При том, оста је и да ље из ра же на сум ња да 
су де ло ви ме та фо ре ко ји се не мо гу па ра фра зи ра ти упра во они ко ји има ју 
нај сна жни ји ефе кат на ре ци пи јен та (turetzky 1988: 205).

Про бле му од ба ци ва ња па ра фра зе и не по ве ре ња пре ма њој, ка да је о 
ин тер пре та ци ји по е зи је реч, по све ћен је у но ви је вре ме и рад А. Леј тон 
(„Abo u t A bo ut: On  Po e try and  Pa rap hra se“, 2009). Скре ћу ћи па жњу на чи ње-
ни цу да је, за раз ли ку од фи ло зо фи је је зи ка, у те о ри ји књи жев но сти још увек 
не до вољ но ис тра жен фе но мен па ра фра зе, ау тор ка у при лог ме то до ло шкој 
ре ле вант но сти ове фи гу ра тив не стра те ги је по на вља став о ме та фо ри као 
кључ ног свој ства по е зи је чи је увек из ми чу ће зна че ње код чи та о ца про воци-
ра по тре бу за ње ним бес крај ним па ра фра зи ра њем. Тен зи ја про ис те кла из 
опо зи ци је из ме ђу тран зи тив не при ро де па ра фра зе и су штин ске не пре во ди-
во сти по е зи је (је зич ке, зна чењ ске и сми са о не), мо же се ипак не у тра ли са ти 
кон цеп ту а ли за ци јом па ра фра зе као про це са у от кри ва њу по ет ског сми сла, 
чи ја ди на мич ка при ро да не ће ви ше би ти усме ре на на оно шта већ ка ко по-
ет ског ис ка за. „Отуд, па ра фра за као име ни ца, као оно ‘о че му пе сма го во ри’, 
мо же би ти је рес. Али, па ра фра зи ра ње, као гла гол [...], усме ре но ка са мом 
по ет ском про це су, мо жда још увек мо же ука за ти на ко ји на чин тре ба про-
ми шља ти прак су ин тер пре та ци је“ (leiGHton2009:175).

Та ква па ра фра за је си но ним или дру го име за чи та ње ко је, бу ду ћи 
осве шће но соп стве них ли ми та, ни ка да не те жи ко нач ном уси дре њу зна че ња 
пе сме. „Мо жда, па ра фра зи ра ти про цес ко ји не ма за кљу чак ни ‘ко нач ну ми-
сао’ зна чи про на ћи кон цепт па ра фра зе ко ји ни је ни ре дун дан тан ни је ре-
тич ки“, по ен ти ра Леј то но ва (2009: 172). Ви ђе на као сам ин тер пре та тив ни 
по тен ци јал и иза зов ту ма че ња, па ра фра за је има нент на ког ни тив но-афек-
тив ним аспек ти ма ре цеп ци је, али и са мој при ро ди по ет ског тек ста и, ре кли 
би смо, књи жев но сти уоп ште, као сво је вр сној па ра фра зи /тран сдук ци ји / 
ге не ри са њу сми сла. 

Са дру ге стра не, чи ни се да уоч љи ви кон се знус на ни воу те о риј ског и 
лек си ко граф ског опи са па ра фра зе, у све тлу са вре ме них те о ри ја ал те ри те та 
а на кон постструк ту ра ли стич ке па ра диг ме, ову фи гу ру чи ни из ли шном, 
ана хро ним зна ком ре фе рен ци јал не за блу де. Али, да ли је баш та ко? Да ли 

3 Та ко Ф. Тју рец ки ка же да чак и са свим до слов ни део па ра фра зе мо же пре не ти сми-
сао ме та фо рич ног ис ка за и пер спек ти ву го вор ни ка (turetzky1988:205). 
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па ра фра за да нас уоп ште за слу жу је па жњу ин тер пре та то ра и мо жда дру га-
чи ју књи жев но те о риј ску, сти ли стич ку и на ра то ло шку ела бо ра ци ју? 

Ин спи ра тив ну ме то до ло шку пу та њу ка од го во ру на ово пи та ње ну ди 
ре пре зен то ло ги ја, „гра нич на област син так се и сти ли сти ке“ ко ју је уста но-
вио ру ски лин гви ста Чу ма ков, а чи ји је пред мет ис тра жи ва ња „про бле ма-
ти ка ту ђег го во ра“ (ковачевић 2000: 245–246).4 Осно ву ре пре зен то ло ги је 
чи ни Бах ти но ва те о ри ја ту ђег го во ра ко ји је он де фи ни сао као „го вор у 
го во ру, ис каз у ис ка зу, али исто вре ме но и го вор о го во ру, ис каз о ис ка зу“ 
(БаХтин 1980: 128). Мо же се уо чи ти из ве сна ана ло ги ја из ме ђу Бах ти но вог 
кон цеп та ту ђег го во ра и већ по ме ну тих од ре ђе ња па ра фра зе. Тен ден ци ја 
ту ђег го во ра ка „со ци јал ној ори јен та ци ји“ са го вор ни ка и ме та о пис, као „ана-
ли тич ка тен ден ци ја ин ди рект ног го во ра“ (baHtin 1980: 132, 143), са ње го вим 
пра те ћим мо ди фи ка ци ја ма, по ла зна су прет по став ка за ус по ста вља ње и 
раз ви ја ње ове ана ло ги је. Уз то, и мно ги Бах ти но ви уви ди у при ро ду од но са 
ау тор ске и ре чи ју на ка, те у том кон тек сту раз ма тар не уло ге при по ве да ча, 
по себ но оног у усме ним на ра ти ви ма, ре ле вант на су те о риј ска под ло га за 
про у ча ва ње па ра фра зи ра них при ча хо мо и ау то ди је ге тич ких при по ве да ча 
у при по вет ка ма са оквир ном ком по зи ци јом. Бу ду ћи да упра во из пер спек-
ти ве ре пре зен то ло ги је, та кве при че при па да ју ти по ви ма ту ђег го во ра, њи хов 
бли жи књи жев но те о риј ски опис мо ра укљу чи ти и на ра то ло шке ка те го ри је. 

Ге не за на ра то ло шког опи са ту ђег го во ра да ти ра из ан ти ке и Пла то но-
ве ди стинк ци је два основ на на чи на књи жев ног пред ста вља ња: „чи стог по-
дра жа ва ња“ и „јед но став ног при по ве да ња“. „Кад Хо мер при ча ка ко је Хрис 
до шао и до нео но ва ца да от ку пи кћер и ка ко он мо ли Ахеј це, пре све га кра-
ље ве, па за тим не про ду жа ва као да то го во ри Хрис, већ при ча то Хо мер, он да 
је то, то знаш, јед но став но при по ве да ње и ни је по дра жа ва ње“ (Platon2005:
64). У на во ду Пла тон им пли цит но ре фе ри ше на па ра фра зу и дру ге на чи не 
ин ди рект ног го во ра, да би се по том Со крат и сам упу стио у па ра фра зи ра ње 
(пре при ча ва ње) Хо ме ро вих ре чи: „То би, он да, из гле да ло от при ли ке ова ко 
(то не ћу ре ћи у сти хо ви ма јер ни сам пе сник) [...]“ (2005: 64, кур зив С.М.М.).5

Узрок те о риј ске кон фу зи је у схва та њу ми ме зе по ти че, за пра во, од дво-
стру ког зна че ња ко је јој Пла тон при пи су је; у јед ном слу ча ју по јам се од но си 
на мо дус ка да „пе сник пре но си ре чи ко је су из го во ре не“ (Platon2005:63), 
у дру гом слу ча ју на „чи сто по дра жа ва ње“ (Platon2005:64), тј. на од нос пред-
ста вље ног пре ма ствар но сти. Пре ма ми шље њу М. Стер нбер га (1982: 111), у 
ка сни јим те о ри ја ма је до шло до фу зи је фор мал них, чи сто лин гви стич ких 
кри те ри ју ма (по де ла на управ ни и не у прав ни го вор) и пред ста вљач ких (ем-
па ти ја и дис тан ца при по ве да ча пре ма ис ка зу ју на ка), што је у ем пи риј ском 
по гле ду пот пу но не а де кват но. Раз лог то ме Стер нберг на ла зи у чи ње ни ци 

4 М. Ко ва че вић с пра вом за кљу чу је да „ре пре зен то ло ги ја ну жно мо ра би ти пред ме том 
и лин гви стич ке и књи жев но те о риј ске ана ли зе“ (2000: 261).

5 Де таљ ни је о зна ча ју пред ста вље ног го во ра за Пла то но ву кла си фи ка ци ју књи жев-
но сти, као и о Пла то но вом (Со кра то вом) ин ди рект ном го во ру, в. У: laird: 1999: 44. 
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да Пла тон ни је имао по се бан тер мин за лин гви стич ке аспек те ди рект ног 
го во ра јер је у ми ме зи спа јао и лин гви стич ки обра зац и пси хо ло шки ефе кат 
(1982: 114).

Та ко је Ж. Же нет у од но су на кри те ри јум при по ве да че ве дис тан це, 
од но сно, сте пе на ми ме тич но сти ис ка за, ука зао на три ти па го во ра: 1) не по-
сред но пре но ше ње ју на ко вих ре чи (нај ве ћи сте пен ми ме тич но сти), 2) тран-
спо но ва ни го вор у ин ди рект ном сти лу („спо ља шњи“ или „уну тра шњи го вор“ 
– ми сли); иа ко и он чу ва ми ме тич ка свој ства, Же нет сма тра да услед при су ства 
при по ве да ча чи та лац не мо же без ре зер вно ве ро ва ти у тач ност из го во ре них 
ре чи. Шта ви ше, у овом дру гом ти пу при по ве дач са жи ма ре чи ли ка, ин те гри-
ше их у свој ис каз и бо ји их соп стве ном екс пре си јом (Genette 1988: 172); 3) 
При по ве да ни / пре при ча ни го вор, чи ја раз ви је ни ја фор ма пре ра ста у „ана-
ли зу“ (Genette 1988: 171). У овом мо ду су го во ра пре о вла да ва на ра тив на 
функ ци ја, а дис тан ца у од но су на ми ме зу ис ка за је, пре ма Же не ту, нај ве ћа. 
Уну тар овог тре ћег на чи на пред ста вља ња го во ра (и ми сли) у на ра ти ву, ко ји 
је по себ но ва жан за на шу те му, Б. Мек хејл из два ја три под вр сте: „ди је ге-
тич ки ре зи ме“ (the  di e ge tic  sum mary), „ре зи ме ко ји ни је пот пу но ди је ге тич ки“ 
(sum mary les s pu rely di e ge tic) и „ин ди рект ну па ра фра зу са др жа ја“ (in di rec t 
con tent  pa rap hra se, mCHale 1978: 258);6 Џ. Лич и М. Шорт, го во ре о „на ра-
тив ном из ве шта ју го вор ног чи на“ (nar ra ti ve  re por t of  spe ec h acts, 1981: 259), 
за Ш. Ри мон Ке нан (1983) је то са мо „ди је ге тич ки ре зи ме“, док Е. Ле ирд у 
„за пи су го вор ног чи на“ (1999: 79‒115), као и Мек хејл, раз ли ку је са же ту и про-
ши ре ну ва ри јан ту. Док би се у пр вом слу ча ју са мо ре фе ри са ло на до га ђај, 
дру ги би укљу чи вао и по је ди не об ли ке ин ди рект ног (тран спо но ва ног) го во ра. 
На сле де ћем гра фи ко ну у скра ће ном об ли ку су пред ста вље не основ не вр сте 
управ ног и не у прав ног го во ра, пре ма тер ми но ло ги ји Џ. Прин са (2011: 204) 
и Б. Мек хеј ла.7

Ти по ви ту ђег го во ра

управ ни     тран спо но ва ни     при по ве да ни 
(не у прав ни)      (на рат. из ве штај8) 

го вор  ми сли    го вор  ми сли    го вор  ми сли 

на ја вље ни  не на ја вље ни  на ја вље ни  не на ја вље ни  ре зи ме  па ра фра за са др жа ја

6 Оста ли ти по ви го во ра ко је Мек хејл из два ја су: ин ди рект ни дис курс са из ве сним 
сте пе ном ми ме тич но сти, сло бод ни ин ди рект ни дис курс, ди рект ни дис курс, сло бод ни ди-
рект ни дис курс. 

7 С об зи ром на на шу ис тра жи вач ку те му и ра ди што јед но став ни јег схе мат ског при-
ка за у гра фи кон ни су уне ти оста ли лин гви стич ки и на ра то ло шки под мо де ли управ ног и 
не у прав ног го во ра о ко ји ма се у ра ду го во ри.

8 Џ. Принс ов де пре у зи ма Чет ме но ву де фи ни ци ју: „При по вед ни из ве штај је при по-
ве да че во ка зи ва ње, вла сти тим ре чи ма, ис ка за или ми сли ли ка“ (Prins 2011: 161).
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По ред ових вр ста, Џ. Принс по ми ње и „атри бу тив ни дис курс“ ко ји 
пред ста вља скуп кон фе ран си9 („спе ци фи ра чин го вор ни ка или ми сли о ца 
ти ме што га иден ти фи ку је и /по кат кад/ ти ме што ука зу је на раз ли чи те ди-
мен зи је или осо би не са мог чи на, ли ка, окру же ња и сл.“, Prins 2011: 22). Са 
слич ним зна че њем М. Ко ва че вић је увео по јам „ау тор ска ди да ска ли ја“ (2000: 
246). По ла зе ћи од основ ног по е тич ког раз ли ко ва ња ми ме зе и ди је ге зе, тра-
ди ци о нал но при ме њи ва них на ди стинк ци ју еп ског и драм ског ро да, M. Ко-
ва че вић, пре у зи ма ју ћи из вор но син таг му од Ј. Си ли ћа, ау тор ску ди да ска-
ли ју де фи ни ше као „ау тор ски го вор о го во ру не а у то ра (ли ка) у књи жев но-
у мјет нич ком тек сту“ (2000: 246). Ко ва че вић, при том, знат но про ши ру је 
гра ма тич ко-сти ли стич ки тер ми но си стем ту ђег го во ра у срп ском књи жев ном 
је зи ку уво де ћи ви ше под вр ста управ ног и не у прав ног го во ра од оних ко је 
су до ско ро би ле по зна те.

„Управ ни го вор се [...] ре а ли зу је [...] у сље де ћим под мо де ли ма: а) ре пли-
ка ди ја ло га или не у ве де ни управ ни го вор; б) сло бод ни управ ни го вор, в) 
уве де ни сло бод ни управ ни го вор; г) фраг мен тар ни ци тат и ли фраг мен тарни 
управ ни го вор, д) не до слов ни управ ни го вор; ђ) не у прав но-управ ни го вор, и 
е) из ре че ни и не из ре че ни управ ни го вор. 

Не у прав ни го вор се та ко ђе ре а ли зу је и у ни зу под мо де ла: а) не ко нек-
тор ски не у прав ни го вор, б) екс пре сив ни не у прав ни го вор, в) по лу у прав ни 
го вор, г) до слов ни не у прав ни го вор, д) сло бод ни не у прав ни го вор или не-
пра ви управ ни го вор, и ђ) по лу сло бод ни не у прав ни го вор“ (ковачевић 2012: 
13‒38).

Пре ма на ве де ној ти по ло ги ји, нај при бли жни ји па ра фра зи и ре зи меу као 
ти по ви ма при по ве да ног го во ра су у гра ма тич ко-син так сич ком по гле ду „не-
ко нек тор ски не у прав ни го вор“ и „по лу у прав ни го вор“.

Ка да је реч о тра ди ци о нал ним на ра то ло шким ка те го ри ја ма ту ђег го-
во ра, ме ђу са вре ме ним те о ре ти ча ри ма при мет на је све ве ћа кри ти ка пре ма 
по ме ну тим так со но ми ја ма. Ако оста ви мо по стра ни кон цепт не из го во ри вих 
ре че ни ца Е. Бен сфилд, ко ји је остао на ни воу ин ци дент ног те о риј ског ра ди-
ка ли зма, па жње су вред ни ре ви зи о ни стич ки ста во ви пост кла сич них на ра-
то ло га у по гле ду епи сте мо ло шког ста ту са на ра ти ви за ци је ту ђег го во ра. Нај-
ве ћи от пор иза зи ва тзв. „за блу да управ ног го во ра („the  di rect-spe ec h fal lacy“, 
sternberG 1982: 41). На тра гу постструк ту ра ли стич ких па ра диг ми М. Стерн-
берг, а за њим и М. Флу дер ник, од ба цу ју те зу да, за раз ли ку од при по ве да-
ња до га ђа ја (ди је ге тич ки мо дус), при ка зи ва ње кроз фор му управ ног го во ра 
(ми ме тич ки мо дус) тач но ре про ду ку је оно што је из вор но би ло ре че но. Ко-
ли ко год био спе ци фи чан, на вод ту ђих ре чи, као су штин ски ам би гви тен тан, 
сма тра Стер нберг, не мо же ис цр пе ти ни ти за ме ни ти из вор јер се из ме шта 
у но ви кон текст. Би ло ко ја фор ма пре не се ног дис кур са са мо је симп том 

9 Кон фе ран са је „ре че ни ца [...] ко ја је здру же на с дис кур сом ли ка (го во ром или вер-
ба ли зо ва ним ми сли ма) и ко ја спе ци фи ра чин го вор ни ка или ми сли о ца, иден ти фи ку ју ћи га 
и (по не кад) упу ћу ју ћи на раз ли чи те аспек те ли ка, settinga или са мог чи на“ (Prins 2011: 89). 
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бес ко нач ног при бли жа ва ња и уда ља ва ња од ори ги на ла. Из јед на ча ва ње пред-
ста вље ног са др жа ја са оним што се пред ста вља је отуд ме то до ло шки и тео-
риј ски не при хва тљи во. У при лог по ри ца њу кон цеп ту а ли за ци је ми ме зе као 
ве ро до стој не ко пи је10 Стер нберг на во ди при ме ре про спек тив них, хи по те тич-
ких и не га тив них ци та та (1982: 143). Је ди на екви ва лен ци ја на ко ју тра ди ци-
о нал на ми ме за мо же ра чу на ти је „хо мо ни миј ска екви ва лен ци ја“ (sternberG 
1982: 133) ко ја као та ква раз от кри ва сву раз ли ку у по но вље ном. 

Стер нберг је јед на ко ре зо лу тан и код про бле ма ти зо ва ња, чи ни се, нај-
не у пит ни јег ак си о ма управ ног го во ра ко ји се од но си на ње го ву екс пре сив-
ну функ ци ју. Фо но ло шки, мор фо ло шки, син так сич ки, лек сич ки, те мат ски, 
ди ја ле кат ски, иди о ле кат ски, со ци јал ни или пси хо ло шки аспект екс пре си је 
(sternberG 1982: 116), мо же се јед на ко убе дљи во ис ка за ти раз ли чи тим об ли-
ци ма и ди рект ног и ин ди рект ног го во ра. И ин тер пре та тив на па ра фра за мо же 
отуд би ти свр хо ви та као кон вен ци ја пре но са са др жа ја ко ји у лин гви стич ком 
сми слу ни је ре про дук ти ван, као и не вер бал ног са др жа ја и оно га што сe у на-
че лу не мо же ре чи ма или истим ре чи ма пре не ти. „Управ ни го вор ни је ни ти 
ви ше ни ти ма ње ми ме ти чан од ин ди рект ног; то се јед на ко мо же ре ћи и за 
њи хо ве под вр сте“, ис ти че Стер нберг (1982: 136). У књи жев но сти је то не у пит-
но јер до ми нант ни оквир фик ци је прет по ста вља су спен зи ју не по ве ре ња та ко 
што оне мо гу ћа ва да се пи та мо о ау тен тич но сти или уоп ште о по сто ја њу 
из во ра ко ји се на во ди (нпр., прет ход но из ре че не ре чи ка зи ва ча), бу ду ћи да 
га по кон вен ци ји при хва та мо као по сто је ћи у ак ту ел ном све ту при че. Оквир 
фик ци је (уко ли ко за не ма ри мо слу ча је ве не по у зда ног при по ве да ча или вир-
 ту ел не на ра ци је), до во љан је епи сте мо ло шки услов за ре ла ци ју иден ти те та 
два ти па го во ра о ис тој ства ри 11 (за то је про блем кон тек сту ал не дис хар мо-
ни је /не у јед на че но сти/ у књи жев но сти ма ње ак ту е лан). У фик ци ји је, пре ма 
то ме, кон цепт тач не ре про дук ци је чист кон структ и ире ле ван тан јер не ма 
ре фе рен це ко ја прет хо ди; она се ства ра, чи ном по на вља ња се ге не ри ше њен 
из вор ни иден ти тет, а не обр ну то. Уну тар та квог те о риј ског окви ра па ра-
фра зи уну тра шњег при по ве да ча при сту па се, не као сли ци пи сма, већ као 
ек фра зи сли ке пи сма, ме та пи сму, као иден ти те ту (ме та)при че.

Ис ти ца њем да ди стинк ци ја из ме ђу вер бал них и не вер бал них обје ка та 
у тер ми ни ма ре про дук ци је ни је ви ше одр жи ва,12 М. Стер нберг за кљу чу је 

10 У до след ном по би ја њу ове прет по став ке Стер нберг укљу чу је сле де ће кри те ри ју ме: 
дис тан цу (фо р мал на VS афек тив на), ми ме тич ка пу но ћа VS ди је ге тич ка по вр шност, спе ци-
фич ност (ра спон и де та љи са ње VS до вр ше ност), ре а ли стич но VS на кло ност, ди стинк тив ност 
VS хо мо ге ни за ци ја, со ци јал не кон вен ци је (1982: 124). 

11 Због то га мо же мо по во дом ти по ва го во ра у књи жев но сти го во ри ти са мо о хи по те-
тич кој ре вер зи бил но сти и ре кон струк ци ји с об зи ром на из вор, иа ко нам ми ме тич ке кон-
вен ци је на ме ћу нај ма ње три „спек тра у ни воу гра да ци је“: (ско ро) ап со лут ну ре вер зи бил ност 
у слу ча ју управ ног го во ра, де ли мич ну код не у прав ног и ми ни мал ну код на ра тив ног из ве-
шта ја (еко 2011: 70).

12 Пре ма Стер нбер гу, ре про дук ци ја у ту ђем го во ру је ви ше ва ри ја бла не го де фи ни тив-
ни ква ли тет и не тре ба да се из јед на ча ва ни са јед ним кон крет ним ти пом го во ра; бу ду ћи да, 
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да ви ше не ма по тре бе ни за ди је ге зом као пој мом за при каз не вер бал них 
са др жа ја (1982: 153). На тај на чин овај на ра то лог пре ћут но по на вља ра ни ју 
тврд њу Р. Ја коб со на: „Го то во сва ка по ет ска по ру ка је сте дис курс с не ком 
вр стом на во да, дис курс са свим оним осо бе ним, за мр ше ним про бле ми ма 
ко ји ‘го вор уну тар го во ра’ ста вља пред лин гви сте“ (1966: 313). У ко нач ни ци 
Стер нбер го ве де кон струк ци је оп ште у сво је них те о риј ских ди хо то ми ја ми-
ме зе и ди је ге зе је пред лог да се за др жи са мо тер мин ми ме за (уз атри бу те за 
ње ну ди стинк ци ју), као уни вер зал не озна ке за све на чи не го во ра и на ра тив-
ног пред ста вља ња.13

Ко ли ко год да тер ми но ло шка ре ви зи ја зву чи ра ди кал но с об зи ром на 
ду ги и ма кар и инер ци јом одр жа ван те о риј ски кон сен зус, не ма сум ње да је 
овај те о ре ти чар у пра ву ка да уме сто оп ште при хва ће не те зе да јед ну фор му 
(нпр. управ ни го вор) пра ти јед на функ ци ја (ре про дук ци ја из ре че ног), ис ти че 
од нос про теј ске ме ђу за ви сно сти из ме ђу њих: иста фор ма пред ста вља ња 
мо же има ти раз ли чи те функ ци је у раз ли чи тим кон тек сти ма, као што и разли-
чи те фор ме мо гу оба вља ти исту функ ци ју („for mal u nity in  fun cti o nal va ri ety 
and for mal va ri ety in fun cti o nal u nity“,sternberG 1982: 44). Тврд њом да „управ-
ни го вор ни је тач на ре про дук ци ја оног што је из вор но би ло ре че но, не са мо 
у сми слу ем пи риј ске чи ње ни це, већ ни у те о риј ском по гле ду“ (sternberG 
1982: 41), Стер нберг (ко ји за се бе ка же да је пред став ник кон струк ти ви зма, 
за раз ли ку од Же не то вог фор ма ли зма) се на до ве зу је на ра ни Бах ти нов увид 
у при ро ду и ре цеп ци ју ту ђег го во ра: „Ми не пер ци пи ра мо ди рект но у фор-
ма ма ди рект ног и ин ди рект ног го во ра – они су са мо уста ље ни ша бло ни пре-
но ше ња“, сма тра Бах тин (1980: 131). На гла ша ва њем „ди на мич ког од но са 
пре но ше ног и пре но се ћег го во ра“ (baHtin 1980: 132), Бах тин ће ис та ћи да 
„ин ди рект ни го вор дру га чи је ‘чу је’ ту ђи ис каз“, ар гу мен ту ју ћи то две ма 
„мо ди фи ка ци ја ма ин ди рект ног го во ра: 1) пред мет но-ана ли тич ком (пре нос 
пред ме та го во ра) и 2) вер бал но-ана ли тич ком (од но си се на го вор на свој ства 
го вор ни ка). Док се код пр ве мо ди фи ка ци је сми сао раш чла њу је на пред мет не 
мо мен те, код дру ге се сам ис каз раз ла же на вер бал но-сти ли стич ке сло је ве 
(baHtin 1980: 144‒145).

Бах ти но во ста но ви ште под у пи ре на шу прет по став ку да у па ра фра зи 
ко ја се у књи жев ном тек сту ја вља као суп сти ту ци ја или ко мен тар ци та та 
го во ра/ми сли ју на ка тре ба ви де ти та ко ђе јед ну на ра тив ну кон вен ци ју ко ја 

као ми ме тич ка функ ци ја, мо же би ти ре зул тат би ло ко је под вр сте го во р ног пред ста вља ња, 
она не за ви си то ли ко од од но са пре ма ори ги на лу, ко ли ко од на чи на уо кви ра ва ња ис ка за 
уну тар кон тек ста (1982: 153). 

13 По ла зе ћи од исте те зе да се управ ни го вор не мо же из је на чи ти са оним што је „за-
и ста би ло ре че но“, Е. Ле ирд до ла зи до истог за кључ ка, са мо у обр ну том тер ми но ло шком 
кљу чу ко ји фа во ри зу је ди је ге зу (као и ра ни је код В. Бу та): „Уза јам на за ви сност из ме ђу 
управ ног го во ра и при че је при хва тљи ва са мо на ни воу те о ри је. Управ ни го вор је та ко ђе 
јед на фор ма на ра ци је (дис кур са, С.М.М). [...] са ма прак са пред ста вља ња од ре ђу је да ли 
управ ни го вор тре ба у јед ном слу ча ју тре ти ра ти и сми слу на ра ти ва (‘фор ме’), или у дру гом 
слу ча ју као при чу (‘са др жај’,“ 1999).
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не ну ди ни ти ла жну ни ти исти ни ту, већ дру га чи ју при чу,14 про ис те клу, не из 
хо мо ни миј ске, већ из си но ни миј ске екви ва лен ци је из во ра и ње го вих вер зи ја, 
а то је, уо ста лом, и за кљу чак на ко ји нас на во ди фи гу ра тив ност као (не из-
бе жно) свој ство је зи ка са мог. Па ра фра зи ра на при ча нам оста вља мо гућ ност 
да кроз њу као дру гу при чу чи та мо ону пр ву, „из вор ну“, пру жа ју ћи нам у 
исто вре ме и пре ви ше и пре ма ло од са ме при че, о ко јој на кра ју зна мо све, 
иа ко нам је мно го то га оста ло и не ја сно и за ма гље но, не из ре ци во у не из ре-
че ном. Па ра фра за о при чи је исто вре ме но и па ра фра за у при чи и па ра фра за 
из ван при че. Оквир је то по ло шки иден ти тет ове фи гу ре, али и има нент ни 
знак ње не по сред нич ке, ин тер тек сту ал не при ро де. Њи хов уза јам ни од нос 
не сво див је на опо зи ци ју: спо ља-уну тра, ни ти се за тва ра у псе у до де тер ми-
стич ку ре ла ци ју (шта че му прет хо ди). 

По пут фи гу ра ко је су у пост мо дер ни зму до би ле ста тус ма стер тро па 
(ме та фо ра, ме то ни ми ја, си нег до ха, иро ни ја),15 и па ра фра за16 по ста је па ра диг-
ма књи жев но те о риј ског, лин гви стич ког и фи ло зоф ског про бле ма од но са 
је зи ка и са зна ња, го во ра и пи сма, зна че ња и сми сла ре чи, при том да ле ко 
пре ва зи ла зе ћи пр во бит ну спор ну ди хо то ми ју фор ме и са др жи не. Па ра докс/
ам би гви тет па ра фра зе сли чан је „оном је дин стве ном спо ју сим пли фи ка ци је 
и ам пли фи ка ци је пој ма сви“ (курЦијус1996:268). Што нас ви ше па ра фра за 
при бли жа ва при чи, то се при ча ви ше од нас уда ља ва и из ми че; бу ду ћи сво-
је вр сна ме та е лип са, ње на „се ман тич ка оп те ре ће ност“ по зи ва нас на бес крај-
но „хер ме не у тич ко до пи си ва ње“ (baGić2012:93). Па ра фра за је отуд увек 
ви шак (као до да так спрам управ ног го во ра, ци та та) и ма њак, оно што са жи-
ма њем ус кра ћу је при вид из вор но сти, не по сред но сти ка зи ва ња.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

живковић, Дра ги ша (ур.). Реч ник књи жев них тер ми на. Бе о град: Но лит, 1992.
ковачевић, Ми лош. Сти ли сти ка и гра ма ти ка стил ских фи гу ра. Бе о град: Ја сен, 

2000.
ковачевић, Ми лош. О гра ма тич ко-сти ли стич ком тер ми но-си сте му ту ђег го во ра. 

Срп ски је зик XVII (2012): 13–38.
курЦијус, Ернст Ро берт. Европ ска књи жев ност и ла тин ски сред њи век. Јо сип Ба бић 

(прев.). Бе о град: СКЗ, 1996.
радовић, Ми о драг (ур). Књи жев на ре то ри ка. Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2008.

14 За ни мљи во је да, нпр, У. Еко па ра фра зом на зи ва и не ки ума њен, до у де та ље тач но 
ре про ду ко ва ни мо дел или ма ке ту (2011: 295). 

15 Уп.: Же рар Же нет, Су же на ре то ри ка У: радовић2008: 54.
16 Као и у слу ча ју дру гих стил ских фи гу ра, и код па ра фра зе је мо гу ће ука за ти на 

ње ну екви ва лен ци ју и пре пли та ње са дру гим ре то рич ким фи гу ра ма: еу фе ми змом, ек фра-
зом, еу фо ни јом, елип сом, ан то но ма зи јом.



689

*
baHtin, Mihail. Marksizam i filozofija jezika. Beograd: Nolit, 1980.
baGić, Kre ši mir. Rječ nik stil skih fi gu ra. Za greb: Škol ska knji ga, 2012.
brooks, Cle anth. The Well Wro ught Urn, Stu di es in the Struc tu re of Po e try. San Di e go – 

New York – Lon don: A Har vest Bo ok Har co urt Bra ce & Com pany, 1947.
Cuddon, John Ant hony. The Pen guin Dic ti o nary of Li te rary Terms and Li te rary The ory. 

Pen guin Bo oks. 1992.
eko, Um ber to. Ka za ti go to vo istu stvar. Mi re la Ra do sa vlje vić i Alek san dar Le vi (prev.). 

Be o grad: Pa i dea, 2011.
Genette, Ge rard. Fic tion & Dic tion. It ha ca and Lon don: Cor nell Uni ver sity Press, 1988.
jakobson, Ro man. Lin gvi sti ka i po e ti ka. D. Per vaz, T. Be kić, V. Vu le tić, S. Ma rić, R. Bu-

gar ski (prev.). Be o grad: No lit, 1966. 
kvintilijan, Mar ko Fabijе. Obra zo va nje go vor ni ka. Pe tar Pej či no vić (prev.). Sa ra je vo: 

Ve se lin Ma sle ša, 1967.
laird, An drew. Po wers of Ex pres si on, Ex pres si ons of Po wer: Spe ech Pre sen ta tion and 

La tin Li te ra tu re. Ox ford Clas si cal Mo no graphs. Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1999.
leeCH, Je remy and M. Short. Style in fic tion: A Lin gu i stic in tro duc tion to En glish fic ti o nal 

pro se. Lon don and New York: Long man, 1981.
leiGHton, An ge la. Abo ut Abo ut: On Po e try and Pa rap hra se. Mid west Stu di es in Phi lo sophy 

33 (1) (2009): 167–176.
mCHale, Bryan. Free In di rect Di sco ur se: A sur vey of re cent ac co unts. Po e tics and The ory 

of Li te ra tu re 3 (1978): 249–288.
Platon. Dr ža va. Dr Al bin Vil har, dr Bran ko Pa vlo vić (prev.). Be o grad: De re ta, 2005.
Prins, Dže rald. Na ra to loš ki reč nik. Bra na Mi la di nov (prev.). Be o grad: Slu žbe ni gla snik, 2011. 
PHelan, Mark. The Ina de qu acy of Pa rap hra se is the Dog ma of Me tap hor. Pa ci fic Phi lo

sop hi cal Qu ar terly 91 (2010): 481–506.
sternberG, Me ir. Pro te us in Qu o ta ti on-Land: Mi me sis and the Forms of Re por ted Di sco-

ur se, Po e tics To day Vol. 3, No. 2 (Spring, 1982).
turetzky, Phi lip. Me tap hor and Pa rap hra se. Phi lo sophy and Rhe to ric 21 (3) (1988): 205–219.

Snežana M. Milosavljević Milić

LINGUOSTYLISTIC AND NARRATOLOGICAL ASPECTS  
OF PARAPHRASE

S u m m a r y

The paper questions the justifiability of a literary theoretical actualization of par-
aphrase, the figure that contemporary theories of alterity and poststructuralist paradigm 
have made an unnecessary and anachronous sign of referential delusion. A remnant of 
a rhetorical understanding of paraphrase which implies a synonymy of words and thoughts, 
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as well as a general possibility that two texts have the same meaning, which is confirmed 
by the definitions of this figure in contemporary lexicographic publications, burdens the 
paraphrase in the present time of postdeconstruction. In translatological and linguistic 
theories paraphrase is connected to the concepts of “reformulation” of Roman Jakobson 
and “interpretant” by C. S Peirce. In contemporary linguostylistic research paraphrase 
is studied primarily in the context of the theory of metaphor as a living discourse of discus-
sion, which is traced back to the judgment of the “heresy of paraphrase” in the poetry of 
C. Brooks. A larger potential for the theoretical description of paraphrase and its role in 
the context of literary scientific research is found in postclassical narratology and rep-
resentology, which are based on Bakhtin’s theory of Other’s speech as “speech within 
speech, utterance within utterance, but simultaneously speech about speech and utterance 
about utterance” (1980: 128). Pointing to the “delusion of direct speech” in Genette’s 
taxonomies, M. Sternberg interprets the negative consequences of adopting Plato’s dis-
tinction between mimesis and diegesis, which are reflected in the fusion of formal and 
representational criteria. According to Sternberg, any form of transferred discourse is 
just a symptom of an endless approximation and distancing from the original and the 
only equivalence that traditional mimesis can rely on is the “equivalence of homonymy” 
(1982: 133). Bakhtin’s view that direct speech also sees someone else’s utterance differently 
supports our presupposition that in the paraphrase that occurs in a literary text as a 
substitution or a comment on the quote of a protagonist’s speech/thought we should also 
see another narrative convention, a different story originating from a simultaneous extension 
and contraction of sense as an ambiguous characteristic of paraphrase. This is partly a 
conclusion that leads towards figurativity as an (inevitable) quality of language itself.

Де парт ман за ср би сти ку
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Уни вер зи тет у Ни шу
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Др Алек сан дра М. Ла зић-Га ври ло вић

МИ ЛОШ ЦР ЊАН СКИ: У ПО ТРА ЗИ ЗА ТАЈ НОМ АЛ БРЕХ ТА ДИ РЕ РА.  
ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НО И ФА МИ ЛИ ЈАР НО НЕ СВЕ СНО КАО  

ПО ЛА ЗНА ОСНО ВА ЗА ТУ МА ЧЕ ЊЕ УМЕТ НИЧ КОГ ДЕ ЛА

У пр вим де це ни ја ма XX ве ка, у ери про до ра „мо дер них“, „уну-
тра шњих“ при сту па умет нич ком тек сту, за го вор ник ино ва ци ја у 
књи жев но сти, Ми лош Цр њан ски, остао је при вр жен „тра ди ци о нал-
ном“ ту ма че њу књи жев ног де ла. Број ни су при ме ри ко ји ука зу ју 
на то, да су биогрaфско, а пре све га ана ли тич ко-пси хо ло шко ис тра-
жи ва ње ве ли ком при влач ном сна гом де ло ва ли не са мо на ње го ву 
има ги на ци ју и пи са ње, већ и на ње го ву књи жев ну ре цеп ци ју. Радо ви 
Сиг мун да Фрој да и Јун го ва ана ли тич ка пси хо ло ги ја не сум њи во 
су му по ну ди ли од го во ре на пи та ња по ре кла ства ра лач ке енер гије, 
пси хо ло шке мо ти ва ци је ли ко ва, као и при ро де и сми сла по је ди них 
мо ти ва. Ме ђу тим, у на чи ну на ко ји Цр њан ски при ла зи тим фе но-
ме ни ма, ин те ре сант на је по ду дар ност са те о ри јом и ме то да ма шик-
зал-ана ли зе Ле о пол да Сон ди ја. Есеј Тај на Ал брех та Ди ре ра по твр-
ђу је још јед ном да Цр њан ски про бле ми ма умет но сти при сту па из 
јед не ши ре, све о бу хват не, ду хов не пер спек ти ве, ко ја ујед но омогу-
ћа ва ду бљу спо зна ју не ких оп штих и трај них по ја ва људ ске приро-
де и чо ве ко вог по сто ја ња.

Кључ не ре чи: Ми лош Цр њан ски, Ал брехт Ди рер, умет нич ко 
де ло, ме лан хо ли ја, пси хо ло шки при ступ књи жев но сти, фа ми ли-
јар но не све сно.

По зна то је да је у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та Ми лош Цр њан ски 
два пу та слу жбе но бо ра вио у Не мач кој, нај пре као ата ше за кул ту ру при 
по слан ству Кра ље ви не Ју го сла ви је, а по том, не ко ли ко го ди на ка сни је, у 
свој ству до пи сни ка Цен трал ног прес би роа. То ком пр вог, ре ла тив но крат ког 
бо рав ка у Бер ли ну, не сум њи во јед не од нај ве ћих и нај у збу дљи ви јих европ-
ских пре сто ни ца то га вре ме на, Цр њан ски је на пи сао низ пу то пи са и есе ја, 
ко је је као це ло ви то из да ње об ја вио 1931. го ди не под на сло вом Књи га о Не
мач кој. 
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По оби му нај ве ћи и ујед но нај зна чај ни ји текст у Књи зи о Не мач кој, есеј 
Ирис Бер ли на, пру жа све о бу хват ну сли ку и про дор ну дру штве но-по ли тич-
ку ана ли зу Не мач ке из вре ме на из ме ђу два ра та. Бер лин ске го ди не Ми ло ша 
Цр њан ског, по ред по ли тич ких пре ви ра ња и из ра зи те при вред не екс пан зи-
је, укљу чу ју и нај бур ни је исто риј ске тре нут ке Вај мар ске ре пу бли ке, ко ја је 
у то вре ме би ла глав ни ге не ра тор ин те лек ту ал них и умет нич ких но ви на у 
Сред њој Евро пи. 

Ирис Бер ли на пред ста вљао је сво је вр сну ли те рар ну про во ка ци ју; то је 
пре све га оп се жна и са оби љем кул тур но-исто риј ских, по ли тич ких и анег-
дот ских по је ди но сти ис при по ве да на, сли ко ви та при ча о јед ном вре ме ну 
идеј них и иде о ло шких пре ви ра ња у Не мач кој, о вре ме ну у ко ме је и из ко га 
је про и за шла не са мо но ва по ли тич ка и еко ном ска ми сао не го и мо дер на 
ли ков на и књи жев на умет ност. Вр сном по сма тра чу и ана ли ти ча ру Цр њан-
ском по шло је за ру ком да дух јед ног на ро да при ка же у свој ње го вој ра зно-
ли ко сти и бо гат ству и ти ме об у хва ти све ње го ве аспек те.

Бер лин, уза вре ла ме тро по ла, у ко јој се нај жи во пи сни је огле да при ро да 
не мач ког мен та ли те та, ње го вог на прет ка, мо ћи и си ле, та шти не и про ла-
зно сти и свих дру гих пи та ња ис пи са них у фор ми ра ди кал них су прот но сти, 
пред ста вљен је у екс пре си о ни стич ком ма ни ру као ју нак но ве дра ме жи вље-
ња. Из не на ђен но вим аме ри ка ни зи ра ним из гле дом Не мач ке, пре све га ње не 
пре сто ни це, ме тро по ле „што не жу ди за про шло шћу, већ за бу дућ но шћу“ 
(Цр њан ски VI, 1966: 212), ње ним „хи пер мо дер ним устрој ством“ и кул том 
бр зи не, Цр њан ски и по ред пре по зна ва ња „мо дер не по е тич но сти“ и „но ве 
ро ман ти ке“ ипак оста је ре зер ви сан пре ма све му што је без ду ше, од већ по-
слов но, по вр шно и ли ше но ср ца, пре ма свим ла жи ма и ма ска ма са вре ме ног 
не мач ког дру штва.

Као нај у пе ча тљи ви ји при мер де ста би ли за ци је у са вре ме ном не мач ком 
дру штву Цр њан ски узи ма бер лин ску по ро ди цу. Ана ли зи ра ју ћи је ка ко са 
по зи ци ја ан тро по ло ги је та ко и са по зи ци ја ети ке, ау тор кон ста ту је да по ро-
ди ца као те мељ на дру штве на ин сти ту ци ја са свим сво јим вр ли на ма и мана-
ма још увек по сто ји, али у бит но из ме ње ном, де ге не ри са ном об ли ку. Од го-
вор ним за та кво ста ње сма тра пре све га еман ци па ци ју, ко ја је же ни до не ла 
еко ном ску јед на кост са му шкар цем и број на дру га пра ва, али и пре ве ли ке 
сек су ал не сло бо де.

Цр њан ски у тим тре ну ци ма по ка зу је жал за ста рим вре ме ни ма, за „до-
брим и мир ним Нем ци ма“ из ју жних про вин ци ја, ста ре кул ту ре и про шло-
сти не мач ке. Мо дер ној, аме ри ка ни зова ној сли ци Не мач ке оли че ној у ње ном 
глав ном гра ду, са вре ме ном Ва ви ло ну, он кон тра сти ра гра до ве ју жне Не мач-
ке, у ко ји ма се на сва ком ко ра ку на зи ре па ти на ве ли чан стве не про шло сти, 
при су ство тра ди ци о нал них вред но сти и ро ман ти чар ска сли ка не мач ке ду-
хов но сти и кул ту ре.

Сви не мач ки гра до ви за Цр њан ског има ју по себ ну сиг на ту ру, сви они 
пред ста вља ју жи во пи сне суд би не њи хо вог нaстајања, ру ше ња и ре кон стру-
и са ња у кон тек сту сме на ци ви ли за ци ја, исто риј ских, дру штве них и кул-



693

тур них зби ва ња по ве за них са по ли тич ком суд би ном зе мље. Ме ђу пу то писи-
ма из ра зних не мач ких гра до ва, по себ но ме сто за у зи ма есеј Тај на Ал брех та 
Ди ре ра, у ко јем се ау тор бит но уда ља ва од пу то пи сне ори јен та ци је.

Иа ко је не по сре дан по вод за на ста нак тек ста, штам па ног нај пре у на-
став ци ма 1928. го ди не у Срп ском књи жев ном гла сни ку, би ла по се та јед ном 
од нај ста ри јих гра до ва Не мач ке, Нир нбер гу, где су, као и ши ром Не мач ке 
по во дом че ти ри сто те го ди шњи це смр ти ве ли ког ре не сан сног мај сто ра упри-
ли че не број не из ло жбе и ма ни фе ста ци је, чи ни се да је пи шче ву ин спи ра-
ци ју у овом слу ча ју про бу ди ло не што са свим дру го. 

По сма тра ју ћи из ло же на де ла ре не сан сног мај сто ра, Цр њан ски, ка ко 
при ме ћу је Ни ко ла Ми ло ше вић, „по ла зи од очи глед не раз ли ке из ме ђу Дире-
ро вих кон вен ци о нал них, ба нал них оства ре ња и оних ње го вих ма ло број них 
де ла ’не сно сне ле по те‘, што их је овај умет ник, с вре ме на на вре ме, ства рао. 
Та раз ли ка не мо же се, сма тра пи сац, об ја сни ти са мо оном ола ко и че сто из-
ри ца ном опа ском да ’сва ки, и нај ве ћи умет ник, има уз не пре кид ни ток свог, 
сва ка ко зна чај ног, ра да, све га не ко ли ко мо ме на та не про ла зне ва жно сти‘“ 
(милошевић 1966: 48). По ми шље њу Цр њан ског, за кљу чу је Ми ло ше вић, 
„’кри је се ту не што мно го та јан стве ни је и ду бље у чи ње ни ци да је Ди рер 
це ло га жи во та сли као, бе сми сле но, ка ко ни је же лео, а ка ко су га окол но сти 
(не са мо спо ља шње) при си ља ва ле‘“ (милошевић 1966: 49). 

Као до бар по зна ва лац умет но сти, Цр њан ски ис пр ва ни је био оду ше вљен 
Ди ре ро вим сли кар ством, али ће ка сни је при зна ти: „Ипак пу ту ју ћи да ље, 
Ауг сбур гу, са мо сам не вољ но узи мао у ру ку књи гу ње го вих, лич них за пи са; 
ни сам ни слу тио ко ли ко ће ми тај не мач ки мај стор уз не ми ри ти дух, доц ни је, 
на том пу ту, кроз хлад но, не мач ко про ле ће“ (Црњански 1931: 160). По сма тра-
ју ћи ње го ва де ла, на ро чи то ау то пор тре те, Цр њан ски уо ча ва из ве сну естет ску 
не до след ност у ње го вом ства ра ла штву, за ко ју ве ру је да је од раз ду шев ног 
не скла да, од ре ђе не не пре по зна те цр те Ди ре ро ве лич но сти, ду бо ко скри ве-
не иза ње го вог по зна тог „јав ног иден ти те та“: „По на вља се, да је цр тао оштро 
и чи сто, као зла та ри, а да је сли као про сто и скром но, тан ком, ту пом по вр ши-
ном бо ја, по на чи ну сво је фра нач ке око ли не. Но, не пи та се: от куд оно ли ко 
чуд но ва то га, у тим сли ка ма о са мо ме се би“ (Црњански 1931: 182).

Од лу чан да про ник не у „тај ну“ ре не сан сног умет ни ка, Цр њан ски по-
мо ћу раз ли чи тих ори ги нал них из во ра, по ро дич не хро ни ке, днев нич ких 
за пи са и пи са ма ве ли ког мај сто ра, нај пре по ку ша ва да утвр ди по ре кло Ди-
ре ро вих ро ди те ља, да са гле да и ана ли зи ра по ро дич не од но се, а по том и 
зна чај не мо мен те из ње го вог жи во та. Ме ђу тим, ови ау тен тич ни до ку мен ти 
не ће му по слу жи ти са мо као из вор тра же них ин фор ма ци ја; по је ди не њи хо-
ве од лом ке Цр њан ски ће до слов но ин те гри са ти у вла сти ти текст и ти ме 
ус по ста ви ти спе ци фич ну ин тер тек сту ал ну, по ет ски функнкци о нал ну ве зу 
из ме ђу свог и тек сто ва на ста лих пре ви ше од че ти ри сто ти не го ди на. Про-
ми шље ним ода би ром до га ђа ја из Ди ре ро вог жи во та, кроз спој исто риј ских 
чи ње ни ца и фик ци је, Цр њан ски не са мо да чи та о ца уво ди у ин тим ни свет 
ре не сан сног умет ни ка, су ге ри шу ћи му да је јед на од кључ них цр та ње го ве 
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лич но сти ме лан хо ли ја, већ му ти ме ујед но раз от кри ва и мно го то га о се би, 
о соп стве ним афи ни те ти ма, ка рак те ру и сен зи бил но сти. Као и на број ним 
дру гим ме сти ма, у есе ји ма (нпр. о Фло бе ру), за тим у па са жи ма по све ће ним 
Кјер ке го ру, Стринд бер гу и Иб зе ну из по зног де ла Код Хи пер бо ре ја ца (1966) 
или у не до вр ше ној Књи зи о Ми ке лан ђе лу, Цр њан ски и ов де ва ри ра исту, 
мо гло би се ре ћи оп се сив ну те му – тај ну, ко ју на слу ћу је у скри ве ним де ло-
ви ма лич но сти и би о гра фи ја ма ве ли ка на из про шло сти, а ко ја се, у ма њој 
или ве ћој ме ри, ис по ља ва у њи хо вом ства ра ла штву.

Док у увод ном де лу ре пор та жним то ном из ве шта ва о ма ни фе ста ци ја-
ма ко ји ма је при су ство вао, Цр њан ски у на став ку, по ре ђе њем пу то ва ња по 
Не мач кој са ра ни јим од ла ском у Ита ли ју (ка да се 1921. обе ле жа ва ла шестсто-
та го ди шњи ца смр ти Дан теа Али ги је ри ја), не са мо да у при по ве да ње уво ди 
су бјек тив ни мо ме нат, већ ујед но ус по ста вља функ ци о нал ну опо зи ци ју Се-
вер/Ју г ко ју про ми шље но ва ри ра на ви ше ме ста у Књи зи о Не мач кој. Су прот-
ста вља њем Ди ре ра Дан теу, опи сом пре де ла, вре мен ских при ли ка, ат мосфе-
ре и ли те ра ту ре ко ју чи та, али и све сном упо тре бом од ре ђе них сте ре о ти па, 
Цр њан ски ефект но кон тра сти ра две кул ту ре ‒ гер ман ску и ро ман ску. 

Пре ко Ди ре ро вих сли ка и ње го вих за пи са ко је по вре ме но до слов но 
пре но си, Цр њан ски по сте пе но от кри ва сво ју ду хов ну по ве за ност са ре не-
сан сним мај сто ром и ти ме у свој дис курс уво ди још јед ну па ра лел ну, ду бљу, 
по све су бјек тив ну ра ван. Чи та ју ћи по ро дич ну хро ни ку и пи сма Ди ре ро ва, 
ис по ста ви ће се да осно ву овог „из бо ра по срод но сти“ не чи не са мо од ре ђе-
не би о граф ске по ду дар но сти (пре зи ме до би је но по ме сту из ког по ти че, 
пу то ва ња и стран ство ва ња или при мо ра ност да се та ле нат „ра си па“ услед 
фи нан сиј ских те шко ћа), већ пре све га „уза лу дан је дан жи вот (као и наш), 
из ко га ви ди мо да је хтео иза ћи, у ко ме је кри ју ћи и при та је но хтео да из вр ши 
са свим дру га де ла, не го она ко ја је из вр шио“ (Црњански 1931: 203). Чи ни се 
да је упра во тај кључ ни мо ме нат пре по зна ва ња, ко ји Ни ко ла Ми ло ше вић 
иден ти фи ку је као „уни вер зал ну тра ге ди ју умет ни ка“, Цр њан ског ин спи-
ри сао да на пи ше овај не сва ки да шњи есеј:

„Ис пи ту ју ћи Ди ре ро во сли кар ство Цр њан ски нам по ка зу је ка ко се, 
под при ви дом на ци о нал них, умет нич ких и лич них спе ци фич но сти сли ка-
ре вих, од и гра ва јед на уни вер зал на дра ма. То осци ли ра ње из ме ђу кон вен-
ци о нал ног и из у зет ног, та фа тал на и та јан стве на не моћ да се ре а ли зу ју нај-
ин тим ни ји и нај дра го це ни ји пла но ви, ни је не ка осо бе ност са мо Ди ре ро вог 
жи во та. ’Ми смо у тој про ла зно сти ве за ни, пи ше Цр њан ски, за ско ро исте 
узро ке и окол но сти ко је чи не Ди ре ра та јан стве ним и уза луд ним‘. У по себ ној, 
лич ној тра ге ди ји ве ли ког не мач ког сли ка ра огле да се јед на уни вер зал на 
тра ге ди ја чи ји је рас плет и ис ход уза луд ност чо ве ко ва. И есеј под на сло вом 
Тај на Ал брех та Ди ре ра као да је пи сан оном истом ру ком пред чи јим се 
по кре том бр да и ре ке пре тва ра ју у прах“ (милошевић 1966: 49).

Под стак нут тим нео бич ним до жи вља јем, Цр њан ски „тај ну“ Ди ре ро ву, 
за ко ју на слу ћу је да се кри је у ње го вој ме лан хо лич ној при ро ди, нај пре тра-
жи у по ре клу ње го ве по ро ди це: „Крв не мач ка, гу ста, фра нач ка, то ли ких 
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до та да шњих ани мал них жи во та, те кла је са јед не стра не, са дру ге је до ла зио 
чо век сло вач ког ли ка, до шљак из да ле ког се ла, из се љач ке ка пи је, ко ју је син, 
све сно, по ди гао по сле у грб хе рал дич ки, под ма лог, мле тач ког црн ца. [...] Ко-
ли ка, да кле, та јан стве ност у том по ре клу“ (Црњански 1931: 188).

Ди ре ро во де тињ ство и мла дост обе ле же ни оче вим си ро ма штвом и 
мај чи ном по бо жно шћу, му ко трп ним из у ча ва њем за на та, лу та њи ма и стран-
ство ва њи ма, стреп њом за ма те ри јал ну си гур ност, бра ком без љу ба ви, по-
ти сну тим осе ћа њи ма и на го ни ма, Цр њан ском ће по слу жи ти да ство ри соп-
стве ну сли ку о ре не сан сном умет ни ку и на чи ни ње гов пси хо ло шки про фил: 
„Два де сет и шест му је тек го ди на, [...] па се већ осе ћа да има не ку тај ну, 
ко ја му, као ср це кр вљу те ло, об ли ва ми ром ду шу (Црњански 1931: 189). Свест 
о про ла зно сти и уза луд но сти све га, ко ју код Ди ре ра на слу ћу је, ње го ва чул-
на се та и уз др жа на страст узрок су ду шев ног не ми ра, трај не уса мље но сти 
и по ти ште но сти ко ја не ми нов но ре зул ти ра ме лан хо лич ним пре бо ји ма ду ше: 
„Та јан стве не раз ло ге сво јих не у спе ха, од у ста ја ња од сво јих на ме ра, Ди рер 
ни је ре као. Да ли је то би ла ме лан хо ли ја, бо лест ње го ва, или пре зи ра ње 
жи во та и око ли не, не зна мо“ (Црњански 1931: 210). Та на ро чи та сен зи бил ност 
би ла је за Цр њан ског, све сног вла сти тог ме лан хо лич ног рас по ло же ња („а 
по сле ди ца то га је, код ме не, не ка ме лан хо ли ја, ко ја је не до стој на чо ве ка на-
шег вре ме на“ (Црњански VI II, 1966: 260)) мо жда пре су дан еле мент пре по-
зна ва ња и до жи вља ја по ве за но сти са ли ков ним умет ни ком из јед ног са свим 
дру гог вре ме на и про сто ра.

Код Цр њан ског, као и код то ли ких ори ги нал них ства ра ла ца из про шло-
сти, ме лан хо ли ја је знак ду шев ног плем ства, не при ла го ђе но сти, не ус кла-
ђе но сти от ме не ду ше, ко ју ка рак те ри шу по ти ште ност, осе ћа ње пра зни не и 
бе сми сла, оту ђе ност и нео д ре ђе на се та. Док се овај по јам по пу лар но нај че шће 
ко ри стио као си но ним за ту жно рас по ло же ње без кон крет ног по во да, за ма ло-
ду шност про и за шлу из до ко ли це, Цр њан ски је не сум њи во био све стан ње го вог 
ду бљег зна че ња, као и да је ме лан хо ли ја, ви ше не го и јед но дру го ду шев но 
ста ње, угра ђе на у кул ту ру за пад не ци ви ли за ци је још од ан тич ких вре ме на.

По зна то је да је још Хи по крат уо чо да ме лан хо ли ја или „цр на жуч“ на 
не ки за го не тан на чин чо ве ка чи ни ум ни јим. При ме тив ши да су ме лан хо лич-
ни по је дин ци исто вре ме но и из у зет ни ми сли о ци, из ван ред ни у фи ло зо фи-
ји, по ли ти ци и по е зи ји, Ари сто тел је до при нео уве ре њу да је овај „ду шев ни 
по ре ме ћај“ ујед но и при ви ле ги ја ода бра них. Док је у сред њем ве ку ме лан-
хо ли ја би ла пре те жно не га тив но од ре ђе на и до во ђе на у ве зу са љу бав ном 
пат њом, у до ба ре не сан се по но во ожи вља ва ан тич ка те за о ин те лек ту ал ној 
и кре а тив ној над мо ћи ме лан хо ли ка. За па ра диг му ове тврд ње мо же се узе ти 
ком плек сна сим бо ли ка чу ве не Ди ре ро ве гра фи ке Ме лан хо ли ја 1, ко ју исто-
ри чар умет но сти Ер вин Па ноф ски сма тра из ра зом „умет нич ке ме лан хо ли је“ 
(me lan co lia ar ti fi ci a lis), а ко ја, са ма по се би, ну жно не озна ча ва ма ло ду шност, 
већ гра нич но ду шев но ста ње, осо бе ну од ли ку ге ни ја и из вор ње го ве кре а-
тив но сти. Све стан соп стве ног ме лан хо лич ног ка рак те ра, Ди рер је, ка ко 
твр ди Па ноф ски, ње ним пер со ни фи ко ва ним при ка зом же лео да на гла си 



696

њен кре а тив ни по тен ци јал, али и да ујед но упо зо ри на при та је ну опа сност 
ко ја од та квог ду шев ног ста ња пре ти.

Ши рок ди ја па зон об лич ја ме лан хо ли је го во ри о ње ној тај но ви то сти и 
не у хва тљи во сти, а као та ква, она је би ла трај ни пред мет ин те ре со ва ња Ми-
ло ша Цр њан ског, бит на од ли ка ње го вог књи жев ног де ла, али и еле ме нат иден-
ти фи ка ци је са дру гим ства ра о ци ма. Ме лан хо ли ја та ко по ста је мит, ме та-
фо ра, пу то ва ње по соп стве ном све ту, „не ки там ни на гон ства ра ња да би се, 
по тму лим ужа сом, одр жа ла дво стру кост ви дљи вог и не ви дљи вог“ (Црњан-
ски 1931: 173), сен ка ко ја умет ни ка не пре ста но пра ти и ујед но га на дах њу је.

Ве ли ка ера пси хо а на ли зе и кул тур не ан тро по ло ги је с по чет ка 20. ве ка 
по ста ви ла је пред пи сце, па и Цр њан ског, пи та ње по ре кла има ги на ци је, 
књи жев них те ма и мо ти ва, пи та ње уде ла под све сних на го на, али и пи та ње 
ам би ва лент ног од но са пре ма мај ци ко ји на ста је упра во кроз ње ну пре на гла-
ше ну уло гу у скри ве ном ме ха ни зму и ства ра лач ким тво ре ви на ма пе снич ког 
ума. Оглед о Ми ке лан ђе лу ко ји је по ре чи ма Пре дра га Па ла ве стре, пи сао 
осам го ди на као ис по вест или „ау то би о гра фи ју о дру ги ма“ (Палавестра 
2008: 285) от кри ва у та јан стве ном све тлу „ми ке лан ђе ло ве ма те ре“, ма ло кри-
ти ке и мно го Цр њан ског (Палавестра 2008: 285).

Иа ко се на по је ди ним ме сти ма огра ђи вао од пси хо а на ли зе, Цр њан ски 
је не сум њи во по ла зио од под све сног, од основ ног по кре тач ког на го на, еро-
са, ко ме је го то во увек по пра ви лу су проствљен сна жан етос: „Ди рер ко ји 
је она ко бе смрт но гле дао у огле да лу се бе, ’жар ки и стро ги‘, имао је са оним 
по зна тим, нир нбер шким, хва ље ним исто та ко ма ло ве за као и ње го ва сен-
ка. (Не го је по сто јао је дан Ди рер, стра стан, са пре ћу та ним до жи вља ји ма, 
не из вр ше ним на ме ра ма, тај но ис пу ње ним жу ди ма, о ко ме се ско ро ни шта 
не зна, а ко ји, овим по во дом хо ће мо да се на слу ти)“ (Црњански 1933: 203). 

По ра жа ва ју ћа спо зна ја о сна зи еро са уоч љи ва је на мно гим ме сти ма у 
дис кур су Ми ло ша Цр њан ског, не рет ко кроз по ве зи ва ње сек су ал но сти са 
не чим од бој ним или не при хва тљи вим, са не чим што ба ца сен ку на уз ви ше-
ност љу бав ног чи на. При ме ра за то има не ма ло, од ди рект них из ја ва још у 
Днев ни ку о Чар но је ви ћу „Па шта ћеш, око то га се окре ће свет“ (Црњански 
1984: 38), па све до оне, сва ка ко нај ек спли цит ни је фор му ли са не у Ро ма ну о 
Лон до ну “Sex is the ro ot of everything”, са ко јом се Рје пин на дра ма ти чан 
на чин су о ча ва и ко ја се у том тре нут ку пре тва ра у оп се сив ну ми сао, у ко јој 
Ми ло Лом пар ви ди ис по ља ва ње си ле Не ча сти вог.

Ова оп се сив на ми сао при сут на је и у пу то пи си ма по пут Ири са Бер ли
на, где, иа ко се ма три це по не где за ме њу ју или пре та па ју, из све та без о се-
ћај них мај ки, раз у зда них удо ви ца и рас пу ште ни ца, по ср ну лих блуд ни ца и 
ле збеј ки го то во увек зра чи не што стра но, за стра шу ју ће и де мон ско. Ли ко ви 
же на, уо чио је већ Ни ко ла Ми ло ше вић, сли ка ни су код Цр њан ског нај че шће 
као плит ки и три ви јал ни, чул ни на јеф тин на чин или чак амо рал ни. Жен ски 
ли ко ви, ко ји су на су прот ови ма оба ви је ни не ком ма гло ви том уз ви ше но шћу, 
ду хов ном ле по том и чи сто том, по пра ви лу су не у хва тљи ви и не до сти жни 
ју на ци ма Цр њан ско вих ро ма на, чи ме се ујед но су ге ри ше нео ствар љи вост 
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тежњe за љу ба вљу, за јед ним бо љим све том, што за по сле ди цу има гу би так 
илу зи ја и сми сла по сто ја ња. 

Иа ко је до жи вљај оту ђе но сти са вре ме ног чо ве ка и бе сми сла по сто ја ња 
био у фо ку су ка ко Фрој до вих та ко и Јун го вих ис тра жи ва ња, по зна то је да 
глав ни раз лог за њи хов раз лаз тре ба тра жи ти упра во у Фрој до вом уве ре њу 
да се го то во свим пси хич ким по ре ме ћа ји ма узрок мо же на ћи у по ти сну тој 
сек су ал но сти. Ми сти ци зму и па ра пси хо ло ги ји на кло њен Јунг усме рио је 
сво ју па жњу пре вас ход но на про у ча ва ње ко лек тив ног не све сног, те су та ко 
и Фројд и Јунг пре не брег ну ли по сто ја ње и зна чај „тре ћег сло ја“, тзв. фа ми-
ли јар ног не све сног, ко ји уз ин ди ви ду ла но и ко лек тив но не све сно чи ни не-
за о би ла зан и рав но пра ван део ду бин ске пси хо ло ги је. Те о ри ја фа ми ли јар ног 
не све сног ма ђар ског пси хи ја тра Ле о пол да Сон ди ја (1893‒1986) – шик зал- 
-ана ли за (Schic ksal sa nalyse) ко ја се пр ви пут ја вља 1937. го ди не,1 пред ста вља 
сво је вр сну спо ну из ме ђу Фрој до ве пси хо а на ли зе, од но сно ин ди ви ду ал ног 
не све сног (под све сног) и Јун го ве ар хе-ана ли зе или ко лек тив ног не све сног. 
От кри ћем фа ми ли јар ног не све сног, Сон ди је у ду бин ску пси хо ло ги ју увео 
но ву ди мен зи ју и до пу нио круг ње ног ис тра жи ва ња, чи ме су ду бин ско-пси-
хо ло шки фе но ме ни до би ли свој пра ви и пот пу ни сми сао.

Шик зал-ана ли за се ба ви ана ли зом пре да ка, ко ји у по том ци ма на ста-
вља ју да жи ве у об ли ку ла тент них ре це сив них ге на и не све сно де тер ми ни шу 
од ре ђе не сег мен те њи хо вих жи во та као што су из бор љу бав ног и брач ног 
парт не ра, при ја те ља, иде а ла, про фе си је, па чак и бо ле сти и смр ти, упра вља-
ју ћи на тај на чин њи хо вом суд би ном. При то ме се мо ра на по ме ну ти да је, ма 
ко ли ко зву чао ми стич но, по јам „суд би на“ код Сон ди ја схва ћен ис кљу чи во 
као ме ди цин ски и ду бин ско-пси хо ло шки фе но мен. 

На осно ву ем пи риј ских чи ње ни ца из екс пе ри мен тал не ге не ти ке, ана-
ли зом ве ли ког бро ја ге не а ло шких ста ба ла ка ко здра вих та ко и обо ле лих 
ис пи та ни ка, Сон ди је ег закт ним ме то да ма ус пео да до ка же по сто ја ње до 
та да не по зна те обла сти, ко ју је на звао фа ми ли јар но не све сно. Овај ду бин ски 
слој пред мет је про у ча ва ња шик зал-ана ли зе, чи ји се основ ни за да так са сто-
ји у „ра све тља ва њу ак тив но сти ла тент них ре це сив них ге на пу тем ко јих 
ла тент но на сле ђе успе ва да се за о би ла зним пу тем ис по љи у ви ду не све сног 
де ло ва ња по ро дич них на след них фак то ра ко ји чи не фа ми ли јар но не све сно. 
Пре ма схва та њу шик зал-ана ли зе, по ти сну ти са др жа ји фа ми ли јар ног не све-

1 Иде ју о фа ми ли јар ном не све сном од но сно о де ло ва њу ла тент них ре це сив них ге на, 
Сон ди је по чео да раз ра ђу је од 1911. го ди не. Чи та ју ћи До сто јев ског, ње го ве ро ма не Зло чин 
и ка зна и Бра ћа Ка ра ма зо ви, за пи тао се о по ре клу пи шче ве скло но сти да за ју на ке сво јих 
де ла би ра уби це. Та да је раз вио вла сти ту те о ри ју, по ко јој је До сто јев ски „мо гао и мо рао у 
сво јим де ли ма да при ка зу је пси хич ки жи вот уби ца, јер је у скри ве ном об ли ку, у свом фа ми-
ли јар ном на сле ђу, но сио уби цу у се би, та ко да је у ства ра лач ком ра ду спон та но и не све сно 
про јек то вао ла тент не уби лач ке им пул се у пси ху сво јих ју на ка, јер је и он сам био ’ла тент ни 
уби ца‘. Ка ко се Фрој дов рад До сто јев ски и оце у би ство по ја вљу је тек се дам на ест го ди на 
ка сни је (1928), ис кљу че на је мо гућ ност да је на по ја ву ове Сон ди је ве иде је мо гао ути ца ти 
Фројд“ (настасић 2013:16).
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сног мо гу се ма ни фе сто ва ти исто као са др жа ји ин ди ви ду ал ног не све сног 
– у об ли ку симп то ма. Фрој до во уче ње о по ти ски ва њу ва жи у пот пу но сти 
и за фа ми ли јар но не све сно; на и ме, по ти сну ти ре це сив ни ге ни, као на при-
мер ши зо фре ни ја, ме лан хо ли ја, ма ни ја, епи леп си ја итд, ко ји се још ни ка да 
ни су по ја ви ли у све сти, мо гу, као и ин ди ви ду ал но по ти сну ти са др жа ји, 
ство ри ти не у рот ске и пси хо тич не сли ке“ (настовић 2013: 20).

Имајући у виду на који начин Милош Црњански приступа анализи по-
јединих личности из прошлости чије биографије настоји да реконструише, 
као и образац по којем саздаје своје књижевне ликове, лако се да уочити ње-
гова склоност психоаналитичком тумачењу и методама аналитичке психоло-
гије. Полазећи готово увек од порекла и генетике, Црњански затим анализи-
ра остале, са аспекта аналитичке психологије релевантне чиниоце који су 
мо гли оставити трага на формирање личности, на њихов комплексни душев-
ни живот и уметничку имагинацију.

Иа ко је на по је ди ним ме сти ма сво је чи та о це уве ра вао да, ка ко би се 
про ни кло у тај не тек ста, ни је по треб но ле жа ти на пси хи ја триј ском ка на бе-
ту или во ди ти бес ко нач не раз го во ре у ана ли тич ким се ан са ма, шта ви ше, 
„ни је по треб но би ти пси хо па то лог, или Фројд“, (Црњански VI II 1966:233) 
упра во је сто га ва жни ји и за раз у ме ва ње ње го вог има ги на тив ног је згра 
пло до но сни ји увид, да је и сам био склон та квој вр сти екс пе ри мен та. 

Мо жда нај у пе ча тљи ви ји при мер ова квог по ступ ка пред ста вља раз го вор 
на ра то ра и мла дог ди пло ма те Тор сте на Ро сли на у Хи пер бо реј ци ма, у ко јем 
Шве ђа нин за у зи ма по зи ци ју сар ка стич ног оспо ра ва ња и ома ло ва жа ва ња 
упра во оних вред но сти и ар гу ме на та до ко јих је Цр њан ском по себ но ста ло. 
Но, убр зо ће се по ка за ти да у те за ма и осе ћа њи ма швед ског са го вор ни ка 
по сто је од ре ђе не не у рал гич не тач ке, због че га ће је дан од ре зул та та рас пра-
ве би ти раз от кри ва ње дис функ ци о нал них по ро дич них од но са и по ти сну тих 
пси хич ких тра у ма из ко јих су та осе ћа ња про и за шла. Ана ли зом дру гих 
лич но сти на ра тор ће на по сре дан на чин на ве сти Ро сли на да се „раз го ли ти“, 
да от кри је свој не све сни од нос пре ма вла сти тој по ро дич ној про бле ма ти ци, 
чи ме ће се по твр ди ти сум ња Цр њан ског да ње гов са го вор ник са мо не ве што 
скри ва „сле пе мр ље“ у сво јој би о гра фи ји. Да, ду бо ко у се би, по пут Ди ре ра или 
Ми ке лан ђе ла, за пре та но, кри је „не ку бол ну тај ну“ (Црњански VI II, 1966: 360): 

„Тор стен Ро слин је из ари сто крат ске по ро ди це. Ње гов отац је ба рон. 
Има ван брач ну кћер. Вр ло је ле па. Она не зна да јој је Тор стен брат, по оцу. 
За љу бље на је у ње га и до шла је за њим и у Рим. При зна је да хо ће да се за 
ње га уда. Тор стен зна ко је она. Ма ће ха му је ре кла. Из бе га ва се стру – али 
ни ко не успе ва да по бег не од сво је не сре ће“ (Црњански VI II, 1966: 85‒86).

Ни је то је ди но ме сто у Хи пер бо реј ци ма, где Цр њан ски у нео до љи вој 
ме ша ви ни чи ње ни ца и фик ци је, при ме њу ју ћи не ку вр сту оглед ног, пси хо-
а на ли тич ког ме то да, на сто ји да ана ли зи ра пси хо ло шке про фи ле како сво јих 
књи жев них ли ко ва тако и зна ме ни тих лич но сти и ства ра ла ца ко ји су сва ки 
на свој на чин оста ви ли пе чат и ути ца ли на ток ду хов не исто ри је За па да. 
Цр њан ског, ви де ли смо, за ни ма и про блем ме лан хо ли је, чи је ме та фи зич ке 
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прет по став ке те жи да рас тво ри, раз гра ди и кри тич ки де кон стру и ше. Из 
та квог по ступ ка про из и ла зи да је ме лан хо ли ја по сле ди ца скри ве ног уну-
тра шњег кон флик та или не ке моћ не „тра у ме“, али и да она ујед но пред ста-
вља из вор ин спи ра ци је, по кре тач ки мо тор, на че ло и ге не ра тор умет нич ког 
ства ра ња. 

На овом ме сту на ме ће се пи та ње ко јем се то ме то ду ту ма че ња при кла-
ња Цр њан ски? Ка кву књи жев ну хер ме не у ти ку бра ни и за сту па? 

Све на ве де но не дво сми сле но ука зу је на то да се Ми лош Цр њан ски пре 
све га за ни мао за ана ли тич ко-пси хо ло шки при ступ у књи жев но сти и ис тра-
жи ва ње фе но ме на ге ни ја и ства ра лач ке има ги на ци је, а јед на је згро ви та фор-
му ла ци ја у дру гом де лу Хи пер бо ре ја ца, до дат но по твр ђу је ње го ву при вр-
же ност ово ме ме то ду: „Ни ка да по е зи ју не мо гу ту ма чи ти по да ци о жи во ту 
пе сни ка“, по себ но „кад се ра ди о тај на ма ње го ве по е зи је. Не зна мо ни кад шта 
по ет ми сли, док го во ри о по е зи ји. Шта је хтео да ка же – јер има у том мно-
го не све сног. Има не хо тич ног чак и при про ми шље ним ин тен ци ја ма по е те“ 
(Црњански VI II, 1966: 190).

Мо жда се нај у пе ча тљи ви ји при мер ова квог при сту па, од но сно по и сто-
ве ћи ва ња књи жев ног ли ка са ње го вим твор цем, на ла зи у есе ју Но вем бар 
Ги ста ва Фло бе ра из 1920. го ди не, где Цр њан ски пи ше: „Би ло би сме шно 
да су по ку ша ва ли да ову књи гу ту ма че ра зним књи жев ним узро ци ма, ње-
го вим вас пи та њем, ро ман ти ком и око ли ном. Њу тре ба узе ти за оно што је 
ско ро це ла: днев ник“ (Црњански X, 1966: 238). Ли те ра ри зу ју ћи Фло бе ро ву 
би о гра фи ју (на сли чан на чин на ко ји то чи ни и у есе ју о Ди ре ру), Цр њан ски 
де ло фран цу ског пи сца ту ма чи по ла зе ћи од ње го вог жи во та и лич но сти. 
Ма ко ли ко се та кав при ступ умет нич ком тек сту са ста но ви шта на у ке о 
књи жев но сти из дру ге по ло ви не 20. ве ка сма трао пре ва зи ђе ним и не при-
клад ним јер „за по ста вља ин те грал ност тек ста за др жа ва ју ћи се на са др жај-
ним еле мен ти ма“ (аХметагић 2018: 67), ис по ста вља се да Цр њан ски ипак 
ни је био на по гре шном тра гу. Уо ста лом, у при лог то ме го во ри и мо жда 
нај по зна ти ји Фло бе ров ци тат: „Ma da me Bo vary, c’est moi!“2 Та ко ђе, по зна то 
је да су ри гид ни ста во ви у по гле ду пси хо ло шког ту ма че ња књи жев но сти 
вре ме ном зна чај но ре ви ди ра ни и мо ди фи ко ва ни, по но во је пре по зна та и 
ис так ну та не рас ки ди ва по ве за ност пси хо ло ги је и књи жев но сти, ко је, ка ко 
на во ди Ја сми на Ах ме та гић, „упу ће не јед на на дру гу, оства ру ју уну тра шњу 
ве зу, пре пли ћу се и ме ђу соб но до зи ва ју то ли ко да се по јам спо ља шњег при-
сту па, услед укр шта ња ових обла сти и уло ге ко ју у про це су ин тер пре та ци је 
књи жев ног де ла игра ју пси хо ло шка зна ња, а ко ји ви ше не во де ну жно пси-
хо би о гра фи ја ма, да нас мо ра до жи ве ти као за чу дан“3 (аХметагић 2018: 67).

2 На јед ном дру гом ме сту Фло бер до ду ше пи ше: „Пи сац у свом де лу мо ра би ти као 
Бог у уни вер зу му, сву где при су тан, али не ви дљив“ (флоБер 1954). 

3 Ј. Ах ме та гић на во ди да је Пи тер Брукс „сво јим по врат ком Фрој ду (и ту је зна чај но 
за па зи ти на ко ли ко се раз ли чи тих на чи на мо же вра ти ти осни ва чу пси хо а на ли зе), по ка зао 
да ко ри шће ње пси хо а на ли тич ке ме то де, не слу жи са мо ства ра њу пси хо а на ли тич ких сту-
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Цр њан ски је очи глед но по нај ви ше био склон пси хо ло шком ту ма че њу 
тек ста, ту ма че њу пре ко лич но сти ау то ра, ко је се осла ња на не све сно и по-
ти сну то. Исто вре ме но, као што се мо же ви де ти у Тај ни Ал брех та Ди ре ра, 
под јед на ко се за ни мао за спољ не чи ни о це као што су би о ло шко и ду хов но 
на сле ђе, исто риј ски кон текст, обра зо ва ње, ути цај сре ди не или оно што се 
на про сто мо же на зва ти „ба че ност у свет“, ван вре мен ска ка те го ри ја о ко јој 
го во ри Мар тин Хај де гер, ко ја оба ве зно укљу чу је и да те окол но сти не чи је 
ег зи стен ци је. 

Оту да се мо же за кљу чи ти да је у ери про до ра „мо дер них“, „уну тра шњих“ 
при сту па умет нич ком тек сту, за го вор ник ино ва ци ја у књи жев но сти, Ми лош 
Цр њан ски, остао при вр жен „тра ди ци о нал ном“ ту ма че њу књи жев ног тек ста. 
Број ни су при ме ри ко ји ука зу ју на то, да су биогрaфско, а пре све га ана ли-
тич ко-пси хо ло шко ис тра жи ва ње и об ра да скри ве них и па то ло шких на го на 
ве ли ком при влач ном сна гом де ло ва ли не са мо на ње го ву има ги на ци ју и 
пи са ње, већ и на ње го ву књи жев ну ре цеп ци ју. Ра до ви Сиг мун да Фрој да и 
Јун го ва ана ли тич ка пси хо ло ги ја не сум њи во су му по ну ду ли од го во ре на 
пи та ња по ре кла ства ра лач ке енер ги је, пси хо ло шке мо ти ва ци је ли ко ва, као 
и при ро де и сми сла по је ди них књи жев них мо ти ва. Ме ђу тим, у на чи ну на 
ко ји Цр њан ски при ла зи тим фе но ме ни ма, ин те ре сан тнна је по ду дар ност са 
те о ри јом и ме то да ма шик зал-ана ли зе Ле о пол да Сон ди ја. Есеј Тај на Ал брех та 
Ди ре ра по твр ђу је још јед ном, да Ми лош Цр њан ски про бле ми ма књи жев-
но сти и умет но сти при сту па из јед не ши ре, све о бу хват не, ду хов не пер спек-
ти ве, ко ја ујед но омо гу ћа ва ду бљу спо зна ју не ких оп штих и трај них по ја ва 
људ ске при ро де и чо ве ко вог по сто ја ња.
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Alek san dra La zić-Ga vri lo vić

MI LOŠ CR NJAN SKI: IN SE ARCH OF THE SEC RET OF AL BRECHT DÜRER.  
THE IN DI VI DUAL AND FA MILY UN CON SCI O US AS A STAR TING PO INT  

FOR THE IN TER PRE TA TION OF ART WORK

S u m  m a r y

In the first de ca des of the 20th cen tury, when “mo dern“ or in ter nal ap pro ac hes to the 
ar ti stic text star ted to ap pe ar, Mi loš Cr njan ski, an advo ca te of in no va ti ons in li te ra tu re, 
re ma i ned fa ith ful to the “tra di ti o nal“ in ter pre ta tion of li te rary works. The re are nu me ro us 
exam ples which in di ca te that bi o grap hi cal, analyti cal psycho logy re se arch in par ti cu lar, 
exer ted a ma jor at trac ti ve for ce not only on his ima gi na tion and wri ting, but al so on his 
re cep tion of li te rary works. Sig mund Fre ud’s pa pers and Jung’s analyti cal psycho logy 
un do ub tedly of fe red him an swers to the qu e sti ons of the ori gin of cre a ti ve energy, psycho-
lo gi cal mo ti va tion of cha rac ters and the na tu re and me a ning of cer tain li te rary mo tifs. 
Stll, the way in which Cr njan ski ad dres ses the se pro blems su pri singly co in ci des with 
Léopold Szon di’s Fa te analysis (Schic ksal sa nalyse), which is per haps the most fa sci na ting 
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fact. His es say Taj na Al breh ta Di re ra (’The Sec ret of Al brecht Dürer’) on ce again con firms 
that Cr njan ski ad dres ses the pro blems of art using a wi der, all-en com pas sing spi ri tual 
per spec ti ve, which si mul ta ne o usly al lows one to re a li ze so me ge ne ral and per ma nent 
is su es of hu man exi sten ce.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за гер ма ни сти ку
alek san dra.lg0503@gmail.com



UDC 821.163.41.09 Nastasijević M.
https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2021.69.3.9

Др Не дељ ка В. Бје ла но вић

ПЕ ЧАЛ НИ ТРУД БЕ НИК И SPI RI TUS REC TOR:  
СУД БИ НА ЗБИР КЕ ХРО НИ КА МО ЈЕ ВА РО ШИ

У ра ду је при ре ђе на и про ко мен та ри са на не га тив на ре цен зи-
ја Жив ка Ми ли ће ви ћа на ру ко пис Хро ни ка мо је ва ро ши Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, под ни је та Срп ској књи жев ној за дру зи 1931. го ди не. 
Ре цен зи ја је под ни је та не да ти ра на; го ди на ка да је на ста ла од ре ђе на 
је на кнад но. Чу ва се у Ар хи ву Срп ске књи жев не за дру ге. Свје до-
чан ство је не са мо јед ног пре врат нич ког, по е тич ким су прот но сти-
ма бо га тог вре ме на, не го го во ри мно го и о лич но сти ма – ак те ри ма, 
о књи жев ним за ђе ви ци ма, и уоп ште о кул тур ним при ли ка ма у 
бес при мјер но ко ло рит ном ме ђу рат ном пе ри о ду. 

Кључ не ри је чи: Мом чи ло На ста си је вић, Жив ко Ми ли ће вић, 
Хро ни ка мо је ва ро ши, Срп ска књи жев на за дру га, по е ти ка, аван гар да.

1. Об ли ко ва ње ка но на јед не ли те ра ту ре нај при род ни је за ви си од про-
цје на и од лу ка – под ра зу ми је ва се ши ро ке, по ма ло без о блич не чи та лач ке 
пу бли ке (у син хро ниј ским и ди ја хро ниј ским пре сје ци ма, ме ђу са вре ме ници-
ма или на сљед ни ци ма), али, не ма ње ва жно, и од кон крет них, по је динач них 
ути са ка и пре су да ко је до но се и са оп шта ва ју пр ви чи та о ци од ре ђе ног књи-
жев ног дје ла. Ти су пр ви кри ти ча ри што са оп шта ва ју цје ло вит ути сак че сто 
и суд бо но сно ва жни – би ло да ри јеч о са мом ау то ру (при мје ри це Го го љу 
ко ји је спа лио дру ги дио Мр твих ду ша), ви ше или ма ње бла го на кло ном 
па ру при ја тељ ских очи ју/уши ју, или пак ре цен зен ту или цен зо ру ко ји о 
суд би ни дје ла до но си суд што у до тич ном тре нут ку пре те же. 

У на шем вре ме ну, кад су и са тзв. са ми зда та као фе но ме на спа ли чар 
но ви не и ау ра спе ци фич ног со ци о кул тур ног ге ста, ка да је чи ни се лак ше 
не го ика да, ба рем ако вам фи нан си је до зво ља ва ју, об ја ви ти ру ко пис, и ка да 
је го то во не под но шљи во јед но став но, уз услов да има те ин тер нет-ко нек ци-
ју и не што зна ња о при ре ђи ва њу елек трон ске фор ме ру ко пи са, да ти чи та о-
ци ма на увид сво је књи жев но дје ло, фи гу ре уред ни ка и ре цен зен та гу бе не 
са мо свој по лу бо жан ски оре ол при су тан са мо два де се так го ди на уна зад, 
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не го и ја сне обри се и кон крет не функ ци је. За ко ни тр жи шта пре о бли ко ва ли 
су, за пра во за по сје ли па ра диг му ко ја од ре ђу је шта се, ка да, у ко јој фор ми и 
под ко јим усло ви ма об ја вљу је. 

Ипак, при је не што ма ње од јед ног ви је ка, из да вач ка прак са из гле да ла 
је знат но дру га чи је. Прост увид у слу чај ко ји из ла же мо је дан је од до ка за, 
прем да нам се мо же учи ни ти да у то раз ба шу ре но, у из да ва штву ско ро па 
хи сте рич но про дук тив но до ба ка ко срп ске та ко и европ ске аван гар де, ни-
ка ква пра ви ла ни ти огра де, па ни уред нич ко-ре цен зент ске фи гу ре, ни су 
мо гле има ти не ка квог пре суд ног зна ча ја. Овај текст, и ин те грал на гра ђа 
ко ја се у ње му у ви ду при ло га пре зен ту је, до но се нам као жи ву сли ку исто-
ри ју јед ног за ни мљи вог слу ча ја у на шем из да ва штву, aли и у исто ри ји на ше 
књи жев но сти и на шој кул тур ној по ви је сти уоп ште. По не што нео бич ним 
пу тем Хро ни ка мо је ва ро ши нај при је се струк ту ри ра ла (ове ћа при ча из два-
де се тих го ди на раз гра на ла се до кон цеп та хро ни ке лир ских ка зи ва ња, све 
при че об ја вље не су пр во у пе ри о ди ци, по том пре ра ђе не на но во при ли ком 
увр шћи ва ња у збир ку – од сит них ин тер вен ци ја до те мељ них пре прав ки, 
ко је укљу чу ју и из мје не на сло ва), а за тим за о би ла зним пу тем об ја вље на и 
ушла у ка нон на ше књи жев но сти. Про цес је те као од ве о ма не га тив не ре цен-
зи је, и по сље дич ног од би ја ња за штам пу, пре ко жуч не ре ак ци је ау то ра ко ја 
је оста ла без од је ка, за тим по ра зног тек ста јед ног од не при ко сно ве них ауто-
ри те та та да шњег, а у не ку ру ку и са да шњег вре ме на, до об ја вљи ва ња до тич-
ног ру ко пи са по сли је ау то ро ве смр ти. За тим су усли је ди ли пре штам па ва ње, 
број ни ау тор ски и ан то ло гиј ски из бо ри, он да два из да ња са бра них дје ла (од 
ко јих је јед но кри тич ко), увр шћи ва ње у школ ске и сту диј ске про гра ме – про-
цес те че до из вр ше не ка но ни за ци је без ма ло шест де це ни је по сли је до га ђаја 
на ко ји ма је фо кус у овом тек сту. 

Ако по сто ји ау тор чи је нео бич но ства ра ла штво, из ну тра, пред ви ђа 
вла сти ту суд би ну – он да је то сва ка ко Мом чи ло На ста си је вић. За то мља ва на 
по нај при је од ње га са мог, са мо пре гор но, у ис ку ше њу смо да ка же мо ма зо хи-
стич но, а он да, по ње го вој смр ти, док три нар но и си стем ски, ма тер ња мело
ди ја тог дје ла на ла зи ла је свој пут као во да – не пред ви ди во, и не за у ста вљи-
во. Та ко је и за Хро ни ку мо је ва ро ши не га тив на, на ма хо ве и бес по треб но 
бру тал на и ци нич на, кри ти ка (из два ути цај на пе ра, ка ко ће мо ви дје ти не што 
доц ни је) пред ста вља ла са мо крат ко роч но од ла га ње до по ма ља ња збир ке 
ис под штам пар ске пре се.1

1 У Срп ском књи жев ном гла сни ку 16. мар та 1938. из ла зи би бли о гра фи ја Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, ко ју је са чи нио Жи во рад Јо ва но вић, са кра ћим уво дом о пи шче вом жи во ту. 
Јо ва но вић је дао пре глед свих из да тих и не из да тих На ста си је ви ће вих дје ла за ко је је знао, 
по пи сао тек сто ве ко је су у ве зи са тим дје лом иза шли, и до дао не ке тек сто ве ко ји су се поја-
ви ли на кон ау то ро ве смр ти. Ау тор би бли о гра фи је на во ди да су, из ме ђу оста лог, у ру ко пи су 
оста ле дви је не штам па не На ста си је ви ће ве збир ке при по вје да ка: Хро ни ка мо је ва ро ши и При
по вет ке (1914–1917), ко је су убр зо по том штам па не у окви ру Це ло куп них де ла (при ре ђи вач 
Ви на вер) као књи га IV – Хро ни ка мо је ва ро ши, 1938. и књи га VI II, Ра не при че, 1939.
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Исти на, из ове на ше зе маљ ске пер спек ти ве са мом На ста си је ви ћу ни је 
ни шта мо гло зна чи ти ис пра вља ње не прав де ко је је по че ло од мах по ње го вој 
смр ти и тра ја ло де це ни ја ма по сли је – не га тив на (и не пра вед на) ре цен зи ја 
ау то ру од би је ног ру ко пи са при у шти ла је мно го гор ких ча со ва. Ово се ја сно 
ви ди из крат ког члан ка при по вје да че вог ко ји ће мо пре ни је ти не што ка сни је. 

Али, при је не го што се по све ти мо спор ним тек сто ви ма, не ко ли ко ри-
је чи о са мом ре цен зен ту. Жив ко Ми ли ће вић ро ђен је 1896. го ди не (дви је 
го ди не је мла ђи од Мом чи ла На ста си је ви ћа) у се лу Ко ра ћи ци под Ко сма јем, 
гдје је по ха ђао и основ ну шко лу. Сред њу шко лу и Фи ло зоф ски фа кул тет 
за вр шио је у Бе о гра ду. Са рад ник По ли ти ке по стао је од мах по кра ју Пр вог 
свјет ског ра та, 1919. го ди не, а уред ник овог ли ста био је у два на вра та – од 
1923. до 1941. и од 1950. до 1953. По сли је Дру гог свјет ског ра та за по слен је 
кра ће ври је ме као је дан од уред ни ка Ра дио Бе о гра да. Осим уред ни ка у По
ли ти ци (по пи та њу књи жев ног жи во та – из у зет но ути цај на по зи ци ја2), Ми-
ли ће вић је у кра ћим вре мен ским ин тер ва ли ма уре ђи вао и Ми сао и Ве нац. 
Ви на вер га озна ча ва као јед ну од нај у ти цај ни јих фи гу ра у књи жев ном жи-
во ту Бе о гра да три де се тих го ди на, као не ко га ко умно го ме од лу чу је да ли 
ће се, ка да и ка ко не што об ја ви ти. У би ље шци о пи сцу на кра ју Ми ли ће ви-
ће ве књи ге Твор ци и ту ма чи ау тор скром но на по ми ње да „број ре ди го ва них 
ру ко пи са штам па них књи га ме ђу тим ни је по треб но ни на во ди ти“. 

Осим то га, Ми ли ће вић је и као пи сац био ве о ма пло дан. Об ја вио је не-
ко ли ко збир ки по е зи је, из бо ра пу то пи са, за тим број не кри ти ке (пи сао је и 
по зо ри шну кри ти ку) и огле де у ви ше де це ниј ском ра спо ну, ко је је са брао у 
из да њи ма књи жев них хро ни ка и есе ја. Дје ло му је би ло обим но и ра зно вр-
сно, али пре ма све му су де ћи ни је пре жи вје ло суд вре ме на, упр кос то ме што 
је ме ђу са вре ме ни ци ма би ло до ста хва ље но (из ме ђу оста лих, о Ми ли ће ви-
ћевој по е зи ји вр ло по хвал но је пи сао Си ма Пан ду ро вић). Јед но кра ће врије-
ме оба вљао је и функ ци ју пред сјед ни ка Удру же ња но ви на ра Ср би је. Био је, 
да кле, ве о ма ути ца јан, у ду жем вре мен ском, ви ше де це ниј ском ра спо ну, ра-
дио је и пи сао мно го и ни је био не склон да уђе у по ле ми ку и да ду го пам ти 
оно што је сма трао за гре шку или не прав ду.

Умро је у Бе о гра ду, 1975. го ди не.

Но ви ца Пет ко вић је у кри тич ком из да њу Са бра них де ла Мом чи ла На ста си је ви ћа, 
1991, про зу са брао у књи зи 3. У њој су да те збир ке Из там ног ви ла је та и Хро ни ка мо је варо
ши она ко ка ко их је пи сац сам сло жио (при ре ђи вач из ри чи то на по ми ње да су се сву да по што-
ва ле „пи шче ва за ми сао и во ља“), док је оста так про зне гра ђе сло жен у одјељ ци ма Вер зи је 
и Ра не при че, чи ји је ре до сли јед уста но вио Пет ко вић. Фраг мент „Че твр то ро ђе ње Ка че“ 
Пет ко вић је ри је шио да ста ви у за се бан одје љак Ви ла је та – „До да так“ – јер му је еви дент но 
ство рио не до у ми цу ор га ни за ци о не при ро де. 

2 У по ле ми ци ко ју је по вео с Ми ли ће ви ћем, у ли сту Иде је, на ко ју ће мо се освр ну ти 
ка сни је, Ви на вер на гла ша ва да се Ми ли ће вић огри је шио о по зи ци ју по ја ча не од го вор но сти, 
јер је „мо гао и смео кри во да оба ве сти чи та о це По ли ти ке“, а тај дио за ин те ре со ва не јав но-
сти пред ста вља „нај ве ћи део пи сме них љу ди у на шим кра је ви ма“ (винавер 1935: 2).
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2. Вра ти мо се са да по ме ну том На ста си је ви ће вом члан ку, иа ко он стро-
го хро но ло шки ни је на пр вом мје сту у на шој при чи о слу ча ју Хро ни ке, и то 
сто га што се у ње му на и ла зи на а) не по сре дан по вод На ста си је ви ће вог огла-
ша ва ња 2) очи гле дан ду бљи, пер со нал ни раз лог иза тог по во да, а оба иду 
на ра чун Жив ка Ми ли ће ви ћа. По сје ду је мо, да кле, не по сред но свје до чан ство, 
иа ко се На ста а си је вић ре ла тив но ри јет ко огла ша вао по во дом соп стве ног 
дје ла.3 У тек сту на сло вље ном О ра ду у Срп ској књи жев ној за дру зи, он на-
во ди окол но сти под ко ји ма се слу чи ло да Хро ни ка бу де нео по зи во од би је на 
за штам пу. Текст је кра так па ће мо га пре ни је ти у цје ло сти: 

3 Исти не ра ди, тре ба на по ме ну ти да по ле ми ка ма овај ау тор ни је био до те мје ре не-
склон да му се при пи шу од ред ни це му че ник и све тац, или „по сло вич но су здр жан“, на 
ко је се че сто на и ла зи уз ње го во име у на шем кул тур ном пам ће њу, и те сти мо ни јал ном и оном 
на кнад ном. Би ће да су доц ни ји про у ча ва о ци и по што ва о ци На ста си је ви ће вог дје ла би ли 
бр зи да по вје ру ју ње му са мом он да ка да ка же да га по је дин ци на го не, иа ко му то ни нај ма ње 
ни је у на ра ви, да јав но на сту пи. Тај пра вед нич ки на гон код На ста си је ви ћа се ви ше-ма ње ис по-
ља ва при ско ро сва кој не га тив ној кри ти ци до ко је је до шао (ово је на ро чи то упа дљи во ка да 
је о дра ма ма ри јеч) – би ла она у об ја вље на у ча со пи си ма или у об ли ку од би ја ња дје ла пре-
да тог за штам пу. На ста си је вић се, да кле, ни је ли био да се по вре ме но до слов це об ра чу на ва са 
кри ти ча ри ма. Ње го ва ар гу мен та ци ја у тим освр ти ма, на на ше ве ли ко из не на ђе ње, по ста је 
по вре ме но вр ло огор че на, па и увре дљи ва, на гра ни ци са па сквил ним то но ви ма. Да кле, прво-
бит ну из ја ву да се На ста си је вић ре ла тив но ри јет ко огла ша ва по во дом свог дје ла, а и од го-
ва ра ју ћи уоп ште ни ути сак о то ме у на шој кул тур ној ме мо ри ји, по треб но је дје ли мич но 
мо ди фи ко ва ти – На ста си је вић се ве о ма ри јет ко, не и за зван, огла ша ва о соп стве ном дје лу. 

У раз го во ру ко ји је во дио Д. Нај да но вић, нпр, баш по во дом кри тич ких на пи са о из во-
ђе њу дра ма ин тер вју и са ног, М. На ста си је вић ин диг ни ра ним то ном уз ви ку је: „О кри ти ци! 
Да је у пи та њу мо је дра ме по ка за ла ио ле објек тив но сти, до ста бих се ла ко на шао на те ре ну 
на чел ног не сла га ња. Ова ко, са ма ме при ро да та кве кри ти ке на го ни да го во рим не о њој, не го 
о лич ним ста во ви ма љу ди ко ји су је да ли. По мо ме ми шље њу, они зло у по тре бља ва ју по ве-
ре ње ко је им пре сто нич ки ли сто ви ука зу ју, уно се ћи по мет њу, где им је ду жност да утвр де 
и об ја ве истин ске ре зул та те са јед не јав не при ред бе“ (На ста си је вић 1991а: 393). И ов дје ће 
пи сац вр ло ја сно на гла си ти мње ње да су пре зен то ва не не га тив не оцје не ре зул тат лич них 
ан ти па ти ја, и пре ма то ме не до пу сти во су бјек тив не. Та ко ђе ће се, што је још за ни мљи ви је, 
освр ну ти на је дан струк тур ни основ не по вољ не кри ти ке спо ран и у слу ча ју Ми ли ће ви ће ве 
ре цен зи је. Рас пра вља ју ћи се са В. Гли го ри ћем, ко ји се освр нуо на мо тив ин це ста у На ста-
си је ви ће вом дје лу озна чив ши га не до стој ним и ни ским, оп ту же ни пи ше да ау тор кри ти ке 
„не ма ор га на да ја сно раз ли ку је спи ри ту ал но од кар нал ног“ (Исто). Не ма сум ње да би исти 
став мо рао има ти и ка да би ри је чи би ло о Ми ли ће ви ће вој скло но сти да ди је ло ве гра ђе из 
Хро ни ке про гла си ба нал ним и вул гар ним. Код На ста си је ви ћа, да кле – вр ло мо дер но – за 
умјет ност не ма не до стој не гра ђе, од но сно не ма те ме ко ја не би мо гла, про пу ште на кроз 
спи ри ту ал но, би ти под јед на ко до бра за књи жев ну об ра ду као и сва ка дру га. 

Ко ли ко је он био свје стан ино ва тив ног по тен ци ја ла свог но вог из ра за, од но сно ко ли ко 
је ње го во (де кла ра тив но) не свр ста ва ње у аван гард ни по крет би ло ипак ми ми криј ско, свје до-
чи и овај крат ки осврт на не га тив ну ре цен зи ју што ју је на дра му Не до зва ни дао Д. Кру нић:

„Што се ти че са мог г. Кру ни ћа, ја с њи ме, на рав но, не ми слим во ди ти ни ка квих пре-
пир ки пре ко јав но сти, из про стог раз ло га што га сма трам не ква ли фи ко ва ним за раз го во ре 
о умет но сти уоп ште, па ни драм ској, осо би то ако она још и стре ми ства ри ма ко је уџ бе ник 
и лек си кон још ни су сти гли да по хва та ју“ (настасијевић 1991: 397).
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орадуусрПскојкњижевнојзадрузи. Они на ко ји ма је зна тан део од го-
вор но сти за да на шњу раз би је ност у књи жев ном ства ра ла штву и сву по мет њу 
у из да вач ким при ли ка ма код нас, то ли ко су се за бо ра ви ли да (по сле све га, 
и као кру ни шу ћи сво ју бла го твор ну де лат ност) кроз по зна то пе ро г. Жив ка 
Ми ли ће ви ћа, ли цем на Ус крс 1935. го ди не, те шко увре де све што код нас 
вре ди у књи жев ном ства ра ла штву. А то је ни шта ма ње не го рђав ис ход сво-
је књи жев не по ли ти ке про гла си ти за успех, ма и по це ну да се без об зир но 
ста ви крст пре ко све га што је, упр кос свих не да ћа, још увек у на шем књи-
жев ном ства ра ла штву и жи во и де лат но и не сум њи во као вред ност.

Кад је већ до тле до шло да се ра ди од бра не на че ла мо ра ју об ја вљи ва ти и 
лич ни слу ча је ви, на ла зим да ми је ду жност об ја ви ти, ма и те шка ср ца, неко-
ли ке по је ди но сти о то ме ка ко сам се и ја са сво јим при по вет ка ма на шао у 
бро ју жр та ва Срп ске књи жев не за дру ге. Још пре не ко ли ко го ди на, на усме ну 
по ру ку та да шњег се кре та ра За дру ге г. Вл. Ћо ро ви ћа, под нео сам јој дру гу 
збир ку сво јих при по ве да ка, Хро ни ку мо је ва ро ши, да их увр сти у из да ње 
Са вре ме ни ка. Све те при по вет ке већ су та да но си ле свој књи жев ни пе чат, јер 
сам их пре то га по вре ме но об ја вљи вао нај ве ћим де лом у СКГ, за тим по јед ну 
у Ви јен цу, Ле то пи су Ма ти це срп ске, Жи во ту и ра ду и др., као и у књи жев-
ним до да ци ма пра знич них бро је ва По ли ти ке и Прав де. По сле две го ди не че
ка ња тра жио сам да ми се ру ко пис вра ти. Уме сто то га, од но вог се кре та ра За
дру ге, г. Св. Пе тро ви ћа, од го во ре но ми је да је де ло узео на ре фе рат г. Жив ко 
Ми ли ће вић, чо век с ко јим, чак и ја, већ та да ни сам го во рио. И на рав но, рефе-
рат је био та кав да ми је г. Св. Пе тро вић, са је два уз др жа ним сти дом на ли цу, 
са оп штио да је скроз не га ти ван и да са др жи та кве тврд ње на ко је ћу се, кад 
их про чи там, у нај ма њу ру ку, на љу ти ти.

Уз др жао сам се, ре фе рат ни сам хтео про чи та ти, ћут ке сам пре ко све га 
пре шао, из бе га ва ју ћи те жак и не за хва лан по ло жај да, у не до стат ку за шти те, 
са мог се бе пред јав но шћу шти тим (настасијевић 1935: 2, сва под вла че ња 
су ау то ро ва).4

За што На ста си је вић већ та да са Жив ком Ми ли ће ви ћем ни је го во рио, 
не мо гу ће је до зна ти. У ње го вим за пи си ма не ма ни ка квих да љих на по ме на на 
ту те му. Ме ђу пре гле да ним Ми ли ће ви ће вим тек сто ви ма из и шлим не ко ли-
ко го ди на при је не го што је до тич ни су коб На ста си је вић у Иде ја ма но ти рао 
– та ко ђе ни смо на шли ни ка кав по да так. За ђе ви це у књи жев ном сви је ту ни 
та да, као уо ста лом ни са да, ни су би ле ри јет ке. Као де таљ, симп то ма тич но 
је на при мјер то да то ком јед но го ди шњег уред ни ко ва ња Ми ли ће ви ће вог у 
Ми сли, у про цва ту На ста си је ви ће ве про дук тив но сти и сла ве (1927) у том 

4 Ов дје је ва жно и по ме ну ти да го ди не 1944. Срп ска књи жев на за дру га, у окви ру ре-
дов ног ко ла, књ. 310, из да је из бор из На ста си је ви ће ве про зе, на сло ва При по вет ке, ко ји је 
из вр шио Све ти слав Сте фа но вић. Иро нич но, у тај из бор ула зи осам при по вје да ка из Хро ни ке 
од би је не за штам па ње та ко ђе у За дру зи. На жа лост, у Ар хи ву За дру ге не мо гу се на ћи пози-
тив не ре цен зи је на осно ву ко јих је овај из бор при хва ћен за штам пу. 
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ча со пи су не ма об ја вље ног ни јед ног Mомчиловог тек ста, док су у прет ход ним 
го ди на ма они у Ми сли ре дов ни (1922. је дан при каз, 1923. пје сма и три при-
че, 1924. при по ви јет ка, при каз из ло жбе, „Бе ле шка...“, 1925. че ти ри пје сме, 
1926. пје сма). Упа дљи во је чак и то да се од те го ди не пре ки да и сва ка са рад-
ња На ста си је ви ћа са ча со пи сом Ми сао. Још је за ни мљи ви је да је по чет ком 
1927. у По ли ти ци по сљед њи пут за ње го вог жи во та и Ми ли ће ви ће вог уред-
ни ко ва ња иза шло не што што је На ста си је вић на пи сао5. За за кључ ци ма, 
на рав но, не тре ба бр за ти, али су ова ко по ре ђа не чи ње ни це у нај ма њу ру ку 
ин ди ка тив не.

Ипак, за ни ма ло нас је на шта се тач но од но си огор че ни ква ли фи ка тив 
и оп ту жба на Ми ли ће ви ћев ра чун из уво да На ста си је ви ће вог тек ста – „то
ли ко су се за бо ра ви ли да (по сле све га, и као кру ни шу ћи сво ју бла го твор ну 
де лат ност) кроз по зна то пе ро г. Жив ка Ми ли ће ви ћа, ли цем на Ус крс 1935. 
го ди не, те шко увре де све што код нас вре ди у књи жев ном ства ра ла штву“ 
(под вла че ња на ша, Н. Б.). На ша пр ва ми сао је би ла – због те жи не увре де и 
уоп ште но сти тврд ње, да кле, да ле ко се жно сти ње ног деј ства – да се из ја ва 
од но си на не ки текст ко ји је дао та да шњи уред ник По ли ти ке. И прет по став ка 
се ис по ста ви ла као тач на, бу ду ћи да у пра знич ном вас кр шњем че тво ро бро ју 
(бр. 9678), да ти ра ном 27, 28, 29, 30. април 1935, на ла зи мо текст Жив ка Ми-
ли ће ви ћа „Сви пра ви и истин ски при ја те љи на ше књи жев но сти озбиљ но су 
за бри ну ти“. По све ћен је при по вје да чу Ду ша ну Ра ди ћу, чи је су збир ке при ча 
„то пло“ и „с одо ше вље њем“ при мље не код нај ши ре пу бли ке, а ко је је те ку ћа 
књи жев на кри ти ка углав ном оци је ни ла као не што ре тро град не и ге не рал но 
не на ро чи то ин спи ра тив не. У тек сту се, слу же ћи се Ра ди ће вим дје лом као 
по во дом, Ми ли ће вић за пра во крај ње иро нич но об ра чу на ва са прак сом и 
до ме ти ма „но ве“ ли те ра ту ре, са нај и стак ну ти јим пе ри ма и нај у ти цај ни јим 
кри ти ча ри ма. Ука зу ју ћи на њи хо ву сла бу ко му ни ка тив ну моћ и ло шу при-
јем чи вост ван нај у жег кру га, уред ник По ли ти ке не пре ста но исми ја ва отме
ност бе о град ских књи жев них кру го ва ко ји ма је нај ве ћа тра у ма мо гућ ност 
да се срп ска књи жев ност вра ти гу њу и опан ци ма. (Ми ли ће вић про пу шта да 
нам ка же да је по ми ња не три Ра ди ће ве збир ке при по вје да ка за пра во из дао 
он као уред ник На ше књи ге, а о че му нас оба вје шта ва Ви на вер у Иде ја ма. 
Да кле, Ми ли ће вић у члан ку бра ни соп стве ни укус и соп стве ну уре ђи вач ку 
по ли ти ку, а на па да не ис то ми шље ни ке.6) 

5 И зу зев ши је ди но жуч ну ре ак ци ју На ста си је ви ће ву на при каз дра ме Не до зва ни, што 
је, у име ко рект не уре ђи вач ке по ли ти ке, би ло прак тич но не мо гу ће од би ти за штам пу, и 
што сва ка ко и не спа да у књи жев не тек сто ве у ужем сми слу ри је чи.

6 Ми ли ће вић као пје сник и кри ти чар био је на ли ни ји тзв. тра ди ци о на ли ста, на су прот 
тим го ди на ма пре те жни јим аван гард ним стру ја њи ма. „Го спо дин Ми ли ће вић је пе сник од 
та лен та, свој пе сник, ко ји не иде за кур сом мо дер не по е зи је“, пи ше за Иде је Стан ко Је лић 
по во дом но ве Ми ли ће ви ће ве збир ке.

Уред ник Ми ли ће вић био је тај ко ји је од био да об ја ви ра не про зне ра до ве Ме ше Се-
ли мо ви ћа. О то ме свје до чи сам пи сац: „Ис пи сао сам мно ге све ске, ис пу нио их цр ти ца ма и 
при ча ма о ру да ри ма, и на дру гој го ди ни сту ди ја по слао сам не ке од тих за пи са Жив ку 
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Оче вид но ис ку сни по ле ми чар Ми ли ће вић успио је у јед ном ре ла тив но 
крат ком и згу сну том но вин ском тек сту да пот ка чи и по је дин це:

а по ку де и на па ди углав ном од оних још ак тив них или бив ших ов да-
шњих на ших књи жев ни ка, чи ју је не ка да шњу пу но на де жну сла ву вре ме 
ја ко оче ру па ло, и ко ји од сва ког но вог име на, од сва ког но вог пи сца, 
по го то ву кад је он да ро вит, осе ћа ју не ма лу опа сност и истин ски страх 
за се бе и сво је не ка да слав но, али да нас при лич но убо го и не ва жно име, 
ко јем, од по пла ве но вих пи са ца, пре ти те жак и не из бе жан за бо рав и бран-
шу: оно ма ло не при стра сне кри ти ке – уко ли ко нам је Бог и ње дао и 
ци је ле кул тур не кру го ве: Да ли је се љак и па лан ча нин Ра дић же лео 
баш да по твр ди то ми шље ње ко је су о ње му од мах сте кли ви со ки и от-
ме ни књи жев ни кру го ви бе о град ских са ло на ко ји су, као што се зна, 
је ди ни по зва ни да да ју тон, а у исти мах и при ступ ни цу, књи жев но сти 
и умет но сти (милићевић 1935: 12).

Ви ше је не го ра зу мљи во што је сар до нич но ра зу ми је ва ње за за бри ну-
тост „пра вих при ја те ља на ше књи жев но сти“, за „ви те зо ве без стра ха и ма не, 
на о ру жа не по след њим убој ним књи жев ним отро ви ма“, иза зва ло на оглаша-
ва ње нај при је Ви на ве ра, а за тим не што ка сни је и На ста си је ви ћа. Та ко ђе, све 
го во ри у при лог те зи да су коб Ми ли ће ви ћа са На ста си је ви ћем, Ви на ве ром, 
Цр њан ским7 ни је био (са мо) лич не, не го су штин ски и ду бин ски по е тич ке 
при ро де. Ње го ва, фу ко ов ски ре че но, по зи ци ја мо ћи на ко јој ин си сти ра Ви-
на вер8 („бес при мер но шко дљив ути цај у ли те ра ту ри“ – ве ли С. В. За Ми ли-
ће ви ћа), али и оче вид но иро нич на и из гле да ве хе мент на при ро да ни су мо гле 
ићи на ру ку на чел ној ми ро љу би во сти у вре ме ну, ни ти ме ђу љу ди ма о ко ји ма 
је ри јеч. Г. Ми ли ће вић, све су при ли ке, ни је био на кло њен аван гар ди сти ма. 

Ми ли ће ви ћу, уред ни ку По ли ти ке. Он ми је све вра тио, с об ја шње њем да то ни је за По ли
ти ку. Увје рен сам да је Жив ко Ми ли ће вић био у пра ву, јер су ти за пи си си гур но би ли 
сла би и не у по тре бљи ви. Али је то од би ја ње на ме не дје ло ва ло по ра жа ва ју ће, не за то што 
ми ра до ви ни су об ја вље ни, већ за то што сам из гу био сва ку си гур ност, и вје ру у свој сми сао 
за пи са ње, и у оправ да ност те ме ко ја ме је ин те ре со ва ла из над све га“ (селимовић 1977: 43). 
Овај Се ли мо ви ћев на вод, осим то га, го во ри и о прак си Ми ли ће ви ће вој да озбиљ но и стро-
го од мје ра ва и оне тек сто ве ко ји на чел но „од го ва ра ју“ ње го вим по е тич ким и уред нич ким 
ста но ви шти ма и уку су.

7 Да кле, чла нак у По ли ти ци ни је крај при че о Ми ли ће ви ће вом су ко бу са но ви ма; а 
ни је, бо ље ре че но, ни по че так. Пре ма све му су де ћи по не што прек и с до брим апе ти том за 
жуч ну рас пра ву Жив ко Ми ли ће вић до спио је и 1930. го ди не на суд са Ми ло шем Цр њан ским, 
ко ји га је ту жио за „увре ду, кле ве ту, по вре ду ча сти, до брог име на и при вред ног кре ди та“. 
(Ри јеч је о Ми ли ће ви ће вом тек сту об ја вље ном у По ли ти ци, 19. апри ла 1930. го ди не, у ко ме 
је он, пре ма ми шље њу ту жи о ца, тен ден ци о зно пре нио на во де из јед ног пам флет ског тек ста 
за гре бач ког Књи жев ни ка.) Ту жба је од ба че на, Цр њан ски се и жа лио на пре су ду, а ге не зом 
слу ча ја се Ми ли ће вић ба ви и не што доц ни је у тек сту Од бра на кри ти ке пред су дом. 

8 „Г. Жив ко Ми ли ће вић, књи жев ни уред ник По ли ти ке, књи жев ни са ве то да вац фир ме 
Ге ца Кон А. Д., уред ник На ше књи ге и нај у плив ни ји члан од бо ра Књи жев не за дру ге (...) spi ri tus 
rec tor на ших пр вих књи жев них уста но ва“ (винавер 1935: 2). 
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По дру гљи ва кон ста та ци ја из спор ног тек ста да је „ге ни јал на ли те ра ту ра, 
као што се до бро зна, са мо она ли те ра ту ра ко ју да нас ни ко не мо же да чи та“ 
по у здан је ин ди ка тор, а ци нич ни став да ће та кву ли те ра ту ру „раз у ме ти и 
оце ни ти, на рав но, тек бу дућ ност“ за ни мљив је и са тач ке гле ди шта исто-
ри је књи жев но сти – Ми ли ће ви ће ва подсмје шљи ва на по ме на оди ста се по-
ка за ла као про фет ска.

3. Не га тив на ре цен зи ја Ми ли ће ви ће ва мо ра ла је На ста си је ви ћу на рочи-
то те шко па сти не са мо за то је збир ка за тра же на за об ја вљи ва ње из ку ће ко ја 
ју је по том и од би ла, не го и за то што је пр ва збир ка, Из там ног ви ла је та, 
по бра ла сил не ло во ри ке (чи ње ни ца на ко ју се, кан да по не што и иро нич но, 
освр ће и ре цен зент). Ста но ви то из не на ђе ње мо ра ла је при ре ди ти и чи ње-
ни ца да је ве ћи на при по вје да ка из за ми шље не Хро ни ке об ја вљи ва на по ча-
со пи си ма ко ји су та ко ђе има ли бар не ка кву (у од ре ђе ним слу ча је ви ма и 
стро гу и ста бил ну) уре ђи вач ку по ли ти ку. 

По сто ји и јед на за ни мљи ва хро но ло шка на до у ми ца ве за на за до тич ну 
збир ку. Она ис кр са ва он да ка да упо ре ди мо пре не се ни На ста си је ви ћев текст, 
по дат ке из Књи жев ног ар хи ва СКЗ Све тла не Стип че вић и по дат ке из Са
бра них де ла Мом чи ла На ста си је ви ћа, ко је је при ре дио Но ви ца Пет ко вић. 
Хро но ло шки чвор на зи ре се он да ка да на по ре до по ста ви мо по да так из Архи ва 
да је Хро ни ка, за хва љу ју ћи под ни је тој (не да ти ра ној) ре цен зи ји Ж. Ми ли ће-
ви ћа, од би је на још 1931. го ди не, и по да так при ре ђи ва ча Са бра них де ла Нови-
ца Пет ко вић, ко ји опи су је пре пис на чи сто Хро ни ке ко ји је имао пред со бом9, 
оквир но га да ти ра ју ћи на 1932. го ди ну. Пет ко вић опре зно ка же да је ру ко пис 
на стао от при ли ке та да, али и да „по све му су де ћи ни је мо гао пре то га“ (1991: 
863), на по ми њу ћи да се опи су је „у це ли ни са чу ван ру ко пис књи ге“, чи ји се 
„на сло ви де ли мич но раз ли ку ју од оних ка сни јих из над при по ве да ка“ (1991: 
856, 857). При ре ђи вач та ко ђе би ље жи да „из ве сне до ра де, не од већ ве ли ке, 
по ка зу ју да је На ста си је вић и ка сни је ра дио на ње му“ (1991: 863–864). Збуњу-
је и то што је го ди не 1931. об ја вље на Уко пан ка у Ле то пи су Ма ти це срп ске, 
го ди не 1932. у Срп ском књи жев ном гла сни ку из ла зе За по мо зи Бо же и Не
ро ди, а 1933. иза шао је у истом ча со пи су На ход. Ово је ва жно јер сам На ста-
си је вић на гла ша ва да „све те при по вет ке већ су та да но си ле свој књи жев ни 
пе чат“ јер су прет ход но би ле об ја вље не, што је нео бич но јер по сљед ња 
из ла зи 1933. На ста си је вић у члан ку за Иде је из 1935. го ди не10 ка же да је 
ру ко пис пре дао „пре не ко ли ко го ди на на усме ни зах тев“, али и да је по сли је 

9 Пет ко вић опи су је овај чи сто пис он да ка да на по ми ње да ни је са чу ван пред ло жак на 
осно ву ког је штам па на Хро ни ка 1938. го ди не (1991: 863), по што у са мој књи зи не ма ни ка квих 
до пун ских на по ме на о ру ко пи су, при ре ђи вач ким прин ци пи ма, ни ти име ну са мог при ре ђи ва ча.

Из све га што смо до сад о суд би ни ру ко пи са ко ји Пет ко вић, пак, опи су је мо гли до зна-
ти, он је у по сје ду по ро ди це, тј. на сљед ни ка Мом чи ло вог бра та Сла во ми ра.

10 Да ни је ри јеч о тек сту ко ји у пе ри о ди ци из ла зи с ка шње њем свје до чи ау то ро во 
по зи ва ње на ка лен дар – ли цем на Ус крс 1935. го ди не.
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дви је го ди не че ка ња тра жио да му се ру ко пис вра ти (ова из ја ва је и под ву-
че на у члан ку). Ова ко сло же ни по да ци до ве ли су нас до не до у ми це да ли је 
мо гу ће да је збир ка на штам пу (тј. на ре цен зи ју, због чи јег је то на и оцје не 
збир ка од би је на) пре да та не што ка сни је од у Ар хи ву на ве де не 1931. го ди не? 
Мо гу ће је, на рав но, да је На ста си је вић на чи нио не ко ли ко пре пи са од ко јих 
је је дан пре дао За дру зи, а на оста ли ма на ста вио да ра ди (ни је, ре ци мо, са чу ван 
пред ло жак на осно ву ког је Ви на вер штам пао Хро ни ку 1938) и да је Хро ни ка 
оди ста пре да та пот крај 1930. или по чет ком 1931 – у том слу ча ју оста је као 
збу њу ју ћа из ја ва На ста си је ви ћа да су све при по ви јет ке већ но си ле свој 
књижев ни пе чат.

Про блем пре ци зне хро но ло ги је ни је ва жан због цје пи дла че ња ка да је 
тач но на стао је дан крат ки текст, по сво јој при ро ди и не на ми је њен об ја вљи-
ва њу. Је дан дру ги по да так иза зи ва по тре бу да се про блем не што по дроб ни је 
ис тра жи. На и ме, те фа мо зне 1933. го ди не у На шем је зи ку иза шла je по ра зна 
кри ти ка из пе ра нај у глед ни јег лин гви сте оно га до ба Алек сан дра Бе ли ћа. 
Текст не ми ло срд ног и јед но знач ног на сло ва На си ље над је зи ком11 – ба ви се 
од лом ци ма из при по вје да ка што при па да ју Хро ни ци као збир ци. Бе лић је 
дао се би у за да так да са фор мал не, али и са уну тра шње, са др жин ске стра не, 
иду ћи ко рак по ко рак, оспо ри сва ки ква ли тет На ста си је ви ће вом дје лу. Чла-
нак је те ме љан, оштар и иро ни чан. Чак и у не че му што би се мо гло пре по-
зна ти као су здр жа ни ком пли мент: „(...) у мно гим ре че ни ца ма би ло је срећ но 
про на ђе них из ра за, не сум њи во ослу шну тих на ули ци, у на ро ду, мо жда про-
чи та них у ка квом реч ни ку или збир ци по сло ви ца“ (Бе лић 1933: 258), кри је 
се за пра во оп ту жба за свје сно или не свје сно пла ги ра ње. 

На шу па жњу за вре ђу ју, на овом мје сту, по нај ви ше упа дљи ве слич но сти 
по је ди них ре че ни ца и од ло ма ка из Бе ли ће вог тек ста и Ми ли ће ви ће ве ре-
цен зи је. При је на по ред ног по ста вља ња не ко ли ко кључ них ре че ни ца тре ба 
на гла си ти да су у спор ном вре мен ском од сјеч ку 1931–1933. и Жив ко Ми ли-
ће вић и Алек сан дар Бе лић чла но ви Управ ног од бо ра СКЗ. О књи га ма и еди-
ци ја ма се, еви дент но је, ду го и те мељ но раз го ва ра ло. По ста вље ни на спрам-
но, од лом ци из два ју не га тив них оцје на ова два на ша кул тур на рад ни ка на 
по љу је зи ка и књи жев но сти нај бо ље илу стру ју на ве де ни ути сак:

Бе лић: „Код ње га се ви ди стал но ста ре ње, ко је пре ла зи све ви ше у 
ма нир, да про сте и ја сне ства ри учи ни на ро чи то не ја сним и нео д ре ђе ним 
да сва ко мо же у њих уне ти што хо ће. Та кав стил и је зик ми не мо же мо 

11 Јо ван Де лић ба ви се овим тек стом у ра ду Им пли ка ци је спо ра око На ста си је ви ће вог 
је зи ка: А. Бе лић, И. Ан дрић, С. Ви на вер и М. На ста си је вић. Ду хо ви то опи су ју ћи „гре шног 
Мом чи ла На ста си је ви ћа“ над чи јом се про зом над ви ла круп на фи гу ра не при ко сно ве ног 
Бе ли ће вог је зич ког ау то ри те та као над „ђач ким пи сме ним за дат ком“, Де лић, из ме ђу оста-
лог, при мје ћу је: „За кључ ни дио тек ста пи ше стро ги и са мо у вје ре ни за ко но да вац, ко ји се не 
ли би да по на вља гла гол ске об ли ке мо ра и не сме (...) Из сва ке ре че ни це из би ја са мо у вје ре-
ност, по тре ба за ус по ста вља њем стро гог је зич ког ре да и за ко на, за ис пра вља њем ства ри и 
по ста вља њем ис прав но сти“ (делић 2018: 228–229).
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одо бри ти. (...) И у сво јим нај бо ље кон стру и са ним ре че ни ца ма г. На ста-
си је вић се по тру дио бар не што да за мр си.“

Ми ли ће вић: „(...) од по чет ка до кра ја Хро ни ке па шти се да за мр си 
оно што је вр ло про сто, да учи ни не ја сним оно што је пот пу но ја сно, да 
се по е ти зи ра оно што је са свим ба нал но (...) “

Бе лић: „Стил је ње гов, исти на, ме сто кла сич не ле по те чи нио ути сак 
из ве сне за ди ха но сти ко ја је за ма ра ла. (...) Ова ко из у кр штан и ис пре пле тен 
текст мо гао је пи сац да ти са мо по сле на ро чи та тру да. Али шта је ти ме 
по сти гао? Ка ко је све не при род но, не пра вил но, исец ка но и раз ри ве но!“

Ми ли ће вић: „(...) пред ста вља (збир ка Хро ни ка, прим. а.) не сум њи во 
је дан ве ли ки при по ве дач ки на пор, то ли ки на пор да ви иза ње га не пре-
ста је те да осе ћа те чо ве ка ко ји се тру ди, му чи, зно ји, и ко ји вам баш тим 
сво јим пе чал ним тру дом и при су ством не пре ста но сме та да се за бо ра-
ви те (...)“

Бе лић: Али да се осе ти вред ност тих сред ста ва по треб но је да су 
упо тре бље на у књи жев но ис прав ном де лу у ко јем је све оста ло на сво ме 
ме сту. Са мо ће та ко та сред ства не што зна чи ти. Ме ђу тим ка да се та 
сред ства стал но упо тре бља ва ју, ка да се сем њих до пу сте и на си ља над 
сми слом ре чи и на си ља над њи хо вим об ли ци ма, он да се гу би вред ност 
тих сред ста ва, до би ја се по ре ме ћен, на сил но уна ка жен и на шем не по-
сред ном раз у ме ва њу и осе ћа њу не при сту па чан текст.

Ми ли ће вић: Не слу те ћи до вољ но ко ли ко је тај тон опа сан и ма ни-
ри сан, г. На ста си је вић га још под хра њу је и одр жа ва из ве сним чи сто 
стил ским из о па че но сти ма, слу же ћи се ре че нич ним обр ти ма ко ји, ако 
су ика да би ли, ви ше ни су у упо тре би, и по ве ћа ва ју ћи та ко јед ну оп шту 
не ја сност све га и не ла год ност ко ја се од ње мо ра осе ћа ти, за ку ку љу ју ћи 
и за му му љу ју ћи и оно што, ина че, ни је ни за ку ку ље но ни за му му ље но.

Ако је од би ја ње Хро ни ке на осно ву не га тив не ре цен зи је чо вје ка с ко јим 
је био у за ва ди На ста си је ви ћу не по ре ци во би ло те жак уда рац, он да су ова кве 
оцје не из уста Алек сан дра Бе ли ћа12, не са мо та да, не го и знат но ка сни је, 
мо ра ле зву ча ти као ко нач на пре су да На ста си је ви ћу при по вје да чу. Пи сац на 

12 Ин си сти ра ју ћи на то ме да овај пи сац ква ри је зик (при че му је вид но да се о На ста-
си је ви ће вом „не зна њу“ го во ри под ра зу ми је ва ју ћи за пра во осо бе ну вр сту не хај но сти и 
не ма ра, али и до бро функ ци о нал но по зна ва ње је зи ка), Бе лић за кљу чу је: „На мер но не зна ње 
– за нас је на си ље“. Овај став се пот кре пљу је и у за кључ ку: „Би ло да књи жев ник не вла да 
је зи ком би ло да не ће о ње му да во ди бри ге, већ га сво јој ћу ди под вла шћу је, – он за нас под-
јед на ко ква ри је зик. Књи жев ни је зик ко ји иде све сном ква ре њу је зи ка за нас је јед на ко не све-
сном ква ре њу. На си ље над је зи ком и не зна ње је зи ка за нас су си но ни ми“ (Белић 1933: 262).

По во дом, пак, Бе ли ће вих оцје на је зи ка срп ских пи са ца М. Ко ва че вић за кљу чу је: „он 
(Бе лић) ће у вла сти тим про цје на ма књи жев ним дје ла би ти нај ве ћи по бор ник нор ма тив не 
сти ли сти ке Ву ко вог и Ма ре ти ће вог ти па. [...] Стил се, по Бе ли ћу, мо же као ‘до пу штен’ је-
ди но оства ри ва ти у окри љу стан дард ног (књи жев ног) је зи ка“ (Ко ва че вић 2013: 15). По ре-
де ћи Бе ли ће ве ста во ве са доц ни јим ми шље њи ма о На ста си је ви ће вом је зи ку, Ко ва че вић 
на ла зи да „та кво по ре ђе ње не дво сми сле но по ка зу је да сти ли стич ки Бе ли ће ви кри те ри ју ми 
при ми је ње ни у тек сту о На ста си је ви ћу не ма ју ни ка квог упо ри шта у са вре ме ној сти ли сти ци“ 
(ковачевић 2003: 218).
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ову кри ти ку (и то је ваљ да је ди ни слу чај) ни је ре пли ци рао – би ће да је сна-
га ау то ри те та чу ве ног ака де ми ка и је зич ког ар би тра би ла ису ви ше ве ли ка, 
а он сам На си љем над је зи ком су штин ски по го ђен. 

Не пу не три го ди не на кон тек ста за Иде је, у ко ме је бар до не кле из лио 
свој јед, али и не за до вољ ство ра дом За дру ге13 и оп штим при ли ка ма у на шој 
ли те ра ту ри, На ста си је вић је умро по сли је кра ћег бо ло ва ња. Не прав ду пи сцу 
и ње го вој дру гој збир ци за по че так је, и до не кле, ис пра ви ло Ви на ве ро во 
из да ње це ло куп них де ла. У ча со пи си ма и но ви на ма од мах по На ста си је ви-
ће вој смр ти на и ла зи се на на ја ве тог пла ни ра ног но вог из да ња и на по зи ве 
на прет пла ту.14 Ипак, Це ло куп на де ла, кон ци пи ра на као „из да ње при ја те ља“ 
у де вет књи га, а у ко ји ма је Хро ни ка књи га бр. IV15, иза зва ла су млак од јек 
код пу бли ке, и пе ри о ди ка се, осим спо ра дич но (тј. при год но), не ба ви на ро-
чи то њи хо вом по ја вом. 

Тек знат но ка сни је, он да ка да, угру бо и от при ли ке, са Вас ком По пом 
по чи ње пу на ре ха би ли та ци ја На ста си је ви ће ва, и ње го ва го то во за бо ра вље на 
про за по чи ње се сти дљи во по ма ља ти на са вре ме ном ре цеп тив ном хо ри зон-
ту. И да ље је, до да на да на шњег, она не са мо у сјен ци по е зи је, не го је и 
пр ва, ста ри ја збир ке Из там ног ви ла је та знат но по зна ти ја и при јем чи ви ја 
од збир ке ко ја је те ма овог ра да. Си гур но је да је глав ни узрок то ме оте жа на 
ра зу мљи вост Хро ни ке мо је ва ро ши, го то во не про бој ност у њен се ман тич ки 

13 За ни мљи во је да је шест го ди на при је ње га и Ми лан Ка ша нин из ра зио ду бо ко не-
за до вољ ство на чи ном на ко ји се За дру га од но си пре ма са вре ме ној ли те ра ту ри. На гла ша-
ва ју ћи да му је суд не при стра стан, да не пи ше ни па не ги рик ни пам флет, Ка ша нин кри ти-
ку је, у свом ви ђе њу ре тро град ну, За дру ги ну из да вач ку по ли ти ку: „Не гу бе ћи ни тре нут 
ду жно по што ва ње пре ма За дру зи, тре ба ре ћи отво ре но да је она, из го ди не у го ди ну, све 
ви ше умрт вље на, ака дем ски кон зер ва тив на и ду хов но не ак тив на“ (кашанин 1961: 26).

14 О, на зо ви мо их та ко, ван ли те рар ним окол но сти ма ко је су пра ти ле ово из да ње, при ку-
пља њу сред ста ва, оку пља њу ре дак ци је, од је ку у јав но сти ви дје ти ви ше у димитријевић 2011.

15 Хро ни ка мо је ва ро ши ка кву да нас по зна је мо са сто ји се од 17 при по вје да ка: 1. За 
по мо зи бо же, 2. От ку да до ђо смо, 3. Ка ко се са зда на ша бо го мо ља, 4. Исти на о Опа ко ме, 
5. Ро до слов ло зе Вам пи ра, 6. Ане Ка ди је реч о ЋирЗа хи ној ко би, 7. Кр ло ва не ве ста, 8. За пис 
на вра ти ма, 9. Ра шо зла то!, 10. У бо га дре но вак, 11. Ка зи ва ња о Зе мљи ној Кће ри, 12. „Исти-
но сло вац о ме ђу лу шкој смут њи“, 13. Исти но сло вац си ну, 14. Уко пан ка, 15. Не ро ди, 16. 
На ход, 17. Го ди на. Об ја вље на је као цје ло ви та збир ка у из да њу цје ло куп них дје ла ко је је 
Ви на вер са при ја те љи ма и по ро ди цом са чи нио по сли је На ста си је ви ће ве смр ти, об ја вље них 
1938/39. го ди не. Сам кон цепт, пак, мит ске ва ро ши чи је се ври је ме су сти че са при по вје да че-
вим, али у ври је ме ње ног на стан ка и са чи та о че вим – до ста је ста ри ји. У Са бра ним де ли ма 
Мом чи ла На ста си је ви ћа ко је је при ре дио Н. Пет ко вић на ла зи мо на по ме ну да су фраг мен ти 
ра не вер зи је јед не оп шир не при че, под истим кров ним на сло вом под ко јим ће се ка сни је 
раз ви ти збир ка – Хро ни ка мо је ва ро ши – на пи са ни си гур но при је 1925. го ди не (Петковић 
1991: 880). „У ру ко пи сној за о став шти ни“, би ље жи при ре ђи вач, „ни је на ђе на ни јед на до сад 
не по зна та при ча или при по вет ка“ (Исто, 841). На ста си је вић је, да кле, из про зе об ја вио до-
слов но све из обје збир ке што је на овај или онај на чин до вр шио (огра ђи ва ње је у не ку ру ку 
нео п ход но због из ван ред ног бро ја ва ри ја на та). „Све су при по вет ке до 1933. нај ма ње је дан-
пут, а не ке и два пут об ја вље не у пе ри о ди ци“, но ти ра Пет ко вић (1991: 864). 



714

круг због при по вје да че ве тен ден ци је да из вр ће је зик на на лич је и пре ки да 
спон та не ко му ни ка тив не то ко ве. Али ми смо скло ни да нас да баш због тога 
Хро ни ку по сма тра мо као из у зе тан до мет на ше књи жев не аван гар де, као (мо-
жда не до са њан, али жив) сан о не слу ће ним мо гућ но сти ма свих из во ра на шег 
је зи ка.

На кра ју овог тек ста, у ин те грал ном ви ду би ће пре ни је та до сад нео бја-
вљи ва на ре цен зи ја16 Жив ка Ми ли ће ви ћа. Са мом тек сту ни је по треб но да се 
оп шир но ко мен та ри ше – он је кра так, од сје чан, на тре нут ке отров но подсмје-
шљив и бес по треб но злу рад. (С дру ге стра не, г. Ми ли ће ви ћу не мо же се оспо-
ри ти сми сао за ху мор, али ни од ли чан нерв за од ре ђе не аван гард не по е тич ке 
ре флек се.) На при мјер, ни је зго рег при ми је ти ти да су ода бра ни ци та ти из 
Хро ни ке до и ста нај сла би ја мје ста не са мо те збир ке, не го и На ста си је ви ће ве 
про зе у цје ли ни – не згод но је са мо што Ми ли ће вић тај из бор пред ста вља као 
ре зул тат ме то де слу чај ног узор ка, а не па жљи вог ода би ра. Дру го, пред ста-
вље ни ми кро ци та ти и круп ни ји улом ци тен ден ци о зно су из ва ђе ни из кон-
тек ста да би илу стро ва ли „пе чал ни труд“ и „чи сто стил ско увр та ње ши је“. 
Да нас нам је, пак, ја сно да је На ста си је ви ћу, у ње го вој по тент но мо дер ној 
про зи, глав ни ју нак био и остао оса мо ста љен је зик, чи ме се оква ли фи ко вао 
као го то во чист аван гард ни при по вје дач, онај ко ји осло ба ђа про зу око ва 
без у слов них им пул са рад ње. (За кључ на, из ван ред на при по ви јет ка Го ди на 
ко јој је циљ да се од у пре фак то граф ском вре ме ну и чи ње нич ној до га ђај но-
сти нај бо љи је при мјер за ово.)

Не сми је се ни про пу сти ти при ли ка да се на гла си да је Ми ли ће вић 
вр ло пре ци зно иден ти фи ко вао по не ку зна чај ну по е тич ку осо бе ност На ста-
си је ви ће вог при по ви је да ња – али то је чи ње но у ци љу дис кре ди та ци је и 
при по вје да че вог та лен та и ње го вих про зних до ме та. Су ко бља ва ју ћи „спон-
та ност“ и „на пор“, пр во као ул ти ма тив ни ква ли тет јед ног при по ви јед ног 
тек ста, а дру го као кључ ну од ред ни цу На ста си је ви ће ве на ра ци је и ујед но 
основ за ње ну дис ква ли фи ка ци ју, Ми ли ће вић се по но во, на из вје стан на чин, 
са мо о дре ђу је као чист ан ти а ван гар дист17. 

На кра ју свих кра је ва, књи жев на и кул тур на јав ност у го ди на ма и де це-
ни ја ма по сли је оцр та ног су ко ба би ле су те ко је су до ни је ле ко нач ну пре су ду. 
Иа ко је На ста си је вић од у ви јек био не ка вр ста по ма ло екс клу зив ног ау то ра 
с су же ним из бо ром пу бли ке – Хро ни ка мо је ва ро ши по ста ла је не за о би ла зан 
на слов срп ске аван гард не про зе, али и срп ске књи жев но сти у цје ли ни. 

16 Не ко ли ко очи глед них гре ша ка у ку ца њу ис пра вље но је то ком при ре ђи ва ња тек ста.
Ве о ма смо за хвал ни г. Дра га ну Ла ки ће ви ћу, са да шњем глав ном уред ни ку СКЗ, што 

нам је омо гу ћио увид у тај текст и ње го во при ре ђи ва ње за штам пу.
Не ма лу за хвал ност за по моћ у овом по слу ду гу је мо и ко ле ги Дра га ну Ха мо ви ћу. 
17 За ни мљи ва је вр ло и кон ста та ци ја ко ју из но се Све тла на и Ник ша Стип че вић у 

књи зи За дру га и ње ни пи сци: „За но во ослу шки ва ње по ја ва у са вре ме ној ли те ра ту ри нај ви ше 
је био за слу жан Жив ко Ми ли ће вић, чи ји је укус, ме ђу тим, спре чио да се чу ју и дру ги гла сови 
на ше та да са вре ме не ли те ра ту ре: у За дру ги ним из да њи ма из тог пе ри о да не ма Цр њан ског, 
да на ве де мо са мо јед но име, да не го во ри мо о Раст ку Пе тро ви ћу“ (стиПчевић 2004: 8–9).
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4. момчилонастасијевић:Хроникамојевароши. Не ма, мо же би ти, не-
за хвал ни јег за дат ка за оце њи ва ча но да ва ти суд о при по ве да чу ко ји, у та ко 
зва ној мо дер ној ли те ра ту ри, ужи ва, све јед но ка ко, не ма ли углед и чи ји је 
ра ни ји рад већ оце њен ско ро у са мим су пер ла ти ви ма. А г. Мом чи ло На ста-
си је вић, о чи јем ра ду же лим да вам го во рим, ужи ва та кав углед и ње го ва 
пр ва књи га при по ве да ка „Из там ног ви ла је та“ – до че ка на је са сла во пој ка ма, 
ко је га при ка зу ју у нај ма њу ру ку као из у зе тан та ле нат на ше књи жев но сти 
од ко га, мо же би ти, тре ба оче ки ва ти пре по род на ше при по вет ке, ако не и 
про зе уоп ште. Још цр ње и го ре је ако се оце њи вач не по ве де за већ при мље-
ним го то вим ми шље њи ма, и на ђе се у та квој си ту а ци ји да не са мо што се 
не оду ше ви но вом књи гом већ про сла вље ног пи сца, не го упо тре би при лич но 
мно го вре ме на да би се бе на те рао да до кра ја про чи та но во де ло, и, уме сто 
оду ше вљен, у ства ри бу де њи ме ду бо ко раз о ча ран. Та кав слу чај је, на жа лост, 
баш мој слу чај са „Хро ни ком мо је ва ро ши“ г. На ста си је ви ћа.

За ни мљив или не за ни мљив, слу чај сва ко ја ко тра жи об ја шње ња. По-
ку ша ћу да вам га дам.

Ве шти на при по ве да ња ко ли ко је дра го це на то ли ко је и ста ра, али мо-
жда не до вољ но об ја шње на. Вр ло мно ги и вр ло па мет ни љу ди по ку ша ва ли 
су да је об ја сне, да про на ђу за ко не по ко ји ма се она упра вља, да је за ро бе и 
оку ју у пра ви ла и фор му ле ко је се ви ше не ће ме ња ти. Мно ги од тих за ко на 
по ка за ли се као са вр ше но тач ни, утвр ђе на пра ви ла и фор му ле у прак си као 
вр ло ис прав ни. Али, што је оди ста за ни мљи во, и што ни је мо гло оста ти 
не при ме ће но, то је фа кат да чак и од лич но по зна ва ње свих тих за ко на и 
пра ви ла ни је још ни јед ног при по ве да ча на пра ви ло оди ста ве ли ким, чак ни 
пра вим при по ве да чем. Ни је мо гло оста ти не за па же но да у сва ком оди ста 
до бром при по ве да њу има из ве сне спон та но сти, ко ја се не да и не мо же на-
у чи ти, ко ја се, ако хо ће те, до но си со бом, не под ле же ни ка квом до са да по-
зна том за ко ну и пра ви лу, и да је упра во баш она, баш та спон та ност, из ве сан 
основ ни еле ме нат у сва ком бо љем при ча њу. У тој спон та но сти, као основ ном 
еле мен ту, на ла зи се упра во ко рен свих нај бо љих осо би на сва ког при по ве-
да ња. Не ма ли ње, има те до сад ну при по вет ку и жа ло сног пи сца, ко ји у 
то ли ко ви ше из гле да оча јан у ко ли ко се ви ше тру ди да за се ни и пре ва ри.

Ако смо се сло жи ли у то ме, сло жи ли смо се у нај ве ћем не до стат ку г. 
Мом чи ла На ста си је ви ћа. Оди ста, ње му та спон та ност пот пу но не до ста је. 
Он је чак то ли ко да ле ко од ње да и не слу ти да она уоп ште по сто ји и да 
уоп ште пред ста вља не ку вред ност. Чи та ва ње го ва „Хро ни ка мо је ва ро ши“, 
као це ли на, и сва ка ствар у њој, као по је ди ност, пред ста вља не сум њи во 
је дан ве ли ки при по ве дач ки на пор, то ли ки на пор да ви иза ње га не пре ста-
је те да осе ћа те чо ве ка ко ји се тру ди, му чи, зно ји, и ко ји вам баш тим сво јим 
пе чал ним тру дом и при су ством не пре ста но сме та да се за бо ра ви те, да иза-
ђе те из се бе, да уђе те у ту ва рош ко ју би мо жда он хтео да вам до ча ра, да се 
збли жи ти са лич но сти ма ко је би хтео да вам при ка же, да за бо ра ви те ње га, 
нај зад, пе чал ног труд бе ни ка, ко ји од по чет ка до кра ја „Хро ни ке“ па шти се 
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да за мр си оно што је вр ло про сто, да учи ни не ја сним оно што је пот пу но 
ја сно, да је по е ти зи ра оно што је са свим ба нал но, да при да ар ха и чан тон 
ста рих сред ње ве ков них хро ни ка оно ме што је, на жа лост, ја ко вул гар но и, 
у то ме ар ха ич ном то ну, чак и ко мич но, она ко исто као кад би не ко хтео да 
пе ва „бра то вац“ на глас цр кве не пе сме, ре ци мо као „Свја ти Бо же“.

Тај основ ни не до ста так ово га при по ве да ња г. На ста си је вић се тру ди да 
за гла ди на раз не на чи не, али је нај глав ни ји онај ко ји је дао бит ну ка рак те-
ри сти ку чи та вом ње го вом при по ве да њу и пре тво рио га – по сле ове „Хро-
ни ке“ то је пот пу но ја сно – у је дан ја ко до са дан, чак и не сно сан ма нир. Тај 
на чин је, пре све га, у ар ха и зи ра њу то на при по вет ке, а за тим, не знам ка ко 
дру го ја че то да ка жем, у из ве сно чи сто стил ском за вр та њу ши је... Ни је, ме-
ђу тим, на ро чи то по треб но до ка зи ва ти да је дан исти ве штач ки и ис кон стру-
и сан ар ха и чан тон ни је мо гућ но без опа сно сти при ме ни ти на сва ки пред мет 
при по вет ке и сва ку си ту а ци ју у при по ве да њу. Јер, ако се и на ђе јед на при-
по вет ка у ко јој та кав тон за зву чи са свим при род но и убе дљи во, бу ду ћи у 
из ве сном скла ду са пред ме том и лич но сти ма, на ђе их се пет у ко ји ма је он 
не мо гу ћан по не при род но сти, чак ла жи ко ју уне се. Та ква јед на при по вет ка 
је, на при мер, „Исти но сло вац о Ра ја но вом по све ће њу“, а та квих пет су: „Ро-
до слов ло зе Вам пи ра“, „Кр ло ва не ве ста“, „Ра шо, зла то“, „У Бо га дре но вак“ 
и „За пис на вра ти ма“.

Не слу те ћи до вољ но ко ли ко је тај тон опа сан и ма ни ри сан, г. На ста си-
је вић га још под хра њу је и одр жа ва из ве сним чи сто стил ским из о па че но сти-
ма, слу же ћи се ре че нич ним обр ти ма ко ји, ако су ика да би ли, ви ше ни су у 
упо тре би, и по ве ћа ва ју ћи та ко јед ну оп шту не ја сност све га и не ла год ност 
ко ја се од ње мо ра осе ћа ти, за ку ку љу ју ћи и за му му љу ју ћи и оно што, ина че, 
ни је ни за ку ку ље но ни за му му ље но. Све га не ко ли ко, и крат ких, ци та та 
тре ба да по ка жу то о че му го во рим – по што цео ру ко пис г. На ста си је ви ћа 
не мам на ме ру да вам чи там, и ако би се ствар но тек он да мо гло ви де то шта 
он упра во пред ста вља.

Ево вам, пре све га, јед ног ци та та из Ка зи ва ња о Зе мљи ној кће ри:

„Осва ну ту на кал др ми, и на пи та ња не зна ђа ше о се би осим име-
на, ни ти се икад ја ви ко при зна ти је за сво ју.

И да је гад не ки, не го мла до се рас пу пи ло, а ви ри јој из оне ри те 
ру ме на сна га, а по ле гла зла та ли ма ља по гу стој, мо ре, мр тва ка да те крај 
ње про не ше, па би ти се на сме шио брк!

Те и ми, све ове ја ни до ма ћин, и то бож очин ски око де вој ке, оно 
упр љи ле очи у го ло ти њу, ту го! Шта зна чо век, рад ња ова мо, ку ћа она мо, 
а у сре ди ни та ко ис пре чи се на паст, а опет, ни је се ни на ма ср це од по ште-
ња у ка мен пре тво ри ло, а што ка жу, пио не пио пла ти ћеш, мо ре, пи љи 
у ово пу сти ње, по бра ти ме, кад ти се ова ко са ма раз от кри ва на пу ту! Дуг 
је век, ду жа сра мо та, има се чим, хва ла Бо гу, пла ћа ти!

А она све от кри ва гру ди, а оно јој се ко ле на ука жу и да ље она мо 
ми ло та, ба то!...“
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Цео ци тат је ка рак те ри сти чан, по ред оно га о че му сам већ го во рио, још 
и по то ме што г. На ста си је ви ћу не до ста је осе ћај за ко мич но и ба нал но. Јер 
са мо чо век ко ме то осе ћа ње пот пу но не до ста је мо же да на пи ше: „а по ле гла 
зла та ли ма ља по гу стој, мо ре, мр тва ка да те крај ње про не ше, па би ти се 
на сме шио брк!“ или оно: „Мо ре, пи љи у ово пу сти ње, по бра ти ме, кад ти се 
ова ко са ма раз от кри ва на пу ту!“ Или, нај зад: „А она све от кри ва гру ди, а 
оно јој се ко ле на ука жу и да ље она мо ми ло та, ба то!...“

Ево вам је дан ци тат из „За пи са на вра ти ма“:

„Кри во но ги Ки ко по ка за не што гу ме но, а из ну тра це дио се смрад. 
Ту га је пип ну ти, кад се не зна че му је ствар. 

Ба ци ло то бож отуд с та ва на пра во ње му пред но ге. У пе чур ку би 
се спр чио, да је зби љо би ло! Тек, ви ше не при ма смо из ње го ве ру ке. А 
и за до сле, то му је, шта ко при ми. Јер ни су ни ком за ба да ва кри ве но ге 
и оба ока у ра зрок.

А оно гу ме но, си гу ран сам / као што би и сви ми, да са мо по тра-
жи мо / на шао је не где у фи цо ји сво је ро ђе не ку ће.“

Кри во но ги Ки ко ко ји „по ка за не што гу ме но“ и „оно гу ме но“ о че му је 
пи сац си гу ран да је „на шао не где у фи јо ци сво је ро ђе не ку ће“ леп су при мер 
то га из ве шта че ног то на и сти ла увек кад је реч о не чем про стом и ја сном, 
а и про сто те и ја сно сти г. На ста си је вић се, из гле да, бо ји као нај љу ћих сво јих 
не при ја те ља. У це лом го ре на ве де ном ци та ту, ме ђу тим, је ди но што је до бро 
и је ди но што је оди ста на сво је ме сту то је оно да: „Ни су не ком за ба да ва... 
оба ока у ра зрок!“.

Још је дан ци тат из при по вет ке „Ра шо, зла то“:

„По два би, он да, чо ка ња уз ло ја ни цу на ноћ, и по три. /Сва је при-
ли ка, и та мо га пре ста ше по ли ва ти/. Јер ни ону дру гу по лу ви ше не 
ку пу ју ћи, до зо ба ва ше за што му из ра ни је ко ра и ко ри ца оста у три бу-
џа ка ме ђу тра ља ма, те се ту нео кр пље не го ми ла ле. Јер че твр ти, цео 
за пре ма ше ци пе ли ца, об дан ће бе том по кри ве на, чи ме се об ноћ, док тон-
та, ви ше не огр тао, ту го! И што би га по же на и две, и три на дан, /све 
оне мо гу да су го ро пад не/ оним истим па пу ча ма шо па ле, те их не сти гао 
при кр пи ти, си њи!“

И из ово га па су са мо же се ви де ти ка ко г. На ста си је ви ћу у све ча ним, 
чак лир ским из ли ви ма па да ју на па мет са свим вул гар ни из ра зи и он их, по 
већ кон ста то ва ном осу ству осе ћа ња за ко мич но, нај рев но сни је уно си, и не 
осе ћа ју ћи при том ко ли ко је упра во оча јан кон траст из ме ђу вул гар ног „тон-
та“ и „ту го“, или из ме ђу оно га „шо па ти“ и оно га „си њи“. Фа кат би био пот-
пу но не схва тљив ако се не би при ли ло оно што из гле да да је ипак исти на: 
то јест да је та кав факт мо гу ћан са мо он да ако се и при по ве да ње схва ти 
са мо као јед но „тон та ње“, ис трај но, ду ра шно, до па да ња у не свест.
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На дам се да не мо же би ти ни ка квог из не на ђе ња ако, не по зи ва ју ћи се 
ви ше ни на ка кве ци та те, ка жем да је мо је искре но ми шље ње да г. На ста си-
је ви ће ва „Хро ни ка“ не за слу жу је да уђе у За дру ги на из да ња. 

Ж. Ми ли ће вић
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DESTINY OF THE COLLECTION HRONIKA MOJE VAROŠI

S u m m a r y

The paper discusses and comments on Živko Milićević’s negative review of the 
manuscript Hronika moje varoši (Chronicle of my town) by Momčilo Nastasijević, sub-
mitted to the Serbian Literary Association in 1931. The review was submitted without a 
date so the year when it was written was determined later. It is kept in the Archive of the 
Serbian Literary Association. It is a testimony not only to a revolutionary time ripe with 
poetic differences, but also speaks a lot about the people involved, about literary squabbles 
and generally about the cultural circumstances in the undoubtedly vivid period between 
the two world wars. The history of this interesting case in our publishing is part of the 
history of our literature and our cultural history in general. The Chronicle of my town 
was first structured in an unusual way and then published in a roundabout way, later 
becoming part of our literary canon. The process started with a negative review and 
consequently a refusal of publication, which was followed by the author’s bitter reaction 
that went unnoticed. Then came a crushing text written by one of the greatest authorities 
of that time and present day as well, but it all ended with the manuscript being published 
posthumously. This was followed by reprints, numerous selections of authors and an-
thologies, two editions of collected works (one of them a critical edition) and introduction 
to the curricula of schools and universities. This process of canonization lasted for almost 
six decades since the moment discussed in this paper. Years and decades later literary 
and cultural public was the one that made a final verdict in the conflict described here. 
Although Nastasijević was always a kind of an exclusive author with a narrow audience, 
the Chronicle of my town became an unavoidable title of Serbian avant-garde prose and 
Serbian literature in general.
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Др Је ле на Ма ри ће вић Ба лаћ

СИ СТЕМ ЗНА ЧЕ ЊА ФЛО РАЛ НОГ И ФА У НАЛ НОГ СВЕ ТА У  
СЕ О БА МА милошаЦрњанског1*

Рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња зна че ња фло рал них и 
фа у нал них мо ти ва у ро ма ну Се о бе (1929) Ми ло ша Цр њан ског. Свет 
при ро де у да том ро ма ну до са да је ис пи тан у све тлу фол клор не 
тра ди ци је и од но са су ма тра и зма и ми та. Циљ ра да је да се про бле-
ма ти ци при сту пи у це ло сти, те да се из ве де ком плет на ти по ло ги ја 
мо ти ва и по ку ша про на ћи од го вор на крај ње пи та ње ње ног зна че-
ња. Апо лон ско и ди о ни зиј ско на че ло усло вље но је при ро дом, те је 
Цр њан ски, у ни че ан ском сми слу, ожи вео тра ге ди ју овим ро ма ном.

Кључ не ре чи: фло ра, фа у на, зве зда, грч ка бо жан ства, тра ге ди ја.

„Али ре ци, ти чуд ни ту ђин че, ко ли ко је овај на род мо рао да пре па ти 
да би мо гао по ста ти ова ко леп! А сад ме пра ти на пред ста ву тра ге ди је и 
при не си за јед но са мном жр тву у хра му оба бо жан ства“ (ниче 2012: 126).

Свет при ро де у де ли ма Ми ло ша Цр њан ског ни је тек про из вољ но дат, 
већ је, мо же се ре ћи, се ман тич ки есте ти зо ван и су ге стив но функ ци о на ли зо-
ван. За па же но је да људ ски жи вот у ства ра ла штву Цр њан ског би ва „пот пу но 
за ме њен жи во том при ро де“ (раичевић2005: 94), те да се ње гов ли те рар ни 
свет мо же са гле да ти као „храм по диг нут у част ве ре у ме та фи зич ку по ве-
за ност при ро де и усло вље ност сва ког чо ве ко вог по ступ ка“ (раичевић 2009: 
1212). Сме шта ју ћи рад њу ро ма на Се о бе (1929) у исто риј ски тре ну так 1744–
1745, ко ји пра ти и при род ну сме ну го ди шњих до ба, пи сац је на зна чио да се 
пре пли ћу исто риј ски и дру штве но-по ли тич ки аспек ти са мит ским и ци-
клич ним. 

Бли зак умет нич ки кон цепт оства рен је у епу Бој зма ја са ор ло ви (1791) 
Јо ва на Ра ји ћа. Ра јић је, на и ме, пи шу ћи о ра ту Тур ске про тив Ау стри је и 
Ру си је, у ко ме су уче ство ва ли и Ср би, еп бит но але го ри зо вао сим бо лич ким, 
хе рал дич ким и ем бле мат ским пред ста ва ма фло рал ног и фа у нал ног све та, 

* Рад је на стао при про јек ту Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње у срп ској 
књи жев ност (178005), ко ји се ре а ли зу је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. 
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те фи гу ра ма ан тич ких бо жан ста ва. Као вид крај њег уни жа ва ња Му ха ме да, 
у еп су уве де ни Фа ун и ним фе, „као пе р со ни фи ка ци је не так ну те ди вље 
при ро де [...] сим бо ли шу и цен трал ни пред мет про све ти тељ ске кри ти ке – 
ди вља штво ума и не кул ти ви са ност, у ко је ће на кра ју за па сти Му ха мед“ 
(грБић2010: 401). Ау стри ја, Ру си ја и Ср би ја, хе рал дич ки пред ста вље не ор
ло ви ма, као цар ским пти ца ма, оли че њу све тло сти и про све ће но сти, су прот-
ста вље не су тур ском зма ју, тј. али, чу до ви шту хтон ског, мрач ног и ди вљег 
све та. У Се о ба ма, ме ђу тим, Ср би ра ту ју за Ау стри ју, да ле ко од Тур ске и 
Ру си је, али, за раз ли ку од Ра ји ће вог епа, сти че се ути сак да су они уро ње ни 
у свет Фа у на и ним фи. Иро нич ни пи сац је слој при ка за них пред мет но сти 
уоб ли чио фло рал ним и фа у нал ним пред ста ва ма и Ср ба и Ау стри ја на ца, 
прак тич но кри ти ку ју ћи „про све ти тељ ску кри ти ку“, и отва ра ју ћи про блем 
за ши ре ту ма че ње. 

Свет фло ре и фа у не у Се о ба ма до са да је пар ци јал но ту ма чен у кон-
тек сту ана ли зи ра ња од но са из ме ђу су ма тра и зма и ми та (радин1993: 191–219), 
те фол клор них пред ста ва у ро ма ну (Перић 2006: 165–181; самарЏија 2009: 
497–521). У це ли ни гле да но, биљ ни и жи во тињ ски свет си сте ма тич но се мо же 
гру пи са ти око нај за сту пље ни јих мо ти ва: ов на, ву ка/кур ја ка, жа бе, пса, ме-
две да и јар ца (уз пе тла, ћу ра на, гу са на, вра не, ше ве, свра ке, го лу ба, ла сте, 
мач ке, ли си це, зе ца, зми је, ри бе, па у ка, му ши ца, цр ва), то јест вр то ва и дрво-
ре да ду до ва, ба гре мо ва, ја бла но ва/то по ла, је ло вих шу ма, воћ ки, по себ но 
кру ша ка, ви но гра да и гро жђа, цве ћа и би ља.

За мо тив ов на нај ви ше се ве зу је лик Ву ка Иса ко ви ча, бу ду ћи да се он 
огр ће ов нов ским ко жа ма, ко је има ју чак и свој ство апо тро пе ја: „Сјај ме се чи-
не по ђе са ње, по ја ви се над по мр чи ном, про ђе и не ста не у но ћи, што мо кра 
ула зи и од ла зи, ула зи и од ла зи јед на ко, за о би ла зе ћи га и вла же ћи му огром не 
гру ди и тр бух, врућ и под буо, уви јен ов нуј ским ко жа ма, на ко ји ма је ру но 
про би ја ло зној“ (Црњански1990: 7). Та ко ђе, Вук Иса ко вич је по ку ша вао да 
„из ле чи сто мак гла ђу, ви ном и ра ки јом, за о гр ћу ћи га ов нуј ским ко жа ма, по 
са ве ту сво га слу ге“ (Црњански1990: 67), али је и Аран ђел Иса ко вич на кон 
не сре ће, а не по сред но пре пре љу бе, „ски нут го, ис тр љан пе ском, па за тим 
за ви јен у ов нуј ске ко же“ (Црњански 1990: 44). Мо жда је чин пре љу бе ини-
ци ран и ти ме што је го спо жу Да фи ну Аран ђел огр нут ов нуј ским ко жа ма 
под се ћао на Ву ка Иса ко ви ча. Ован сим бо ли зу је сна гу и плод ност и сма тра 
се вла да рем жр тве ног Ог ња и бо гом ог њи шта (герБранишевалије 2013: 
656). По себ но је ин те ре сант но што се Апо лон име ну је Ов нуј ским бо гом и 
чу ва рем ста да (герБранишевалије 2013: 657), ако се има у ви ду да се Сла-
вон ско-по ду нав ски полк, ко јим ру ко во ди Вук Иса ко вич, не рет ко име ну је 
ста дом: „Зби јен, све ви ше, кре тао се [полк] да ље као ста до, све ни же опу-
ште них гла ва“ (Црњански 1990: 60). 

На не ким ме сти ма, шта ви ше, уво ди се ди фе рен ци ја ци ја у ка рак те ри-
за ци ји пол ка по сред ством мо ти ва цр них ова ца: „Ма жу ћи ка и ше ве, про сти-
ра ли су гу ње ве по зе мљи и гре ба ли ру ка ма са њих бла то, че шу ћи за тим 
шу ба ре као цр не ов це“ (Црњански 1990: 20); „И док су се чу па ви и ба ру са ви 
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из вла чи ли из ша то ра, зби је ни у го ми ле као не ки цр ни ов но ви“ (Црњански 
1990: 99) и Ву ко ви кло бу ци „по ја ви ше се на вр ху бре жу ља ка, у ви со кој тра-
ви, као не ко цр но ста до што је на гр ну ло пре ко бре га, из то ро ва“ (Црњански 
1990: 109). Ако се пред ста ва цр них ова ца уну тар пол ка осмо три у кон тек сту 
вел шке при че о на че лу се ље ња ду ша, оли че них у цр ним и бе лим ов ца ма 
(герБранишевалије 2013: 658), мо же мо за кљу чи ти да Вук Иса ко вич до би-
ја атри бу те Апо ло на, тј. Ов нуј ског бо га ко ји упра вља се о ба ма ду ша са овог 
на онај свет. Апо лон се име ну је и као сре бр но лу ки бог, бри жан па стир, ко ји 
шти ти ста да и же тве, док се у ми ту при ка зу је као па стир ко ји упра вља ску-
по ви ма љу ди, сим бо ли шу ћи „нај ви ше про ду хо вље ње и људ ски успон“ (гер-
Бранишевалије 2013: 24–26). Па сти ри, уо ста лом, у аси ро-ва ви лон ским 
кул ту ра ма има ли су ко смич ко зна че ње, тј. би ли су па сти ри ста да зве зда, 
док је за вре ме мра ка па стир до би јао уло гу пси хо пом па или ти во ди ча ду ша 
(герБранишевалије 2013: 673). Ја сно је да ови по да ци по ста ју не за не мар-
љи во бит ни ка да се има ју у ви ду сно ви Ву ка Иса ко ви ча, ко ји ста ју у на слов 
пр вог и по след њег по гла вља, ем бле ма ти чан стих „Бес кра јан, пла ви круг. У 
ње му, зве зда“.

На рав но, у Се о ба ма је мо тив ов на ва жан ка да се го во ри о Се ку ли ним 
му ка ма: „Ве за них ру ку и но гу, за пу ше них уста, дах ћу ћи, оче ки вао је да га 
по не су и тр зао се с вре ме на на вре ме, као и они ов но ви ко ји су ту, пре кла-
ња, ле жа ли“ (Црњански 1990: 25) и „Го во ри ло се да га вра ћа ју до ма и да му 
је ис цу ри ло јед но око, да су му оба уве та спа ла и да му је сад ли це као гла-
ва у оде ра ног ов на, без ко же, са ис па лим ко сти ма“ (Црњански 1990: 137). 
Очи то је да у Се ку ли мо же мо пре по зна ти жр тве ног ов на, а да у ње го вом 
ка жња ва њу мо же мо на слу ти ти не ка кав ри ту ал ко ји не ми нов но прет хо ди 
од ла ску Сла вон ско-по ду нав ског пол ка на ра ти ште.2 

Пре зи ме Иса ко вич, по ред оста лог, мо же де ло ва ти сим бо лич ки су ге-
стив но ка да је реч о жр тви, бу ду ћи да је, пре ма Све том пи сму, Аврам тре-
ба ло да жр тву је си на Иса ка у име Бож је љу ба ви, али се у по след њем тре нут-
ку по ја вио ован, ко ји је био жр тво ван уме сто Иса ка (ПрвакњигаМојсијева 
1: 22). Вук Иса ко вич, по пре зи ме ну, тре ба ло би да при па да ло зи спа се них у 
зе маљ ском по гле ду, јер је про на ђен ован ко ји ће би ти жр тво ван уме сто ње га. 
Ме ђу тим, бу ду ћи да му се отац звао Ла зар, а ово име има ја сну сим бо лич ку 
ау ру опре де ље ња кне за Ла за ра за не бе ско цар ство, у жр тво ва њу це лог пол-
ка мо жда мо же мо да у крај њем ис хо ди шту на слу ти мо Ву ко во опре де ље ње 
да ста до сво јих вој ни ка спа се, тј. да им ду ше упо ко ји на не бу у ви ду зве зда.

Пи шу ћи о „Еро су и жр тви“ у Се о ба ма, Го ра на Ра и че вић (2010: 113) 
ис та кла је мо тив чар но је ви ћев ства: „рат ни ци ко ји ра ту ју ћи за ту ђе ин те-
ре се из не ве ра ва ју основ ни прин цип вој нич ког по зи ва – спрем ност за лич ну 

2 Се ку ла је био жр тве ни ован, док би обе ше ни вој ни ци пол ка би ли жр тве ни ја гањ ци: 
„шест згр че них но гу, као шест оде ра них јаг ње та“ (Црњански1990: 108). На Сла вон ско-по-
ду нав ски полк ни је гле да но као на љу де. Они су окон ча ли сво је жи во те као што су кла ни 
пе че ни ја гањ ци, ов но ви и ја ри ћи по ме сти ма ку да су се кре та ли (Црњански 1990: 10, 15, 63). 
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жр тву ра ди про спе ри те та ко лек ти ва ко јем при па да ју“. Вук Иса ко вич јед ним 
де лом је сте из не ве рио сво је прин ци пе, јер је у пред во ђе њу свог пол ка био 
ру ко во ђен и же љом да до би је ви ши чин у вој сци, али и да би до не кле по бољ-
шао ста тус свог на ро да у мо нар хи ји.3 Ме ђу тим, схва тио је да су и срп ски 
на род и он сâм пре ва ре ни, те да у ње му мо же мо пре по зна ти Иса ко вог си на 
Иса ва, ко ме је отац оста вио овај бла го слов: „А Изак отац ње гов од го ва ра-
ју ћи ре че му: ево, стан ће би ти на род ној зе мљи и ро си не бе ској озго. Али ћеш 
жи вје ти од ма ча сво је га, и бра ту ћеш сво је му слу жи ти“ (ПрвакњигаМојси
јева 27: 40). 

Иса вов мла ђи брат Ја ков ни је био ру тав као он, а, ка ко је Исак у ста-
ро сти осле пео, Ја ков је пре ва рио оца и до био пра ви бла го слов, на ме њен 
бра ту: „И ја ре ћим ко жи ца ма об ло жи му [мајка Реб ека] ру ке и врат гдје бје ше 
гла дак“ (ПрвакњигаМојсијева 27: 16). Огр нут „ја ре ћим ко жи ца ма“, Ја ков 
асо ци ра на тра ге ди ју, ако има мо у ви ду да тра ге ди ја по ти че од ре чи τράγος 
и ᾠδή што зна чи јар че ва пе сма. Ка ко у Ву ку мо же мо на слу ти ти Иса ва, у 
Аран ђе лу Иса ко ви чу мо же мо за па зи ти цр те Ја ко ва: „по на шао се пре ма ста-
ри јем бра ту, као што се по на ша пре ма мла ђем“ (Црњански 1990: 33) и из до-
жи вља ја го спо же Да фи не са зна је мо да је Аран ђел, по пут Ја ко ва, био знат но 
ћо са ви ји од Ву ка: „Ни ти је же ле ла да се да, том мла дом, су вом и жу том де-
ве ру, ко ји је се ћа ше ње не ку ће и бра ће, ни ти је во ле ла ње го ве ру ке са жу тим 
нок ти ма, ни ти ње го ве ка лу ђер ске бр ке и бра ду, цр не и рет ке“ (Црњански 
1990: 41). 

Аран ђел Иса ко вич је, на да ље, у скла ду са Ја ко вље вом ла жном ру та во-
шћу, на до ме шће ном „ја ре ћим ко жи ца ма“, ка рак те ри зо ван упра во као ја рац: 
„Се де ћи на ње ној [Дафининој] по сте љи [...] го ли ца ју ћи је сво јом рет ком бра-
ди цом, гур ка ју ћи је гла вом у гру ди, као не ки пи то ми ја рац“ (Црњански 1990: 
119), „Пред зо ру, кад су при сти за ли Зе му ну, он је ле жао у ко ли ма са тр вен 
ноћ ном во жњом, из бле део, ома то рио, као не ки ста ри ја рац, уз дрх та ле бра-
де“ (Црњански 1990: 134) и над Да фи ни ним мр твим те лом ле ле као је као 
ја рац (Црњански 1990: 135). 

Ка ко је Вук Иса ко вич Апо лон, Ов нуј ски бог, та ко је и Аран ђел Иса ко-
вич мо гу ћа про јек ци ја Ди о ни са, ако се има у ви ду да је ја рац био по све ћен 
овом бо жан ству (герБранишевалије 2013: 310). До дат но, Аран ђел Иса ко вич 
био је „сув, жут, у ду гач ком ћур ку од кур ја чи не, са бро ја ни ца ма од ћи ли-
ба ра у ру ци, као круп ним, зре лим гро жђем“ (Црњански1990: 12), а упра во 
су гро жђе, ви но ва ло за и ви но атри бу ти Ди о ни са (герБранишевалије 2013: 

3 По зна то је да су Ме мо а ри Си ме о на Пи шче ви ћа у из ве сној ме ри ути ца ли на пи са ње 
Се о ба. Чи ни се да се кроз лич ност и лик Си ме о на Пи шче ви ћа и Ву ка Иса ко ви ча по сре ду је 
сли чан про блем: „Вој нич ка ег зи стен ци ја Пи шче ви ћа осве тља ва XVI II век из пер спек ти ве 
ко ја је не ми нов но ’вер ти кал на’. Та вер ти ка ла ни је про ста сли ка вој нич ке хи је рар хи је, већ 
про ду бље но схва та ње жи во та као не пре ста ног ра да во ље-за -чи но ви ма, ка ко би смо мо гли 
па ро дич но опи са ти ни че ан ску во љу за моћ, али не нат чо веч но из дво је ну од ста да, већ ду-
бо ко у ње га уро ње ну“ (владушић2007: 31). 
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161), ко ји, по пут Апо ло на, има моћ пси хо пом па, али ду ше пре во ди у под зе-
мље (герБранишевалије 2013: 162).4 Ње го ва сек су ал на не у та жи вост, пак, 
оли че на у бур ном, чул ном и стра стве ном жи во ту са раз ли чи тим же на ма, 
жи во асо ци ра на Па на, ко ји је по знат по вре ба њу и на па ство ва њу ра зних 
ним фи и мла ди ћа (герБранишевалије 2013: 663). 

По ред јар ца, лик Аран ђе ла Иса ко ви ча осен чен је мо ти вом пса: Да фи ни 
је „го ди на ма ли зао, у сно ви ма ру ке, по ни зно као ку че“ (Црњански 1990: 46), 
има ла је ути сак да јој је на по сте љу ско чио пас (Црњански 1990: 48) и „По-
што је љу бав та ко бед на, она ће жи ве ти без љу ба ви, уз овог, су хог, жу тог 
чо ве ка, што на кан та ру ме ри сре бро и што јој ли же ру ке, по ни зно као псе-
тан це“ (Црњански 1990: 51). На рав но, ни је слу чај но што се „зло коб ни аспект 
пса при дру жу је сим бо ли зму јар ца“ (герБранишевалије 2013: 672) и што и 
пас „уво ди у пој мо ве смр ти, кра ја и под зем ног све та“, а ка да је реч о ја вља њу 
пса у сну то ди рек но упу ћу је на де ла ње враџ би на (герБранишевалије 2013: 
667). 

Псом је не рет ко ока рак те ри сан и Сла вон ско-по ду нав ски полк и то у 
по све не га тив ном све тлу. Као што се у од но су на Ву ка Иса ко ви ча/Ов нуј ског 
бо га полк од ре ђу је као ста до, та ко је је ди на ве за из ме ђу Аран ђе ла и пол ка 
атри бу и ра ње псе том, с тим да је је ди но што их по ве зу је ду го го ди шња вер-
ност по жу ди за сна хом и слу же њу де мон ском ба ро ну Бе рен клау, тј. беч ком 
ће са ру: „полк је са мо цви лео и за ви јао це лу ноћ, под гра дом, као пре би је но 
псе то“ (Црњански 1990: 26), „Сла вон ско-по ду нав ски полк бе ше оти шао на 
вој ну, по сле смо тре у Пе чу ју, као пре би је но псе то, по ни зан и тих“ (Црњан-
ски 1990: 60) и ба рон Бе рен клау тре ти рао је полк као псе за лов: „имао је 
увек ути сак да иде у лов, са пси ма што га гле да ју по ни зно и вер но, ко је може 
да на пуј да да раз гри зу све што му пре пре чи пут“ (Црњански 1990: 86). 

Ба рон Бе рен клау је на полк гле дао као на ло вач ке псе, док се Прин це-
за Мај ка по и гра ва ла са мла дим Ву ком Иса ко ви чем као са ма че том.5 По сма-
тра ла га је „као што се по сма тра, из при крај ка, ма че, кад му се ба ци клуп че 
ко на ца“ (Црњански 1990: 75), да кле, као вид ра зо но де. Она се „змиј ски пре-
не ма га ла пред ста рим офи ци ри ма и му жем“ (Црњански 1990: 78), али су јој 
се на Ву ку до па да ли „змиј ски, опу ште ни бр ци, ко ји су за њу би ли не што 
та ко нео бич но“ (Црњански 1990: 77), тј. у ње му јој се до па ло не што од при-

4 Пред ста ву Аран ђе ла Иса ко ви ча Сне жа на Са мар џи ја (2009: 508) са гле да ла је као 
фол клор ну пред ста ву ђа во ла. 

5 Мо тив мач ке до ве ден је у ве зу и са Аран ђе ло вим пр во бит ним по гле дом, ко ји је био 
„све тао и жут, као у мач ке“ (Црњански1990: 141), те са ко ме са ре вом ку ћом у ко јој су пре-
би ва ле две бе ле мач ке: „Чест њеј ши Иса ко вич про бу дио се, за чу ђен сли ка ма над гла вом, 
са том ко ји му је, ма да опсо ва, од сви рао је дан ме ни ет, без број ним, тан ко но гим сто чи ћи ма 
и сви ле ним по кри ва чи ма, на ко ји ма су спа ва ле две бе ле мач ке“ (Црњански 1990: 20). Оне 
су се при ви ђа ле го спо жи Да фи ни: „би ла си шла са осве тље ног зи да као не ка бе ла мач ка, 
пу зе ћи по ства ри ма и по пе ћи. У тај мах го спо жа Да фи на при ме ти и дру гу“ (Црњански
1990: 54). Ова кав вид по ве за но сти, Ана Ра дин (1993: 192) по сма тра ла је из су ма тра и стич ке 
пер спек ти ве, пре ма ко јој се и чо век и жи вот ви де као удво стру че ни. 
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ро де оног што је ис по ља ва ла пре ма дру ги ма. Ако на то при до да мо да из ме-
ђу ње и Ву ка Иса ко ви ча ни ка да ни је до шло до пол ног чи на, мо жда би смо 
мо гли да из не се мо прет по став ку по ко јој би Прин це за Мај ка има ла обри се 
бо ги ње Ар те ми де, Апо ло но ве се стре бли зна ки ње, бо ги ње ло ва и ди вља чи. 
Она је бо ги ња ме се ца, а Апо лон сун ца (герБранишевалије 2013: 30), па је, 
као у ба ла ди Же нид ба Ми ли ћа бар јак та ра, њи хов су срет не мо гућ. Бо ги ња 
Ар те ми да би ла је по зна та по окрут но сти пре ма му шкар ци ма, а њен култ 
но си име упра во култ Пра мај ке.6 Та ко ђе, „ње на ди вљач су људ ски на го ни 
ко је тре ба са вла да ти“, а са бо ги њом Афро ди том чи ни „це ло ви ти пор трет 
же не“ (герБранишевалије 2013: 31). 

Њи хов дру ги су срет био је по гу бан за Ву ка Иса ко ви ча: „Са ста нак са оном 
ма то ром прин це зом гри зао га је у мо згу као не ки црв“ (Црњански 1990: 101) 
и то је на ру жи ло ње го во се ћа ње на мла дост и сна гу, а ујед но, с об зи ром на 
то да цр ви сим бо ли зу ју „де струк ти ван вид ли би да“ (герБранишевалије 
2013: 112), и ерот ску по тен ци ју. 

Сна га, бор бе ност и сек су ал на по тен ци ја, али и њи хо во опа да ње, Ву ка 
Иса ко ви ча пре зен то ва ни су кроз уче ста ла по ре ђе ња са ме две дом: „Ми лу-
ју ћи ћер чи цу, на ре ди да се во зи ла га но, и као не ки оста рео ме двед, сав на-
кин ђу рен, по че у ко ли ма пред де те том да ска че и му мла и игра“ (Црњански 
1990: 13); при ли ком по ку ша ја да га по ка то ли че „кад слу ге рас кри ли ше вра та 
тр пе за ри је и по ка за ше се ди шта за бо га тим сто лом, Иса ко вич се тр же и не ком 
ме две ђом сна гом уста де на но ге“ (Црњански 1990: 27); Аран ђел Иса ко вич 
„раз у мео је да је та же на [Дафина] по сле би ла по ста ла круп на и је дра жи во-
ти ња, ко ја је са оним ме две дом ју ри ла по мра ку, као бе со муч на“ (Црњански 
1990: 40); „Да фи на га [Вука] је во ле ла не кад не из мер но и ко ји је сад био 
те шко оро нуо, оста рео, ма да се кат кад још чи ња ше, на ко њу, сна жан као 
ме двед“ (Црњански 1990: 41); Вук „у тим по ља на ма, пред шу мом, при ме тио 
је још по ко ју уса мље ну ку ћу, као пањ, и по ко је др во што је из и шло на про-
пла нак, круп но и те шко, као не ки ме двед“ (Црњански 1990: 66) и „Кад му ни 
по сле пр вих по бе да, не да до ше за пот пол ков ни ка, пре ста де и да се бри је и 
до те ру је, та ко да му нок ти из ра сто ше и да код Штра збур га изи ђе пред Кар ла 
Ло та рин шког, као пра ви, по ди вљао ме двед“ (Црњански 1990: 93). 

Ни ка рак те ри за ци ја ме две дом ни је про из вољ на, јер се ме двед сма тра 
ем бле мом рат нич ке кла се (герБранишевалије 2013: 560), али и Ве ли ким 
Оцем, ко ји у грч кој ми то ло ги ји пра ти упра во бо ги њу Ар те ми ду – Пра мај ку, 
би ва ју ћи по ве зи ван са на го ном и под зем ним си ла ма (герБранишевалије 
2013: 561). На том тра гу је су и ви зи је го спо же Да фи не у ко ји ма јој се муж ја-
вља у об лич ју жа ба, зве ри и па цо ва, зми ја и пу же ва (Црњански 1990: 39, 54), 
„ја шу ћи на ве ли кој жа би и хо да ју ћи по во ди“ (Црњански1990: 52). Сне жа на 

6 Же на Алек сан дра Вир тем бер шког, Прин це за Мај ка, оста ви ла је у Ву ко вом „не све сном 
ду бок, бо лан и не из бри сив траг, та ко да и по сле три де це ни је по и сто ве ћу је њен лик са ли-
ком сво је кћер ке ко ја се уда је. А то сим бо ли зу је, бу ду ћи да у сну не ма мла до же ње, вен ча ње 
Ву ка Иса ко ви ча са Прин це зом, на рав но, у ме та фо рич ком сми слу“ (настовић2007: 120). 
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Са мар џи ја (2009: 504) об ја шња ва да је жа ба по ве за на са хтон ским про сто-
ром, али и љу бав но-брач ном сим бо ли ком, те са ду ша ма мр твих. Мла ђа кћи 
Ву ка Иса ко ви ча и Да фи не би ла је „сва кра ста ва“ (Црњански 1990: 52), што је 
им пли цит но до во ди у ве зу са ко шмар ним при зо ром оца из Да фи ни ног сна. 
На рав но, по себ но је ин те ре сант но што је име Да фи на екви ва лент но биљ ци 
да фи ни или ло во ру, те да упра во да фи ни но/ло во ро во ма сло ле чи кра сте (со-
фрић1990: 82). Ка ко је и Да фи ни на љу бав пре ма Ву ку под врг ну та ис ку шењу 
или враџ би на ма, то се пре не ло на де цу, без мо гућ но сти за из ле че ње. 

Ве за из ме ђу Ву ка и Да фи не уне ко ли ко се мо же са гле да ти у све тлу мита 
о Апо ло ну и ним фи Даф не ко ја се пре тво ри ла у ло во ров ве нац, је дан од ње-
го вих атри бу та. „Го нио је Даф ну, пла нин ску ним фу, све ште ни цу Мај ке Зе мље 
[...] Мај ка Зе мља оста ви уме сто Мар пе се ло во ро во др во, од чи јег је ли шћа 
Апо лон, да би се уте шио, сплео се би ве нац“ (гревс2008: 74). По ве за ност Дафи-
не са Мај ком Зе мљом, по ста вља пи та ње ве зе са Прин це зом Мај ком, тј. Пра-
мај ком. Бу ду ћи да Ар те ми да тво ри це ло ви ту пред ста ву же не са Афро ди том, 
мо же мо прет по ста ви ти да је лик го спо же Да фи не оцр тан бо ги њом љу ба ви, 
ко ја вид но ис по ља ва сво ју жен стве ност, кроз укра ша ва ње, улеп ша ва ње и 
рас кош (герБранишевалије 2013: 1033). При ме ра ра ди, ле па го спо жа Да-
фи на „обла чи ла је сво је тр шћан ске и мле тач ке ха љи не, пу не про вид них 
чи па ка, за те за ла сво је сви ле не ча ра пе и пре ве зе на гру ди ма, па их је по сле 
свла чи ла“ (Црњански 1990: 36). 

Бу ду ћи да је у над ле штву Апо ло на – сун це, Ар те ми де – ме сец, а Афро-
ди те – зве зда Да ни ца (Се вер ња ча, Зор ња ча, Ве не ра), го спо жа Да фи на укло-
пи ла би се у си стем све тле ћих не бе ских те ла, ис пи сан ро ма ном Се о бе. Зве-
зда Да ни ца апо стро фи ра на је у ро ма ну у по гла вљу у ко јем Вук Иса ко вич 
са зна је да је Да фи на умр ла: „два ре да цр них, ча ђа вих, оштрих кро во ва, 
на пу ште них и не по мич них, ме ђу ко ји ма се ви део тан ки млаз за пла ве лог 
не ба и, на ње му, зве зда Да ни ца“ (Црњански 1990: 96). Са Ву ком и Аран ђе лом, 
го спо жа Да фи на има јед ну до дир ну тач ку. Са гле да на као зве зда Да ни ца, за 
ко ју се ве ру је да по ка зу је пут зве зда ма (герБранишевалије 2013: 1032), и она 
се де кла ри ше као пси хо помп. 

У уло зи жи во ти ња ме ди ја то ра, али и оних чи ја сим бо ли ка је ди рект но 
по ве за на са све тло шћу, на шао се пе тао. На пу ту до па кла или не ба ве ру је се 
да чо ве ка мо гу да пра те пас, коњ или пе тао (герБранишевалије 2013: 701), 
та ко да ста ње пол ка из ме ђу жи во та и смр ти обе ле жа ва по ја вљи ва ње пла вог 
пе тла од др ве та (Црњански 1990: 111), док Да фи ни ну смрт пред ска зу је гво-
зде ни пе тао ко га је Аран ђел ви део на пу ту до па три јар ха (Црњански 1990: 
129). По ред пе тла, из два ја се и со лар на сим бо ли ка ву ка, ви дљи ва у ви ђе њу 
зве зде Си ри јус као Не бе ског ву ка, ко ји се сма тра чу ва ром Не бе ске па ла те (Ве-
ли ког ме две да) (герБранишевалије 2013: 1072). Име ју на ка, Вук7 Иса ко вич, 

7 Сла вон ско-по ду нав ски полк, ко јим ру ко во ди Вук, на јед ном ме сту на зван је кур ја-
ци ма: „Упа да ли су у ва рош, као кур ја ци, кроз стр ме ход ни ке, уске и вла жне као олу ци“ 
(Црњански 1990: 18).
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и ње го во атри бу и ра ње ме две дом (или Ве ли ким ме две дом) ја сно ука зу је на 
по ве за ност са гор њим све том и зве зда ма. 

Нај бли же гор њем све ту сва ка ко су пти це, ко је су до ве де не у ве зу са 
го спо жом Да фи ном (ла сте и гр ли ца) и са Сла вон ско-по ду нав ским пол ком 
(го лу бо ви, ше ве, свра ке, ја та вра на и вра ба ца). Чин пре љу бе из ме ђу Да фи не 
и Аран ђе ла усло вио је до ла зак ла ста ка сни је не го што ина че до ла зе (Црњански 
1990: 56), а пре ми ну ла Да фи на у Аран ђе ло вим очи ма чи ни ла се као „из ле-
те ла не ка ухва ће на гр ли ца“ (Црњански 1990: 139). Из то га мо же мо да при-
ме ти мо ка ко чин љу ди пра ти ре ак ци ја при ро де, у овом слу ча ју „чи стих 
пти ца“ (гура 2005: 458). Осим што су ја та вра на, па и вра ба ца, стал ни де кор 
у ро ма ну, и што се полк хра ни го лу бо ви ма, свра ке и ше ве обе ле жи ле су 
по зор ни цу смр ти, на ко јој су ве ша ни срп ски вој ни ци. Свра ка као сим бол 
брач не не ве ре (герБранишевалије 2013: 923) и ше ва као обе леж је је дин ства 
зе маљ ског и не бе ског (герБранишевалије 2013: 932) на овај на чин по ве зу ју 
сце не уми ра ња и гу бље ња по ро да го спо же Да фи не са ве ша њем пол ка, што 
до би ја на зна ча ју у кон тек ту ве ро ва ња да се „же не, умр ле на по ро ђа ју, при-
дру жу ју жр тво ва ним рат ни ци ма или рат ни ци ма по ги ну лим у бо ју“ (герБран
ишевалије 2013: 734). 

Ка да је реч о Да фи ни ној ве зи са му жем, она је обе ле же на ло вом на ли-
си це (Црњански 1990: 49) и при зо ром мра ва: „Вук је сун чао тр бух, по сматра-
ју ћи са ти ма мра ве „што су крај ње го ве гла ве вр ве ли“ (Црњански 1990: 65) 
и Да фи ни се учи ни „да је са мо оно ле то би ло истин ско, са сво јим тра ва ма 
и ли шћем, сит ним бу ба ма и мра ви ма“ (Црњански 1990: 118). Ли си ца се узи-
ма као пре но си лац ду ше (герБранишевалије 2013: 503), та ко да за јед нич ки 
лов (Апо ло на и Афро ди те) мо же да по твр ди њи хо ву уло гу во ди ча ду ша. И 
док у се ћа њу го спо же Да фи на ле то њи хо ве љу ба ви (тра ве, бу би це, мра ви) 
по ста је све тла тач ка ње ног жи во та, за Ву ка Иса ко ви ча је тај при зор та ко ђе 
по зи тив но ко но ти ран и сме штен у кон текст ње го ве кон тем пла ци је и сна о 
бес крај ном пла вом кру гу и зве зди у ње му.

За раз ли ку од мра ва, мо тив му ва по ве зу је кон тем пла ци ју го спо же Да-
фи не на кон пре љу бе (Црњански 1990: 124) и при зор ја та му ши ца око гла ва 
обе ше них срп ских вој ни ка (Црњански 1990: 108). Код Гр ка је му ва би ла 
све та жи во ти ња с ко јом се по ду да ра ју не ка од Зев со вих и Апо ло но вих име-
на, ус ко ви тла ност олим пиј ског жи во та и све при сут ност бо го ва (герБрани
шевалије 2013: 592). Ка ко Вук Иса ко вич за до би ја атри бу те Апо ло на, у ја ту 
му ши ца мо жда мо же мо на слу ти ти ње го во при су ство или по ве за ност са 
же ном, по ро ди цом и сво јим вој ни ци ма. Мо тив ја та му ши ца мо же се осмо-
три ти и у кон тек сту по ја вљи ва ња па у ка у си ту а ци ји ка да по ку ша ва ју да 
по ка то ли че Ву ка Иса ко ви ча: „Од не ку да је до пи рао ми рис јор го ва на и ме-
се чи на јед ног фе ње ра. Над њи ним гла ва ма спу штао се, од јед ног ан ђе ла, 
огро ман па ук, са ве ли ке мре же, али га они не при ме ти ше“ (Црњански 1990: 
26). Вук Иса ко вич и ње гов полк ко ји су ме то ни миј ски пред ста вље ни сли ком 
му ши ца, очи глед но да се кроз ову сце ну по твр ђу ју као плен за ко га па ук при-
пре ма зам ку. 
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По ре ђе ње из ме ђу ау стриј ског ко ме са ра ко ји је „сав ша рен и на ду вен, 
до тле, под пер јем, као ћу ран, цр вен у ли цу и зе лен у по тиљ ку“ (Црњански 
1990: 22) и Ву ка Иса ко ви ча ко ји је „сме шно ту жан, као гу сан на ле ди ни“ 
(Црњански 1990: 93), мо же се ре ћи да оста вља ути сак тра ги ко мич ног. Пред-
ста ва ћу ра на ли ше на је би ло ка кве сим бо ли ке и све де на је на опис, док у 
мо ти ву гу са на пре по зна је мо сим бо ли ку ко ја се ти че су пру жнич ке вер но сти 
(герБранишевалије 2013: 257), пред о се ћа ња опа сно сти и, што је по себ но 
ва жно, бо ла чо ве ка ко ји мо ра да на пу сти сво је род но ме сто и лу та, ка ко ве-
ру ју Ки не зи (герБранишевалије 2013: 258). 

У се ло се је ди но вра ћа при ви ђе ње стра да лог Ву ко вог слу ге Ар ка ди ја, 
ко ји је био „по те рао кр ма чу, ве зав ши је за но гу“ (Црњански 1990: 19). Чуд но-
ва то при ви ђе ње мо гло би се об ја сни ти бли ском ве зом ко ја по сто ји из ме ђу 
кр ма че и пра си ћа, ко ји у еги пат ској ми то ло ги ји пред ста вља ју бо ги њу Нут 
и зве зде (герБранишевалије 2013: 428). Тим по сре до ва њем кр ма ча-зве зда 
вра ти ла је Ар ка ди ја ку ћи. 

Осим кр ма че, зве зде су ме та фо ри зо ва не и цве то ви ма ду да (герБрани
шевалије 2013: 185), ко ји се не рет ко ја вља ју у Се о ба ма у ви ду др во ре да или 
у свој ству ем бле ма ти зо ва ња пре љуб ни штва: Да фи на је „иза ду до ва“ па ла 
Аран ђе лу на ру ке (Црњански 1990: 12), по вам пи ре на се пе ња ла на ду до ве 
(Црњански 1990: 142) и млад дуд ста јао је над Ста ни ном ку ћом (Црњански 
1990: 143). С мо ти вом пре љуб ни штва у ис тој рав ни сто је не пре глед ни и гу-
сти вр ба ци: Аран ђе ло ва ку ћа на ла зи се ме ђу вр ба ма (Црњански 1990: 32), а 
на кон пре љу бе су на гло про мр зли (Црњански 1990: 53). Вр ба је др во ко је 
осим ту ге зна че ње цр пи у ре ла ци ји: смрт – бе смрт ност (герБранишевалије 
2013: 1064), луг вр ба по све ћен је Про зер пи ни у до њем све ту (софрић 1990: 72), 
а са ди се и на гро бо ви ма љу ди и мит ских осо ба (герБранишевалије 2013: 
1064, софрић 1990: 73). Вр ба ци су, на рав но, обе ле жи ли уми ра ње го спо же 
Да фи не, али они „зја пе“ пред очи ма уми ру ћег Сла вон ско-по ду нав ског пол ка 
(Црњански 1990: 136), све до че ћи по тен ци јал но још јед но свој ство вр бе, које 
је по ве зу је са срп ским вој ни ци ма: „Вр бин ко лац за би јен у зе мљу, хва та ко-
ре на, и жи ви као за инат“ (софрић 1990: 71).

Код Ки не за је вр би екви ва лен тан ба грем, ко ји је обе леж је бе смрт но сти 
и ус кр сну ћа (герБранишевалије 2013: 42), али се пи сац при кло нио и срп ском 
ве ро ва њу по ко ме „ба грем ни је до бро др во и да га не тре ба са ди ти бли зу 
ку ће ’јер ће у ку ћу уда ри ти гром’“, ку ћа Ву ка Иса ко ви ча по сле ро до скрв ног 
гре ха је „пре пу кла на се вер ној стра ни“, а Аран ђел је „под бе лим обла ци ма 
ба гре мо ва“ по чи нио грех (радин1993: 202–203). За раз ли ку од срп ских вој-
ни ка ко ји „жи ве за инат“ по пут вр би них ко че ва, Пан те леј мон се ба цао на 
ба гре мов ко лац, се ћа ју ћи се сво јих и стра да ња сво је по ро ди це (Црњански
1990: 129), иду ћи ка ис ку пље њу, вас кр се њу и спа се њу. 

Вук Иса ко вич стре мио је ка сво јој зве зди и бе смрт но сти по сред ством 
за гле да но сти „у го ро ста сне вр хо ве [...] је ло вих шу ма“ (Црњански 1990: 65). 
Је ла се сма тра ла кра љем шу ма и др ве том ко је има ду шу, али и ко је ду шу 
мо же да ваз не се у не бо, као у ле ген да ма о Све том Са ви или у пе сми Смрт 
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Мар ка Кра ље ви ћа (софрић 1990: 130–131). Ле же ћи „не по ми чан“ и „леб де ћи 
из ме ђу жи во та и смр ти“, Вук је у оку но сио и „вр хо ве ја бла но ва“ (Црњански
1990: 66), та ко да се је ле и ја бла но ви де кла ри шу као ње го ва апо тро пеј ска 
др ве та, тј. сво је вр сне амај ли је. Си но ним за ја блан је то по ла, а упра во је гроб 
Ла за ра Иса ко ви ча обе ле жен три ма то по ла ма (Црњански 1990: 22), ко је, по-
пут је ле, има ју ме ди ја тор ску уло гу. 

Ко нач но, осим др во ре да ду до ва, ба гре мо ва, ја бла но ва, те шу ма је ла, 
фло рал ни свет ро ма на Се о бе ис цр пљу је се сим бо ли ком би ља и цве ћа. У 
пр вим го ди на ма бра ка, на и ме, Да фи ни су се очи и уста Ву ка Иса ко ви ча 
чи ни ле „као не ко би ље и са зве жђе“ (Црњански 1990: 49), док је Ву ко во се ћа-
ње на мла дост и Ци ган чи це обе ле же но ру жи ним цве том (Црњански 1990: 68). 
Ње го во се ћа ње на мла дост и оча ра ност Прин це зом Мај ком са чу ва ло је и 
при зор ње них ча ра па ко је су би ле из ве зе не злат ним цве ћем (Црњански 1990: 
76), али се за то ско ра Да фи ни на смрт ме ри ла огле дал це том ко је је би ло 
„око ва но у оквир од гво зде ног цве ћа“ (Црњански 1990: 117). Нај по сле, иши-
ба ни Се ку ла је „из гле дао као не ки ве ли ки цвет, сад бео, сад ру јан“ (Црњан-
ски 1990: 25). Из на ве де них при ме ра мо же мо да за кљу чи мо да се ме та фо ри-
ком цве та су ге ри шу ба рем два ни воа зна че ња – се ћа ње на мла дост, до ла зак 
смр ти и жр тва. Цвет, ина че, пред ста вља и „ар хе тип ски лик ду ше“ (герБран
ишевалије 2013: 118), та ко да се у би љу ко је на ли ку је зве зда ма и ру жа ма 
про ви ди ду ша Ву ка Иса ко ви ча, у ве ли ком цве ту Се ку ли на ду ша, а у злат-
ном и гво зде ном – за вод нич ка ду ша Прин це зе Мај ке и по кај нич ка ду ша 
го спо же Да фи не.8

Ка да је, пак, реч о во ћу, вред не по ме на су бре сква и кру шка, ко је се 
ве зу ју за Прин це зу Мај ку. Ње на мла да ко ле на би ла су на лик на бре скве 
(Црњански 1990: 76), воћ ку бе смрт но сти (герБранишевалије 2013: 85), али је 
њен струк у ста ро сти на ли ко вао на „ста бло не ке ста ре кру шке“ (Црњански 
1990: 80), а баш на ста бла овог ве штич јег др ве та (софрић1990: 143) би ли су 
по ве ша ни срп ски вој ни ци (Црњански 1990: 108). У огле да њу мо ти ва бре са-
ка и кру шки мо же мо уви де ти јаз из ме ђу мла до сти и ста ро сти, бе смрт но сти 
и смр ти, сно ва и раз о ча ра ња. 

Из из не тих при ме ра и за па жа ња мо же се из ве сти кон ста та ци ја да се у 
атри бу и ра њу ли ко ва од ре ђе ним фло рал ним и фа у нал ним мо ти ви ма, по ред 
оста лог, ус по ста вио и си стем па ро ва и си ме три је. Вук Иса ко вич је осим 
име ном, озна чен и ов ном, ме две дом, ма че том, гу са ном, жа бом и зми јом, а 
ње гов брат Аран ђел – јар цем, псом и мач ком. Сла вон ско-по ду нав ски полк 
до био је лик кур ја ка, ста да, жр тве них ја га ња ца (Се ку ла је жр тве ни ован), 
пре би је ног псе та, док је ње го во стра да ње обе ле жи ла по зор ни ца му ва, ше ва, 
свра ка, вра на, вра ба ца и кру шки. Љу бав го спо же Да фи не у зна ку је ли си ца, 
мра ва и бу би ца, а упо ре ђе на је са гр ли цом, док је Прин це за Мај ка оли че ње 

8 У ду жој ве ри јан ти срп ске на род не бај ке Зми ја мла до же ња не ве ста ће ока ја ти грех 
ко ји је учи ни ла му жу, спа лив ши му ко шу љи цу, та ко што ће га про на ћи ка да по де ре гвозде-
ни штап и гво зде не опан ке и на кон што јој по мог ну Сун че ва, Ме се че ва и Ве тро ва мај ка. 
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зми је, од ко је је остао са мо црв што из је да Ву ка Иса ко ви ча. На ли ни ји Вук 
– Аран ђел – Сла вон ско-по ду нав ски полк – Се ку ла сто ји низ сле де ћих ана ло-
ги ја: ован – ја рац – ста до/жр тве ни ја гањ ци – жр тве ни ован. Мо же се ус по-
ста ви ти и си стем ана ло ги ја из ме ђу ли ко ва: Вук – Аран ђел – Да фи на – Прин-
це за Мај ка, ко ји је екви ва лен тан грч ким бо жан стви ма: Апо ло ну – Ди о ни су 
– Афро ди ти (и ним фи Даф не) – Ар те ми ди. Апо лон је вла да лац Сун ца, Арте-
ми да – Ме се ца, а Афро ди та – зве зде Да ни це. Ин те ре сант но је да се и Си-
ри јус, као јед на од нај сјај ни јих зве зда, на зи ва Не бе ски вук, чу вар Не бе ске 
па ла те (Ве ли ки ме двед), те да се на ла зи у са зве жђу Ве ли ког Пса. 

Из јед на ча ва ње ли ко ва са грч ким бо жан стви ма, за ко је по сто је ко ре ла-
ти у рим ском пан те о ну и по ко ји ма и пла не те но се име на, по ста вља пи та ње 
крај њег зна че ња ова квог ви да ка рак те ри за ци је. Ка ко ли ко ви, њи хо ва де ла ња 
и стре мље ња функ ци о ни шу по „прин ци пу су прот но сти“ (радин1993: 212), 
а бу ду ћи да функ ци о ни шу као бо жан ства-пла не те, мо жда се њи хов од нос 
мо же осмо три ти у кон тек сту уче ња о хар мо ни ји сфе ра. Те зе је во игра ње, 
на и ме, на де сно (стро фа) и на ле во (ан ти стро фа) из јед на ча ва се са „ста ја ћом 
пе смом – епо дом – ко ја по ве зу је по кре те игре са пи та го реј ским уче њем о 
хар мо ни ји сфе ра [...] у овој пе сми, по пре да њу уче них фи ло зо фа, пет та ко-
зва них лу та ју ћих зве зда, за јед но са Сун цем и Ме се цом, кре ћу ћи се сво јим 
кру жним пу та ња ма, про из во де умил не зву ке“ (керн2007 : 93). 

„Дух му зи ке“, ко ји се по сред ством од но са из ме ђу ли ко ва-пла не та ра ђа, 
мо же мо до ве сти у ве зу са ни че ан ским про бле мом „ро ђе ња тра ге ди је“. Вук 
Иса ко вич са гле дан као Апо лон и ру тав Исав, те Ди о нис у ли ку Аран ђе ла 
Иса ко ви ча и Ја ко ва ма ски ра ног у „ја ре ће ко жи це“, чи ни се да су ге ри шу 
мо гућ ност да се Се о бе осмо тре као сво је вр сна тра ге ди ја. Нај пре, пре ма Ни чеу 
(2012: 81), „тра ге ди ја, због не ста ја ња ду ха му зи ке про па да као што се са мо 
из то га ду ха мо же да ро ди“, та ко да је тре ба ло про на ћи њен при ма ран пред-
у слов, ко ји би мо гао да ста не у сле де ћу ми сао: „апо лон ско и ди о ни ско изби-
ја ју из са ме при ро де“ (ниче 2012: 21). Да кле, фло рал на и фа у нал на есте ти-
за ци ја у Се о ба ма мо гла би да има упо ри ште у по ку ша ју да се апо лон ско и 
ди о ни зиј ско на че ло про на ђу у при ро ди, не би ли се ус по ста ви ло „је дин ство са 
ср цем све ми ра“ (ниче 2012: 33). Ово је дин ство фи ло зоф је на звао ПраЈед ним, 
до ко га се до ла зи веч но пат нич ким и до ди ром са пра бо лом (ниче 2012: 28–
29), јер „цео свет пат ње тре ба да би по је ди нац био на гнан на ви зи ју“ (ниче 
2012: 29). Сто га, ви зи ја Ву ка Иса ко ви ча „Бес кра јан, пла ви круг. У ње му, зве-
зда“ је сте ви зи ја ко ја је из ро ни ла из пат ње це лог срп ског на ци о на. Та ви зи ја 
је „Сан Ву ка Иса ко ви ча“, а упра во је апо ло ниј ско и ди о ни зиј ско на че ло 
во ђе но два ма на го ни ма: сном и пи јан ством (ниче 2012: 17). 

Та ко ђе, као на чин „ка ко би се при ро да при си ли ла да от кри је сво је тај не“ 
по ми ње се ро до скрв ну ће (ниче 2012: 51), што пре по зна је мо у ро до скрв ној 
ве зи Аран ђе ла Иса ко ви ча и го спо же Да фи не. У стра да њу го спо же Да фи не 
и Сла вон ско-по ду нав ског пол ка, као и у Аран ђе ло вом и Ву ко вом осе ћа ју 
лич ног и ко лек тив ног пра бо ла, мо же мо пре по зна ти Ни че о ву ми сао: „бу ди-
те тра гич ни љу ди, јер че ка вас из ба вље ње“ и „на ро ду ко ји је во дио ра то ве 
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по треб на [је] тра ге ди ја, не ми но ван на пи так што до но си ис це ље ње“ (ниче 
2012: 106), то јест ка тар зу. У про све ти тељ ском на че лу ко је је кри ти ко ва ло 
ди вљу при ро ду, сим бо лич ки – Фа у на и ним фе, ни је би ло мо гућ но про на ћи 
услов за осло ба ђа ње апо лон ске и ди о ни зиј ске енер ги је. Ожи вља ва њем Па-
на, веч но пат нич ког и пра бо ла ро ди ла се тра ге ди ја у ро ма ну Се о бе, а, са мим 
тим, по пу ни ла се пра зни на ко ја је на ста ла смр ћу хе лен ске тра ге ди је, са 
ко јом је про па ла и по е зи ја (ниче 2012: 58) и пра зни на ко ја на ста је услед не-
ги ра ња „ме та фи зич ког зна ча ја жи во та“ (ниче 2012: 119). У ко нач ни ци, мо-
же мо за кљу чи ти да је тра ге ди ја, „нај леп ши цвет хе лен ске кул ту ре“ (ниче 
2012: 135), за са ђен у ро ман Ми ло ша Цр њан ског, као што се да фи на са ди на 
гро бо ви ма не ви но стра да лих.
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Др Са ша M. Ра дој чић

ДРУ ГА ТРА ДИ ЦИ ЈА: СИ МО ВИ ЋЕ ВЕ ИС ТОЧ НИ ЦЕ

Збир ка пе са ма Ис точ ни це Љу бо ми ра Си мо ви ћа афир ми ше 
обликe тра ди ци је ко ји се по сим бо ли ци и ак ти ви ра ним вред но сти-
ма раз ли ку ју од об ли ка до ми нант них у срп ској кул ту ри. Ову разли-
ку Ис точ ни це оства ру ју на ак си о ло шко-иде о ло шком и на ар хе тип-
ско-ан тро по ло шком пла ну. У пр вом слу ча ју, реч је о за ла га њу за 
уни вер зал не ху ма ни стич ке вред но сти на су прот иде о ло шки обо-
је ној сли ци но ви је на ци о нал не исто ри је, а у дру гом слу ча ју о акти-
ви ра њу пред ста ва мит ско-жен ског прин ци па раз ли чи тих од пред-
ста ва па три јар хал но-еп ског прин ци па као нај на гла ше ни јег уну тар 
срп ске књи жев не и кул тур не тра ди ци је. У ин тер пре та ци ји по је ди-
них пе са ма из Ис точ ни ца и дру гих Си мо ви ће вих збир ки, по ка зује 
се да је те жња ка афир ма ци ји дру ге тра ди ци је јед на од кон стан ти 
ње го вог пе снич ког све та.

Кључ не ре чи: Љу бо мир Си мо вић, Ис точ ни це, иде о ло ги ја, 
жен ски прин цип, уни вер зал не вред но сти.

1.одговорсавременика. По ја вљи ва ње збир ке пе са ма Ис точ ни це Љу бо-
ми ра Си мо ви ћа, бро шу ре од јед ног та ба ка ко ја је, по сле за бра не штам па ња 
и рас ту ра ња већ при пре мље ног сло га у ни шкој „Гра ди ни“, иза шла као до-
да так 668. бро ја Књи жев них но ви на 7. апри ла 1983. го ди не, уз бур ка ло је 
та да шњу књи жев ну и ши ру кул тур ну јав ност у Ср би ји и Ју го сла ви ји. До бар, 
иа ко углав ном на бе о град ску сце ну огра ни чен до ку мен тар ни пре глед зби-
ва ња око Ис точ ни ца при ре дио је Сло бо дан Зу ба но вић у књи зи Од по е зи је 
до слу ча ја (зуБановић 2010). Из да на шње пер спек ти ве по сма тра но, у пе сма-
ма из Си мо ви ће ве збир ке не ма ни че га спор ног, и уто ли ко нам је лак ше да 
раз у ме мо пра ву при ро ду слу ча ја ко ји се раз вио око њих. Тај слу чај је спа дао 
ме ђу по след ње тр за је јед ног об ли ка По рет ка чи ји ско ри крај је био не ми но-
ван и ко ји се, по што је из гу био ре ал ну суп стан цу кул та лич но сти на ко ме 
се за сни вао, одр жа вао још са мо по инер ци ји. 

Су срет са тек стом пе са ма из Ис точ ни ца мо гао је код оно вре ме ног чи-
та о ца да иза зо ве из ве сну не до у ми цу. Оче ки ва ња јав но сти ишла су у прав цу 
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не ке вр сте ис ка за са основ ним по ли тич ким зна че њем. Че му ина че то ли ка 
бу ра? За што би се уз не ми ри ли ко ми те ти? Ве ро ват но је реч о де лу у ко јем 
се, мо жда езо пов ским је зи ком, јер ка ко би мо гло дру га чи је, го во ри о дру-
штве ној са вре ме но сти, на на чин ко ји се су прот ста вља пра во вер ном иде о-
ло шком го во ру. Та кво схва та ње Си мо ви ће ве збир ке мо гла је сна жно да по-
др жи стро фа из пе сме „За пис“: „та ко и ја, / у мрач но вре ме ово, / све што 
имам скри вам, / по ла у не ја сно, / по ла у не за пи са но сло во“. Ту је, згу сну то, 
све што се оче ки ва ло: и не га тив на оце на овог вре ме на као „мрач ног“, и на-
го ве штај пе сни ко ве од брам бе не стра те ги је дво стру ког скри ва ња, де ли мич-
но у тек сту (не ја сно сло во), а де ли мич но у оно ме што не сто ји из ри чи то у 
тек сту, али га текст им пли ку је или под ра зу ме ва (не за пи са но сло во). Чи та ње 
та квих пе са ма би оту да мо ра ло да бу де – дво стру ко рас кри ва ње зна че ња, 
са јед не стра не пе снич ког, фи гу ра тив ног го во ра, а са дру ге стра не го во ра по-
ли тич ких алу зи ја и асо ци ја ци ја. Та кав основ ни пра вац раз у ме ва ња Ис точ
ни ца под сти ца ле су и ре ак ци је за ступ ни ка По рет ка, ко ји су го то во уни со но 
го во ри ли да, кри ти ку ју ћи збир ку, не оце њу ју ње ну естет ску, већ иде о ло шку 
стра ну, ње ну иш чи та ну скри ве ну „по ру ку“ и њен на вод ни „циљ“, у јед ном 
тек сту ве о ма за ни мљи во фор му ли сан ре чи ма „да се са да шњост оп ту жи 
про шло шћу“ (на ве де но пре ма зуБановић 2010: 147).

Сва ко пе снич ко де ло ди рект но или ин ди рект но го во ри, из ме ђу оста лог, 
и о вре ме ну у ко јем је на ста ло, чак и он да ка да о ње му ни шта не ка же изри-
чи то; то ва жи и за Ис точ ни це. Али ов де од нос пре ма сво ме вре ме ну ни је 
био ис кљу чи ви, ни ти основ ни од нос. Бра не ћи „са да шњост“, за ступ ни ци 
По рет ка су све до чи ли о соп стве ној ло шој са ве сти. Си мо ви ће ва збир ка се 
за пра во при мар но освр та ла не на са вре ме ност, већ на про шлост – са јед не 
стра не на ону ре ла тив но бли ску и још увек бол ну (до га ђа ји то ком Дру гог свет-
ског ра та, ко ји је у Ср би ји знат ним де лом имао ка рак тер гра ђан ског ра та), 
а са дру ге, на про шлост то ли ко дав ну да је не мо гу ће да је тач но од ре ди мо 
на вре мен ској ска ли. Уме сто ди рект ног со ци јал ног и по ли тич ког ан га жма-
на, Си мо ви ће ве пе сме су за го ва ра ле уни вер зал не ху ма ни стич ке вред но сти, 
афир ми са ле су жи вот та ко зва ног „ма лог чо ве ка“ (уп. делић Ј. 2009) су о че-
ног са ги гант ским си ла ма исто ри је, уна пред осу ђе ног да у том су о ча ва њу 
стра да, али не и да се по ни ште ње го ве вред но сти, већ упра во су прот но, да 
се по ка жу над моћ ним у од но су на ци ље ве „ве ли ке“ исто ри је и ње них про-
та го ни ста. За раз ли ку од исто риј ске ди на ми ке ко ја по зна је стал не про ме не 
пер спек ти ва, ци ље ва и сред ста ва, уни вер зал не вред но сти за ко је је пе сник 
за ло жио свој глас оста ју ду го не про ме ње не, го то во кон стант не.

На иде о ло шком пла ну, ода тле се мо гао из ве сти за кљу чак да су све жр тве 
по след њег ра та исте, са мим тим што су жр тве, без об зи ра на то на ко јој стра-
ни су би ле, а да је ко лек тив ко ме оне при па да ју, тра ги чан, јер је та ко коб но 
по де љен. Пре са мо не што ви ше од три де це ни је (че сто ису ви ше ла ко за бо-
ра вља мо ко ли ко је то бли зу на шим да ни ма), у вре ме ка да се на си ље По рет ка 
при мар но ус по ста вља ло као дис кур зив но, а не еко ном ско или фи зи о ло шко 
на си ље, то је мо гао да бу де до во љан раз лог да се око Ис точ ни ца ис пле те 
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чи та ва мре жа фра за и ло зин ки иде о ло шке по доб но сти, при че му по кат кад 
де лу је као да су они ко ји су пле ли ту мре жу ве ро ва ли да ће њи хо ве је зич ке 
фор му ла ци је пре ма не ком ма гиј ском ме ха ни зму са ме по се би ус по ста ви ти 
по жељ на ста ња ства ри. Био је то об лик По рет ка ко ји је још увек ве ро вао у 
моћ ре чи, и за то хтео да кон тро ли ше оно што се из ри че. И што је ду же тај 
об лик на сто јао да др жи кон тро лу над ре чи ма јав но сти, ње го ве ре чи су се 
све ви ше пра зни ле, док на кра ју ни су по ста ле пу ке це ре мо ни јал не по су де 
у ко је се мо гао ули ти би ло ко ји тре нут но ак ту ел ни иде о ло шки са др жај.

Али у овом огле ду не ће би ти ис кљу чи во, па ни у пр вом ре ду, ре чи о 
иде о ло шком чи та њу по е зи је, ни ти о ње ној од бра ни пред иде о ло шким при-
сту пом, ко ји гру бо огра ни ча ва ши ри ну и ра зно вр сност мо гу ћих чи та ња и 
ту ма че ња. По ла зи ште овог огле да је дру га чи је: на сто ја ње да се пе снич ки 
текст чи та као та кав, ко ли ко год је мо гу ће осло бо ђен со ци јал не и дис кур-
зив не ат мос фе ре у ко јој се не по сред но по ја вио – не у хер ме не у тич ком ва-
ку у му, јер та ко не што не по сто ји, не го у ат мос фе ри ко ју ус по ста вља сам 
текст као умет нич ко де ло. За ни мљи во је да су они ко ји су 1983. бра ни ли 
Ис точ ни це нај че шће по ла зи ли упра во од јед не слич не има нен ти стич ке прет-
по став ке, по ко јој је за да так кри ти ке да се огра ни чи на раз ма тра ње струк-
тур них и сти ли стич ких аспе ка та де ла. На рав но, они су то чи ни ли и за то да 
убла же мо гу ће по сле ди це иза зо ва ко ји су упу ти ли По рет ку, а не са мо из 
те о риј ских раз ло га. Да нас сме мо да ка же мо да су, бра не ћи пе сни ка и ње го-
во де ло ти ме што су, ма кар и са мо де кла ра тив но, у дру ги план ста вља ли 
њи хо во етич ко вред но сно опре де ље ње, ови за ступ ни ци умет нич ких сло бода 
ипак скра ћи ва ли умет ност за јед ну од ње них ва жних ди мен зи ја. Дру га чи-
је у том тре нут ку ве ро ват но ни је мо гло, а и то ли ко је зах те ва ло при лич ну 
лич ну хра брост.

Та ко, на при мер, Ми о драг Пе ри шић у отво ре ном пи сму ре дак ци ји Књи
жев них но ви на ка же да је Ис точ ни це чи тао ис кљу чи во као по е зи ју, јер „чак 
и он да ка да се у по е зи ји по ка зу је из ве стан кри тич ки, со ци јал ни или исто-
риј ски ан га жман ... то је по стиг ну то са мо ко ри шће њем по ет ских умет нич-
ких сред ста ва“ (на ве де но пре ма зуБановић 2010: 127). Же сток у од бра ни 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа као „пе сни ка пр вог ре да“ и ње го ве „из у зет не“ збир ке 
је Па вле Зо рић, ко ји обра зла же да пе снич ка „исти на“ ни је исто вет на исто-
риј ској исти ни, уне ко ли ко јој огра ни ча ва ју ћи до мен на под руч је умет нич ке, 
пе снич ке ло ги ке: „Она је су бјек тив на, до жи вље на, ин ту и тив на, естет ска 
‚исти на‘ ко ја је ре ле вант на са мо у окви ру пе снич ког си сте ма ми шље ња“ 
(на ве де но пре ма зуБановић 2010: 137). 

2.универзалневредности.Ис точ ни це за го ва ра ју, као и пе снич ко и књи-
жев но де ло Љу бо ми ра Си мо ви ћа у це ли ни, уни вер зал не ху ма ни стич ке вред-
но сти; оне то опре де ље ње из ра жа ва ју кроз при зму обич ног, сва ко днев ног 
жи во та, пре по зна ју ван вре ме но у сва ко днев ном, нај ви шу вред ност епи фа-
ниј ски на ла зе у оном на из глед са свим ефе мер ном и ма лом. Окре та ње ма лим 
ства ри ма је у кри ти ци оце ње но као „за лог пу ног до жи вља ја све та“, a „пу но ћа 
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до жи вља ва ња све та јед на ка је ње го вом по нов ном ства ра њу“ (јовановић 
2011: 22. и 23). По ред тог он то ло шког, по е зи ја Љу бо ми ра Си мо ви ћа је не сум-
њи во спрем на и за со ци јал но-кри тич ки улог – и тај улог се ар ти ку ли ше као 
су прот ста вља ње све ту у ко јем су угро же не уни вер зал не вред но сти, а не 
као пу ка за ме на јед ног пар ти ку лар ног иде о ло шког по гле да дру гим. 

Пе сни ко ва од бра на уни вер зал них вред но сти је за сно ва на на естет ским 
свој стви ма тек ста ко ли ко и на ак си о ло шком опре де ље њу: он при ме њу је 
сред ства иро ни је, пер си фла же, кар не ва ли за ци је, ка рак те ри сти чан чи ни лац 
ње го вог по ступ ка је хи пер бо ла, ко јом је из гра дио број не ефект не сли ке... 
Сва та стил ска сред ства у Си мо ви ће вим пе сма ма (уп. делић Л. 2009) ак ти-
ви ра ју се пре по зна тљи во удру же на са све том фол клор них и мит ских пред-
ста ва и фор ми ка зи ва ња (као илу стра ци ја мо же се узе ти крат ка пе сма Здра
ви ца: Да бог да ти / до го ди не би ла / зр на па су ља / ве ли ка ко ја ја, // ја ја ко 
ти кве, // ти кве ко пла ни не!), са са др жа ји ма и сли ка ма пре у зе тим из на род-
не књи жев но сти (на при мер, у пе сми Ба лач ко вој во да, у ко јој зма је ви ти лик 
из еп ске пе сме Же нид ба Ду ша но ва по ста је по вод иро ниј ско-хи пер бо лич кој 
игри), или ко ло кви ја ли зми ма, ко ји ма Си мо вић ба ра та ра до и мај стор ски, 
пре о бра жа ва ју ћи и естет ски обо га ћу ју ћи је дан са мо на пр ви по глед не по-
ет ски на чин го во ра. 

Мит ске пред ста ве Си мо вић ожи вља ва та ко што их до во ди у кон текст 
на ше са да шњи це, по ка зу ју ћи ка ко ван вре ме на мит ска ра ци о нал ност мо же 
да бу де де лат на и на рав ни исто риј ског вре ме на. Са да шњи ца, ме ђу тим, није 
скло на ми то ви ма, она их ви ше не раз у ме, и за то до ла зи до су ко ба са ло ги ком 
ми та. Ис прав но је за па жа ње да Љу бо мир Си мо вић „ко ри сти мит да иро нич-
но осве тли и раз об ли чи ствар ност ко ја је тај мит за бо ра ви ла“ (радуловић 2014: 
711), уз са мо јед но до дат но упо зо ре ње – на и ме, да мит мо ра да бу де ста вљен 
у за гра де („про све ћен“ или „за бо ра вљен“), ка ко би се мо гло жи ве ти на исто-
риј ски на чин. Уто ли ко по вра так ми ту упу ћу је на про бле ма ти зо ва ње ствар-
но сти до ко је нас је до вео ток исто ри је, и то про бле ма ти зо ва ње ствар но сти 
ко ја ви ше не мо же да за до во љи вред но сне зах те ве мит ских обра за ца јед на 
је од кон стан ти Си мо ви ће вог пе сни штва. Мит је, ка ко се за кљу чу је у јед ном 
но ви јем ис тра жи ва њу би блиј ског под тек ста у по е зи ји Љу бо ми ра Си мо ви ћа, 
овој по е зи ји ин хе рен тан: „мит је при су тан и по же љан, не као ме ра, мо дел 
или ди ја лек ти ка, већ као про пу стљи ви и аку му ла тив ни цен трум се ман тич-
ког по тен ци ја ла“ (гавриловић 2015: 60). Дру гим ре чи ма, у овој по е зи ји се 
ак ту ел на ствар ност по сма тра кроз оп ти ку ми та и пред ста ве о ствар но сти 
ко је сти че мо пре суд но за ви се од те оп ти ке.

Сам пе сник се јед ном при ли ком ова ко од ре дио пре ма ми ту и ње го вом 
деј ству на исто риј ско вре ме:

Очи то, ми то ви да нас не мо гу на исти на чин да се до во де у ве зу са сва ко-
днев ним жи во том. <...> Ми то ви се ме ња ју, ме ња се да љи на с ко је они 
еми ту ју сво је по ру ке, ме ња ју се зна ци ко је нам ша љу, и сред ства ко ји ма 
се из ра жа ва ју. Али оно што је бит но, то је да је сва ко днев ни жи вот и да ље 
циљ мит ског зра че ња. И по зи тив ног и не га тив ног (Си мо вић 1990: 12–13).
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Та ко, ка да у че тво ро дел ној пе сми Ча со ви ра чу на (на пи са ној де це ни ју 
по сле Ис точ ни ца) те ма ти зу је сва ко днев но еко ном ско ис ку ство хи пе рин-
фла тор ног вре ме на кроз ко је је Ср би ја про ла зи ла по чет ком де ве де се тих 
го ди на про шлог ве ка, пе сник не са мо што се хи пер бо лич ним сти хо ви ма 
над ме ће са ствар ним, вр то гла во убр за ним обез вре ђи ва њем нов ца и обе сми-
шља ва њем свих нор мал них, за ко ни тих при вред них ак тив но сти, те сти ра-
ју ћи спо соб ност за гор ки ху мор и сво ју и сво јих чи та ла ца, већ успе ва и да 
иза ак ту ел ног ра са па вред но сти ко је се мо гу про да ти или ку пи ти, пре по зна 
ду бљи, епо хал ни ра сап, и да га при ка же ефект ном гра да ци јом – у ко јој сли ка 
„це лог По мо ра вља“ ко је се

це ле зи ме јед ним па њем гре је,
це ле зи ме јед ним џа ком хра ни,

пре ра ста у сли ку нео д ре ђе ног, ту роб ног ста ни шта из ван про сто ра и вре ме на 
(да кле уни вер зал ног на на чин мит ске, аи сто риј ске уни вер зал но сти), у ко је 
се ску пио пе снич ки су бје кат ко ји „ни шта не зна(м), ни ког не по зна је(м), / 
нит ко га зо ве(м), нит се ода зи ва(м) ко ме“, све стан да му од све га оно га што 
је мо рао да из ра жа ва би зар ним бро је ви ма као што су „де вет би ли о на три
ли о на“ или „два де сет је дан три ли он ква три ли о на“, ни је оста ло ни шта: 
„Пра зно ми око у пра зно пре да се, / низ пра зан пут, у пра зно по ље зу ри“. 
Али исто та ко, да му ско ро ни шта ни је оста ло ни од оних еле мен тар ни јих 
вред но сти, од са мих осно ва жи во та, та ко ђе за хва ће них про це си ма обез вре-
ђи ва ња:

Од оне зве зда не пре ђе и осно ве,
од све ко ли ких ми пре ди ва и тка ња,
(...)
са мо ми овај во де ни кон чић оста,
што ми с кро ва у ци мен ту цу ри. 

Чо век, не ка да би ће сат ка но „од зве зда не пре ђе и осно ве“, са да је све ден 
на „во де ни кон чић“ у до му-све ту са чи јег кро ва „цу ри“ (мо жда и кров про-
ки шња ва?). Ва ри ја ци ју ових уз не ми ру ју ћих мо ти ва пе сник је по ну дио и у 
Нул тој пе сми, у ко јој се ме та фи зич ки зјап, ни шта ви ло, пра зни на ко ја по-
ни шта ва би ће, ука зу је у ви ду бро ја ко јим бро ји мо оно че га не ма. Ова он то-
ло ги за ци ја јед ног ма те ма тич ког зна ка ни је по след ња реч пе сме. На су прот 
ова ко схва ће ној ну ли као сим бо лу на че ла про па сти и не по сто ја ња, као њен 
ап со лут ни ан ти под, Си мо вић са да по ста вља по зи тив ни прин цип, крај њу 
(упо ри шну) тач ку, ко ја је та ко ђе без ди мен зи ја, али ко ја по твр ђу је и у се би 
об у хва та сво би ће:

све сам пре жи вео, за гле дан у тач ку,
у ону све да љу, све сјај ни ју тач ку,
ко ја об у хва та и са др жи све!
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Све јед но је ка ко ће мо кон крет но име но ва ти ту тач ку ко ја се све ви ше 
уда ља ва а ипак у исти мах по ста је све сјај ни ја, као Бо га, иде ал ну оно стра ност, 
као оно исти ни то, ле по или до бро, тек, ње но вред но сно иси ја ва ње, њен све 
ја чи сјај, оба сја ва нас и – све му упр кос – одр жа ва у жи во ту.

Иа ко код Си мо ви ћа ни су рет ки та кви ула сци у ме та фи зич ке про сто ре, 
ве ћи на ње го вих пе са ма би мо гла да се обе ле жи озна ком по е зи је до њег ра
кур са, чи ји су ме ха ни зми де лат ни чак и он да ка да се пе сма обра ћа нај ве ћим 
све ти ња ма, за шта нај о че вид ни ји при мер пру жа Де сет обра ћа ња Бо го ро ди ци 
Тро је ру чи ци хи лан дар ској. Ти ме се не ми сли са мо на већ по ме ну та стил ска 
и ре то рич ка сред ства, већ и на ак ти ви ра не са др жа је пе са ма, где се јед но иза 
дру гог име ну је и до во ди у ве зу оно што при па да нај у жем ре ги стру са крал-
ног и оно крај ње про фа но:

Тро је ру чи це, док нас ло ве и ме ре
ме тром, ли тром, кан та ром, те гом и вре ћом,
Ти, две ју ру ку скло пље них пред кан тар џи јом,
из ме ри нас, и по ми луј нас, тре ћом!

Жи вот на сли ка Бо го мај ке „ру ку скло пље них пред кан тар џи јом“ са свим 
ла ко би мо гла да бу де део ово га све та, из ко је га нас из ба вља де ло ва ње ње не 
тре ће ру ке, ко ја при па да ам би јен ту све тог. Кон траст овог и оног све та те шко 
да мо же би ти сна жни ји. Из срод ног из ра жај ног ре ги стра, апо ка лип тич ке 
сце не су код Си мо ви ћа че сто пра ће не иро ниј ским и гро теск ним то но ви ма 
(в. Брајовић 2011: по себ но 201–206). Ти ме је њи хо ва из ра жај ност по ја ча на и 
уве ћан асо ци ја тив ни по тен ци јал, али се на то ме не окон ча ва ко рист од ова-
квог по ступ ка; на и ме, та ко ђе је ва жно да иро ни ја от кла ња или убла жа ва 
па те тич ност пред ста ва о по след њим вре ме ни ма. Ком би но ва ње иро ниј ског 
на чи на го во ра и мит ских пред ста ва за ефе кат има дво стру ку де па те ти за-
ци ју: са мих мит ских сли ка, али и са вре ме них зби ва ња уз ко ја мит при а ња. 
Чи ни ми се да овај ре зул тат Си мо ви ће ве по е ти ке још увек ни је на и шао на 
од зи ве у са вре ме ном срп ском пе сни штву, иа ко је ње гов епо хал ни ам би јент 
по го дан за упра во та кве стра те ги је дво стру ког до во ђе ња у пи та ње – са ме 
епо хе, али и ори јен ти ра ко је ко ри сти мо да се у њој не из гу би мо.

Си мо ви ће ва по е зи ја се нај че шће обра ћа све ту та ко зва ног „ма лог чо ве ка“, 
ни ско ми ме тич ки при ка зу ју ћи ње го ве од но се и, што је још за ни мљи ви је, 
на чин на ко ји тај „ма ли чо век“ уоп ште мо же да раз у ме сво је уну тар свет ске 
од но се. У пе сми Пи та ли ца ни жу се пи та ња упу ће на сте ре о тип ним фи гура-
ма ју нач ке по е зи је – гла сни ци ма, ко ва чи ма, ве зи љи, стра жа ри ма, ора чи ма, 
са мом кне зу и ар хи је ре ји ма – и њи хо ви под јед на ко сте ре о тип ни од го во ри 
о пред сто је ћој бор би: шта би гла сни ци дру го чи ни ли до да ску пља ју вој ску, 
ко ва чи да ку ју ма че ве, ве зи ља да ве зе за ста ву, кнез за ве шта ва име по том ству, 
а све ште ни ци Бо га мо ле за по бе ду... Они и њи хо ви по ступ ци су пот пу но 
пред ви ди ви и оче ки ва ни у све ту ко ји се ори јен ти ше пре ма сим бо ли ци ју нач-
ке пе сме, и у скла ду са тим, ти ли ко ви су без и ме ни. Њи хов иден ти тет са сто ји 
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се и ис цр пљу је у ма ски ко ју но се. Је ди ни у пе сми име ном осло вље ни лик је 
не ки То дор, по све му су де ћи при пад ник ни жег ста ле жа, оби чан рад ник, 
те сар, ко ји пред суд бин ску бит ку оба вља свој сваг да шњи, али за то ни шта 
ма ње суд бин ски по сао:

А шта ти ра диш То до ре
Те шем да ске укоп ни це.

То што у пе сми То дор је ди ни но си име зна чи да се он је ди ни из два ја 
као жи ва, ау тен тич на лич ност, док сви оста ли, без и ме ни ли ко ви двор ског 
жи во та, са мо игра ју сво је ти пич не уло ге и у то ме оста ју пло шни и бе жи вот-
ни. Пе сник се не сум њи во опре де љу је за исти ну ко ју о „ве ли кој“ исто ри ји 
има да ка же „ма ли чо век“. Ре ћи да он тре зве но ука зу је на на лич је вред но сти 
за ко је се за ла жу ти пи зо ва ни ве ли ко-исто риј ски ли ко ви, са мо де ли мич но 
је тач но – јер ако се за пи та мо шта је за пра во ту ли це, а шта на лич је, где је 
ствар ни жи вот, а где ње гов при вид, мо жда ће мо та ко ђе за кљу чи ти у при лог 
по зи ци ји „ма лог чо ве ка“, да је ње гов на чин по сто ја ња пра ви, а да је та ко зва-
на „ве ли ка“ исто ри ја до брим де лом са мо фик ци ја, ко ја има уло гу да ле гити-
ми ше или да мо би ли ше са вре ме ност.

Да та кво опре де ље ње пред ста вља јед ну од кон стан ти Си мо ви ће ве по-
е зи је, ла ко се мо же мо уве ри ти ако упо ре ди мо, на при мер, ње го ве ра не пе сме 
Ба ла да о обич ном чо ве ку, на пи са ну још 1953, или Епи та фи с ка ран ског гро бља 
из 1957, са пе сма ма из ка сни јих збир ки, при че му је све јед но хо ће мо ли се 
при то ме од лу чи ти за по е му Су бо та (1976) као нај и зра зи ти ји при мер пе сни-
ко вог ни ско ми ме тич ког пе ва ња, или за по зни је збир ке Игла и ко нац (1992) 
или Тач ка (2001). Оно што се за тих го то во по ла ве ка про ме ни ло, ти че се 
углав ном ин то на ци је и стил ског са зре ва ња и уса вр ша ва ња, док је основ но 
вред но сно од ре ђе ње оста ло исто. Си мо вић ни је пе сник у чи јем опу су би се 
од сеч но раз ли ко ва ле раз вој не „фа зе“. Прин цип ње го вог раз во ја се пре мо же 
име но ва ти као раст, не го као про ме на. Он до след но за го ва ра ин вер зи ју за-
те че них (раз у ме се: ла жних) вред но сти и на по вла шће но ме сто ста вља оно 
што је до та да би ло уни же но, по ти сну то и пре зре но.

У Ис точ ни ца ма свет „ма лог чо ве ка“ не са мо што се при ка зу је иди лич-
ним сли ка ма, већ се су ге ри ше и ње го ва из у зет на вред ност, мо же се ре ћи 
по све ће ност, као, ре ци мо, у пе сми Пре о бра же ње, ко јом ова збир ка по чи ње. 
Ту је на де лу сна жна си не сте зиј ска су ге сти ја, ве о ма уче ста ло Си мо ви ће во 
стил ско сред ство. Иа ко је код ње га ви зу ел на има ги на ци ја до ми нант на до 
те ме ре да чак мо же да се го во ри о ли ков но сти мно гих ње го вих пе са ма (уп. 
ПоПин 2018), пе сник ве што укљу чу је и из ра зе сен за ци ја дру гих чо ве ко вих 
чу ла, у овом слу ча ју ми ри са, ста ри јег и еле мен тар ни јег од чу ла ви да:

Ка ко ле по пред је сен ми ри шу куј не!
Ми ри ше па ра дајз ко ји се ку ва,
ми ри шу ба бу ре ко је се пе ку на плот ни,
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ми ри ше ку пус (...)
Ома мље ни ми ри си ма зе маљ ским (...)
бо го ви си ла зе с не ба и обла ка,
бо жан ско за ов чар ско ме ња ју име и пре зи ме...

Ми ри си хра не ко ју пред је сен, ра ди пре зи мља ва ња, спре ма ју до ма ћи це 
буј не, има ју при влач ну сна гу древ них жр та ва-па ље ни ца, при зи ва ју област са-
крал ног, чи не да се по ме ша ју овај и онај свет, при че му сва ки до да је оном дру-
гом по не што од сво јих ква ли те та. Бо го ви ба ца ју му ње у тр ње, си ла зе и тра же 

зим ни цу и же ну уз ко ју ће да пре зи ме.

По ред то га што пред ста вља пре ра ду ар хај ског ми та о по стан ку пле ме на 
као ис хо да спо ја људ ског и бо жан ског (још из ри чи ти је у сти хо ви ма: „не кад 
су низ ове пла ни не бо го ви / си ла зи ли у се ла, / да се же не“), ова пе сма ја сно 
ис ти че пре и мућ ство овог све та, опре де ље ње за вред но сти ко је ни су ре зер-
ви са не за екс клу зив ну сфе ру све тог. На де лу је ме ша ње и ста па ње све то ва, 
њи хо ва оплод ња, раз ме на, и у тој раз ме ни афир ми ше се она уо би ча је но 
под ре ђе на стра на. Бо го ви ме ња ју ам бро зи ју за ку хињ ске ми ри се, и уме сто 
у хлад ним и да ле ким ви си на ма, од лу чу ју да зи му про ве ду у то пли ни ко ју 
ну де дом и же на. А ови их, во ђе ни јед на ко древ ном за по ве шћу го сто прим-
ства, са свим ни јан са ма ко је та за по вест са др жи, спрем но при хва та ју.

Уз Пре о бра же ње, срод ном зна чењ ском по љу при па да ју и пе сме Бог 
олу је у лу гар ни ци и Гост из обла ка – пр ва сме шта ју ћи у сво је сре ди ште емоци-
је бо га олу је ко ји по сле гро мо ви те но ћи у по сте љи („да ли на том ја сту ку сне
вах / да гр мим и се вам, или за и ста се вах“) пу шта да га об у зме са свим обич на 

ра дост сец ка ња лу ка, ра дост ми ри са ња,
ра дост уди са ња, звец ка ња, си па ња зеј ти на,
ра дост све тлу ца ња (...)

– а дру га осли ка ва ју ћи збу ње ност и не ра зу ме ва ње не ког бо га ко ме же не у 
ку ћи „ку ва ју ча је ве, при ви ја ју / ра ки ја ве и зеј ти ња ве обло ге“. Овим три ма 
пе сма ма, ко је се мо гу по сма тра ти и као ма ле на ра тив не це ли не, за јед нич ка 
је јед на прет по став ка, ко ја се, па и то са мо та ко ре ћи у по ла гла са, из ри че у 
по след њој (Гост из обла ка). Та прет по став ка је од су ство му шка ра ца из за јед-
ни це у ко ју си ла зе бо го ви, мо жда као траг њи хо вог об ред ног ис кљу чи ва ња:

Док се он гре је, док је де и пи је, (...)
ја, бос и гла дан,
кроз про зор гле дам у мрак.

За што су му шкар ци ис кљу че ни? То је ва жно пи та ње за раз у ме ва ње ове 
пе сме, као и Ис точ ни ца у це ли ни. Са јед не стра не, оне ко ја се за сни ва на 
об ред но-са крал ним пред ста ва ма, ис кљу чи ва ње му шка ра ца зах те ва ло ги ка 
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мит ског све та чи је су вред но сно сре ди ште до ма ћи це буј не и ми ри си ко ји 
из ла зе из њи хо вих ку хи ња. То је свет во ђен ма три јар хал ним на че лом. Тај 
мо ме нат су уо чи ли већ пр ви ком пе тент ни чи та о ци збир ке, го во ре ћи о же ни 
као „сре ди шту све та“ ко ји ожи вља ва ју пе сме Ис точ ни ца (витошевић 1983: 
218), или о „веч ном жен ском“ (вуковић 1983: 216) као њи хо вом на челу.

Са дру ге стра не, оне ви ше за гле да не у дру штве не и исто риј ске окол-
но сти на ра тив них окви ра пе са ма, ис кљу чи ва ње је ре зул тат рат ног ста ња. 
Рат је, гра ђан ски рат, у пу ном је ку, се ли ма и чи та вим сре зо ви ма вла да ју 
ко ман дан ти. Све јед но чи јих вој ски. И за њих би ва жи ла за по вест го сто прим-
ства, са мо ка да они не би гла сно из ри ца ли ту пре ћут ну за по вест, ка да не 
би узур пи ра ли све то пра во у ко јем бо го ви та ко про сто ду шно ужи ва ју. Ко-
ман дант из пе сме Ко ман дан ту ша би хтео да се усп не на ранг бо го ва, да 
„вла да жи во том и смр ћу“ – али је ди но чи ме он за и ста мо же да вла да је су 
„бла га зе маљ ска“. Уме сто да сту пи у сим бо лич ку раз ме ну вред но сти са 
све том сва ко дне ви це, као што се то де ша ва са бо го ви ма, ко ман дант успе ва 
са мо да „сви ма за по ве да“, да „из ње га би је стра ва“, па чак и ка да љу би (без 
сум ње, ако не си лом, оно уз стал ну прет њу си ле), ње го ва по ја ва се не ху ма-
ни зу је, већ се још ви ше на гла ша ва дис тан ца пре ма све ту обич ног – са да би 
уз то тре ба ло до да ти: нор мал ног – чо ве ка; ње му „си ја ју злат ни зу би“. Сјај 
као ти пич но обе леж је бо жан ског и све тог, ов де се при ка зу је као ве штач ки 
сјај, сјај зуб не про те зе, на нај оп шти јем сим бо лич ком пла ну – као сјај не че-
га па тво ре ног и ла жног, чи ме се на до ме шта ва не до ста ју ћа чо веч ност. Та 
чо веч ност, пот пу но не дво сми сле но, очу ва на је и за др жа на на стра ни жен-
ских про та го ни ста – код ко ман дан ту ше, ко пи лу ше, ко је су за пра во до мо др
жни це... Ти ме је Си мо ви ће ва пе сма у це ло сти осли ка ла вер ти ка лу по сто ја ња 
и ње не три обла сти, бо жан ског, људ ског и де мон ског; на чи ни ко му ни ци ра ња 
из ме ђу ових обла сти су раз ли чи ти: бо жан ско и де мон ско ни су у не по сред-
ном до ди ру, већ се и јед но и дру го обра ћа људ ском као сре ди шном. И док 
се су срет бо жан ског и људ ског од ви ја уз обо стра ну са гла сност и до бро бит, 
до дир са де мон ским оште ћу је и пр ља оно људ ско, као да на ње га па да део 
не га тив них вред но сти. Област људ ског, због ње ног сре ди шног и по сред нич-
ког по ло жа ја, осве тље на је у исти мах и пра вим и ла жним сја јем. За чо ве ка 
је ка рак те ри сти чан по ло жај „из ме ђу“, што тре ба раз у ме ти и у он то ло шком 
и у ак си о ло шком сми слу. Чо век је би ће ко је ба шти ни и од гор њег и од до њег 
све та, без об зи ра на то да ли су ти све то ви ишта ви ше од ње го вих про јек-
ци ја, чо век је спо со бан и за до бро и за зло, не си гу ран и у јед ном и у дру гом, 
сло же но, отво ре но, не це ло ви то и не до вр ше но би ће.

3.другатрадиЦија.Уко ли ко су упра во из не та за па жа ња за сно ва на, сме-
ло би да се за кљу чи да се, осим за го ва ра њем уни вер зал них ху ма ни стич ких 
вред но сти, Ис точ ни це из два ја ју и афир ма ци јом вред но сти дру ге тра ди ци је. 
У ком сми слу се ко ри сти овај из раз? Дру га тра ди ци ја се од но си на ре ла тив но 
ко хе рен тан склоп сим бо лич ких са др жа ја, основ них уве ре ња и вред но сти јед не 
за јед ни це (тра ди ци ју), ко ји се по са ста ву бит но раз ли ку је од до ми нант ног 
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исто риј ски фор ми ра ног ли ка тра ди ци је. Кон крет но, у Ис точ ни ца ма, али и 
у Си мо ви ће вом пе сни штву у це ли ни, из раз дру га тра ди ци ја мо же се раз у-
ме ти дво ја ко: као дру га у од но су на иде о ло шки кон сти ту и са ну тра ди ци ју 
чи ја до ми на ци ја је бра ње на по ли тич ким мо но по лом над јав ним дис кур сом 
у вре ме ка да се збир ка по ја вљу је; и као дру га у од но су на вред но сно-са др-
жин ски склоп срп ске тра ди ци је ко јим до ми ни ра еп ско-исто риј ска, па три-
јар хал на свест.

Пр ви об лик те дру го сти, тог от кло на, про на ћи ће мо у пе сма ма у ко ји-
ма се ва ри ра мо тив стра да ња по је дин ца и ње го вог ко лек ти ва у то ко ви ма 
исто ри је. Не мо гу се да ти бо ље илу стра ци је за овај об лик от кло на, од по-
ен ти две ју Си мо ви ће вих пе са ма ду гих на сло ва, ко је из ри чи то те ма ти зу ју 
тра гич не до га ђа је из гра ђан ског ра та у Ср би ји 1941–1944. Пе сма На три де
се то смо го ди шњи цу бит ке из ме ђу пар ти за на и чет ни ка на Је ло вој го ри ме
се ца сеп тем бра го ди не 1944. окон ча ва се стро фом ко ја је згро ви то од ре ђу је 
пра ви ка рак тер тог ра та:

Ал зна се да не ма
ни јед ног од ових ко је тра ва кри је
ко од ру ке ку ма, оца, си на,
или бра та, по ги нуо ни је.

По ен та Пе сме о но ше њу од се че не гла ве Ду ша на Ра до ви ћа Кон до ра кроз 
се ла и пре ко пла ни на За пад не Ср би је исто та ко је не по сред на, а вред но сти 
ко је за го ва ра су уни вер зал не:

А од се че на је гла ва, ко се пла ве,
ви ше од жи ве го во ри ла гла ве:
да се ни смо од ма кли од па кла
ако је стре лац стре љан, ако је ко љач за клан.

По што је жр тва схва ће на увек на пр вом ме сту као је дин ка, људ ско биће 
са са мо стал ном вред но шћу, а тек по том као од ре ђе ни ко лек тив ко јем она 
при па да, ода тле се ла ко мо же до ћи до пред ста ве о исто вет ној вред но сти 
жр тве, без об зи ра на њен ко лек тив. У чи сто иде о ло шком кљу чу чи та но, ово 
је мо гло би ти про ту ма че но као по зив на на ци о нал но из ми ре ње – и уто ли ко 
као из вор по до зре ња он да шњих по ли тич ких ко ми те та. Ко ми те ти су, до ду ше, 
ио на ко мо гли да зна ју шта пе сник ми сли; сти хо ве срод ног те мат ско-мо тив-
ског и сим бо лич ког са ста ва Си мо вић је об ја вљи вао и пре и по сле Ис точ
ни ца. На при мер, у мај ском бро ју Ле то пи са Ма ти це срп ске за 1979, иза шло 
је се дам ње го вих пе са ма, ме ђу ко ји ма су и Сол да ту ша и Ве ша ла на жит ној 
пи ја ци, ко је су те му оку па ци је тре ти ра ле у из ра зи том рас ко ра ку са зва нич-
ним ви ђе њи ма. Истом зна чењ ском по љу, ко је до во ди у сум њу иде о ло шки 
пра во вер не, на мет ну те „исти не“ и отва ра про стор за озбиљ на пи та ња над 
за јед нич ком суд би ном, при па да ју и трип тих По ги би ја ка пе та на Шу ља ги ћа, 
и пе сме као што су Пи та ли ца о зе љу или Кан тар џи ни ца:
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А ра ба џи ја, с ко ла цр во точ них,
не би ра ју ћи ни суд би ну, ни ду жност,
сто ва ра нас на пи јач ни плоч ник,
с ког смо по шли у срећ ну бу дућ ност.

За го ва ра ње дру ге тра ди ци је ов де се, да кле, од но си на од ре ђе ну сли ку 
но ви је исто риј ске про шло сти, и по себ но, на вред но ва ње те про шло сти, на 
на чин те мељ но раз ли чит у по ре ђе њу са по јед но ста вље ном ди хо том ном сли-
ком ко ју је иде о ло шки кон сти ту и са ла „по бед нич ка“ стра на (уз обе ћа ње 
пу та у „срећ ну бу дућ ност“ као за ме ну за пра ву исто риј ску од го вор ност и 
бри гу; о Си мо ви ће вом тре зве ном от по ру ра зним „усре ћи тељ ским про јек-
ти ма“ в. делић Ј. 2009). За ху ма ни зам Си мо ви ће вог пе сни штва, ов де ни у 
ком слу ча ју ни је мо гло би ти цр но-бе ле по де ле на ис прав не и за блу де ле, 
до бре и ло ше, на по бед ни ке и по ра же не. У ве ли ком рат ном стра да њу сви 
су, на и ме, по ра же ни, сви ука ља ни:

ни ко, ни жр тве,
ни не ви ни, ни пра вед ни,
ни ко не ће иза ћи чист
из ове кр ви!

Ово је је дан од мо ти ва ко ји се че сто по на вља у Си мо ви ће вој по е зи ји, 
али ко ји се, на шав ши свој вр ху нац у збир ка ма Ис точ ни це и Игла и ко нац, 
углав ном ви ше не сре ће у ка сни јим збир ка ма. То не зна чи да се Си мо вић 
од ре као етич ки ви со ко од го вор ног и со ци јал но кри тич ког го во ра, већ са мо 
да су се та од го вор ност и та кри тич ност ка сни је окре ну ле не ким дру гим 
те ма ма – при че му је са ма ствар ност, на сре ћу по е зи је а не сре ћу ње них са-
вре ме них чи та ла ца, да ва ла пе сни ку и ви ше не го до вољ но по во да.

У Си мо ви ће вом пе сни штву че сто исте пе сме ак ти ви ра ју ста но ви ште 
„ма лог“ чо ве ка и чи не от клон од иде о ло шке сли ке ствар но сти. То ни је чуд-
но, за то што је, са јед не стра не, иде о ло шка сли ка по пра ви лу ис кри вље на, 
док „ма ли“ чо век, са дру ге стра не, без ве ли ких пре тен зи ја из го ва ра сво је 
јед но став не исти не. Већ од ра них Си мо ви ће вих пе са ма мо гу ће је пра ти ти 
за јед нич ки рад та два мо ти ва, с тим што по не где пре те же го вор ко ји афир-
ми ше уни вер зал не вред но сти „ма лог“ чо ве ка, а по не где го вор ко ји се су-
прот ста вља иде о ло шком пра во вер ју. Уко ли ко се у Ба ла ди о обич ном чо ве ку 
или Епи та фи ма са Ка ран ског гро бља пре све га го во ри кроз при зму обич ног 
жи во та и лич них суд би на ко је не из ла зе на ве ли ку исто риј ску по зор ни цу, 
већ у Шле мо ви ма, а по го то во у пе сма ма као што су Ја дац, Дру ги ја дац, Уче
ње у мра ку или Бој на Кон де ру, до гла са до ла зи и од ба ци ва ње иде о ло шких 
„исти на“ по мо ћу ху мор них и гро теск них сли ка. Иде о ло ги ја не тр пи под смех, 
и за то је ху мор че сто нај бо љи про тив о тров за иде о ло шка за га ђе ња.

У Бо ју на Кон де ру у игру се уво ди иде о ло шка опо зи ци ја ва ши – на ши, при 
че му пе сник ри му је ва ши са вaши (тј. ва шке). За ни мљи ве су у овом по гледу 
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и па ра лел не пе сме Оку па ци ја Ужи ца и Осло бо ђе ње Ужи ца; у пр вој од њих 
на ла зи се гор ка тврд ња да 

са мо је град ски за твор ... 
остао оно што је и био ... 
је ди на стал на тач ка.

Ва жи ли за кљу чак о за тво ру као кон стан ти дру штве не ствар но сти и 
за пе сни ко во (и на ше) вре ме? На рав но, не ка же се то у сти хо ви ма из ри чи то, 
али из њих сле ди. Ин стинкт бра ни ла ца По рет ка је, из гле да, то до бро пре по-
знао. Али пе сни ко ва ме та ни је на пр вом ме сту био По ре дак, не го ис кри вље-
на ло ги ка све та ко ја му уоп ште до зво ља ва да по сто ји. Иде о ло шка свест увек 
се бе ви ди ве ћом и ва жни јом не го што за и ста је сте.

4.женсконачело. Дру ги об лик от кло на, еле мен тар ни ји и за гле дан у 
ду би не искон ских пред ста ва, од но сио се на свет еп ско-исто риј ске све сти 
ко ју уо би ча је но ве зу је мо уз му шки ан тро по ло шки прин цип. Њој се у Ис точ
ни ца ма су прот ста вио свет мит ско-аи сто риј ске све сти, свет жен ског прин ци па. 
Ожи вља ва ње тог све та мо ра ло је да се осло ни пре на има ги на ци ју не го на 
по сто је ће тра го ве у про из во ди ма кул ту ре и књи жев но сти. По јед ном но ви-
јем ис тра жи ва њу, спро ве де ном на ана ли зи ве о ма ве ли ког кор пу са (око 1500 
пе са ма), у срп ској епи ци, је ди на људ ска гра ђе ви на ко ја при па да же ни је крч ма, 
од но сно ме ха на (детелић – делић 2014: 253). Град и двор при па да ју му-
шкар цу, ју на ку. Иа ко по сло вич но ку ћа по чи ва на же ни, ку ћом упра вља му-
шка рац, и у од но су на ње го ву по зи ци ју, свет жен ског прин ци па је оно стран.

Сва ка ко, тај оно стра ни свет је у Ис точ ни ца ма ви ђен очи ма му шкар ца, 
умор ног од лу та ња и ра то ва, од исто ри је, и ука зу је му се у пр ви мах као 
си гур ност и из ве сност до ма, ми ро ва ња, као по у здан, тра јан и не про мен љив 
свет – али у исти мах не и свет ли шен соп стве ног ужа са. У по је ди ним сли-
ка ма Си мо ви ће вих Ис точ ни ца пре по зна је мо пра и скон ски су коб на че ла, 
ко смич ки су коб му шког и жен ског. Му шки прин цип је прин цип про ме не и 
кре та ња, што зна чи и исто ри је и ра то ва ња; жен ски прин цип је прин цип 
тра ја ња и ми ро ва ња ми мо исто ри је. Тај прин цип до би ја нај сна жни ји из раз 
у пе сми Ви ка ли ца Жи ва не са Су бје ла али ко ја је из обла ка зи ну ла на ње не 
шта ле, ам ба ре, воћ ња ке, усе ве, ку ће и гро бља. Си мо ви ће ва Жи ва на се су прот-
ста вља мит ском, еле мен тар ном злу соп стве ном еле мен тар но шћу. Она засту-
па жи вот (no men est omen), не су бли ми сан и пу тен. Ње на „ви ка ли ца“ ко јом 
те ра алу до ла зи из ван и пре сва ке исто ри је, из вре ме на пре не го што ће се 
мит ско зло кон кре ти зо ва ти у лик не ког ствар ног исто риј ског не при ја те ља.

За ни мљи во је да ни овај об лик от кло на од уо би ча је них схва та ња углав-
ном не до би ја мно го про сто ра у Си мо ви ће вим збир ка ма по сле Игле и кон ца. 
Мо жда у све га пет-шест пе са ма из ка сни јег пе ри о да сме мо да пре по зна мо 
сли ке ма три јар хал ног прин ци па, али и у тим слу ча је ви ма нај че шће ума ње-
не, убла же не или са мо на го ве ште не, ма да се мо гу про на ћи и сти хо ви са при-
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гу ше ним то ном не че га за стра шу ју ћег у том прин ци пу, као, на при мер, у 
пе сма ма Сун че ва се стра или До ру чак на Јо ва но вој во ди.

Упи та мо ли се о те мељ но сти от кло на од уо би ча је ног и пре о вла ђу ју ћег, 
не ма сум ње да, упр кос оче ки ва њи ма пр во бит них чи та ла ца Ис точ ни ца, 
мо ра мо да при зна мо пред ност мит ско-ан тро по ло шке над исто риј ско-иде о-
ло шком рав ни. То се мо же фор му ли са ти и као од го вор на пи та ње: ко ја дру га 
тра ди ци ја по се ду је суб вер зив ни ји ка рак тер у од но су на до ми нант ни вид 
тра ди ци је? Не сум њи во, она ко ја за хва та да ље и ду бље, до са мих ко ре на.
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Sa ša M. Ra doj čić

DIE AN DE RE TRA DI TION: IS TOČ NI CE VON LJU BO MIR SI MO VIĆ

Zu sam  men  fas  su ng

Die Ge dic htsam mlung Is toč ni ce von Lju bo mir Si mo vić fördert die For men der 
Tra di tion, die sich nach Symbo lik und ak ti vi er ten Wer ten von den in der ser bischen 
Kul tur vor he rrschen den For men un ter sche i den. Is toč ni ce er ge ben di e sen Un ter schied 
auf axi o lo gisch-ide o lo gischer und auf ar chetypisch-ant hr o po lo gischer Ebe ne. Im er sten 
Fall geht es da rum, uni ver sel le hu ma ni stische Wer te im Ge gen satz zum ide o lo gisch 
gefärbten Bild der ne u e ren na ti o na len Geschic hte zu ver tre ten, und im zwe i ten, die Dar-
stel lun gen des mythisch-we i blic hen Prin zips zu ak ti vi e ren, die un ter sche i den sich von 
Dar stel lun gen des pa tri ar cha lisch-epischen Prin zips, das in der ser bischen li te ra rischen 
und kul tu rel len Tra di tion am stärksten be tont wird. In der In ter pre ta tion ei ni ger Ge dic hte 
aus Is toč ni ce und an de ren Sam mlun gen von Si mo vić wird ge ze igt, dass das Stre ben nach 
der Bestätigung ei ner an de ren Tra di tion ei ne der Kon stan ten se i ner po e tischen Welt ist.

Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду
Фа кул тет ли ков них умет но сти
Те о риј ски од сек
Бе о град
sa sa.ra doj cic @flu.bg .ac .rs 
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Мср Јо ван Л. Га ври ло вић

СТВАР НОСТ И ФИК ЦИ ЈА У ОПИ СУ СМР ТИ  
ДА ВИ ДА АЛ БА ХА РИ ЈА

Рад је по све ћен ра ној фа зи Ал ба ха ри је вог ства ра ла штва, кон-
крет но на чи ни ма на ко ји ме та фик ци о нал ни по ступ ци би ва ју упо-
тре бље ни у при по вет ка ма у збир ци Опис смр ти. Ме та фик ци ја 
на ста ла на тро ме ђи ау то ра, чи та о ца и тек ста про у ча ва се с јед не 
стра не као свест о фик тив ној при ро ди са мог тек ста, а са дру ге као 
отво ре но ука зи ва ње на је зик као на фе но мен кон струк тив не при-
ро де. Опис смр ти Ру бе на Ру бе но ви ћа, бив шег тр гов ца што фо ви ма 
узи ма се као нај и зра зи ти ји при мер лин гви стич ке ме та фик ци је, док 
се на при ме ру при по ве да ка Есеј и Би о скоп по ка зу је хи је рар хи ја 
ствар но сти и фик ци је, пре ма ко јој се ра за би ре не ко ли ко ствар но-
сно фик тив них ни воа у Ал ба ха ри је вој збир ци, и ко ја усло жња ва 
пре пли та ње ствар но сти и фик ци је уво ђе њем ви ше раз ли чи тих 
сло је ва на ко ји ма до тог пре пли та ња до ла зи. Због кон цен трич не 
при ро де ових сло је ва, об ли ку ју се ви ши и ни жи сте пе ни ствар но-
сти/фик тив но сти, пре ма ко ји ма су они ни жи фик тив ни у од но су 
на ви ше и обр ну то, на тај на чин ре ла ти ви зу ју ћи ком плет ну по ја ву 
ме та фик ци је у Ал ба ха ри је вој збир ци.

Кључ не ре чи: Да вид Ал ба ха ри, ме та фик ци ја, сур фик ци ја, 
ствар ност, фик ци ја, пи сац, чи та лац, је зик.

1. есејизаЦијаесеја:могућностиПразнине. За па жа ње Лин де Ха чи он 
о скло но сти ме та на ра тив них тек сто ва да за ма гљу ју „ди стинк ци је из ме ђу 
ли те рар них и кри тич ких тек сто ва“ (HutCHeon 1980: 15), као и ње но ис ти ца-
ње скло но сти тог ти па тек ста ка „ко мен та ри ма о соп стве ној на ра тив но сти 
и/или соп стве ном лин гви стич ком иден ти те ту“ (HutCHeon 1980: 2), го то во се 
на екс пли ци тан на чин на ла зи у Ал ба ха ри је вој при по ве ци Есеј. У пи та њу је 
пр ва по ре ду при по вет ка у збир ци Опис смрти (1982) ко ја се од луч но при-
кла ња по ступ ци ма ме та фик ци је. Осим по и гра ва ња са жан ров ским кон вен-
ци ја ма, што је очи глед но већ на осно ву на сло ва при по вет ке, оно што је 
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чи ни пост мо де р ном је сте баш Ал ба ха ри је ва упо тре ба ме та на ра ци је ко ја 
има свој ја сан сми сао. Тај сми сао, као и у мно гим Ал ба ха ри је вим при ча ма 
и ро ма ни ма1, је сте у сво јој ср жи ау то по е ти чан. По на чи ну на ко ји при сту па 
про бле му ствар ног/фик тив ног, Есеј се мо же убро ја ти у оно што Ма суд За-
вар за де на зи ва сур фик ци јом, ко ја „при хва та да се ба ви ре ал но шћу из ван 
са мог тек ста“ (лукић 2001: 14).

При по вет ка се са сто ји из три де ла: (1) бор ба на ра то ра са бу ба шва ба ма, 
(2) ау то по е тич ке ре флек си је и (3) сли ка ро ди те ља ко ји пле шу. Дру ги, ау то-
по е тич ки мо ме нат, кључ ни је део Есе ја, и пред ста вља сре ди ште око ко јег 
се дру га два мо мен та „вр те“. У збир ци Јед но став ност, у при по ве ци По е
ти ка крат ке при че, тре ћи део, Ал ба ха ри пи ше ка ко је пост мо дер ни зам 
„на пра вио од нас (тј. пи са ца) ана ли тич ке бо га ље“ (алБаХари 1989: 93), што 
се упра во на при ме ру Есе ја и ви ди: сце на су ко ба на ра то ра и две џи нов ске 
бу ба шва бе опи са на је са ми ну ци о зним осе ћа јем за де таљ, али, за рад на ра-
то ро ве ана ли зе соп стве не при по вет ке, та ће сце на го то во би ти по ти сну та у 
по за ди ну. Тај на ра тор – при мер „ана ли тич ког бо га ља“ – раз ми шља ће о мо-
гу ћим ис хо ди ма сво је при по вет ке и о мо гу ћим по ступ ци ма за њи хо во кон-
кре ти зо ва ње. Ова кав по сту пак мо гућ је са мо уко ли ко је ју нак при по вет ке 
и сâм пи сац: „Ако би се пи сац – и да ље за ми шља мо да сам ја ју нак ње го ве 
при по ве сти – од лу чио за пр ву мо гућ ност...“ (алБаХари 2004: 36).

У том гу бље њу зна ча ја фа бу лар ног то ка мо же се пре по зна ти оно што 
Лин да Ха чи он на зи ва „‘нар ци змом’ фор ме, од но сно ‘нар ци змом’ при по веда-
ња“ (лукић 2001: 24): „при по ве да ње ка рак те ри ше осо бе на вр ста са мо све сти, 
од но сно са мо-ре флек си је“ (лукић 2001: 24). Упра во за то Ал ба ха ри и би ра 
мо тив огром них бу ба шва ба: не што то ли ко нео бич но са изу ет ном ла ко ћом 
би ва по ти сну то усред ана ли тич ке „бољ ке“ од ко је на ра тор „бо лу је“, и због 
ко је од нос фа бу лар ног то ка и ау то по е тич ког раз ма тра ња би ва по ре ме ћен. 
Та „ана ли тич ка бољ ка“, сна жно из ра же на нај пре у Есе ју, а по том и у да љим 
при по вет ка ма, исто вет на је оно ме што Лин да Ха чи он на зи ва „при по вед ним 
нар ци змом (...) реч је о са мо све сти тек ста ко ја се ти че са мог про це са при по-
ве да ња“ (лукић 2001: 31). 

Сликoм ро ди те ља ко ји пле шу и ре флек си јом о њој при по вет ка се за вр-
ша ва: „Сва ка тра ди ци ја, по ми слих скла па ју ћи очи, пре или по сле по ста је 
нај те жи те рет; сва ко ње но кр ше ње: ду жност умет ни ка. Аван гар да мо ра да 
бу де крат ког да ха; не по сто ји бес ко на чан крик“ (алБаХари 2004: 38). Рас по-
зна је се ов де сли ка пост мо дер ног пи сца ко ји, све стан свог по е тич ког опре де-
ље ња, на сто ји ту по е ти ку да до ве де до крај њег из ра за. Су коб са бу ба шва бама 

1 У Ал ба ха ри је вом опу су ли ко ви су че сто пи сци по за ни ма њу, што на ра то ру пру жа 
при ли ку за упу шта ње у ау то по е тич ки дис курс. При ме ра ра ди, а ван Опи са смр ти, у збир-
ку Јед но став ност Ал ба ха ри ће укљу чи ти низ при по ве да ка под име ном По е ти ка крат ке 
при че, ко ји ће те мат ски ме ан дри ра ти од до жи вља ја Да ви да Ал ба ха ри ја, Ми хај ла Пан ти ћа 
и Све ти сла ва Ба са ре као књи жев них ли ко ва, до екс пли цит них ре флек си ја о пост мо дер ној 
по е ти ци.
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мо гао би се схва ти ти као те рет, бу ду ћи да ула зе у до сло ван су коб са на ра-
то ром, што би он да зна чи ло да бу ба шва бе мо ра ју да сим бо ли зи ра ју тра ди-
ци ју. Нај о чи глед ни ја је, мо жда, алу зи ја на Каф ку и ње го ву при по вет ку Пре
о бра жај. Бу ду ћи мо дер ни ста, Каф ка је сва ка ко прет ход ник у од но су на 
пост мо дер ни сту Ал ба ха ри ја, а, са мим тим, у од но су на по е ти ку пост мо дер-
ни зма, Каф ки на по е ти ка мо ра се са гле да ти као тра ди ци ја ко ју умет ник, 
ре чи ма на ра то ра Есе ја, мо ра да „кр ши“. Бор ба са бу ба шва ба ма он да је са мо 
кон кре ти зо ван су коб мо дер ни зма и пост мо дер ни зма. Ово ту ма че ње на ра тор 
Есе ја ни је на бро јао раз ми шља ју ћи о мо гу ћим зна че њи ма бор бе, што до во ди 
до хи пер тро фи ра но сти по ме ну те „бољ ке“: по ред свих на бро ја них ту ма че ња, 
мо гу ће је из на ћи још њих. Та ко ђе, на бра ја ју ћи ве ли ки број мо гу ћих ис хо да 
и зна че ња опи са них до га ђа ја, Ал ба ха ри је ви ше не го све стан ова квих ту ма-
че ња, ко ја он не на во ди. Раз лог из ко јих их из о ста вља та ко ђе би мо гао би ти 
ме та фик ци о нал не при ро де: као лик/на ра тор/пи сац, Ал ба ха ри ће пред ло жи ти 
од ре ђе ни број ту ма че ња бор бе са бу ба шва ба ма, ни ка да се не опре де лив ши 
за јед ну де фи ни тив но, и мо жда во де ћи ра чу на да, упра во тим нео пре де љи-
ва њем, оста ви се ман тич ку пра зни ну, тј. мо гућ ност да чи та о ци и про у ча ва-
о ци са ми на свој на чин про ту ма че до га ђа је Есе ја. Пре ма то ме, овај тре ну так 
Ал ба ха ри је ве збир ке мо гао би се ту ма чи ти као из ра зи то сли чан Сте ри ји ном 
и Стер но вом укљу чи ва њу чи та о ца у сво је ства ра ње.

Од нос тра ди ци ја-аван гар да, тј. од нос мо дер ни зам-пост мо дер ни зам, 
мо гао би се на ћи и у све оп штој не из ве сно сти ко јом је Есеј кон стру и сан – не-
из ве сно сти због ко је ни на ра тор не ко вре ме не зна ис ход фа бу ле. На спрам те 
не из ве сно сти, ко ја се узи ма као јед но од оли че ња „аван гар де“, сто ји из ве сност 
тра ди ци је, или, на ли цу оца: „ром бо и ди не ми нов но сти“ (алБаХари 2004: 
37, под ву као Ј. Г.). Сли ка ро ди тељ ског пле са озна че на је не ми нов но шћу, али 
свет у ко јем на ра тор при по ве да Есеј ока рак те ри сан је упра во су прот ним.

Ипак, у том осци ло ва њу на и ћи ће се на не си гур но сти при ту ма че њу 
тра ди ци је, те на ра тор, ко ји је у сво јој би ти пост мо де ран ма ко ли ко он раз ма-
трао тра ди ци ју, упра во за то за па да у ау то по е тич ки дис курс, ти ме де фи ни-
тив но са мог се бе од ре ђу ју ћи као пи сца ко ји рас ки да са тра ди ци јом.

Ако би се про др ло ду бље у ло ги ку Есе ја, ви де ло би се да по и гра ва ње 
из ме ђу фик ци је и ме та фик ци је усло жња ва сми сао це ле при по вет ке, и то на 
на чин то ли ко за мр шен да га је го то во не мо гу ће од го нет ну ти, а ко ји мно го шта 
ду гу је ка рак те ри са њу Есе ја као при ме ра оно га што За вар за де на зи ва сур-
фик ци јом. Ка ко је већ ис так ну то, за ау то по е ти ком, ко ја је ов де обе ле же на 
и, уоп ште узев, оства ре на пу тем ме та фик ци је, на ра тор по се же услед не мо-
гућ но сти да ра ци о нал но са гле да ствар ност ко ја га окру жу је. Раз ма тра ња о 
мо гу ћим зна че њи ма два до га ђа ја пред ста вља ју Да ни е ло во на сто ја ње да се 
са ствар но шћу ухва ти уко штац и ул ти ма тив но је спо зна и раз у ме. Ипак, 
чи ње ни ца да се, у же љи за раз у ме ва њем ствар но сти (оне ства р но сти ко је га 
окру жу је као ли ка), он опре де лио за по сту пак ко ји је у пот пу но сти де фи-
ни сан сво јим ра зи ла же њем од ре ал но сти, осве тља ва Есеј као при по вет ку 
при кри ве ног, али ду бо ко иро нич ног сен зи би ли те та. Јер, ако на ра тор по се же 
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за ме та фик ци јом, и ако се ме та фик ци ја схва ти као „фик ци о нал но про бле ма
ти зо ва ње фик ци је“ (николић 2010: 174), он да то по ка зу је да је на ра тор све-
стан на па да бу ба шва ба и пле са ње го вих ро ди те ља као фик тив них до га ђа ја. 
У том слу ча ју, ме та фик тив ни по ступ ци мо ра ју да упу ћу ју на јед ну ствар ност. 
Али, ако се при хва ти те за о Да ни е лу и пи сцу Опи са смр ти као исте осо бе, 
на ко ју ствар ност они уоп ште мо гу да упу те?

Ка да је дан пи сац у сво је де ло укљу чу је ме та на ра тив не по ступ ке, то 
под ра зу ме ва да свет књи жев ног де ла би ва раз от кри вен као фик ти ван, што, 
за уз врат, за со бом мо ра по ву ћи им пли ка ци ју ванк њи жев не ствар но сти. „Ме-
та про за ипак не мо же да из бег не па ра док са лан од нос пре ма здра во ра зум ски 
схва ће ној ствар но сти. (...) Реч је о не мо гућ но сти да текст пот пу но из бег не 
ве зу са ем пи риј ском да то шћу“ (лукић 2001: 43). На ра тор, упу стив ши се у 
ре флек си је о соп стве ним књи жев ним по ступ ци ма усред јед не при че, не ми-
нов но скре ће па жњу на се бе као „фи гу ру иза ку ли са“, ко ја чи та ву при чу 
над гле да и по кре ће, али ко ја је увек скри ве на иза тек ста. То скре та ње па жње 
на на ра то ра зна чи под се ћа ње чи та о ца да је текст ко ји чи та чи сто фик тив не 
при ро де, и, што је под јед на ко ва жно, зна чи под се ћа ње чи та о ца на по сто ја-
ње пра вог све та, из ван ко ри ца књи ге ко ју др жи, и баш ту на сту па ин стан ца 
сур фик ци је – ствар ни свет до во ди се у те сну ве зу са оним фик тив ним, јер 
„све то ви ко је ства ра про за ни кад не мо гу би ти пот пу но ау то ном ни у од но су 
на ем пи риј ско ис ку ство сва ко дне ви це“ (лукић 2001: 43). Та ко, за ми шље ни 
пи сац А. А, упо тре бив ши је дан ме та фик ци о на лан по сту пак, као да чи та о цу 
го во ри: „Ја сам А. А, пи сац овог де ла, и ја сам ствар на осо ба.“ Баш ту ле жи 
ме та фик ци о нал ни па ра докс Опи са смр ти. Јер, кроз чи та ву збир ку, ка ко ће 
се ви де ти, сва ка ин стан ца ау то по е ти ке и ме та фик ци је ука зу је на то да је 
Да ни ел Ати јас за пра во пи сац Опи са смр ти. У та квим усло ви ма, упо тре ба 
ме та фик ци је, рас крин кав ши фик ци ју као упра во то – фик ци ју, не ће упу ти ти 
на пра ви, не фик ци о нал ни жи вот, већ на фи гу ру Да ни е ла, ко ји је пре у зео на 
се бе уло гу на ра то ра, фик ти ван исто као и кад је лик у при чи. 

Ра ди ли се, он да, ов де о ,,чи стој“ ме та фик ци ји? За Да ни е ла-ко ји-се -бо ри-
-са -бу ба шва ба ма ау то по е тич ки мо ме нат сва ка ко је сте ме та на ра тив не при-
ро де, али, за Да ни е ла-ко ји-пи ше-збир ку, он то ни ка ко не мо же би ти, бу ду ћи 
да лик Да ни е ла пи сца не мо же би ти из јед на чен са пра вим пи сцем, тј. са мим 
Ал ба ха ри јем, ко ји са со бом но си ствар ност. Есеј је он да при ча о фик тив ном 
пи сцу ко ји ау то по е тич ким раз ма тра њи ма на сто ји да ра све тли до га ђај ко ји 
је, пра те ћи ло ги ку ме та фик ци је, де фи ни сан као фик ти ван, чим је по стао 
пред мет раз ма тра ња у сми слу књи жев них по сту па ка и мо гу ћих ту ма че ња. 
Ипак, ма кар не био ствар ни Ал ба ха ри, Да ни ел-ко ји-пи ше-збир ку не мо же 
би ти фик ти ван на исти на чин на ко ји је то Да ни ел-ко ји-се -бо ри-са -бу ба шва-
ба ма. Ако је дан фик ти ван лик на сто ји ме та фик ци јом да ра све тли соп стве но, 
фик тив но де ло, он да за ствар ног чи та о ца – оног ко ји др жи књи гу у ру ка ма 
– ту не мо же би ти ре чи о „чи стој ме та фик ци ји“, бу ду ћи да се све вре ме ради 
о од но су два фик тив на ли ка. Ипак, ка ко је ре че но, за Да ни е ла-ко ји-се -бо ри-
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-са -бу ба шва ба ма, ау то по е тич ки мо ме нат мо же са мо да бу де и ме та фик ти ван 
мо ме нат. Да ли се он да ра ди о не ка квој „ме та фик ци ји дру гог ре да“? 

Сва ки пут ка да је дан пи сац по се же за ме та фик ци јом, не из бе жно до ла-
зи до јед ног „ме та фик ци о нал ног тро у гла“, ко ји за јед но обра зу ју пи сац, фик-
ци ја у ње го вом де лу и ствар ност. Овом при ли ком узи ма се об лик тро у гла, 
бу ду ћи да све три на ве де не уло ге мо ра ју у под јед на кој ме ри, сва ка са сво је 
стра не да уче ству ју, не би ли се об лик тро у гла одр жао. Уло га пи сца је сте да 
по ни шти фик ци о нал ност свог де ла, што он чи ни пу тем ме та фик ци је. Он, 
та ко ре ћи, са со бом но си прин цип ствар но сти ко ји кон тра сти ра фик тив ним 
све то ви ма сво га де ла, а „ствар ни свет уче ству је у об ли ко ва њу фик цио нал-
них све то ва да ју ћи ма те ри јал ко ји ула зи у њи хо во струк ту ри ра ње“ (лукић 
2001: 51). Уло га фик тив ног све та тог де ла је сте да бу де тај фак тор ко ји би ва 
по ни штен, јер, ло гич но, не мо же до ћи до ме та фик ци је ако нај пре не по стоји 
са ма фик ци ја. На кра ју, ствар ност, ко ју је, ка ко је ис так ну то код Лу ки ће ве, 
не мо гу ће пот пу но одво ји ти од фик ци је, ле ги ти ми ште пи шче ве ме та фик-
ци о нал не по ступ ке, исто оно ли ко ко ли ко то чи ни и фик ци ја. По сво јој при-
ро ди, ме та фик ци ја као фе но мен под ра зу ме ва уплив ствар но сти у фик ци ју, 
или за ла зак фик ци је у про сто ре ствар но сти, и са мим тим по ста је очи глед но 
да су за мо гућ ност ме та фик ци је нео п ход на оба све та – и ствар но сни и фик-
тив ни. Пре ма ре чи ма Ум бер та Екa, ко га Ја сми на Лу кић ци ти ра: „ни је дан 
мо гу ћи свет не мо же би ти пот пу но ау то но ман у од но су на ствар ни свет“ 
(лукић 2001: 55). Ме та фик ци ја се „увек мо ра пи та ти о он то ло шкој осно ви 
схва та ња ствар но сти у фик ци ји ко ју про бле ма ти зу је“ (николић 2010: 178), 
те та ко ин стан ца ствар но сти уну тар фик ци је ути че на на чин на ко ји ће ме-
та фик ци ја њу про бле ма ти зо ва ти. На тај на чин, у Есе ју, ствар ност фик тив ног 
све та, ко ја се схва та као ствар ност у ко јој чо ве ка мо гу да на пад ну две огром-
не бу ба шва бе, би ва про бле ма ти зо ва на пу тем ау то по е ти ке, ко ја на сто ји ствар-
ност фик тив ног све та да ра ци о на ли зу је она ко ка ко би то учи нио је дан пи сац: 
тра же ћи ту ма че ња и пре не се на зна че ња мо ти ва бор бе. Ме та фик ци ја у Есе ју 
пре у зи ма на се бе ау то по е тич ке ква ли те те ис кљу чи во за то што је пи сац ко ји 
ту ме та фик ци ју ко ри сти за пра во Да ни ел-пи сац, ко ји, ка ко се ис ти че на ви ше 
ме ста у збир ци, све при че Опи са смр ти лич но пи ше. 

Да ни ел-пи сац ка та ли за тор је свих мо гу ћих про бле ма ти за ци ја ме та-
фик ци је у Опи су смр ти. Ако је Да ни ел исто вре ме но лик ко ји уче ству је у 
фа бу ли при по ве да ка и онај ко ји те при по вет ке пи ше, да ли се он да глав ни 
ју нак и пи сац мо гу по сма тра ти као иста лич ност? Ако не мо гу, тј. ако Да ни-
ел-ли к ни је исти онај Да ни ел ко ји пи ше при че, од но сно ако је Да ни ел-пи сац 
у овом слу ча ју пи сац ко ји ства ра фик ти ван свет Да ни е ла-ли ка, ко ја је он да 
уло га ствар ног пи сца Опи са смр ти, тј. са мог Ал ба ха ри ја? Ако се пак два 
Да ни е ла мо гу по сма тра ти као до слов но исти ли ко ви, од но сно ако су обо ји-
ца под јед на ко фик тив ни, да ли је он да ау то по е тич ки мо ме нат Есе ја уоп ште 
ме та фик ци ја?

Кључ за раз у ме ва ње сло је ви то сти Ал ба ха ри је ве ме та фик ци је у Опи су 
смр ти на ла зи се упра во у раз у ме ва њу од но са из ме ђу све га оно га што се 
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из но си у збир ци и са мог Ал ба ха ри ја, ствар ног чо ве ка, ко ји ту збир ку пи ше. 
За то се сва ка при по вет ка ове збир ке мо же по сма тра ти као сур фик тив на.

2. „ПокушајоПисасмртируБенаруБеновића,БившегтрговЦаштофовима“:
TracTaTuslinguisTicophilosophicus. Про бле ма ти зо ва ње фе но ме на ме та фик-
ци је у Опи су смр ти, ко је на ста је као ди рект на по сле ди ца екс пли цит ног ука-
зи ва ња на на ра то ра као на исто вре ме но и уче сни ка фа бу ле при по ве да ка (како 
је по ка за но у Есе ју), по ста ће, та ко ре ћи, ра ди ка ли зо ва но у за вр шној при по-
ве ци ци клу са Пр во ли це, у ко јој ће се дис кре пан ци ја из ме ђу Да ни е ла-ли ка 
и Да ни е ла-пи сца до те ме ре за ма гли ти да ће је ди ни из ла зак из ме та фик цио-
нал ног па ра док са би ти у де пер со на ли за ци ји са мог на ра то ра и про ме ни ње-
го вог пр вог ли ца (ка ко гла си име ци клу са) у тре ће ли це (сле де ћи ци клус).

Као и у Есе ју, и у овој при по ве ци до ла зи до удва ја ња Да ни е ла у Да ни-
е ла-ли ка и Да ни е ла-пи сца, с тим што је Ал ба ха ри овом по то њем оста вио 
да ле ко ви ше про сто ра, а, са мим тим, по спе ци фич но сти овог удва ја ња, тиме 
му до де лио и знат но ва жни ју уло гу. Док је Да ни ел-ли к у пот пу но сти гур нут 
у дру ги план од стра не Да ни е ла-пи сца, чи је се пре вла ђи ва ње у при по ве ци 
мо же схва ти ти већ на осно ву пр ве две ре че ни це: ,,Ре до ви ко ји ће усле ди ти, 
стра ни це ко је са да не мо гу да пред ви дим, до га ђа ји, шу мо ви, зби ва ња, ме сто: 
све је то по ку шај. Ре чи ко ји ма ћу се слу жи ти, ре че ни це ко је ћу сла га ти, пи-
та ња, ис ка зи: све је не по у зда но, ни шта не во ди си гур ном ци љу, ни шта не 
по се ду је чвр сти ну не по бит ног“ (алБаХари 2004: 102). Очи глед но је да са мо 
по ми ња ње ,,ре до ва ко ји ће усле ди ти“ без сум ње су ге ри ше окре та ње ка ме-
та фик ци о нал ном, али под јед на ко је ва жно на осно ву тог по ми ња ња за па-
зи ти да се ра ди о об зна њи ва њу по ја ча не уло ге Да ни е ла-пи сца, ко ји, већ у 
по чет ном па су су при по вет ке, ула зи у ди ја лог са чи та о ци ма, го во ре ћи им 
да је ,,при ча ко ју ће те про чи та ти са мо ва ша“ (алБаХари 2004: 102). Уло га 
чи та о ца ва жна је за ства ра ње фик тив ног де ла, и та се ва жност об зна њу је 
ме та фик ци о нал ним обра ћа њем том чи та о цу: „ства ра ње фик тив них све то-
ва и кон струк тив на, кре а тив на функ ци ја са мог је зи ка са да су са мо све сно 
по де ље не из ме ђу ау то ра и чи та о ца“ (HutCHeon 1980: 30). На ра тор ра чу на на 
оче ки ва ња ко ја ће сва ки чи та лац но си ти у се би, оче ки ва ња де фи ни са на 
есте ти ком ре цеп ци је, а ко ја дик ти ра ју свик ну тост на не по вре ди вост фик-
тив ног све та у ко ји ула зе. Та ре цеп ци ја ов де се, пу тем ме та на ра тив но сти на 
по чет ку при по вет ке, ра за ра.

Пре не го што се при сту пи ту ма че њу ме та фик ци о нал них аспе ка та ове 
при по вет ке, ко ри сно би би ло скре ну ти па жњу на јед ну дру гу те ма ти ку коју 
Ал ба ха ри по кре ће у овој при по ве ци, а ко ја у остат ку Опи са смр ти ни је знат-
но при сут на. Она се ви ди на осно ву сле де ћег ис ка за: ,,Не мо ћан сам: за то 
што су ре чи не моћ не“ (алБаХари 2004: 102). Ово је, да кле, је ди ни тре ну так у 
збир ци у ко јој је про бле ма ти зо ван фе но мен је зи ка. Од ка квог је то зна ча ја 
за ме та на ра ци ју? Да ни ел-пи сац, пи шу ћи ову при по вет ку, све до чи о не мо-
гућ но сти, тј. о ,,не мо ћи“ је зи ка ко јим се слу жи за рад при по ве да ња Опи са 
смр ти Ру бе на Ру бе но ви ћа..., и та по љу ља на по зи ци ја при по ве да ча, ко јем би 
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ре чи мо ра ле пред ста вља ти глав ну алат ку, ви ди се у ре зиг ни ра ном ста ву да 
,,ре чи, јед ном из ре че не, уми ру“ (алБаХари 2004: 102). Ре чи се, он да, по ка зу ју 
као не моћ не пред за дат ком ства ра ња фик тив ног све та, тј. текст по ка зу је 
„сум њу у моћ је зи ка да пре не се по ру ку ко ја је на ме ње на чи та о цу“ (лукић 
2001: 34). На рав но, ова те ма ти ка је да ле ко од то га да бу де за по ста вље на од 
стра не про у ча ва ла ца пост мо дер ни зма. Пре ма Ха чи о но вој, „ну жно се мо ра 
раз мо три ти при ро да ро ма неск ног је зи ка; је зик је у свој фик ци ји ре пре зен-
та ти ван, али ре пре зен та ти ван за фик ци о нал ни, ‘дру ги’ свет, (...) и чи та лац, 
док чи та, жи ви у све ту за ко ји мо ра при зна ти да је фик ци о на лан“ (HutCHeon 
1980: 7). Пре ма то ме, док је у Есе ју фи гу ри ра ло оно што је по тер ми но ло-
ги ји Лин де Ха чи он био при мер „ди је ге тич ког нар ци зма“, у слу ча ју ове при-
по вет ке ра ди се о дру гом ти пу, о „лин гви стич ком нар ци зму“. Прем да у овој 
збир ци не то ли ко из ра жен, овај про блем ипак је че ста по ја ва у Ал ба ха ри-
је вим де ли ма, где сва ку те му пра ти „од го ва ра ју ћа је зич ка ре ла ти ви за ци ја, 
оне се по ма ља ју у тка њу стал не је зич ке сти ли за ци је, стал не игре фик ци о-
на ли за ци је ствар но сти ко ју сви де ли мо“ (Пантић 2015: 13). У ви ду јед не 
нео ба ве зу ју ће прет по став ке, мо гло би се ар гу мен то ва ти да се про бле ма ти-
ка је зи ка у окви ри ма ме та на ра тив но сти код Ал ба ха ри ја ја вља под ути ца јем 
Вит ген штај но ве фи ло зо фи је, тј. ње не пр ве фа зе, оли че не у Ло гич кофи ло
зоф ском трак та ту2. Вит ген штајн ће у по ме ну том свом де лу ис та ћи да 
,,гра ни це мо га је зи ка зна че гра ни це мо га сви је та“ (витгенштајн 1987: 147), 
и ни је не мо гу ће про на ћи од јек тог ста ва у по чет ном па су су Опи са смр ти 
Ру бе на Ру бе но ви ћа... Ипак, док су код Вит ген штај на ствар ност и је зик си но-
ни ми, код Ал ба ха ри ја је пак је зик не мо ћан пред фик тив ним све том. У ту ма-
че њу Есе ја ис так ну то је да је на ра тор при по ве да ка збир ке за пра во Да ни ел-
-пи сац, ко ји је раз ли чит од Да не ла-ли ка, и Да ни ел-пи сац са мим сво јим 
ста ту сом гра ди фик ти ван свет за онај део сво је лич но сти ко ји је ова пло ћен 
Да ни е лом-ли ком. Да ли он да, об зна нив ши сум њу у ау тен тич ност сво јих 
ре чи, Да ни ел-пи сац за пра во чи та о цу са оп шта ва да је ,,гра ни це све та“ ко ји 
же ли да са гра ди не мо гу ће ус по ста ви ти? Уко ли ко је, пре ма Вит ген штај ну, 
је дан свет ус по ста вљен на осно ву је зи ка, на осно ву ре чи, он да Ал ба ха ри је-
ва тврд ња да су ре чи ,,не моћ не“ под ра зу ме ва да свет ко ји оне по ку ша ва ју 
да из гра де у при по ве ци не ће мо ћи успе шно да се ус по ста ви, са глав ним 
раз ло гом да „сви пи сци мо ра ју да на мет ну сво је фик тив не све то ве чи та о-
че вој ма шти пу тем је зи ка“ (HutCHeon 1980: 32). 

Би ла прет по став ка ове ве зе из ме ђу пи сца и фи ло зо фа ве ро до стој на или 
не, њу је сва ка ко мо гу ће оправ да ти на осно ву фа бу ле са ме при по вет ке, јер, 
ка ко ће се ис по ста ви ти, по ку ша ји Да ни е ла-пи сца да опи ше по след ње ча со-
ве Ру бе на Ру бе но ви ћа не пре ста но ће би ти оне мо гу ћа ва ни, и то од стра не 

2 Ве зе из ме ђу Ал ба ха ри ја и Вит ген штај на ни су не по сто је ће; ње го ва фи ло зо фи ја од-
и гра ће ва жну уло гу у об ли ко ва њу Ал ба ха ри је вог ро ма на Лу двиг, а Ал ба ха ри јев нај ве ћи 
књи жев ни узор, То мас Бер нхард, пи сао је под ја ким ути ца јем Вит ген штај но ве ми сли, по нај-
ви ше у ро ма ни ма Ко рек ту ра, Хо да ње и Вит ген штај нов не ћак.
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Да ни е ло вих ро ди те ља, ко ји, све сни свог ста ту са као ли ко ва у при чи, апе-
лу ју на свог си на да об у ста ви при по ве да ње и ти ме спа се Ру бе нов жи вот: 
,,Ви диш ли, ка же (отац), шта си учи нио од те же не (мај ке), ка кав си јој бол 
на нео? (...) Гле дај: пла чем. Зар ти то ни је до вољ но, мо раш ли да на ста виш? 
Ова при ча је и она ко са мо по ку шај, тај чо век (ми сли на Ру бе на Ру бе но ви ћа, 
прим. пи сца) не мо ра да умре, мо жеш све да пре ки неш...“ (алБаХари 2004: 
108). Тај ,,по ку шај“, ка ко отац на зи ва ову при по вет ку, сва ка ко је на сто ја ње 
да се ре чи ма уоб ли чи смрт Ру бе на Ру бе но ви ћа, и то ре чи ма ко је су, ка ко је 
ре че но на по чет ку, ,,не моћ не“. 

Ме та на ра тив но по сма тра но, скок Да ни е ло вих ро ди те ља из све та при че, 
ко је су по ста ли све сни, скок из фик тив ног све та Опи са смр ти Ру бе на Ру
бе но ви ћа... у ме та фик ци о нал не про сто ре те при по вет ке, мо гућ је за то што 
„гра ни це фик ци о нал ног све та мо гу се на ру ша ва ти на раз ли чи те на чи не, и 
из раз ли чи тих сме ро ва“ (лукић 2001: 55). Ти ме та фик ци о нал ни про сто ри 
је су ме сто са ко јег Да ни ел-пи сац при по ве да, и ме сто због чи јег се по сто ја-
ња Да ни ел-ли к уи сти ну ни не по ја вљу је у овој при по ве ци. Ни у јед ном се 
тре нут ку он не ја вља у окви ри ма све та у ко јем Ру бен уми ре и у ко јем отац 
и он раз го ва ра ју о смр ти, већ је Да ни ел у овој при по ве ци при су тан ис кљу-
чи во као на ра тор, те у оном тре нут ку ка да ње го ви ро ди те љи сту пе у кон такт 
са њим, они за пра во на тре ну так пре ста ју да бу ду са свим фик тив ни ли ко ви 
и би ва ју тран спо но ва ни у про сто ре на ра ци је. Ипак, док они на тај на чин 
би ва ју одво је ни од оног фик тив ног све та у ко јем Ру бен уми ре, они и да ље 
мо гу у тај свет да се вра те, што ће и учи ни ти, у тре нут ку ка да им се учи ни 
да је са мрт ник не што ре као. Ро ди те љи су у мо гућ но сти да осци лу ју из ме ђу 
оног фик тив ног и оног ме та фик тив ног. Али, Да ни ел, из гле да, у овој при по-
ве ци, за раз ли ку од слу ча ја у Есе ју, то не мо же да ура ди, јер, чак и ка да 
ње го ви ро ди те љи ис ту пе из ме та фик ци је, оли че не у по зи ци ји из ко је Да ни ел 
при по ве да и у ко јој до ла зи са оцем у су коб, Да ни ел-пи сац не ће по ста ти лик 
у соп стве ној при чи. Док је у Есе ју Да ни ел мо гао исто вре ме но да бу де и лик 
(ко ји се бо ри са бу ба шва ба ма) и на ра тор (са ау то по е тич ким, ме та на ра тив ним 
ре флек си ја ма), Да ни ел у Опи су смр ти Ру бе на Ру бе но ви ћа..., из не ког раз ло га, 
не мо же да де ла на оба та пла на. За што до ла зи до то га?

У већ на ве де ном ци та ту ,,...ова при ча је ио на ко са мо по ку шај, тај чо век 
(ми сли се на Ру бе на Ру бе но ви ћа, прим. пи сца)...“, по при лич но за па да за око 
по ја ва ре чи ,,пи сац“. Умет нув ши ту за гра ду, тај је ,,пи сац“ очи глед но по ка зао 
да има по тре бу при по вет ку да по ја сни што је то ви ше мо гу ће. Пи та ње је о ко-
јем се пи сцу тач но ра ди. У де лу ко је не би у тој ме ри би ло ис пу ње но те ма ти-
ком ме та на ра тив ног, ова ква за гра да без сум ње би се од но си ла на осо бу чи је 
се име на ла зи на ко ри ца ма књи ге, али у овом слу ча ју тај пи сац исто та ко 
мо же би ти и Да ни ел, ко ји се бе за пи сца про гла ша ва, што, бу ду ћи да он на по-
чет ку при по вет ке и раз ма тра ка ко ће је са ста ви ти, са мо по твр ђу је дис кре пан-
ци ју из ме ђу Да ни е ла-пи сца и Да ни е ла-ли ка. (На рав но, пи сац из за гра де мо гао 
би би ти и сâм Ал ба ха ри, у ко јем би се слу ча ју по но во ра ди ло о ме та фик ци ји, 
са мо што би то он да био од нос из ме ђу ствар но сти у ко јој Ал ба ха ри при по-
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вет ку пи ше и це ло куп ног фик тив ног све та те при по вет ке, ко ји у се би спа ја и 
Да ни е ла-пи сца, и Да ни е ла-ли ка, и ме та фик ци ју ко ју пр ви ко ри сти. Ова ко, 
по ја ва ,,пи сца“ у за гра ди, као и у Есе ју, је сте ме та фик ци о нал не при ро де, али 
она ко ка ко је ау то по е тич ки мо ме нат Есе ја ме та фик цио нал не при ро де – у од-
но су на фик ти ван свет Да ни е ла-ли ка, али не и у од но су на свет Да ви да Ал-
ба ха ри ја, ко јем су све то ви обо ји це Да ни е ла, сва ки на свој на чин, фик тив ни.)

Да кле, по сто ји Да вид Ал ба ха ри, ко ји ову при по вет ку у ствар ном жи во-
ту пи ше, за тим, по сто ји Да ни ел-пи сац, ко ји твр ди да ту при по вет ку пи ше, и, 
на кра ју, по сто је отац, мај ка и Ру бен, ко ји у тој при по ве ци жи ве, као тво ре-
ви не са свим фик ци о нал не. Си ту а ци ја већ за мр ше на на ова кав на чин до дат-
но се усло жња ва мо гућ но шћу ро ди те ља – да кле, са свим фик тив них ли ко ва 
– да оп ште са Да ни е лом-на ра то ром, ко ји пред ста вља сту пањ ствар ни ји од 
оног на ко јем се они на ла зе. Као да су ли ко ви при по вет ке, а и Да ни ел-пи сац, 
све сни овог усло жња ва ња, у јед ном ће се тре нут ку из ре ћи: ,,Али то зна чи 
да и ви при зна је те по сто ја ње при че, ви још ви ше за мр шу је те пи та ње ствар-
но сти, све нас до во ди те у још ве ћу не до у ми цу. Пи та ње, сто га, не гла си: шта 
је ствар ност?, већ: да ли по сто ји ствар ност? Ко је ов де пи сац, ко чи та лац, 
ко ју на ци при че?“ (алБаХари 2004: 109), и он да, крај ње мр се ћи: ,,Чи та лац 
је пи сац; пи сац је глав ни ју нак; ју на ци су чи та о ци, пи сци и не ду жни по сма-
тра чи“ (алБаХари 2004: 109). Да ни ел-пи сац лич но ар ти ку ли ше про блем 
ме та фик ци о нал них аспе ка та Опи са смр ти: фик ци ја и ствар ност то ли ко се 
ме ша ју, до те се ме ре ме ђу соб но пре пли ћу, спа ја ју и по ти ру, да је, на кра ју, 
го то во не мо гу ће ра за зна ти шта је шта, те за то, у крај њим гра ни ца ма, по-
сто ји мо гућ ност да је, из угла Да ни е ла-пи сца, за пра во све фик ци ја (,,да ли 
по сто ји ствар ност?“) Мо жда је упра во ово мо ме нат у ко јем Да ни ел схва та 
да је и он, прем да не фик ти ван као ње го ви ро ди те љи, Ру бен и Да ни ел-ли к, 
ко ји ма ме та фик ци о нал ни мо мен ти ни су отво ре ни, ипак и сâм про из вод 
фик ци је. За то се на ве де но ме ша ње уло га пи сац-чи та лац-глав ни ју нак-не ду-
жни по сма тра чи мо же чи та ти као на пор Да ни е ла-пи сца да са гле да соп стве-
ну по зи ци ју у ве чи том пре пли та њу ствар но сти и фик ци је Опи са смр ти, и 
то на пор ко ји не успе ва да уро ди пло дом: пр во ли це, у ко јем је Опис смр ти 
Ру бе на Ру бе но ви ћа... био до тад ис при по ве дан, на про сто не ста је и би ва пре-
тво ре но у тре ће, ко је ће при по вет ку до ве сти до кра ја, и ти ме отво ри ти сле-
де ћи ци клус, ин ди ка тив но на сло вљен Без ли ца. 

Пре ла зак у тре ће ли це је сте сво је вр сна де пер со на ли за ци ја Да ни е ла-
пи сца, ко ји се до тад одр жа вао као на ра тор при по ве да ка пу тем пр вог ли ца. 
Не мо гућ ност тог на ра то ра да ја сно са гле да соп стве ну по зи ци ју, ње го ва не-
мо гућ ност да ја сно раз лу чи ,,гра ни це свог све та“ јер се слу жи ,,не моћ ним“ 
ре чи ма да те гра ни це ус по ста ви – та не мо гућ ност на гна ће га на пре ла зак 
са по зи ци је ме та на ра то ра на по зи ци ју фик тив ног ,,пи сца“ из за вр шних ре-
до ва Опи са смр ти Ру бе на Ру бе но ви ћа... Тај пи сац, све стан свог из ла ска из 
оно га што је за ње га до ма ло пре пред ста вља ло ствар ност, по ми ри ће се са сво-
јом суд би ном фик тив но сти у ста ву да је ,,про би ја ње кроз ме та фо ре је ди ни 
мо гу ћи об лик ствар но сти“ за ње га. 
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У сле де ћој при по ве ци, Не ке ства ри не ће мо ни ка да до зна ти, из ци клу-
са Без ли ца, до ћи ће до до слов ног удва ја ња Да ни е ла, где ће пр ви би ти ви дљив 
оста лим ли ко ви ма, а дру ги не при ме ћен, и где ће ово га пу та обо ји ца би ти 
об у хва ће ни без лич ним, тре ћим ли цем.

3. БиоскоП:стварноснофиктивнаХијерарХија. Тро дел на при по вет ка 
Би о скоп сво јом са др жи ном вр ши су бли ма ци ју свих оних ка рак те ри сти ка 
ко је од ли ку ју Ал ба ха ри је ву ме та на ра тив ност. И у њој се, као и у Есе ју, Опи
су смр ти Ру бе на Ру бе но ви ћа..., Не до вр ше ном ру ко пи су и Вла ги те ма ти зу ју 
кон флик ти ствар но сти и фик ци је, ово га пу та из угла Да ни е ла и ње го ве 
по ро ди це, ко ји пред ста вља ју ин стан цу ре ал ног. Фик тив но је оли че но у филм-
ским ли ко ви ма – Чо ве ку ко ји је убио Ли бер ти Ва лан са, Ан то ниу ко ји до-
но си смрт и Год зи ли, мор ском чу до ви шту – и, баш као и у Опи су смр ти 
Ру бе на Ру бе но ви ћа..., ли ко ви су и у Би о ско пу све сни фик тив но сти са ко јом 
до ла зе у до дир. Отуд ће на ви ше ме ста отац ре ћи: „От куд сва та мит ска 
ство ре ња у на шем ком ши лу ку?“

За ни мљи во је то да Ал ба ха ри ко ри сти исто сред ство – филм – ко је је 
ко ри стио при ли ком про бле ма ти зо ва ња од но са ствар но/фик тив но у Гар со
ње ри и Фил му на те ле ви зи ји, али, ово га пу та, ме сто да се филм на ла зи, 
ка ко ка же на слов при по вет ке, у би о ско пу или на те ле ви зи ји, оно што је 
филм ско, од но сно ла жно, про ди ре у ствар ност ли ко ва Опи са смр ти. 

На сто ја ње ли ко ва да схва те ка ко је мо гу ће да се филм ски ју на ци на ђу 
„у њи хо вом ком ши лу ку“ исто је оно оче во на сто ја ње у Опи су смр ти Ру бе
на Ру бе но ви ћа..., ко јим по ку ша ва да са гле да мо гућ ност про до ра фик тив ног 
у ствар но сно, али и са гле да сво ју по зи ци ју у та квом све ту. На рав но, из угла 
ли ко ва, тј. оца, мај ке и Да ни е ла-ли ка, при су ство тро је филм ских ју на ка 
не ће би ти об ја шње но, ни ти ће оно би ти об ја шње но из угла Да ни е ла-пи сца, 
ко ји је у Би о ско пу при су тан на исти на чин на ко ји је при су тан у Есе ју – пре-
вас ход но као на ра тор у пр вом ли цу, ко ји у ви ше на вра та за па да у ау то по е-
тич ки дис курс. Та ко ће, на при мер, при по ве дач по ку ша ти на ви ше на чи на 
да про ту ма чи мо гу ћа зна че ња од но са из ме ђу оца и Год зи ле, мор ског чу до-
ви шта: „Год зи ли, мор ском чу до ви шту, тре ба ло је да при пад не од ре ђе на 
сим бо лич на уло га све га не га тив ног и де струк тив ног у све ту ко ји нас окру-
жу је. На при мер: олу ја, по пла ва, ска кав ци, не у ме ре не вру ћи не, лед. Мој отац 
је био за ми шљен као из ра зи ти но си лац ху ма ни стич ких тен ден ци ја, при ста-
ли ца исто ри је као те о фа ни је, и оду ше вље ни гле да лац филм ских про гра ма 
на те ле ви зи ји“ (алБаХари 2004: 109). Су шта стве но, раз ли ка из ме ђу ова квог 
раз ма тра ња и оног у Есе ју, о мо гу ћим ис хо ди ма и зна че њи ма бор бе са бу ба-
шва ба ма, уоп ште не по сто ји. По но во се ра ди о при по ве да њу ко је „ка рак те-
ри ше осо бе на вр ста са мо све сти, од но сно са мо-ре флек си је“ (лукић 2001: 24). 
Сми сао ових раз ма тра ња – онај сми сао ко јем Ни ко лић при да је ва жност при-
ли ком са гле да ва ња ме та на ра тив них по сту па ка – је сте да, пу тем ме та фик-
ци о нал но сти, а у об ли ку ау то по е тич ких ре флек си ја, с јед не стра не осве тле 
про стор при че као не си гу ран, „не мо ћан“ по пут ре чи у Опи су смр ти Ру бе на 
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Ру бе но ви ћа..., а, с да дру ге стра не, што је од под јед на ке ва жно сти, осве тле 
по зи ци ју из ко је се при по ве да ње вр ши. 

Ка ко се у Есе ју ус по ста ви ла раз ли ка из ме ђу Да ни е ла-ли ка, ко ји се бо-
рио са бу ба шва ба ма, и Да ни е ла-пи сца, ко ји пи ше при по вет ку о то ме, та ко 
се и у Би о ско пу пра ви раз ли ка из ме ђу оног Да ни е ла ко ји, на при мер, за јед но 
са сво јим ро ди те љи ма и ком ши ја ма уче ству је у раз от кри ва њу свр хе Чо ве ка 
ко ји је убио Ли бер ти Ва лан са, и оног Да ни е ла ко ји се на ла зи у окви ри ма 
ау то по е тич ког, ме та на ра тив ног дис кур са. Да кле, по но во се ус по ста вља од-
ре ђе на вр ста хи је рар хи је у од но си ма ли ко ва при по вет ке и Да ни е ла-пи сца, 
по ко јој се они пр ви на ла зе на ступ њу ис под по то њег, бу ду ћи да раз ли ка 
из ме ђу Да ни е ла ко ји уче ству је у рад њи и Да ни е ла ко ји пи ше Опис смр ти 
мо ра би ти ус по ста вље на, за рад са ме мо гућ но сти ме та фик ци је.

По том се хи је рар хи ја усло жња ва. Ка да отац, са свим фик ти ван лик, 
отво ре но на зо ве филм ске ју на ке „мит ским ство ре њи ма“, ти ме их озна чив-
ши као фик тив не ен ти те те у окви ри ма ствар но сти у ко јој се он кре ће, то 
зна чи да не ми нов но до ла зи до обра зо ва ња још јед ног ни воа у од но си ма 
ствар ног и фик тив ног. И Да ни ел-пи сац и отац, сва ки са сво је стра не, очи-
глед но су све сни усло жња ва ња ко је на сту па у пре пли та њу ви ше ни воа ствар-
но сти и фик ци је. У слу ча ју Да ни е ла-пи сца, ко ји усме ра ва ток при по вет ке, 
то је ви дљи во на осно ву Спи но зи ног ци та та из пр вог де ла Би о ско па: „Јед на 
Спи но зи на ми сао: ‘Сва кој ства ри тре ба утвр ди ти узрок или раз лог, ка ко 
за што по сто ји, та ко и за што не по сто ји.’“ Окре та ње пре ма Спи но зи ној фи-
ло зо фи ји пред ста вља об ли ко ва ње про бле ма ти ке Да ни е ла-пи сца пу тем ту ђих 
ре чи, и сва ка ко се од но си на при су ство „мит ских ство ре ња“. Та ко, узрок 
по сто ја ња филм ских ју на ка, од но сно раз лог ко ји би об ја снио њи хо во при-
су ство ван те ле ви зиј ског екра на или би о скоп ског плат на, нај пре се тра жи 
у гра ни ца ма ау то по е ти ке, а, баш као у Есе ју, тре ну так ак ти ви ра ња ау то по-
е тич ког ре ги стра са мо про ду бљу је јаз ко ји на ста је из ме ђу Да ни е ла-пи сца и 
ли ко ва у при по вет ка ма. Филм ски ју на ци он да, ако би им тре ба ло на ћи 
ме ста у две мо гућ но сти ко је Спи но за пред ла же, исто вре ме но и по сто је и не 
по сто је. Чо век ко ји је убио Ли бер ти Ва лан са у јед ном ће тре нут ку не ста ти, 
а ње го ва тор ба та ко ђе, у тре нут ку ка да је је дан од ли ко ва, ко ји је ствар ни ји 
у од но су на филм ског ју на ка, до дир не. Као да се у до ди ру две фик тив но сти, 
у чи јем се од но су ипак ус по ста вља раз ли ка у сте пе ну те фик тив но сти, оно 
што је би ло „ма ње фик тив но“ мо ра ло ра зо ри ти. Тај до дир као узрок смр ти 
филм ског ју на ка ле ги ти ми сан је мај чи ним пи та њем: „Мо жда га је не ко до-
та као у про ла зу?“ (алБаХари 2004: 80). Чо век ко ји је убио Ли бер ти Ва лан са, 
Ан то нио ко ји до но си смрт и Год зи ла, мор ско чу о ви ште сва ка ко по сто је у 
све ту при по вет ке: сту па ју у кон такт са ли ко ви ма, од ла зе у ку по ви ну, ра-
ста ју се на же ле знич ким ста ни ца ма, итд, али ау то по е тич ко раз ма тра ње 
мо гу ћих зна че ња филм ских ју на ка, ко је их са мим сво јим при су ством обе-
ле жа ва као не ствар не, по ре ћи ће мо гућ ност њи хо ве ствар но сти. Њи хо ву ће 
ствар ност по ре ћи и отац, про ту ма чив ши их, по сред но, као сим бо ле: „Чо век 
је пре оп те ре ћен сим бо ли ма, ка же мој отац (...) ... да ли је, ка да је пр ви пут 



про го во рио, чо век сме рао сим бол или тач ну од ред ни цу?“ (алБаХари 2004: 
96). На осно ву ау то по е тич ких раз ма тра ња, ви ди се да се филм ски ју на ци 
схва та ју као мо гу ћи сим бо ли не че га (као у на ве де ном при ме ру из Год зи ле, 
мор ског чу до ви шта), али, без об зи ра на то, они све јед но сту па ју у кон такт са 
фик тив ним ли ко ви ма Би о ско па, ко ји у од но су на њих са ме ни су фик тив ни.

Је ди но мо гу ће ре ше ње је сте да ре ше ња за пра во не ма. То отац и осе ћа, 
го во ре ћи: „Чак и ако ода бе реш ону дру гу стра ну, ону не ви дљи ву, од сут ну, не-
до ступ ну чу ли ма, чак и ако то учи ниш, шта ћеш ура ди ти? На зва ћеш је ствар-
но шћу. На зва ћеш је ствар но шћу и би ћеш на истом. Игра је, да кле, исто вет на, 
ни је ва жно с ко је стра не по чи њеш да је играш. Не ствар но и да ље по сто ји 
из ван до ма ша ја мо зга“ (алБаХари 2004: 75). Упра во овај ци тат, мо жда и 
најва жни ји у са гле да ва њу Ал ба ха ри је вог трет ма на све га ме та фик ци о нал ног, 
об ја шња ва на ко ји се на чин укр шта ју и ме ђу соб но про жи ма ју ствар ност и 
фик ци ја у Би о ско пу, и у Опи су смр ти. Ни је ва жно с ко је се стра не ови од-
но си по сма тра ју, да ли из угла фик тив них тво ре ви на, да ли оних ме та фик-
тив них, ни је ва жно „с ко је се стра не игра“, за то што „не ствар но и да ље 
по сто ји из ван до ма ша ја мо зга“, тј. увек ће пре о ста ти не што што ће од но се 
ствар но сти и фик ци је мо ра ти да ре ла ти ви зу је.

„Ра сло ја ва ње“ свих ових раз ли чи тих ни воа ствар но сти и фик ци је, који 
не пре ста но ме ђу соб но кон тра сти ра ју, али се и ме ша ју, бли ско је фе но ме ну 
про у ча ва ном у окви ру пост мо де р ни стич ке те о ри је, и ко ји је на зван те о ри јом 
мо гу ћих све то ва. Ра ди се о „ау то ном ним све то ви ма ко је ства ра књи жев ност“ 
(лукић 2001: 28), и ти се мо гу ћи све то ви, што је мо жда нај ва жни је у окви-
ри ма ту ма че ња ме та фик ци је Опи са смр ти, „јед ним сво јим де лом ну жно 
пре кла па ју са ствар ним све том“ (лукић 2001: 51). Та ве за из ме ђу фик тив них 
све то ва и оног ствар ног на ста је за то што „по пра ви лу, ми мо гу ће све то ве 
по ре ди мо са све том у ко јем жи ви мо као са при ви ле го ва ним све том ко ји се 
не до во ди у пи та ње“ (лукић 2001: 51).

Ова ква ана ли за при по вет ке Би о скоп, пра ће на не пре ста ним освр та њем 
на прет ход но ана ли зи ра не при по вет ке, пред ста вља крај ње при клад ну при-
ли ку за су ми ра ње Ал ба ха ри је ве ме та фик ци је, и за са гле да ва ње од но са из-
ме ђу ви ше ни воа ствар но сти, од но сно фик ци је. За рад то га, све је те од но се 
мо гу ће спо ји ти у јед ну ствар но сно фик тив ну хи је рар хи ју.

Ка ко је би ло ис так ну то при ли ком об ја шње ња ме та фик ци о нал ног тро-
у гла, сва ка упо тре ба ме та фик ци је под ра зу ме ва осврт на ствар ност у ко јој 
се на ла зе пи сац књи ге и чи та лац, те је за то Да вид Ал ба ха ри, ствар ни пи сац, 
за у зео ме сто ко је би се мо гло опи са ти као „нај ствар ни је“. „Ствар ни свет“, 
оли чен у ли ку ствар ног пи сца, „уче ству је у об ли ко ва њу фик ци о нал них све-
то ва да ју ћи ма те ри јал ко ји ула зи у њи хо во струк ту ри ра ње“ (лукић 2001: 51). 
Фик ти ван у од но су на ње га, Да ни ел-пи сац је у од но су пре ма Да ни е лу-ли ку, 
оцу, мај ци, се стри и Ру бе ну у ис тој по зи ци ји у ко јој се Ал ба ха ри на ла зи у 
од но су на ње га са мог. Од но сно, Да ни ел-пи сац је сте фик тив на тво ре ви на, али 
са мо из угла Да ви да Ал ба ха ри ја, ко ји је ње га и ство рио, док он, из угла на-
бро ја них ли ко ва, пре ма ко ји ма Да ни ел-пи сац, ка ко је по ка за но, има ста тус 
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пи сца при ча у ко ји ма се на ла зе, пре у зи ма на се бе из ве стан сте пен ствар но-
сти. Исто та ко, Да ни ел-ли к, отац, мај ка, се стра и Ру бен, са свим фик тив ни 
у од но су на Да ни е ла-пи сца, а још „фик тив ни ји“ у од но су на са мог Ал ба ха-
ри ја, ипак су ствар ни ји у од но су на тро је филм ских ју на ка Би о ско па, на 
тро је „мит ских ство ре ња“, ко ја ће у тој при по ве ци пре у зе ти на се бе уло гу 
ка та ли за то ра за раз ма тра ње од но са ствар ног и не ствар ног, у ко јем уче ству ју 
и Да ни ел-пи сац и фик тив ни отац, сва ки, ка ко је ис так ну то, на свој на чин.

Три фак то ра ути чу на за мр ше ност ко ја не ми нов но об у зи ма ову хи је-
рар хи ју: (1) на сто ја ње Ал ба ха ри ја да што ви ше за му ти гра ни це из ме ђу се бе, 
Да ни е ла-пи сца и Да ни е ла-ли ка (нпр. ци ти ра на фу сно та са пр вом Ал ба ха ри-
је вом књи гом), (2) мо гућ ност фик тив них ли ко ва да из свог фик тив ног ста-
ња „ис ко че“ и сту пе на про сто ре оно га што је за њих ме та фик тив но (ка ко 
се ви де ло у Опи су смр ти Ру бе на Ру бе но ви ћа...) и (3) мо гућ ност филм ских 
ли ко ва да исто вре ме но бу ду ствар ни и фик тив ни и да де ла ју у све ту ли ко ва 
ко ји су ствар ни ји у од но су на њих. 

Очи глед но је, да кле, да ова ствар но сно фик тив на хи је рар хи ја ни нај ма-
ње ни је чвр ста: ли ко ви са нај ни жег ступ ња, они филм ски, ме ша ју се са ступ-
њем ствар ни јим у од но су на онај ко јем они при па да ју, ли ко ви ствар ни ји од 
филм ских ли ко ва сту па ју у кон такт са Да ни е лом-пи сцем, ко ји је ствар ни ји 
у од но су на њих. Баш ка ко је отац у Би о ско пу ре као, све је у „игри“, у по и-
гра ва њу свих мо гу ћих ве за из ме ђу раз ли чи тих ни воа ствар но сти Опи са 
смр ти, ве за ко је, из ког год угла по сма тра не, и да ље до пу шта ју мо гућ ност 
оног фик тив ног, ко је, ка ко отац ка же у на ве де ном ци та ту, „увек по сто ји“.

Глав но је, он да, пи та ње сле де ће: По сто ји ли уоп ште ме та фик ци ја у 
Опи су смр ти? Ње сва ка ко има из ме ђу свих ни воа хи је рар хи је осим оног 
пр вог, на ко јем је Ал ба ха ри, јер од но си Да ни е ла-пи сца пре ма ли ко ви ма у 
ње го вим при ча ма са мо се мо гу опи са ти као ме та на ра тив не при ро де. Ипак, 
про у ча ва ње ме та фик ци о нал них аспе ка та јед ног де ла, ка ко је ис так ну то, 
под ра зу ме ва укљу чи ва ње пи шче ве и чи та о че ве ствар но сти у ствар но сно-
фик тив ну „игру“: „по сао и за до вољ ство чи та о ца (је) у то ме да ства ра и 
ком би ну је це ли не и зна че ња пре ма пра ви ли ма прет по ста вље не игре. На тај 
су на чин и пи сац и чи та лац па ра лел но укљу че ни у про цес ко нач ног об ли-
ко ва ња тек ста“ (лукић 2001: 33). Про блем на ста је у мо мен ту са гле да ва ња 
од но са Да ви да Ал ба ха ри ја и остат ка хи је рар хи је, ко ја је устро је на ме та на-
ра тив ним од но си ма Да ни е ла-пи сца пре ма при по ве да ном. Ако Ал ба ха ри 
ство ри фик ти ван ал те ре го, ко ји ће се по том слу жи ти ме та фик ци јом, да ли 
је он да тај фе но мен мо гу ће на зва ти ме та фик ци јом и из Ал ба ха ри је вог угла, 
тј. из угла ствар ног пи сца? 

Упра во у том па ра док су ле жи је дан од нај бо љих ар гу ме на та у при лог 
Ал ба ха ри је вог ста ту са као вр сног пост мо дер ни сте, јер ме та фик ци ја, баш 
као и филм ски ли ко ви у Би о ско пу, исто вре ме но и по сто ји и не по сто ји. У 
од ре ђе ним од но си ма хи је рар хи је ње сва ка ко има, док је у дру ги ма пак не ма. 
Са гле да ва ње овог про бле ма не пре ста но ће нас су о чава ти са мо гућ но шћу 
по сто ја ња не ствар ног ко је спо ми ње отац. Ова кав па ра докс Ал ба ха ри са свим 
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све сно при пи су је свим сло је ви ма хи је рар хи је у сво јој збир ци: филм ски ли-
ко ви су ствар ни и ни су, Да ни ел-ли к, отац, мај ка, се стра и Ру бен ствар ни су 
и ни су, Да ни ел-пи сац ства ран је и ни је, и то све у за ви сно сти од пер спек ти ве 
из ко је се ови од но си по сма тра ју. У од но су на филм ске ју на ке, Да ни ел-ли к 
је сте ства ран, јер они би ва ју озна че ни као „мит ска ство ре ња“, али, у од но-
су на Да ни е ла-пи сца, ко ји Да ни е лом-ли ком упра вља, он ни ка ко не мо же 
би ти ства ран, и та ко да ље у по гле ду за све оста ле од но се. Упра во је то оно 
што је пост мо дер но у Ал ба ха ри је вом де лу: крај ња ре ла ти ви за ци ја, ко ја од 
чи та вог ствар но сно фик тив ног по рет ка, ма ко ли ко он сло је вит био, пра ви 
јед ну игру де фи ни са ну сво јом ам би ва лент но шћу, ко ју је не мо гу ће из два 
раз ли чи та угла по сма тра ти на исти на чин.

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

алБаХари, Да вид. Јед но став ност. Бе о град: Рад, 1989.
алБаХари, Да вид. Опис смр ти. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 2004.
витгенштајн, Лу двиг. Trac ta tus Lo gi coPhi lo sop hi cus. Са ра је во: Ве се лин Ма сле ша, 

Свје тлост, 1987.
лукић, Ја сми на. Ме та про за: чи та ње жан ра. Бе о град; Сту бо ви кул ту ре, 2001.
николић, Не над. Од но си ствар них и фик ци о нал них све то ва у Ро ма ну без ро ма на 

Јо ва на Сте ри је По по ви ћа – ди мен зи ја ме та фик ци о нал но сти. Ме ан дри про све
ће но сти: Не ко ли ко ли ца срп ске књи жев но сти XVI II и XIX ве ка, Бе о град: Слу-
жбе ни гла сник, 2010, 132‒182.

Пантић, Ми хај ло. При че Да ви да Ал ба ха ри ја или ти хи глас у бу ци. Пред го вор у: 
Ал ба ха ри, Да вид. Иза бра не при че, Бе о град: Ча роб на књи га, 2015, 9‒25.

*
HutCHeon, Lin da 1980. Nar cis si stic Nar ra ti ve. The Me ta fic ti o nal Pa ra dox, Wa ter loo: 

Wil frid La u ri er Uni ver sity Press, 1980.

Jo van Ga vri lo vić

RE A LITY AND FIC TION IN DE SCRIP TION OF DE ATH  
BY DA VID AL BA HA RI

S u m  m a r y

A pr o duct of Al ba ha ri’s clo se ad he ren ce to the po e tics of post mo der nism, the use 
of me ta fic tion in De scrip tion of De ath si mul ta ne o usly draws and blurs the li ne bet we en 
re a lity and fic tion, ne ver con cre tely di scer ning the two, but rat her qu e sti o ning both the ir 
sin gu lar na tu res and tho se sa me na tu res in re la tion to each ot her. The story De scrip tion 
of the de ath of Ru ben Ru be no vić, for mer fa bric mer chant ser ves as a pri me exam ple of 
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lin gu i stic me ta fic tion, whe re in the au to re flec ti ve in stan ces fo cu sed on the po wer les snes 
of lan gu a ge sta unchly re pre sent the vi ew of lan gu a ge as a pu rely fa bri ca ted en tity, com-
ple tely void of the abi lity to de rail the eponymo us de ath. The sto ri es Es say and Ci ne ma 
both uti li ze se ve ral le vels of fic ti o na lity. The au to re flec ti ve, me ta fic ti o nal in stan ces ser ve 
as im pli ca ti ons that the plot that they are ru mi na ting abo ut is who le har tedly fic ti ti o us. 
Ho we ver, by in cor po ra ting se ve ral film cha rac ters that are wit ho ut a do ubt pre sen ted as 
fa bri ca ti ons, Al ba ha ri forms a who le new le vel of fic tion – one that is fic ti ti o us in re la tion 
to the non-film cha rac ters. At the sa me ti me, by pla cing him self – Al ba ha ri the wri ter 
– in the po si tion of a cha rac ter ea sily di scer na ble from that of Da niel the wri ter, Al ba-
ha ri’s texts be co me com pli ca ted in the sen se that the re is now pre sent a who le new layer 
of the du a lity of re a lity and fic tion – one that is as clo se to real li fe as the film cha rac ters 
are to pu re fic tion. In do ing so, Al ba ha ri cre a tes a sort of hi e rarchy of re a lity and fic tion, 
in which the film cha rac ters re pre sent the pu rest form of fic tion, owing to the fact that 
the cha rac ters of the sto ri es ac know led ge them as such. Next, the cha rac ters them sel ves 
– alt ho ugh real from the po int of vi ew of the film cha rac ters – be co me fic ti ti o us in re la-
tion to Da niel, who re ve als him self as the aut hor of the sto ri es in which he ser ves as the 
pro ta go nist. Fi nally, Al ba ha ri him self forms the hig hest, le ast fic ti o nal le vel of the hi e-
rarchy, de no ting Da niel as a fic ti o nal cha rac ter from his own vi ew. The en ti re du a lity of 
re a lity and fic tion is the re fo re re la ti vi zed: de pen ding on the po int of vi ew, most parts of 
the hi e rarchy can be vi e wed both as real and fic ti o nal, pro ving Al ba ha ri’s abi lity not only 
to me ti cu lo usly fol low the post mo dern po e tic, but to qu e sti on it as well, iro ni cally ma king 
him all the clo ser to the pa ra digm of the post mo dern wri ter.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
ga vri lo vi cjo van0@gmail.com
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Др Ра до је В. Шо шкић

ПО ВРА ТАК НА ПО ЧЕ ТАК СТИ ВА ТЕ ШИ ЋА:  
АМЕ РИ КА И ПО СТОР ВЕ ЛОВ СКИ ДРУ ШТВЕ НИ ПО РЕ ДАК*

Свје до че ћи дру штве ним, кул тур ним, мо рал ним и еко ло шким 
ме та мор фо за ма ко је су се зби ва ле у Аме ри ци се дам де се тих, осам-
де се тих и де ве де се тих го ди на два де се тог ви је ка, аме рич ко-срп ски 
драм ски пи сац и сце на ри ста Стив Те шић уо чио је да су ти пре о бра-
жа ји си лом инер ци је или мо ћи на ви ке ре зул ти ра ли мо рал но-ду хов-
ном кри зом ко ја је за хва ти ла три ди мен зи је ег зи стен ци је са вре ме-
ног чо вје ка: лич ну, дру штве ну и по ли тич ку. У том кон тек сту, рад 
ана ли зи ра дра му По вра так на по че так (Squ a re One, 1990) ко ја 
дра ма ти зу је Те ши ће ву ви зи ју Аме ри ке као ан ти у то пи је гдје до ми-
ни ра то та ли тар на ат мос фе ра ти ран ских ул ти ма ту ма о пре о бра ће-
њу, ап со лут не вје ре у на пре дак и ко лек ти ви зму, док су умјет ност 
и кул ту ра пре тво ре ни у глав но ору ђе ре жи ма за кон тро лу на род не 
ма се. Те о риј ски оквир за на ша раз ма тра ња пред ста вља ју иде је фи-
ло зо фа Жа на Бо дри ја ра и Бе ле Хам ва ша. 

Кључ не ри је чи: По вра так на по че так, Те шић, по стор ве лов ски 
дру штве ни по ре дак, Аме ри ка.

Из до ба јед но о бра зно сти, из до ба са мо ће, из до ба Ве ли ког 
Бра та, из до ба дво ми сли ‒

по здра ви!
– Џорџ Ор вел, 1984.

Иа ко је ре пу та ци ја аме рич ко-срп ског умјет ни ка Сти ва Те ши ћа ве за на 
пр вен стве но за ње гов филм ски рад у ко ји је нај сна жни је ути снуо ау то би о-
граф ски пе чат и ко ји се по кла па са вре ме ном у ње го вом жи во ту ка да је 

* Рад је настао у оквиру пројекта „Превод у систем компаративних изучавања нацио-
нал не и стране књижевности и културе“ (бр. 178019), који финансира Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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уи сти ну жи вио свој аме рич ки сан1 – срж ње го ве ети ке и есте ти ке ипак ва ља 
тра жи ти у ње го вом драм ском ка но ну.2 На и ме, Те ши ће ва драм ска дjела могу 
се по ди је ли ти у дви је ја сно одво је не ка те го ри је; пр вој при па да ју оне ко ји ма 
до ми ни ра ју те ме рас па да по ро ди це и че жње за при ла го ђа ва њем од но сно 
аси ми ла ци јом: Пре да то ри (The Pre da tors, 1969), Кар пен тер си (The Car pen
ters, 1970), Ба ба Го ја (Ba ba Goya, 1973), Про ла зна игра (Pas sing Ga me, 1977), 
Ули ца по де ла (Di vi sion Stre et, 1980); у дру гу ка те го ри ју спа да ју дра ме на ста ле 
у пе ри о ду Те ши ће ве озло је ђе но сти и раз о ча ра но сти у аме рич ки сан и не-
ста нак иде а ли зо ва не Аме ри ке: Бр зи на та ме (1989) се ба ви пост ви јет нам ским 
син дро мом и ве те ра ни ма чи ја су рат на ис ку ства пре тво ре на у оп сје ну; По
вра так на по че так (1990) је ко мад о ато ми за ци ји за јед ни це у по ст ор ве лов-
ском сви је ту гдје оби та ва ју љу ди ис пра жње ни од љу ба ви, хра бро сти, по-
ште ња и же ље за при ја тељ ством; На отво ре ном дру му (1992) пред ста вља 
по ста по ка лип тич ну дра му ко ја се ба ви пи та њи ма сло бо де, љу ба ви и функ-
ци је умјет но сти у сви је ту де ва сти ра ном усљед гра ђан ских ра то ва; ко мад 
Умјет ност и до ко ли ца (1996) ко ри сти тех ни ку бли ску мо де лу дра ме у дра ми, 
у ко јој ау тор кроз тра гич ну суд би ну ра зо ре не глу мач ке по ро ди це те ма ти-
зу је пси хо ло шка, со ци јал на и он то ло шка пи та ња са вре ме ног сви је та ко јег 
на гри за рас ту ћи ци ни зам и оту ђе ност.3 

Аме рич ки аван ту ри стич ки и ве стерн фил мо ви о три јум фу вр ли не, бор би 
до бра и зла гдје ко нач ну по бје ду од но си до бро, ло шим и до брим мом ци ма, 
за до ји ли су Те ши ћа обо жа ва њем кул та о аме рич ком сну и у ње га уса ди ли 
сви јест о Аме ри ци као оства ре ној уто пи ји, о јед ном дру штву ко је се засни-
ва на иде ји да отје ло вљу је оства ре ње све га оно га о че му су дру ги са ња ли 
‒ прав де, оби ља, пра ва, бо гат ства, сло бо де. На кон пе ри о да бо рав ка у ин ду-
стриј ској зо ни Чи ка га гдје је, на кон еми гра ци је из Ју го сла ви је, жи вот про-
во дио у те гоб ним и го то во не под но шљи вим усло ви ма, пре ко ан ти рат них 
про те ста и кон тра кул ту ре ше зде се тих, те по губ них по сље ди ца аме рич ке 
спољ не по ли ти ке де ве де се тих, Те ши ће ва пр во бит на уто пи стич ка ви зи ја 
Аме ри ке на кра ју је, на кон де це ни ја ње ног ре ви ди ра ња кроз пи са ње сце на-
ри ја а по нај ви ше кроз пи са ње за по зо ри ште, мо ра ла окон ча ти дез и лу зи о ни-

1 За филм Че ти ри ман гу па (Bre a king Away, 1979), у ре жи ји Пи те ра Јеј тса, Те шић је до-
био Оска ра за нај бо љи сце на рио.

2 Те ши ће во ства ра ла штво од ли ку је жан ров ска ра зно ли кост. Осим два ро ма на (Ка ру, 
Љет ње кр ста ре ње) и је да на ест дра ма, на пи сао je сце на ри је за шест фил мо ва и два мју зи кла 
(Гор ки, Краљ ср ца), као и не ко ли ко есе ја у ко ји ма је жу стро кри ти ко вао спољ ну по ли ти ку 
Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.

3 На ве де ни Те ши ће ви по зни ко ма ди пред ста вља ју ње го ва умјет нич ка нај зре ли ја драм-
ска дје ла ко ја су, бу ду ћи да те ма ти зу ју про блем мо рал ног про па да ња у тр жи шно –по тро шач-
ком дру штву ко јим упра вља ју кор по ра тив не си ле и моћ ни ци, на ве ла ау то ра пр ве док тор ске 
те зе о Те ши ћу, Мај кла А. Рот ма је ра, да их на зо ве „мо рал ном те тра ло ги јом.“ О то ме оп шир-
ни је в. rotHmayer, Mic hael. The Dra ma of Li fe Un fol ding: The Li fe and Work of Ste ve Te sich (a 
dis ser ta tion). Lin coln, Ne bra ska, 2002.
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ра њем. Аме ри ка се од оства ре не уто пи је До бра пре тво ри ла у ан ти у то пи ју, 
у „из вр ну ти то та ли та ри зам“4 ко ји свој из раз на ла зи у ано ним но сти кор по-
ра тив не др жа ве уте ме ље не на стал ној рат ној еко но ми ји чи ји су стра те зи 
ско ва ли по јам over kill – мо гућ ност да се ви ше пу та уби је већ уби је ни не-
при ја тељ, ка ко би при ка за ли ви шак ра зор не мо ћи ко ју су већ по сје до ва ли. 
Дру штве на пре ви ра ња у ше зде се тим и се дам де се тим ни је су усту пи ла мје-
сто мо бил ној и раз о ча ра ној ели ти, ко ја би из Ви јет нам ског ра та из ву кла 
зна чај не по у ке, већ мо бил ној и оча ра ној ели ти – оча ра ној по тро шач ком 
ма ни јом ко ју су рас пи ри ва ли кор по ра тив ни ме ди ји кре и ра ју ћи при том си-
стем ври јед но сти и ат мос фе ру уни форм но сти ко ја уна при јед ис кљу чу је 
сва ки вид иде о ло шке рас пра ве. Та ква то та ли тар на кул ту ра ко ја охра бру је 
„лов на вје шти це“, ко ји ни је за о би шао ни чла но ве Те ши ће ве по ро ди це, нај-
ек стрем ни ји из раз је на шла у ужа сним ме то да ма во ђе ња рат них опе ра ци ја 
у Ви јет на му, што је Те шић по и мао као зло коб ну пред и гру за чи та ву бу дућ-
ност чо вје чан ства, од но сно за чо вје ко во мо рал но би ће. Оту да су, у Те ши ће-
вој ви зи ји, Ви јет нам, то пос гра ђан ских ра то ва (на ро чи то у дра ми На отво
ре ном дру му), хо мо ге ни за ци ја умјет но сти и за ба ве, би ро кра ти ја и тех но кра-
ти ја сим бо ли мо рал ног по ср ну ћа, Па да, су мра ка јед не кул ту ре оп си је ње не 
иде о ло ги јом нео гра ни че ног про гре са чи ја бр зи на, гу бе ћи из ви да мје ру и 
сми сао крај њих ци ље ва људ ског дје ла, ул ти ма тив но во ди у смрт.5 

Док је Бр зи на та ме Те ши ћев кри тич ки осврт на аме рич ку про шлост 
(рат у Ви јет на му), ко јим је на сто јао под ста ћи на ци ју да из ње из ву че мо рал-
но на ра во у че ни је за рад из град ње бо ље и пра вед ни је са да шњо сти, у По
врат ку на по че так ау тор сли ка са вре ме ну Аме ри ку као ан ти –у то пи ју: 
без у мља, не у тра ли за ци је свих ври јед но сти, кул ту ре из гнан ства, ин те лек
ту ал не стан дар ди за ци је и кон фор ми зма. Рад ња овог ко ма да је смје ште на 
у ври је ме Ре кон струк ци је ко ја је усли је ди ла на кон дру штве них пре ви ра ња 
ко ја су пре ра сла у ре во лу ци ју. У дра ми је то опи са но као „пре ла зак из ста рог 
до ба у но во“. По стор ве лов ски дру штве ни по ре дак за сно ван је на ул ти ма ту му 
бо гат ства и про дук тив но сти ко ји бри ше са сце не све оне ‒ у ко ма ду пред-
ста вље не као ста ре љу де ко ји има ју ноћ не мо ре и не пре кид но ври ште ‒ који 
од би ја ју да се по ви ну ју оп штем кон зен су су. По ли ти ка др жа ве по ста ла је нега-
тив на бу ду ћи да њен циљ ни је ви ше со ци ја ли за ци ја и ин те гра ци ја. Иза при-
ви да со ци ја ли за ци је и пар ти ци па ци је, она де со ци ја ли зу је, обез вре ђу је и про-
тје ру је. Вла да то та ли тар на ат мос фе ра ти ран ских ул ти ма ту ма о пре о бра ће њу 

4 Из вр ну ти то та ли та ри зам, пре ма Шел до ну Во ли ну (Shel don S. Wo lin), про фе со ру 
по ли тич ке фи ло зо фи је на Бер кли ју и Прин сто ну, од ли ку је пре моћ еко но ми је над по ли ти-
ком. За раз ли ку од кла сич ног то та ли та ри зма, из вр ну ти то та ли та ри зам се не вр ти око 
не ког од ре ђе ног де ма го га или ха ри зма тич ног во ђе, већ свој из раз на ла зи у ано ним но сти 
кор по ра тив не др жа ве ко ја ма ни пу ли ше и оме та дје ло ва ње де мо крат ских уста но ва. 

5 Је дан би зар ни слу чај у Или но и су мо же по слу жи ти као по твр да хи по те зе о по губ но сти 
бр зи не и на прет ка. На и ме, рад ни ци су са ста вља ли мон та жну згра ду та квом бр зи ном да је 
је дан од њих остао угра ђен у зи до ве. Тре ба ло је сру ши ти чи та во кри ло да би га спа си ли.
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и ап со лут не вје ре у на пре дак.6 Ве ли ки Брат се са да усе лио у до мо ве свих 
гра ђа на и са њи ма сро дио. Ко нач ни ре зул тат ре кон струк ци је је ко лек ти ви зам 
ко ји, тра жен од стра не ели те (дру го ра зред них и тре ће ра зред них умјет ни ка 
у дра ми) и не про ми шље но при хва ћен од стра не ма се, не по врат но под ри ва 
ау то но ми ју чо вје ка и та ко уско ка на ли ше ње го во дје ло ва ње и по твр ђу је 
ње го во од сту па ње, а да чо вјек то и не зна. Оту да не ма ни ка квог про те ста, 
ни ка кве ре ак ци је љу ди про тив ко лек тив не ти ра ни је. Они је са да сло бод но 
при хва та ју као не што што се под ра зу ми је ва, го то во као да је то упра во оно 
што им од го ва ра. 

Про дукт тог про гре сив ног обез вре ђи ва ња су Адам и Ди ја на, про та го-
ни сти дра ме. Адам је за ба вљач, ли цен ци ра ни др жав ни тре ће ра зред ни умјет-
ник, ре про дук тив ни умјет ник, не из мјер но по но сан на сво ју ти ту лу. Спе ци-
ја ли зо ван за пје ва ње, он се по ја вљу је на те ле ви зи ји утор ком и че тврт ком, 
као во ди тељ про па ганд не еми си је зва не Па три от ски ко лаж у удар ном 
тер ми ну. Као ре про дук тив ни умјет ник, он игра уло гу „по твр ђи ва ча“, кон-
фор ми стич ког ми сли о ца ко ји је из раз ком про ми са.7 Ње гов пре вас ход ни 
за да так је да про из во ди ор то док си је и дог ме. У тре ћој сце ни (чин пр ви) Адам 
об ја шња ва у че му је свр ха со ци јал но ан га жо ва не еми си је ко ју во ди:

Адам. А са да до ла зи мо до со ци јал но ан га жо ва ног де ла еми си је Па три от ски 
ко лаж, у ко ме по ку ша ва мо да ис ка же мо по што ва ње пре ма оним сло је-
ви ма на шег дру штва ко ји углав ном не до би ја ју па жњу ко ју за слу жу ју. 

6 Со ци о лог Зиг мунт Ба у ман у иде ји на прет ка од но сно про гре са ви ди при јет њу не ми-
ло срд них и не ми нов них кон ти ну и ра них про мје на ко је на кон цу до во де до нео по зи ве остра-
ки за ци је и не ста ја ња свих оних за ко је се ис по ста ви да су нај сла би ја ка ри ка у но во на ста лим 
окол но сти ма: „не ка да нај ек стрем ни ја ма ни фе ста ци ја ра ди кал ног оп ти ми зма и обе ћа ња 
уни вер зал не трај не сре ће бр зо се пре тва ра у сво ју су прот ност, пло ве ћи пре ма дис то пиј ском 
и фа та ли стич ком по лу на ших пред о се ћа ња. Иде ја ‘на прет ка’ са да углав ном озна ча ва прет њу 
не ми ло срд не и не из бе жне про ме не, про ме не ко ја се слу ти ви ше не го што се пред ви ђа са 
би ло ка квим сте пе ном по у зда но сти (или, је пак, под ло жна та квом пред ви ђа њу), а ка мо ли 
да се пла ни ра. Уме сто на го ве шта ја ми ра и од мо ра, бу ду ће про ме не слу те трај ни на пор без 
ијед ног тре нут ка од мо ра, ко ји пре ти да по ста ви но ве и не по зна те зах те ве и да обез вре ди 
те шко на у че не ру ти не ко пи ра ња. При каз ’на прет ка’ се пре тва ра у ко пи ју бес крај не игре 
му зич ких сто ли ца у ко јој ће је дан тре ну так не па жње ре зул ти ра ти не по пра вљи вим по ра зом 
и нео по зи вим из ба ци ва њем као у вер зи ји Нај сла би је ка ри ке ко ја се игра у ствар но сти [...] 
Из ба ци ва ње је, на кра ју кра је ва, от пад на прет ка; и мо же мо се за пи та ти да ли је то у ства-
ри за о би ла зни пут или ипак глав ни пут про из вод ње и глав ног про из во да: ње го ва скри ве на, 
а опет су штин ски глав на функ ци ја“ (bauman 2009: 162–163). Слич но Ба у ма ну, То мас Пин чон 
У Об ја ви бро ја 49 (The Crying of Lot 49, 1966) го во ри о от пад ним нус про и зво ди ма ко је ства-
ра Си стем, о људ ској ен тро пи ји ко ја је кре и ра ла ар ми ју раз ба шти ње них љу ди, од мет ни ка 
ко ји чи не Три сте ро – оних ко је је ка пи та ли стич ко дру штво по тро ши ло, чи је су функ ци је 
за стар је ле, а при су ство по ста ло су ви шно и не по треб но. Ви ди PYNCHON, Tho mas. The Crying 
of Lot 49. New York: The Pen guin Press, 2012. 

7 Едвард В. Са ид опи су је кон фор ми стич ке ми сли о це оно сно ин те лек ту ал це као „по-
твр ђи ва че“ (енг. yessayers). О то ме оп шир ни је в. SAID, Ed ward W. Re pre sen ta ti ons of the 
In tel lec tual. Lon don: Vin ta ge, 1994.
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Ве че рас имам по себ но за до вољ ство да ‘при диг нем ше шир’ [...] и ис-
ка жем по што ва ње си ро ма шним и уне сре ће ним љу ди ма ко ји та мо не-
где чи не све да би пре жи ве ли и то без и јед не трун ке на де да ће се 
си ту а ци ја про ме ни ти. Они се мо гу осе ти ти бес ко ри сним и за бо ра-
вље ним, али ми у овој еми си ји не ми сли мо та ко о њи ма. Они нам још 
увек мо гу ко ри сти ти. И иа ко смо сви ми ов де све сни, а си гу ран сам, 
исто ко ли ко сте и сви ви све сни, да баш ти љу ди ко ји ма ис ка зу је мо 
по што ва ње ве че рас ни су у мо гућ но сти да ви де ову еми си ју, ми ов де, 
из Па три от ског ко ла жа, сма тра мо да се еми си ја мо ра на ста ви ти. Сто га, 
без има ло га ла ме око то га, они ма ко ји су ро ђе ни у по гре шном тре нут-
ку, очај ни ма, из гу бље ни ма, од ба че ни ма, они ма ко ји су из адо ле сцен-
ци је за ко ра чи ли у ста рост, а да при том ни су чу ли ни је дан је ди ни 
уда рац свог ср ца, они ма ко ји ни ка да не ће чу ти ову пе сму, ову пе сму 
по све ћу јем ва ма. Ма е стро, мо лим Вас.

(ОН пе ва пе сму у сла ву жи во та на овом див ном све ту) (tešić 2008: 232).

За рад на прет ка у ко ји Адам без у слов но вје ру је, он зло у по тре бља ва свој 
умјет нич ки та ле нат ка ко би нор ма ли зо вао узро ке и по сто ја ње со ци јал не 
не прав де. У по ст ор ве лов ском сви је ту на чи јем се ол та ру Адам кла ња, вла-
да ло ги ка при сил ног из гнан ства, по ти ра ња и не ста ја ња. Док они очај ни, 
из гу бље ни, ус кра ће ни за моћ го во ра, осу ђе ни на за бо рав и по ти ра ње из 
Ада мо вог мо но ло га пред ста вља ју зом би је из Бо дри ја ро вог Че твр тог сви
је та, Адам је отје ло вље ње Ја пи ја, при пад ник ге не ра ци је 

ко ја се не по кре ће ни на ам би ци ју, ни ти на енер ги ју по ти сну тог, не го је 
са вр ше но пре у смје ре на на се бе, за љу бље на у по сло ве ма ње због про фи та 
или пре сти жа не го због не ке вр сте де мон стра ци је оп ти мал них тех нич-
ких свој ста ва. Она се мо та сву гдје око ме ди ја, ре кла ме и ин фор ма ти ке. 
То ви ше ни је су мон стру ми би зни са не го при реп ци шо у би зни са, јер је и 
сам би знис по стао шо у би знис (baudrillard 1988: 108).8 

Адам је си гу ран у се бе, ла ко се сна ла зи у сви је ту пер фор мант ног и као 
та кав он је пост мо дер на вер зи ја од емо ци ја и хра бро сти ис пра жње ног Вин-
сто на из Ор ве ло вог ро ма на 1984..9 Он дје ла по пут спе ци ја ли зо ва ног ин сек та. 
Хам ваш об ја шња ва да

8 Пре вео са ен ле ског ау тор ра да. 
9 У кључ ном тре нут ку у 1984. О’Б ра јен ка же Вин сто ну: „Не мој за ми шља ти да ћеш 

се спа сти, Вин сто не, ма ко ли ко нам се пот пу но пре дао. Ми не ште ди мо ни ког ко је јед ном 
за стра нио. Чак и ако нам се прох те да те пу сти мо да од жи виш свој жи вот до при род не 
смр ти, ни тад нам не ћеш по бе ћи. Шта ти се де си ов де, оста је за у век. Схва ти то уна пред. 
Смо жди ће мо те до сте пе на где не ма по врат ка. Ов де ће ти се до го ди ти ства ри од ко јих се 
ни кад не ћеш опо ра ви ти, ма кар жи вео хи ља ду го ди на. Ви ше ни кад не ћеш мо ћи да имаш 
обич на људ ска осе ћа ња, у те би ће све би ти мр тво. Ви ше не ћеш би ти ка дар да осе тиш љу бав, 
при ја тељ ство, ра дост жи во та, смех, ра до зна лост, хра брост, по ште ње. Би ћеш шу паљ. Ми 
ће мо те ис пра зни ти, по том ис пу ни ти са мим со бом“ (orvel 1984: 273).
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све до да на шњег да на сва ка не ле гал на власт по чи ње ти ме што за бра њу-
је сло бо ду ми шље ња (и сло бо ду го во ра), ли ша ва чо ве ка мо гућ но сти 
из град ње жи вот ног де ла, и зах те ва праг ма ти ку, од но сно де ли мич не по-
ступ ке про пи са не за да ти слу чај, не ег зи стен ци јал но де ло, не го без ли чан 
акт. Јер је έργον10 увек усме рен на це ли ну и хо ће да ство ри це ли ну. Што је 
чин спе ци ја ли зо ва ни ји, чо век се све ви ше при бли жа ва ин сек ту ко ји из ван 
уске спе ци ја ли за ци је у жи во ту [...] не ма жи вот не мо гућ но сти. У мо дер но 
до ба не сум њи во по сто је зна ци по ин сек ћи ва ња, по го то во от ка ко чо век 
мо же да ле ти као ин сект, али не да ле ти као пти ца (Хамваш 2012б: 160). 

Дра мом до ми ни ра ју дру го ра зред ни или тре ће ра зред ни умјет ни ци, 
пи сци тра ге ди ја, пи ја ни сти, ко ји жи ве у ис тој др жав ној згра ди гдје ства ра ју 
про па ганд ну умјет ност. Чак су и над зор ни ци и до ма ри згра де умјет ни ци, то 
јест по зна ти те но ри Ваг не ро вих опе ра. Та ко би се по во дом ових умјет ни ка 
и ма се у дра ми сло бод но мо гло го во ри ти о знат ном по би ја њу де кар тов ског 
прин ци па „Co gi to, er go sum“ – они не ми сле и не по сто је. Ни ве ли са ње, у 
свом ши ре њу, не ће за о би ћи ни со ци јал не, љу бав не од но се, ни ти по ло ве. 
Сва ка мо гућ ност при ја тељ ства, сми сле ног су жи во та и из град ње за јед ни це 
у та квом сви је ту је уки ну та, док је љу бав са свим мар ги нал на ствар. Оту да 
и фе но мен рас па да ња по ро ди це има ри там ана ло ган оном ко ји се мо же оче-
ки ва ти у не ком дру штву ко је зна са мо за „дру го ве“ и „дру га ри це“. Адам 
упо зна је Ди ја ну, удва ра јој се, схва та ју ћи ци је ли тај ри ту ал као још је дан у 
ни зу ау ти стич ких пер фо ман са и њих дво је при ста ју да жи ве за јед но. Брак 
ће им, пак, би ти осу ђен на про паст јер је Ди ја на но стал гич на за про шлим 
вре ме ни ма и не же ли да жи ви та квим жи во том „у ко ме су стал но нео п ход-
не тра ге ди је и жр тво ва ња не ви них са мо да би смо са зре ли као људ ска би ћа“ 
(TE ŠIĆ 1990: 258). Она је јед на од жр та ва Ре кон струк ци је, за гла вље на и 
на пу ште на у опу сто ше ној зо ни Че твр тог сви је та. Збу ње на бр зи ном не по-
врат них за о кре та у дру штву, Ди ја на сар ка стич но при мје ћу је да је у ње му 
она јед но ана хро но би ће, рас тр за но не ми ри ма и про ти вур јеч но сти ма у ду-
би ни ду ше гдје се чо вјек рве са са мим со бом:

Ди ја на. Ви диш, ја нај ве ћи део вре ме на про во дим са мо ми сле ћи. Код ку ће, док 
ро ђа ци ври ште, ја са мо раз ми шљам. Ка да до ђе ред на ме не да и ја 
про го во рим, ско ро ни ка да не ка жем оно о че му сам раз ми шља ла. Та два 
про це са су код ме не раз дво је на. Ја Ми сли лац. Ја Го вор ник. Као да је 
јед но од њих су пруг. А дру го су пру га. Је ди но ни сам од лу чи ла ко је 
ко. Ни шта ни сам од лу чи ла. За што? За то што Ми сли лац ми сли. А 
Го вор ник го во ри. А по де фи ни ци ји, они то не чи не исто вре ме но. Схва-
таш шта хо ћу да ка жем? (tešić 1990: 235).

У сви је ту Те ши ће ве дра ме ори ги нал но или ства ра лач ко ми шље ње се оме-
та, као и емо ци је. Адам се, дру ге стра не, чу де сно при ла го дио но во на ста лим 
окол но сти ма. Ње га уоп ште не до ти чу пре ви ра ња и ме теж из про шло сти на 

10 У грч ком је зи ку ова ри јеч озна ча ва рад. 
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ко ју је одав но већ за бо ра вио, фре не тич но обје руч ке при хва та ју ћи ор ве лов-
ску са да шњост ко јом су ве ре но вла да ју ред и све оп шта кон тро ла. Он је струч ни 
за ба вљач у дру штву ко је из над све га че зне за за ба вом и мр жњом, за ко је 
Адам ка же да мо гу да иду за јед но. 

Адам. Сви ми сле да мо гу би ти за ба вља чи да нас. И то не они ста рин ски за ба-
вља чи. Већ, ни ма ње ни ви ше, тре ће ра зред ни за ба вља чи. Оно што хоћу 
да ка жем је сле де ће. Би ти за ба вљач у да на шње вре ме, др жав ни за ба-
вљач, струч њак са ли цен цом, за ра ђи ва ти за жи вот на тај на чин под-
ра зу ме ва так ми че ње у све ту ко ји се сме је са мом се би (tešić 2008: 237). 

У ци љу све оп ште кон тро ле и кре и ра ња си сте ма ври јед но сти гра ђа ни ма 
се пу шта ју фил мо ви ко ји ве ли ча ју се бич ност и оту ђе ност као вр ли не. Филм-
ска сли ка би ва не са мо отрг ну та од ствар но сти на ко ју на вод но упу ћу је, већ 
пре у зи ма и он то ло шки при мат у од но су на њу. Са ма ре ал ност по ста је фил-
мич на, што је на ве ло Бо дри ја ра да на свом про пу то ва њу кроз Сје ди ње не 
Др жа ве уз вик не: „Ди зни ленд је оно ау тен тич но. Филм, те ле ви зи ја, то је аме-
рич ка ствар ност!“ (baudrillard 1988: 104).11

Ди ја на. Не мо гу да под не сем оне фил мо ве у ко ји ма не ки јад ник не зна филм-
ску му зи ку. Схва таш? Од гле даш филм у ко ме та мо не ки јад ник са мо 
се ди код ку ће и бри не сво је бри ге, раз ми шља са мо за се бе...

Адам. Зву чи као ме га хит. Чо век се ди код ку ће и раз ми шља са мо за се бе 
(tešić 2008: 246). 

Филм у ова квом сви је ту ни је и не мо же би ти апо ли тич на кре а ци ја која 
ле ви ти ра у ста њу дру штве ног ва куу ма, већ се, на про тив, ја вља као иде о ло-
шки кон структ ко ји је у исти мах и пре ћут ни по зив на гра ђан ску по слу шност 
и, на по сљет ку, као зуп ча ник у ме ха ни зму ко ји фор ми ра чо вје ко ву сли ку 
ре ал но сти. Ти ме филм ска сли ка по ста је са вр ше на ре а ли за ци ја Бо дри ја ро вог 
кон цеп та си му ла кру ма. Ма сов но ре про ду ко ва на сли ка из гу би ла је и по сљед-
њи за јед нич ки име ни тељ са ре ал но шћу и по ста ла си му ла крум у ста ди ју му 
чи сте си му ла ци је.

Раз го вор Ада ма и Ди ја не под сје ћа на јед ну по уч ну ле ген ду ко ју је ис-
при чао Бе ла Хам ваш у свом дје лу Si len ti um. На и ме, та ле ген да при по ви је да 
да су се че ти ри му дра ца мо ли ла до тле док ни је су по сти гли оно што су же-
ље ли: да сту пе у рај ме ђу бла же не. Про ве ли су цио дан ме ђу срећ ни ма, жи вје-
ли су ели зи јум ским жи во том од из ла ска до за ла ска сун ца. Пр ви му драц ни је 
мо гао да под не се до жи вљај и умро је; дру ги се ум но по ре ме тио; тре ћи је до-
жи вљај за тво рио у се бе и при ба вље ну сре ћу је за др жао за се бе. Са мо је че-
твр ти му драц остао здрав и чи тав, јер је ви ђе но ко ри стио да по мог не они ма 
ко ји су му се обра ћа ли. Хе рој у Ада мо вом постор ве лов ском сви је ту на лик је 
тре ћем му дра цу, ко ји све за др жа ва за се бе, је ди но и са мо за се бе, за тва ра се 

11 Пре вео са ен ле ског ау тор ра да.
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у сво ју со бу, и ку ва и је де сам и са мо за се бе, и не до зво ља ва ни да га ви де 
за руч ком (Хамваш 2012а: 193–210).

Адам и Ди ја на пред ста вља ју ди ја ме трал но опо зит не лич но сти. Кроз 
је зик ко јим се слу же дво је ли ко ва ау тор су да ра њи хо ве сен зи би ли те те от кри-
ва ју ћи нам пред но сти, вр ли не али и не до стат но сти и огра ни че ња њи хо вих 
по гле да на жи вот и сви јет. Док је Ди ја на не га тор, ор ган ски на стра ни угње-
те них, ко ји с руб ног по ло жа ја по ста вља уз не ми ру ју ћа пи та ња пре и спи ту ју ћи 
оп ште при хва ће ну ор то док си ју, Адам је по го ђен на ци о нал ним, естет ским, 
ме та фи зич ким и етич ким кет ма ном12, по ја вом ко ја је на ро чи то рас про стра-
ње на ме ђу ин те лек ту ал ци ма и ко ја пре вас ход но озна ча ва не у пит но са у че сни-
штво у вла да ју ћој иде о ло ги ји: 

Адам. Ста ри има ју оби чај да ври ште. Ве ро ват но се при се ћа ју ло ших вре ме-
на пре пе ри о да Ре кон струк ци је. Он да ка да они не ста ну, он да ка да та 
ге не ра ци ја не ста не, ви ше не ће би ти ври шта ња. Ја ве ру јем у на пре дак 
(tešić 2008: 228–229). 

Као по сле ник ин ду стри је за ба ве, Ада мов циљ ни је осми шља ва ње, већ 
су зби ја ње мо де ла дру штве не тран сфор ма ци је и под сти ца ње кон фор ми стич-
ког рав на ња пре ма до ми нант ним кул тур ним обра сци ма. У том по гле ду 
ва ља раз мо три ти и ње гов пер фид ни те а трал ни ме та је зик („жа нр“ ка ко га 
Ди ја на зо ве) ко јим он од по чет ка до кра ја дра ме на сто ји уби је ди ти од но сно 
на тје ра ти Ди ја ну да чи ни и вје ру је у оно у шта она ина че не вје ру је. Спе ци-
фич ни је зик то та ли тар ног уче ња, ка же Kами, уви јек је схо ла сти чан или 
би ро крат ски. Ње го во спе ци фич но оби љеж је у ви ду бе срам ног, кру тог, бе жи-
вот ног и ре пре сив ног на чи на убје ђи ва ња по нај бо ље се очи ту је у сце ни ка-
да до зна је мо да је Ди ја на труд на иа ко је ра ни је чвр сто би ла про тив иде је да 
до не се на „ова кав свет бе бу у овом тре нут ку“. Згра ну та са зна њем, Ди ја на 
пи та Ада ма да јој по ја сни ка ко је до шло до то га да она за труд ни: 

Адам. Са да те раз у мем. Ти ми слиш да си про ме ни ла ми шље ње у ве зи са 
овим пи та њем, а да ни си за по че ла сва ђу о том пи та њу. 

Ди ја на. Не се ћам се да сам за по че ла сва ђу. 
Адам. Ша лиш се?
Ди ја на. Не. За што? Је сам ли за по че ла сва ђу? 
Адам. Је си ли? На рав но да је си! Мо рам ти ре ћи да је си.
Ди ја на. (Пу шта сто ли цу за љу ља ње. Хте ла би да чу је још.) О, је ли?
Адам. Би ла си рис. Пра ви рис. 
Ди ја на. Ствар но? Је сам ли пру жа ла от пор? 
Адам. Је си ли? Је су ли Спар тан ци пру жа ли от пор код Тер мо пи ла? Да ли су 

кнез Ла зар и Ср би пру жа ли от пор на Ко со ву? Из пет них жи ла си ми 
пру жа ла от пор? 

12 У свом дје лу За ро бље ни ум Че слав Ми лош ела бо ри ра про бле ма ти ку кет ма на, на-
во де ћи да се ова по ја ва до те мје ре ра ши ри ла да по сто ји не бро је но мно го об ли ка кет ма на. 
О то ме де таљ ни је в. ČE SLAV, Mi loš. Za ro blje ni um. Be o grad: Pa i dea, 2006.
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Ди ја на. О, је л’ да? 
Адам. Ка жем ти, из пет них жи ла. Ни си хте ла да про ме ниш сво је ми шље ње. 

Али, уоп ште. Же лиш ли да чу јеш шта си ми ре кла ка да сам по ку шао 
да те пре о бра тим и на те рам да про ме ниш ми шље ње? 

Ди ја на. Хте ла бих да то чу јем по сва ку це ну.
Адам. У ре ду. Он да слу шај. Ово су би ле тво је ре чи. До слов це: ’По сто је вре-

ме на ка да је ди но што чо век мо же да ура ди, ка да је ди на сло бо да ко ја 
му пре о ста је је сте сло бо да не по ко ра ва ња. Сло бо да да ка жем да ви ше 
не ћу про из во ди ти жи вот све док по сто је ћи жи вот не бу де по што ван 
и це њен. А ка да до ђе та кво вре ме ја ћу ра до цве та ти и да ва ти плод.’ 
Крај ци та та. 

Ди ја на. Ја сам то ре кла? 
Адам. И то не јед ном.
Ди ја на. Не ве ро ват но је да сам из гу би ла бор бу.
Адам. Ни је не ве ро ват но. Већ је пра во чу до. 
Ди ја на. До бро је зна ти да се ни сам са мо јед но став но пре да ла. 
Адам. Ти? Та ман по сла. (Гле да на сат.) А са да мо рам да кре нем. (По ла зи. 

За ста је. Пр стом по ка зу је на њу.) 
Адам. Рис. (Из ла зи.) (TE ŠIĆ 2008: 250).

Узи ма ју ћи у об зир Ди ја ни не ри је чи из ре че не при је ове сце не, по ста је 
са свим ја сно да је Ада мов „до слов це“ ци тат за пра во из вр сно осми шље на 
фик ци ја. Он је убје ђу је да при хва ти труд но ћу та ко што је тје ра да вје ру је 
да је на њу при ста ла на кон те шко и муч но до би је не бит ке. 

Још је дан на чин оме та ња ори ги нал ног ми шље ња са сто ји се у др жа њу 
чи та ве исти не за ре ла тив ну. Док Ди ја на у јед ном тре нут ку го во ри о сво јој 
же љи да от кри је исти ну („ви ше бих же ле ла исти ну уме сто чи ње ни ца“), „на-
пред ни“ ми сли лац по стор ве лов ског сви је та Адам је због то га сма тра на зад-
ном, твр де ћи да је исти на ствар са свим су бјек тив на, го то во ствар уку са. 

Адам. Исти на за ви си од те бе. Све што ја мо гу да учи ним је сте да ти из ло жим 
чи ње ни це, док ти од њих мо жеш ство ри ти ка кву год исти ну же лиш. 
Зар то ни је та ко? 

Ди ја на. Про шло је мно го вре ме на од ка да сам се по след њи пут бо ри ла са ве-
ли ким кон цеп ти ма, али прет по ста вљам да си у пра ву (tešić 2008: 241). 

Труд у тра га њу за исти ном мо ра се одво ји ти од су бјек тив них чи ни ла ца 
и ње гов је циљ да се на сви јет гле да не за ин те ре о ва но и без стра сти. Ре зул тат 
тог ре ла ти ви зма, ко ји се на ме ће и пре по ру чу је сво јом бри гом за ис прав ну 
упо тре бу ри је чи, је сте то да раз ми шља ње гу би свој основ ни под сти цај – же ље 
и ин те ре се осо бе (Ди ја не) ко ја раз ми шља; умје сто то га, ми шље ње по ста је 
ма ши на за ре ги стро ва ње чи ње ни ца. 

По ли ти ка у По врат ку на по че так но си ма ску бе ниг не за ба ве чи ја је 
пр вен стве на функ ци ја кре и ра ње иде а ли зо ва не су ро гат ствар но сти. Она се 
вје што ко ри сти још јед ним на чи ном па ра ли са ња спо соб но сти за кри тич ко 
ми шље ње ко ји се са сто ји у ра за ра њу сва ке струк ту ра ли зо ва не пред ста ве о 



774

сви је ту. Чи ње ни це гу бе по себ но свој ство ко је мо гу да има ју као дје ло ви 
струк ту ра ли зо ва не цје ли не, а за др жа ва ју је ди но и са мо ап стракт но, кван-
ти та тив но зна че ње. Због то га фил мо ви и те ле ви зи ја, ин ду стри ја за ба ве уоп-
ште, дје лу ју ра зор но. Као по твр ду ове тврд ње освр ну ће мо се на Ми ле ров 
ко мад Блуз за Ме си ју гдје рас пе ће ре во лу ци о нар ног по бу ње ни ка Чар лса 
од но сно Рал фа, ко ји је сим бол Ису са у дра ми, бе срам но пра те и пре ки да ју 
ре кла ме за про из во де за ње гу ти је ла и тре ти ра ње бо ле сти ко же, усљед че га 
би ва пре ки ну та истин ска ве за из ме ђу чо вје ка и оно га што он гле да. 

Је зик ко јим се слу жи Адам је зик је др жав не ад ми ни стра ци је ко ји зва-
нич ни кон цепт при ка зу је као да је до ни јет у ин те ре су чо вје ка, а за пра во је 
ре пре си ван и бе сти ја лан. О та квом је зи ку го во ри и Хам ваш:

Kада др жав на ад ми ни стра ци ја по ста не је ди ни вла дар, је зик кан це ла ри-
је је про кла ма ци ја. О то ме је Ор те га и Га сет13 на пи сао чу ве ну сту ди ју 
Pro non ci a mi en to. То је про кла ма ци ја. Пла ка ти ра на на ред ба. Kанцеларија 
ми сли да се мо же упра вља ти ко ман да ма. Са мо тре ба да на ре ди и он да 
не ма дру гог по сла, је ди но да се ко ман да из вр ши. Због то га кан це ла ри ја 
не мо же да оста ви дру штво у ње го вом ор ган ском об ли ку. Оно што се на-
зи ва ко му ни те том (по ро дич ном за јед ни цом) њи ме се не мо же упра вља ти 
пре ко пла ка та. Дру штво тре ба пре ор га ни зо ва ти на де се ти не и во до ве и 
че те. За по вед ник из да је упут ства и од ред ау то мат ски функ ци о ни ше. Због 
то га та мо где је ад ми ни стра ци ја ба за др жа ве, је зик по ста је ко ман да (Ham-
vaš 1994: 149–150).

Оту да по ста је очи то за што је у постор ве лов ској ко лек тив но сти пре тво-
ре ној у пу сти њу жив ди ја лог из ме ђу чла но ва по ро дич не за јед ни це (Ада ма 
и Дија не) не мо гућ и до ве ден до ступ ња ап сур да. Мо ра ли ста (Ди ја на) же ли 
ау тен ти чан је зик, док је Адам ди ја лек тич ки осло вља ва, не по име ну већ за-
мје ни ца ма. И са ма Ди ја на се за пли ће у ту зам ку ап стракт ног осло вља ва ња. 
„Као да го во ре за тво ре ни си сте ми“, ка же Хам ваш, да ље обра зла жу ћи да је 
је зик у за ни је мје лој за јед ни ци, ка ко је Те шић сли ка у По врат ку на по че так, 

обич но ра спра, јер ни ко не од у ста је од сво је за тво ре но сти. Реч је о про-
бле ми ма. Ра ту ју те зе, и же ле да по бе де јед на дру гу. Тврд ње и до ка зи. 
Чо век се угра дио у те зе и си сте ме. Је зик је по стао ди ја лек тич ки ло гос, 
за пра во из ван чо ве ка. Љу ди не раз го ва ра ју јед ни с дру ги ма, не го се бо-
ре ап стракт не те зе. По сто ји ег зи стен ци јал но осло вља ва ње у ко јем не ма 
си сте ма, ни про бле ма, ни до ка за, а не ма ни ствар ног пи та ња. Сто јим 
на спрам чо ве ка. Је зик је ов де ег зи стен ци јал ни ло гос. Сто ји мо очи у очи, 

13 Хо се Ор те га и Га сет, шпан ски фи ло зоф, ау тор По бу не ма са у ко јој, по пут Хам ва ша, 
из ла же те зу да је на мје сто ду хов но уз ви ше них љу ди сту пио чо вјек –ма са, спор на, сум њи ва 
осо ба, на кон че га је усли је дио чо вје ков пад у там ну епи де ми ју. Не стан ком ве ли ких љу ди, 
сма тра ју они, не ста ло је сре ди ште, ље по та, љу бав, вр хов но, до сто јан ство, од го вор ност, а 
пре о о стао је са мо на го ми ла ни пли јен, за вје ра, ба тр га ње и ду хов ни кал. О то ме оп шир ни је 
в. orteGaiGaset, Ho se. Po bu na ma sa. Ča čak: Ale f–Gra dac, 1988.
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и отво ри ли смо се, и до дир ну ли је дан дру го га. Не за кло ње ни смо, и је дан 
и дру гог про све тљу је мо сво јим ре чи ма. За јед но смо (Hamvaš 1994: 254). 

На кон цу дра ме Ада мо во на ме тљи во про ро чан ство да про шлост мо ра 
усту пи ти мје сто са да шњо сти се об и сти њу је. Ди ја на је ду бо ко свје сна им пли-
ка ци ја све га што је че ка и сво је стри јеп ње ар ти ку ли ше кроз сље де ће за па жање:

Ди ја на. Да су ми рам. Пу тем ста рих љу ди про шлост је већ жр тво ва на за рад 
бу дућ но сти. Ка ко ства ри сто је, уко ли ко бу де мо мо ра ли да жр тву је мо 
ту бу дућ ност, де цу, би ће мо осу ђе ни на веч ни жи вот у са да шњо сти. 
А ја то не бих мо гла да под не сем. Сто га, са жа ље њем, али са ду бо ким 
уве ре њем, ја од би јам (tešić 2008: 242).

Ада мо ва и Ди ја ни на бе ба, сим бол на де у бо љу бу дућ ност, уми ре, по ста-
ју ћи та ко ствар про шло сти, што је Адам и с не стр пље њем при жељ ки вао, као 
и они ста ри љу ди – про тив ни ци то та ли тар не иде о ло ги је ко ји ма ни је до звоље-
но ни да се по мо ле на по вр ши ну; Адам би ва про мо ви сан у дру го ра зред ног 
умјет ни ка, док се њи хов брак рас па да. Под за хва том бо гом да не ма ши не 
Ре кон струк ци је са мље вен је сва ки траг чо вјеч но сти, оста вља ју ћи за со бом 
је ди но афек та ци ју, ат мос фе ру и ста ње „оба мр ло сти ко ја за пра во ни је оба-
мр лост, већ не ка вр ста ми ра“ (tešić 2008: 255). 

Осло ба ђа ње (Ре кон струк ци ја) је за вр ше но, ци је ла зе мља сла ви дан „на-
ци о нал не по бје де“. Нај сна жни ји сим бо лич ки на го вје штај но вог дру штва 
осу ђе ног на вјеч ни жи вот у са да шњо сти, ко је из ба цу је у ор би ту не по сто ја-
ња све оне ко ји од би ја ју да уче ству ју у кон сен зу су у си му ла ци ји, ау тор нам 
оцр та ва на са мом кра ју дра ме. Уса мље на, Ди ја на сје ди на клу пи у пар ку, 
чу ју се до бо ши ко ји на ја вљу ју па ра де и свје ча не по вор ке и ко ме мо ра тив не 
пла ке те ор га ни зо ва них у част успје шно за вр ше не Ре кон струк ци је. Ди ја ни-
на руб на по зи ци ја не га то ра и уоп ште ег зи стен ци ја као ми сле ћег би ћа уско-
ро ће скли зну ти у иш че за ва ње.

Ди ја на. Као да по сто је ту не ли. Спа ку је мо на ше но во ро ђе не тре нут ке и кре ће-
мо на пут пун љу ба ви. Пун жи во та. И пре не го по ста не мо све сни, ево 
га. Је зи ви ту нел нас че ка. И у ту не лу, ти ра нин ког смо ми иза бра ли. 
Ни шта не го во ри. Не тра жи ни шта. Ми зна мо шта тре ба да учи ни мо. 
Пре да је мо их. На ша бла га. На ше но во ро ђе не тре нут ке. Ов де. Пла ти мо 
пу та ри ну ка ко не би смо мо ра ли са ми да иде мо кроз мрак. Мо ра мо ићи 
уна о ко ло под све тлом и ка да стиг не мо на дру гу стра ну на ши тре ну ци 
че ка ју нас та мо. Жи ва ко шта на срж је иси са на из њи хо вих ко сти ју. 
Ко сти су мр тве и шу пље и ка да уда ри мо јед ну о дру гу оне од је ку ју и 
ства ра ју звук на лик жи во ту. Тај звук је му зи ка за на ше уши и те ра нас 
да за бо ра ви мо шта смо из гу би ли. Уда ра мо на шим мр твим ко сти ма и 
на ста вља мо пут. Вре ме про ла зи. Му зи ка сви ра (tešić 2008: 261).

При је не го ће се при дру жи ти па ра ди Адам упу ћу је Ди ја ни ри је чи из 
ко јих зло коб но од је ку је не у мит ност жи во та у смр ти ко ји је ври је ба.
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(ДО БО ШИ се све ја че чу ју. ОН осе ћа да тре ба да по ђе. ОН гле да на сат и пока-
зу је јој то ру ка ма, из ви ња ва ју ћи се за свој од ла зак. Од ла зи. За ста је. ДО БО ШИ 
се чу ју још ја че. ОН гле да у прав цу му зи ке, а он да бр зо у њу.)

Адам. Не би сме ла да оста неш ов де, знаш. 
Ди ја на. Знам. Мо гу да чу јем му зи ку.
Адам. Збо гом. 
Ди ја на. Збо гом. 
(АДАМ жур но од ла зи, уз бу ђен. ДО БО ШИ се још ја че чу ју. ДИ ЈА НА се ди мир но 
и ус прав но. ДО БО ШИ се још ја че чу ју. ОНА уста је, као да је упла ше на, као да 
је спрем на да по ђе, а он да је ди но што чи ни је сте да ис пра вља сво ју из гу жва
ну ха љи ну под зад њи цом и се да по но во. Ус прав ни ја не го ика да пре. ДО БО ШИ 
још ја че уда ра ју и све су бли жи. СВЕ ТЛА су све сла би ја. ОНА на ме шта сво је 
на о ча ри и бу љи у мрак ко ји све ви ше и ви ше па да. Све по ста је ЦР НО. У мра ку, 
ДО БО ШИ се чу ју све ја че и ја че. Све бр жи и бр жи ри там. А он да из не на да 
ДО БО ШИ пре ста ју (tešić 2008: 262). 

Сли ко ви тим при ка зом да тим кроз ди да ска ли је ау тор су ге ри ше да ће 
на до ла зе ћа ха зард на по вор ка згро ми ти Ди ја ну ко ја, иа ко по ма ло упла ше на, 
одр жа ва не по мир љи ви от пор пре ма жи вот ном по рет ку ко ји не при зна је и 
сма тра га не ле гал ним. Ње ну осви је шће ност и буд ност ау тор на гла ша ва помо-
ћу два еле мен та при сут на у прет ход но ци ти ра ном ди ја ло гу и ди да скали ја ма: 
а) она ка же да мо же да чу је му зи ку што је алу зи ја на њен ко мен тар из пр ве 
сце не дру гог чи на ка да ка же да не може да под не се фил мо ве ко ји се слу же 
филм ском мон та жом, опи су ју ћи по том сце на рио у ко јем ће не ки јад ни лик 
на фил му би ти муч ки уби јен али да то још уви јек не схва та: „сви то зна ју 
осим тог јад ни ка, јер сва ко мо же да чу је му зи ку осим ње га“ (tešić 2008: 247); 
б) у фи нал ној сце ни дра ме Ди ја на по пр ви пут но си сво је на о ча ри и на мје-
шта их, што сим бо ли зу је ње ну моћ пер цеп ци је, спо соб ност да ја сни је ви ди 
и схва ти сви јет у ко јем жи ви. Ра ни је опи сав ши се бе као ми сли о ца, Ди ја на 
се са да до сто јан стве но ми ри са чи ње ни цом да у то та ли тар ном дру штву као 
ми сли лац она не ће мо ћи ни да ча ми, не го ће мо ра ти да не ста не.

Злу се не су прот ста вља злом, Те шић пот цр та ва и сво ју по ру ку ар тику-
ли ше кроз пр ко сно др жа ње Ди ја не ко ја се у пре суд ним тре ну ци ма по ка зује 
не са ло ми ва као сти је на, и то без трун ке па то са. То је зна ње ста рог Тол сто-
ја и уче ње из вор ног хри шћан ства. 

Ин те лек ту ал на стан дар ди за ци ја, кон фор ми зам и оба ве зна нор ма ли за-
ци ја, пред у зе ти у ве ли кој мје ри, ти пич но су аме рич ки фе но ме ни ко је ау тор 
дра ме же сто ко на па да. Са да шње аме рич ко дру штво од го ва ра опи су Бо дри-
ја ра: „Аме ри ка ви ше ни је оне што је би ла, али на ста вља сво ју пу та њу, за-
па ла је у хи сте ре зи ју мо ћи. Хи сте ре зи ја: про цес ко ји се од ви ја по инер ци ји, 
ефе кат ко ји тра је и кад је ње гов узроч ник не стао“ (baudrillard 1988: 111).14

14 Пре вео са ен ле ског ау тор ра да.
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SQU A RE ONE BY STE VE TE SICH:  
AME RI CA AND THE POST-OR WEL LI AN SO CIAL OR DER

S u m m a r y

Be a ring wit ness to so cial, cul tu ral, mo ral, and en vi ron men tal me ta morp ho ses that 
oc cur red in Ame ri ca in the 1970s, 1980s, and 1990s, Ame ri can –Ser bian playwright and 
scre en wri ter Ste ve Te sich ob ser ved that the se mo men to us chan ges, eit her by for ce of 
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iner tia or the po wer of ha bit, re sul ted in a mo ral and spi ri tual cri sis, ex ten ding to three 
di men si ons of the exi sten ce of mo dern man: per so nal, so cial and po li ti cal. In this con text, 
the pa per analyzes the play Squ a re One, which dra ma ti zes Te sich’s vi sion of Ame ri ca 
as an an ti –u to pia pre do mi na ted by a to ta li ta rian at mosp he re of tyran ni cal ul ti ma tums 
abo ut con ver sion, ab so lu te fa ith in pro gress and col lec ti vism, with art and cul tu re be ing 
used by the re gi me as a tool in ten ded for con trol ling pe o ple. The ide as of phi lo sop hers 
Jean Ba u dril lard and Be la Ham vas pro vi de the the o re ti cal fra me work for our cri ti cism.

Уни вер зи тет у При шти ни 
са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци
Фи ло зоф ски фа кул тет
Ка те дра за ан гли сти ку
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РИ ЧАРД БЕ РЕН ГАР ТЕН И ИВАН В. ЛА ЛИЋ

Ри чард Бе рен гар тен (ра ни је об ја вљи вао као Ри чард Бернз) сту па на 
ју го сло вен ско тлe у ок то бру 1982. го ди не на кон по зи ва Ива на Га ђан ског да 
при су ству је Бе о град ским ме ђу на род ним су сре ти ма пи са ца. Том при ли ком 
упо зна је Ива на В. Ла ли ћа, да би убр зо на кон пр вог су сре та усле дио Ива нов 
по зив да по но во по се ти Бе о град и бу де ње гов гост. Исте го ди не (1983) Иван 
уз вра ћа по се ту Ри чар ду и од ла зи у Кем бриџ (УК) на фе сти вал по е зи је, који 
1975. го ди не осни ва упра во Ри чард Бе рен гар тен као ме ђу на род но би је на ле 
по е зи је. Су сре ти из ме ђу пе сни ка ан гло је вреј ског по ре кла ко ји пи ше на ен-
гле ском је зи ку 1 и ју го сло вен ског пе сни ка су се на ста ви ли и Бе рен гар тен 
вр ло бр зо по ста је део пе снич ког кру жо ка ко ји се оку пљао у до му Ива на и 
Бран ке Ла лић у Ули ци Ин тер на ци о нал них бри га да број 39. Бе рен гар тен 
ра до при ча да је Ива но ва су пру га Бран ка при пре ма ла див не ве че ре, то ком 
ко јих је Ри чард упо знао низ еми нент них лич но сти из ли те рар ног све та ме ђу 
ко ји ма су Јо ван Хри стић, Бер нард Џон сон (бри тан ски књи жев ни кри ти чар) 
и Ва са Д. Ми ха и ло вић. Ат мос фе ра у Ива но вој ку ћи је би ла ја ко при јат на и 
про дук тив на, и мо же се ре ћи да су мно ги тек сто ви ко је зна мо под стак ну ти 
и ин спи ри са ни тим су сре ти ма (Бе рен гар тен, 2021: 408). При мер за то је и 
Ива нов есеј о ју го сло вен ској књи жев но сти об ја вљен на ен гле ском је зи ком 
1993. го ди не у ча со пи су North Da ko ta Qu ar terly под на зи вом Не ке бе ле шке 
о ју го сло вен ској књи жев но сти: исто риј ски при ступ (So me no tes on Yugo slav 
li te ra tu re: hi sto ri cal ap pro ach). У по ме ну том есе ју Ла лић пред ста вља ју го сло-

1 Бе рен гар тен се пред ста вљао као европ ски пе сник, јер му је са ма иде ја о пре и мућ ству 
и пред но сти на осно ву по ре кла, ко ја је ите ка ко би ла до ми нант на у по зи ци ји не ких ен гле ских 
пе сни ка, нпр. Фи ли па Лар ки на, би ла од бој на. Бе рен гар тен је на овај на чин ус по ста вљао је зик 
уни вер зал но сти, и успе вао да из бег не све зам ке на ци о на ли зма. У том кон тек сту, реч на ко ју 
се Бе рен гар тен че сто по зи ва, а ко ја пред ста вља и осно ву ње го вог од но са са нај зна чај ни јим 
срп ским нео сим бо ли сти ма је “mag na ni mity” или у пре во ду на срп ски је зик чо веч ност, 
чо ве ко љубље. Иден ти тет за Бе рен гар те на по се ду је не сво дљи во мно го ли ца (Беренгартен 
2017: 83).
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вен ску књи жев ност као „спе ци фич ну је дин стве ну це ло куп ност“ (лалић 
1993: 12), или је дин ство раз ли чи тих књи жев них тра ди ци ја при сут них на 
те ри то ри ји Ју го сла ви је. 

Го ди не 1987. Бе рен гар тен по но во до ла зи у Ср би ју, али овог пу та са наме-
ром да оста не. Због по ли тич ких окол но сти, ра та и би ро крат ске про це ду ре 
вра ћа се у Кем бриџ 1990. го ди не. Ме ђу тим, Бе рен гар те нов до ла зак у Ср би ју 
1987. го ди не од ре ђен je до га ђа јем ко ји се де сио у ма ју 1985. го ди не, а ко ји је 
исто вре ме но пред ста вљао и пре крет ну тач ку у жи во ту пе сни ка и ње го вом 
ства ра ла штву. Бе рен гар те но ва по се та ме мо ри јал ном му зе ју Шу ма ри це у 
Кра гу јев цу, ка ко сам пе сник ка сни је на во ди пот пу но нео че ки ва на и „без 
прет ход не при пре ме шта мо же оче ки ва ти та мо“ (Беренгартен 2021: 26), успо-
ста вља ве зу ко ја ће га ка сни је не рас ки ди во по ве за ти са Бал ка ном, опре де-
ли ти ње го во ства ра ла штво и на дах ну ти га „нај чи сти јом ин спи ра ци јом“ (Бе-
ренгартен 2017: 84) ко ја се мо же по и сто ве ти ти са бла го сло вом. Пла ви леп тир 
ко ји је сле тео на пе сни ко ву ру ку, ис по ста вља се да „је ве о ма те шко ство ре ње“ 
(исто 2017: 111) и Бе рен гар тен од лу чу је да га пра ти. Ово ма ле но ство ре ње 
пре ра шће и оте ло тво ри ће се у по ет ску ко му ни ка ци ју из ме ђу жи вих и мр твих.

У кон тек сту од но са жи вих, упо ко је них и не ро ђе них Бе рен гар тен се 
че сто по зи ва на Се фе ри сов стих: „Жи ви ми ни су до вољ ни, мо рам да пи там 
мр тве да бих на ста вио да ље“2 (исто 2017: 89). Ути цај Се фе ри са и Ме ди те ра на 
на Бе рен гар те но ву по е зи ју је у тој ме ри зна ча јан да је при ме тан не са мо у 
мо тив ским па ра ле ла ма из ме ђу њи хо вих по е ти ка, већ и у очи глед ном ин тер-
те сту ал ном од но су. Бе рен гар те но ва оп чи ње ност Ме ди те ра ном у мно го чему 
усло вља ва ње го во од ре ђе ње као пе сни ка али и не пре су шну ин спи ра ци ју 
из ко је ће про ис те ћи зна ча јан део ње го вог опу са. Бо ра вио је у Грч кој 1967. 
го ди не ка да је до шло до по ли тич ког пре вра та и усто ли че ња вој не дик та ту ре3, 
што је до при не ло да Бе рен гар тен грч ки мит пр о жи ви и ожи ви ка ко у свом 
по ет ском тек сту та ко и у сво јој сва ко дне ви ци. Та ко у књи зи ин тер вјуа нам 
от кри ва соп стве ни мо но лог у сце ни ис пред огле да ла: „Ан гло-је вреј ски де-
чак иде Еди по вом ули цом сва ког да на да би сти гао на по сао у Ан ти го ни ну 
ули цу“ (Беренгартен 2017: 16). 

По ред Се фе ри са, ко ји је не двој бе но био нај ве ћа ин спи ра ци ја, на Бе рен-
гар те на зна ча јан ути цај су има ли и дру ги грч ки пе сни ци по пут Ка ва фи ја, 
Гат со са, Ели ти са, и дру ги. Се фе ри со ва по е зи ја, по пут под вод не стру је про-
ти че Бе рен гар те но вим пе сма ма у збир ци Цр на све тлост (Black Light). Збир ка 
Цр на све тлост (Black Light) по све ће на је Јор го су Се фе ри су. Мо тив та ме у 
све тло сти ка сни је ће се упра во по пут те скри ве не под зем не во де про ја ви ти 
у мо ти ви ма ко ји ће усло ви ти и од ре ди ти глав ну те му Бе рен гар те но вог пе-
снич ког опу са. Упра во ће и у по ме ну тој збир ци, упо ре до са мо ти вом цр не 

2 Se fe ris, 1969, ’Stra tis Tha las si nos Among the Aga pant hi’:279., A Por tra it in In ter-Vi ews, 
2017, ed. by Pas ha lis Ni ko lau and John Dil lon, She ars man, Bri stol, p 89

3 Пе сма Ус кр шњи уста нак 1967 (The Ea ster Ri sing 1967) ин спи ри са на је до га ђа јем 
1967.
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све тло сти од но сно та ме у све тло сти, ко ји Бе рен гар тен пре у зи ма од Се фе-
ри са, за ви бри ра ти и мо тив од но са жи вих, мр твих и не ро ђе них.4 

Две пе сме из збир ке Цр на све тлост на ко је ће се и Иван В. Ла лић 
освр ну ти у сво јој ана ли зи Бе рен гар те но вог ства ра ла штва су Глас и Нео лит
ско5. Има ју ћи у ви ду да је тра га ње за Ме ди те ра ном бли ско и Бе рен гар те ну 
и Ла ли ћу, да је Ла лић у Бри та ни ји пред ста вљен као ме ди те ран ски пе сник 
(шеатовић-димитријевић, 2007: 136; Беренгартен 2021: 409) као и то да је Се-
ре фис и на ње га та ко ђе имао ду бок и сло је вит ути цај, не чу ди књи жев но, 
по ет ско и на по слет ку и лич но пре по зна ва ње ова два пе сни ка. Ов де је та ко ђе 
ва жно на по ме ну ти да су и Ла лић и Бе рен гар тен Ме ди те ра ну при сту па ли не 
као стра ној тра ди ци ји, већ су га ожи вља ва ли и про на ла зи ли у се би. По ред 
ан ти ке, Ме ди те ран је за Ла ли ћа био Ви зан ти ја, ко ја је пред ста вља ла не само 
бли ску ду хов ну и кул тур ну ве зу већ и сре ди ште соп стве ног ис хо ди шта6, 
док код Бе рен гар те на Ме ди те ран озна ча ва Хе ла ду, мит ски про стор у ко ме 
се од и гра ва лич ни пре о бра жај, при че му се лич но пре о бра жа ва у сре ди ште 
соп стве не све тло сти и та ме.

Иа ко је Иван В. Ла лић на пи сао го вор у на став ку 1989. го ди не, пре него 
што Бе рен гар тен об ја вљу је сво ја нај зна чај ни ја де ла по све ће на Бал ка ну, овај 
текст ко ји Ла лић по све ћу је Ри чар до вој по е зи ји оби лу је гра ци о зно шћу изра-
за, стил ском пер фек ци јом, ду би ном и је згро ви то шћу, по себ но у одељ ку у 
ком на во ди да „у тој це ли ни за це ло тре ба да по сто ји и не што што на зи ва мо 
сре ди штем...Исто та ко у тој це ли ни жи ви мо гу да ко му ни ци ра ју са мр тви ма, 
а ови са не ро ђе ни ма, или не за че ти ма....“ (Иван В. Ла лић). Ово је не дво сми-
сле но ди рект на ре фе рен ца на Бе рен гар те но ву пе сму Глас у вр ту и на стих 
„мр тви и не за че ти ускла ђу ју хар мо ни је“ (Беренгартен 1989: 449), ко ји пред-
ска зу је да су ре ал но сти про шлог и бу ду ћег об је ди ње не у са да шњем тре нут ку 
у они ма ко ји су у том тре нут ку жи ви. Слич на мо тив ска па ра ле ла при сут на је 
и у Ла ли ће вом схва та њу тра ди ци је, у сти ху „гла со ви мр твих, то ни су мр тви 
гла со ви“ (лалић 1997а: 176), ко ја по се ду је за јед нич ку тач ку пре се ка и са сле-
де ћим Бе рен гар те но вим сти хом:

„Да ли си тра гао за апо те зом, или тран сце ден ци јом, 
Или не чим тре ћим, а ни јед ним од овог, још уз ви ше ни јим, 

Ка да те је онај чуд ни глас са ле тео у вр ту 
пе смом оно зе маљ ском, чи је по ре кло и ду би ну 

ни си мо гао пот пу но схва ти ти, али си знао 
и схва тио шта она пред ста вља – чу до 

4 Ин спи ра ци ју за збирку Цр на све тлост Ри чард на ла зи у по след њем одељ ку Се фер-
ди со ве ду ге пе сме Дрозд и бе ле шка ма из Се фе ри со вог днев ни ка за ле то 1946. го ди не (Берен-
гартен 2013: 41). Сва ка од 12 Ри ча р до вих пе са ма у збир ци са др жи епи таф из Се фе ри са са 
на ве де ним из во ром.

5 Збир ку Цр на све тлост на срп ски је зик је пре ве ла Ве ра Ра до је вић
6 Јо ван Де лић у де лу Иван В. Ла лић и ње мач ка ли ри ка да је опсежну ана ли зу Ла ли ће ве 

пер цеп ци је Ви зан ти је и ње ног зна ча ја у Ла ли ће вом ства ра ла штву
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тка но из ти ши на, за тиш ја, 
пу ко ти на и по но ра ме ђу ми ри си ма, бо ја ма, по кре ти ма, 

или од оби ља ми ло сти што по чи ва на ми ло сти – 
ка да си схва тио да је глас у тво јој све сти, 

жи ча ним во дом по ве зан вре ме ном, узе мљен, да се ва кроз про стор, 
и да је то жи ви зов мр твих оним не ро ђе ним“ (Беренгартен 1989: 449)7

У Бе рен гар те но вој пе сми Глас у вр ту, мр тви и не за че ти ускла ђу ју 
хар мо ни је (Беренгартен 1989: 449), мр тви до зи ва ју не ро ђе не, њи хов глас је 
оно зе маљ ска пе сма са зда на од ти ши на, за тиш ја, пу ко ти на и по но ра, он 
се ва кроз про стор (исто 1989: 449), и не да се ни ти ути ша ти ни ућут ка ти. 
Ако овај глас, глас у вр ту, пер це пи ра мо на на чин ко ји нам пе сник пре до ча-
ва, као уну тра шњи глас по ве зан вре ме ном (исто 1989: 449), а ипак узе мљен, 
да кле соп стве ни глас ко ји ни ти је мо но ло шки и је дин ствен већ ду а лан, стра-
сан и не су мљи во суб вер зи ван, да ли је врт у Бе рен гар те но вом спе ву од ређе-
ни про стор сли чан би блиј ској пред ста ви ра ја, или ипак на го ве штај сло же ног 
од но са из ме ђу по је дин ца и оних не ка да шњих, не спо зна тих а ипак при сут-
них, из чи јег не ка да шњег по сто ја ња по је ди нац про ис хо ди, тран сце ден ци ја, 
ка ко пе сник ка же, мо гућ ност про на ла ска соп стве ног ја кроз тог истог дру-
гог и у дру гом ко ји је при су тан у сли ка ма и на го ве шта ји ма? Чи ни се да наш 
лир ски су бје кат на го ве шта ва да овај чуд ни глас...у све сти до спе ва из спо ља-
шњег све та, да на ста је у од но су са дру гим, и да иа ко уз ви шен, оно зе маљ ски 
и не схва тљив, кроз сли ке ово зе маљ ског ути ску је у свест по је дин ца на та ло-
же на се ћа ња пре да ка. 

У ис тој пе сми обра тив ши се свом при ја те љу пе сни ку, Бе рен гар тен нас 
под се ћа да се ства ри оде ва ју у ме ђу соб на је згра, и да оно што при ма мо као 
су шти ну је сте сјај дру гог ја ства (Беренгартен 1989: 449). А Ла ли ћа уве ра ва: 

„И та ко Ива не, док ослу шку јеш у свом вр ту, 
 Ти си све стан да смо, ми жи ви, дво стру ко по ве смо 

Од ба са и со пра на, ка та нац, кључ и ла нац 
Ко ји ве же и раз ве зу је не ро ђе не и умр ле,

Мр тви ни су оти шли ни ку да. Ов де су они
У на ма, у пе сми.“ (Исто 1989: 449)

Прем да се мо тив од но са из ме ђу мр твих и жи вих про вла чи кроз це ло-
куп ну Бе рен гар те но ву по е ти ку, у пе сми Пла ви леп тир, ко ја ће на ста ти у 
ју ну 1985. го ди не, а би ти об ја вље на ско ро два де сет го ди на на кон сле та 
пла вог леп ти ра на пе сни ко ву ру ку, је ин кор по ри ран на ве о ма нео би чан и 
нео че ки ван на чин. Пе сник у овој пе сми до слов но ожи вља ва глас мр твих, 

7 До ступ на су два пре во да пе сме Глас у вр ту на срп ском је зи ку. У ра ду ау тор ка ко-
ри сти пре вод Бог да не Га ли це Бо бић.
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док сто ји на зе мљи под ко јом они по чи ва ју, уткав ши у њу „до ку мен то ва не 
гла со ве жр та ва“8, од но сно њи хо ве крат ке по ру ке пи са не пред по гу бље ње. 

Слич на мо тив ска па ра ле ла при сут на је и на са мом по чет ку ду гог спе-
ва Др во на пи са ног 1979. го ди не. Ка ко нас уве ра ва пе сник др во жи во та је 
за са ђе но у ње го ву срж. Оно ра сте...и...про би ја се кроз не из ме ре но вре ме9, 
уко ре ње но је у смр ти и рас пи ре но да хом ко шта них ни ти, из је де но је и око
ва но, али одо ле ва и пу пи спо ро10 (Беренгартен 2017). У да љем тек сту пе сме 
при сут на је ин тен зив на под текст на мит ска осно ва, а ње на по ли се мич ност 
и сло је ви тост у крај њем ис хо ду до при но си и усло вља ва се ман тич ко је дин-
ство по ет ског тек ста. Спев Др во је ин спи ри сан пе смом Же не ко је бр зо го во ре 
(Fast Spe a king Wo men), ау тор ке Ен Валд ман (Ann Wald man), и пред ста вља 
од го вор мла дог му шког пе сни ка на брит ку, жи вах ну и са мо у ве ре ну енер-
ги ју Валд ма но ви ног по ет ског дис кур са (исто 2017). Пр ви кон такт са Валд-
ма ни но вом пе смом при звао је у Бе рен гар те но вој све сти „ар хе тип ске од је ке 
ко ји од зва ња ју ве ко ви ма“ са при зву ком ша ман ских и нео лит ских ри ту а ла 
(исто 2017). Ову чи сту под текст ну мит ску осно ву пе сник ће ка сни је пре не-
ти и у свој спев Др во, прем да ће пре су дан ути цај на пе сни ка има ти Јун гов 
есеј Фи ло зоф ско др во11, ко ји пред ста вља спо ну и син те зу из ме ђу пси хо ло-
ги је и ал хе ми је. Јун го во ме та фи зич ко др во баш као и Бе рен гар те но во др во 
оте ло тво ра ва ју жи вот не ци клу се ра ђа ња, смр ти и ожи вља ва ња, а жи вот 
др ве та по се ду је па ра ле лу и са пси хо ло шким са зре ва њем чо ве ка, тј. са про-
це сом ин ди ви ду а ци је, од но сно су о ча ва њем са не све сним, спо зна јом зна ња 
ко је је из над ког ни тив ног и при хва та њем и осве тља ва њем соп стве не сен ке. 

Бе рен гар те нов спев Др во пред ста вља тра га ње лир ског су бјек та за ме-
та фо ром ко ја је угра ђе на у сва зна чењ ска по ља, али он ујед но озна ча ва и 
об је ди ње не сим бо ле мно гих ре ли ги ја и тра ди ци ја. Бе рен гар те но во ин те ре-
со ва ње за ре ли ги је огле да се у ши ро ком спек тру ре ли ги о зних сли ка и појмо-
ва пре ко ко јих пе сник по ку ша ва да до ђе до еле мен та ко ји ће свим струк ту-
ра ма да ти зна че ње, при че му од нос ре ли ги је и по е зи је по ста је ком па ти би лан. 
Ко ри сте ћи сим бол др ве та, при сут ног у свим тра ди ци ја ма, пе сник се осла ња 
на ста но ви ште да су „све ре ли ги је јед на“ (Беренгатрен 2017: 86)12. У књи зи 
ин тер вјуа Пор трет у ин терпри ка зи ма (A Por tra it in In ter-Vi ews) Бе рен гар-
тен на во ди: „Све је по ве за но и пе сник по ку ша ва да про на ђе ту ве зу“ (исто 
2017: 86). До ка зе за ову прет по став ку Бе рен гар тен про на ла зи и у дру гим 

8 У књи зи Пор трет у ме ђупри ка зи ма (A Por tra it in In ter-Vi ews) Бе рен гар тен от кри ва 
по је ди но сти ства ра ња збир ке пе са ма Пла ви леп тир али и соп стве ну пер цеп ци ју ства ра ња 
пе са ма из по ме ну те збир ке.

9 Пот пи сник сти ха ко јим Бе рен гар тен за по чи ње свој спев је Ба си лид од Алек сан дри-
је, де таљ ни је по гле да ти: Be ren gar ten, 2017, The Al be ro Pro ject.

10 Бе рен гар те но ву пе сму Др во на срп ски је зик пре ве ла је Ве ра Ра до је вић, а об ја вље на 
је у окви ру мул ти лин гвал ног Ал бе ро про јек та о пре во ђе њу

11 По ме ну ти есеј об ја вљен је на не мач ком је зи ку 1953. го ди не
12 Бе рен гар тен се ов де по зи ва на пе сни ка Ви ли ја ма Блеј ка
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на у ка ма, па се по зи ва ка ко на пе сни ке Езру Па ун да (The Can tos), и Ворд-
сфор та (The Pre lu des), и ре ли ги је по чев од Ка ба ле и Ада ма Кад мо на, хри шћан-
ства и хин ду и зма, та ко и на при род не на у ке, квант ну фи зи ку и фи зи ча ра 
Деј ви да Ба у ма, а по себ но на Ба у мов из раз „им пли цит ни ред“ (Беренгартен 
2017: 86). 

Ком плек сан од нос на та ло же них пра сли ка кроз по нов ни мо тив од но са 
про шлог и са да шњег при су тан је и у пе сма Ејв бе ри. Пе сма је по све ће на 
Ок та виу Па зу (Oc ta vio Paz) ко ји је ути цао и на Бе рен гар те но во ства ра ла штво, 
и на са мог пе сни ка лич но. Спев Ејв бе ри је ми сте ри ја: он је пун кон тек сту-
ал них не ја сно ћа, ма гло ви тог је сми сла, и ар хи тек сту а лан13 је. На ре фе рен-
ци јал ном ни воу реч је о ком плек су нео лит ских сте на чи је по зи ци је и об лик 
је од ре ди ла при ро да сво јом си ли ном и агре си јом. Наш лир ски су бје кат, 
ко ји је са јед не стра не на из глед чо век без тра ди ци је и ко ре на, а са дру ге онај 
чи је је бре ме да тра га и от кри је ми сте ри ју овог ме ста, на ла зи се у цен тру 
ци клич но рас по ре ђе них сте на, ко је ода ју при звук све ти ли шта. На по чет ку 
пе сме зна че ње сте на је кли зно и не ја сно, са ин тен зив ном на зна ком њи хо ве 
по ли се мич но сти. Лич но, ду хов но и ко лек тив но не рас ки ди во су по ве за ни 
ми сте ри јом сте на, а тра га ње за њи хо вим зна че њем пре та па се у по тра гу за 
соп стве ном исти ном и ис хо дом, ко ја пре ра ста у пут кроз про шлост и гра ди 
спо не са лич ном тра ди ци јом. На хер ме не у тич ном ни воу, ове по ли се мич не 
сте не по ста ју озна чи те љи ко лек тив ног ис ку ства, кул ту ре, ре ли ги о зно сти, 
ме ста ри ту а ла, па чак и „пор та ли ка ра ју или па клу“ (moody 2016: 122).

Ни је са мо Ју го сла ви ја би ла про стор су сре та из ме ђу Ри чар да Бе рен гар-
те на и Ива на В. Ла ли ћа. Ла лић је та ко ђе по се ћи вао Кем бриџ, бо ра вио у 
Бе рен гар те но вом до му и при су ство вао пе снич ким су сре ти ма и фе сти ва ли-
ма у Ен гле ској. За је дан од по след њих Ла ли ће вих бо ра ва ка у Кем бри џу 
ко ји се до го дио не по сред но на кон смр ти ње го вог си на Влај ка, Бе рен гар тен 
на во ди: „По сто ја ла је сим бо лич на ар хе тип ска ре зо нан ца на мит ском ни воу. 
Ње гов син се уда вио, али је и Иван по то нуо“14 (Беренгартен 2021). Ва жну 
чи ње ни цу ко ју с тим у ве зи тре ба узе ти у об зир је да по е зи ја увек пред ска-
зу је смрт ау то ра, та ко да се и Ла ли ће ва смрт мо гла на зре ти у ње го вим ка сни-
јим пе сма ма, прем да је Ла ли ће во по и ма ње смр ти увек има ло при звук јед-
но став но сти, ла ко ће и ра до сти, а тај осло ба ђа ју ћи тон из ра зи то је при ме тан 
у ње го вом со не ту Ни кад са мљи. 

При ја тељ ство из ме ђу два пе сни ка би ло је уте ме ље но не са мо на ме ђу-
соб ном књи жев ном раз у ме ва њу, већ и на слич ним стре мље ни ма и афи ни те-
ти ма. Упра во је то раз лог при су ства мно штва мо тив ских па ра ле ла у њи хо вим 
по ет ским дис кур си ма. Ге те ов по јам „из бор ни афи ни те ти“ (Die Wa hlver-

13 Женетов тер мин ар хи тек сту ал ност ко ри сти Не ли Му ди (Ne li Moody) у свом есеју 
„Син так са сте на: пре-текст, зда ње и све ти про стор у пе сми Ејв бе ри Ри чар да Бе рен гар те на“ 
(A Syntax of Sto nes: Pre-Text, Edi fi ce, and the Sac red Spa ce in Ric hard Be ren gar ten’s Ave bery)

14 Бе рен гар те нов осврт на Ла ли ће ву по се ту Кем бри џу на кон смр ти си на Влај ка. Ми-
сао је из ре че на у раз го во ру са Аном Ра до вић Фи рат у ја ну а ру 2021. го ди не.
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wandtschaf ten) раз ја шња ва упра во ова кву по ја ву да се слич ни мо ти ви ја вља-
ју код пе сни ка ко ји су при ја те љи (Бе рен гар тен/Ла лић), при че му су афи ни-
те ти „иде је, жи ле ку ца ви це, из во ри енер ги је, ни ти ко је но се зна че ње“ (Бе-
ренгартен 2017: 40). О од но су са Ла ли ћем Бе рен гар тен на во ди сле де ће у пост 
скрип ту му збир ке Под бал кан ским све тлом (Un der Bal kan Light): „Иван је 
ме ни био не ка вр ста бри жног ста ри јег бра та са ве ли ким зна њем. У на шим 
раз го во ри ма иде је су бр зо ни ца ле, а че сто смо на исту ствар по ми сли ли у 
исто вре ме и за вр ша ва ли ре че ни це је дан дру го ме. Од ње га сам на у чио мно го. 
Ње го ве пе сме ме ни су са мо по зи ва ле. Оне су у ме ни од је ки ва ле као ин стру-
мент за шти мо ва ње мо јих соп стве них пе са ма.“ (Беренгартен 2008: 140). Зна-
ча јан оп сег свог ства ра ла штва са цен трал ном те мом Бал ка на, Бе рен гар тен 
по све ћу је успо ме ни на Ива на В. Ла ли ћа. Па та ко у збир ци пе са ма Бал кан ска 
три ло ги ја по све ћу је Ива ну В. Ла ли ћу еле ги ју О смр ти Ива на В. Ла ли ћа (On 
the de ath of Ivan La lić), али и пе сме Под бал кан ским све тлом (Un der Bal kan 
Light), Ри бља чор ба (Fish So up), О ква ли те ту све тла на Бал ка ну (On the 
Qu a li ti es of light in the Bal kans), Пе сма за мо ју ћер ки цу (Po em for my in fant 
da ug hter), По ред Ду на ва, Зе мун (By the Da nu be, Ze mun), Чи ји глас? (Who se 
vo i ce?), Ко га да пи там (Who can I ask), Глас у ба шти (The vo i ce in the gar den), 
Сви ле не ни ти: ци ган ска пе сма (Sil ken thread: gypsy’s song), Ли це све тла (The 
fa ce of light), Глас све тла (The vo i ce of light) као и оде љак у збир ци У вре ме 
су ше. На кон Ла ли ће ве смр ти Бе рен гар тен уно си до дат ни текст у спев Глас 
у вр ту у окви ру збир ке Под Бал кан ским све тлом. 

По све та по ет ског тек ста сма тра се уо би ча је ним по ет ским ко дом ко јим 
се ожи вља ва глас и се ћа ње на мр твог пе сни ка, и на тај на чин се и Бе рен гар тен 
опра шта од свог при ја те ља. Вест о Ла ли ће вој смр ти у Ен гле ској је обја вио 
Ри чард Бе рен гар тен, а са став ни део тек ста чи ту ље и по ме на за Ла ли ћа са-
чи ња ва ла је Ла ли ће ва по е ма На гроб ни ци у Пра гу (At the Tomb in Pra gue) по-
 све ће на ра би ну Јуди Лоу бен Безалелу, талмудском мистику и фи ло зофу. За 
пре вод на ен гле ски је зик за слу жан је упра во Ри чард Бе рен гар тен15.

Лета 1989. године у Београду је одржано опроштајно песничко вече по-
свећено Беренгартеновом стваралаштву. Тим поводом Лалић пише текст у 
наставку. Збир ка пе са ма ко ју Иван В. Ла лић по ми ње у свом го во ру Ко рен и 
ка мен, тре ба ло је да бу де об ја вље на 1990. го ди не. Ме ђу тим, до по ме ну тог 
из да ња ни је до шло или због бо ле сти уред ни ка Пе тра Кр ду, или због по ли-
тич ких те шко ћа са мог тог пе ри о да16. Три пе снич ке це ли не на ко је се Иван 
фо ку си ра у свом го во ру су ду га пе сма Др во (Tree), и два спе ва Ејв бе ри (Ave-
bury) и Нео лит (Neo lit hic). По ме ну ти спе во ви и пе сме су са ку пље не и об ја-
вље не у збир ци Жи ви ма (For the Li ving, Se lec ted Lon ger Po ems 1965‒2000). 

15 По ме ну та Ла ли ће ва пе сма об ја вље на је у Бе рен гар те но вој књи зи про зе Бал кан ски 
про сто ри, есе ји и про зни тек сто ви (Bal kan Spa ces, es says and pro se pi e ces) 2021. го ди не у 
окви ру одељ ка „По мен за Ива на В. Ла ли ћа: 1931-1996“. 

16 За хва љу јем се Ри чар ду Бе рен гар те ну на ин фор ма ци ја ма у ве зи са нео бја вљи вље ном 
збир ком Ко рен и Ка мен.
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По е ме Нео лит (Neo lit hic) и Глас об ја вље не су на срп ском је зи ку у окви ру 
збир ке пе са ма Цр на све тлост, док је пе сма Глас у вр ту (The vo i ce in the 
gar den), ко ја је об ја вље на у окви ру збир ке Под бал кан ским све тлом (Un der 
Bal kan Light), по све ће на Ива ну В. Ла ли ћу и у њој је при ме тан сна жан Лали-
ћев ути цај.

Ве ли ку за хвал ност ду гу јем Ри чар ду Бе рен гар те ну ко ји ми је усту пио 
текст Ива на В. Ла ли ћа ко ји сле ди.

О ПО Е ЗИ ЈИ РИ ЧАР ДА БЕР НЗА

Иван В. Ла лић

Ри чард Бернз је је вреј ски и ен гле ски пе сник сред ње ге не ра ци је; то 
зна чи да ње го ва по е зи ја на ста је у дру гој по ло ви ни, а до брим де лом о по-
след њој че твр ти овог сто ле ћа. Реч је о сто ле ћу ко је је пе сни ке до ве ло у 
си ту а ци ју да све до че о ра ди кал ној де са кра ли за ци ји ко смо са и на слу ће ној 
бли ско сти јед не ре ал но за ми сли ве апо ка лип се. Тре ба ли се он да чу ди ти 
чи ње ни ци да је ве ли ки део ово ве ков не по е зи је оства рен као по бу на про тив 
све та, као ње го ва не га ци ја?

Зо ран Ми шић је си ту а ци ју мо дер ног пе сни ка оква ли фи ко вао као „из-
гнан ство где се пе сник об рео“. Из ви зу ре та квог из гнан ства, окру же ног 
кр хо ти на ма не че га што се зва ло или што је би ло ima go mun di, пр ва пе сни-
ко ва ре ак ци ја ла ко се ар ти ку ли ше као по бу на у пр вој, од но сно као не га ци-
ја у дру гој тран сми си ји. Мо же мо се ме ђу тим упи та ти ни је ли то, ипак, је дан 
лак ши пут (уз пу но ува жа ва ње чи ње ни це да су њи ме кре ну ли и не ки истин-
ски зна чај ни пе сни ци)? Ри чард Бернз је кре нуо јед ним не сум њи во те жим 
пу тем, ко ји зна чи по ку шај афир ма ци је за да ног све та и сво је вр сне апо ло ги је 
ње го вог сми сла. У ту свр ху он у сво јој по е зи ји ис тра жу је оно што мо же да 
по све до чи трај ност у по сто ја њу, кон ти ну и тет не ких пра ста рих ве за и од но-
су ко ји, у исто риј ском и не ис то риј ском вре ме ну, оцр та ва ју обрис не ке мо жда 
за ми шље не, мо жда за бо ра вље не це ли не. А у тој це ли ни тре ба да по сто ји и 
не што, што на зи ва мо сре ди штем... Исто та ко у тој це ли ни жи ви мо гу да 
ко му ни ци ра ју са мр тви ма, а ови са не ро ђе ни ма, или не за че ти ма... Дру гим 
ре чи ма, свет се бра ни се ћа њем; ево ка ци ја ви дљи вих и не ви дљи вих еле ме-
на та јед ног све ми ра ко ји се из ра жа ва кроз сли ке, асо ци ја ци је и сим бо ле, 
по твр ђу ју ћи се у тре нут ном [изразу]17 – а у тра же ној рав но те жи из ме ђу тог 
тре нут ка и све га што га пре ва зи ла зи, а по сто ји као им пли ка ци ја. „Не го во-
рим ти о про шло сти, о љу ба ви ти го во рим“ – упо зо ра ва пе сник свог чи та о ца, 
на по чет ку јед не пе сме ко ја се зо ве Нео лит.

17 У ори ги нал ном Ла ли ће вом тек сту ко ји је на пи сан ку ца ћом ма ши ном, на не ким 
ме сти ма до шло је до бри са ња ма сти ла, та ко да прет по ста вља мо да је реч из раз од го ва ра-
ју ћа на овом ме сту. 
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Ова ква по е ти ка од ре ђу је при ро ду књи ге Ко рен и ка мен, ко ја пред ста-
вља из бор из че тврт ве ка по е зи је Ри чар да Бер нза. Тре ба на гла си ти да се тај 
из бор са др жај но огра ни ча ва на са мо је дан сег мент тог пе ва ња – али уз на-
по ме ну да је реч о ве ро ват но нај за ни мљи ви јем сре ди шту. Из бор об у хва та 
све ве ће са мо стал не це ли не: ци клус по е ма Ејв бе ри, и ду гу пе сму (или спев) 
Др во, уз још пет на е стак крат ких и ду гих пе са ма. До вољ но ре пре зен та тив но 
за озбиљ но упо зна ва ње јед ног из ра зи то осо бе ног пе сни ка сна жног (и кон-
тро ли са ног) ли ри зма и ши ро ког ди ја па зо на из ра жај них мо гућ но сти. 

 По е ма Ејв бе ри, ком по но ва на као ци клус од два де сет че ти ри пе сме, 
има за ис хо ди ште исто и ме ни ло ка ли тет у Ен гле ској; је дан ме га лит ски спо-
ме ник, кру жни са крал ни про стор. Пе сни ка тај про стор пра и сто ри је, озна чен 
ан тро по ло шким ре ми ни сцен ци ја ма и на слу ћи ва њи ма ми та, при вла чи као 
по при ште јед не дра ме о људ ском по сто ја њу и вре ме ну. У су че ља ва њу сме-
лих асо ци ја ци ја, му ње ви тих лир ских ре флек си ја, функ ци о нал них алу зи ја 
на хер ме тич ке док три не, у ин тер ак ци ји ра зно род них еле ме на та ко ји тра же 
сво је сре ди ште у маг нет ном по љу има ги на ци је, Бернз је оста вио јед ну људ-
ску вер ти ка лу. Вер ти ка ла од ка ме на (нај че шћа реч у по е ми), са ко јим се пе сник 
по и сто ве ћу је, да би од ње га на у чио сми сао и му дрост по сто ја ња. Исто вре-
ме но, он тај ка мен под вр га ва ме та мор фо за ма, ко је су ме та фо ре ме та мор фо-
за ду ха у тра га њу за сво јом су шти ном... Чи та ва по е ма ви ше је усме ре на на 
на пор јед ног тра га ња, не го на де фи ни са ње ње го вог ци ља. Или се мо жда циљ 
на го ве шта ва у по ста вља њу јед не ди стинк ци је, про ву че не као ре френ и уз-
диг ну те на ви си не за вр шног ак цен та по е ме: „Ја не твр дим ја ка жем“.

Ен гле ска кри ти ка је већ ука за ла на уну тра шње ве зе ко је по сто је из ме ђу 
Ејв бе ри ја и спе ва Др во – пре да је реч о два пе снич ка де ла оства ре на раз-
ли чи тим из ра жај ним сред стви ма. Док у пр вом слу ча ју су сре ће мо stac ca to 
ри там крат ких, пле ско ви тих сти хо ва, др во је јед на про ду же на екс пло зи ја, 
еруп ци ја сли ка и сим бо ла, при че му се све сво ди на јед ну основ ну, чит ку 
ме та фо ру. 

Бер нзо во др во ис пе ва но је у јед ном ду гом, кон тро ли са ном да ху; не ма-
ли на пор, ка да узме мо у об зир бо гат ство упо тре бље не вер бал не гра ђе, под-
врг ну те уси ја њу ин те зи те та ко ји се не ме ња од пр вог до по след њег три ста 
ше зде сет пе тог сти ха. (Бернс нам на кра ју да је по да так да је спев на ста јао 
то ком две го ди не; леп при мер за ону Рил ке о ву „ин спи ра ци ју до зва ну и за-
др жа ну“ ко ја је не га ци ја „те ро ра тре нут ног на дах ну ћа“ – ци ти ра но по се ћа њу). 
Др во, као основ на ме та фо ра, има функ ци ју др ве та жи во та ко је је осо ви на 
све та, axis mun di. Др во се ов де уз ди же као спо ме ник ко ји сла ви кре а ци ју 
сво јом тор ди ра ном вер ти ка лом; сла ви кре а ци ју као мо гућ ност људ ског са мо-
-по зна ва ња у ње ном уз го ну. У ду бин ским сло је ви ма спе ва, у ко ре њу свог 
др ве та, на ла зи мо еле мен те јед ног по ступ ка, по ку ша ја ми стич не ини ци ја-
ци је, у тај ни про цес пре по зна ва ња не ког ви шег ре да; за то је то др во и „уже 
рас пе то/ од цр ве ни це до Бо га“. 

Ме ђу тим, то Бер нзо во др во је исто вре ме но и пе снич ка ре-кре а ци ја ре-
ал ног др ве та, ко је има ко рен, ста бло, раз ли ста ло гра ње... Тај еле мент ре ал ног, 
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кон крет ног у тки ву пе снич ког тек ста вр ло је зна ча јан за Бер нзо ву по е зи ју 
и је дан од за ло га ње не ви тал но сти. Бернз не про пу шта да свог чи та о ца под-
се ћа ка ко пе сник жи ви у јед ном за да ном, кон крет ном вре ме ну – окру жен 
жи вим љу ди ма и опи пљи вим пред ме ти ма, же дан чул не пер цеп ци је (а спо-
со бан да та кву пер цеп ци ју тран сму ти ра у но ву, пе снич ку су шти ну). То важи 
ка ко за ве ће це ли не о ко ји ма је би ло ре чи, та ко и за дру ге по је ди нач не пе сме. 
У не ки ма од њих се из ра зи та ли рич ност осла ња на при сно обра ћа ње; по ет ска 
не га ци ја до би ја го то во суб вер зив ни тон... То је вр ста ле по те ко ја оза ра ва, на 
при мер, ис по ве сну пе сму Рај, или на не што друк чи ји на чин, епи сто лар ну 
оп ти ми стич ну еле ги ју Глас у вр ту, (јед ну од мо жда нај леп ших Бер нзо вих 
пе са ма).

Ре кли су да је Бернз пе сник са ши ро ким ди ја па зо ном из ра жај них мо-
гућ но сти; би ло ко ју од њих да ко ри сти, он се ис ка зу је и као пе сник бо га тог, 
раз бо ко ре ног, а исто вре ме но ди сци пли но ва ног је зи ка. Тај и та кав је зик је сте 
у функ ци ји јед ног мо дер ног пе снич ког ис ка за, ко ји ме ђу тим не же ли да се 
од рек не ор ган ских ве за са тра ди ци јом – ка ко у ужем, та ко и у нај ши рем 
сми слу.

Мо жда ни је по треб но на гла ша ва ти да та кав пе снич ки је зик пред ста вља 
пра ви иза зов за пре во ди о ца; чи ни мо то ипак, јер не мо же мо за о би ћи чи ње-
ни цу да је и у овом слу ча ју пре во ди лац, Бог да на Га ли ца Бо бић (ко ја се на 
овом под руч ју већ по твр ди ла), том иза зо ву од го во ри ла на у сва ком по гле ду 
до сто јан на чин.
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КА ПИ ТА ЛАН ПО ДУ ХВАТ У СРП СКОЈ ФОЛ КЛО РИ СТИ ЦИ

(Иван Сте па но вич Ја стре бов. Оби ча ји и пе сме Ср ба у Тур ској: у При зре ну,  
Пе ћи, Мо ра ви и Де бру“. Пре вод: Ве сна Сми ља нић Ран ге лов. При ре ђи ва чи и  
пи сци по го во ра: Бо шко Су вај џић и Ва лен ти на Пи ту лић. Слу жбе ни гла сник:  

Бе о град, 2020)

Го то во је не ве ро ват на чи ње ни ца да је јед но од ка пи тал них фол кло ри стич ких 
де ла из пе ра јед ног стран ца, ру ског кон зу ла у При зре ну, Ива на Сте па но ви ћа Ја-
стре бо ва (1839‒1894), Оби ча ји и пе сме Ср ба у Тур ској, мо жда нај ве ћи са ку пљач ки 
по ду хват у 19. ве ку ‒ по сле Ву ко вих зна ме ни тих збир ки, че ка ло пу них 135 го ди на 
на пре вод и об ја вљи ва ње на срп ском је зи ку (Санкт-Пе тер бург, 1886, дру го до пу-
ње но из да ње, 1889. ко је је по слу жи ло за овај пре вод). На 626 стра ни ца ве ли ког 
фор ма та, пред ста вље но је мно штво већ не ста лих оби ча ја, об ред не прак се и пе са-
ма ко је су те оби ча је пра ти ле, за бе ле же них од срп ског на ро да на про сто ру та ко 
суд бин ски ва жног (на ро чи то у на ше да не!), као што је Ко со во и Ме то хи ја. Дру гим 
ре чи ма, ово де ло је ви ше од сто ле ћа оста ло на шој јав но сти не до вољ но по зна то, тек 
де ли мич но ко ри шће но у фол кло ри стич ким ис тра жи ва њи ма, а ми мо ма ги страл них 
то ко ва из у ча ва ња укуп ног спр ског усме ног ко руп са, зна чај но про ши ру ју ћи и про-
ду бљу ју ћи ње го ву ма пу.

Ве ру јем да је ор га ни за ци ја ве ле леп ног на уч ног ску па фол кло ри ста пре че ти ри 
го ди на у При зре ну (2017), ка да је и је дан те мат ски блок био по све ћен овом ве ли ком 
ру ском ди пло ма ти и кул тур ном пре га о цу (осни ва чу При зрен ске бо го сло ви је), који 
је мно го за ду жио Ср бе не са мо При зре на и Ко сме та, не го уоп ште срп ску кул ту ру, 
са мо убр зао и де фи ни сао ову иде ју у ве ли ки из да вач ки по ду хват удру же них из-
да ва ча: Слу жбе ног гла сни ка и Удру же ња фол кло ри ста Ср би је из Бе о гра да, као и 
Ма ти це срп ске из Но вог Са да. Сем ове књи ге, Иван Сте па но вич Ја стре бов за ду жио 
је срп ски на род још не ким, исто та ко во лу ми но зним и не за о би ла зним књи га ма из 
на ше исто ри је, фол кло ра и пу то пи са, ко је су та ко ђе не дав но об но вље не (као већ 
ра ри тет на из да ња): Ста ра Ср би ја и Ал ба ни ја: за бе ле шке с пу то ва ња (из 1904, но-
во из да ње, 2019) и По да ци за исто ри ју срп ске цр кве (1879. но во из да ње, 2020). Сва 
ова де ла Ја стре бо ва кра си јед на во лу ми но зност, из у зет на си сте ма тич ност, по тан-
кост и ми ну ци о зност у за па жа њу и опи си ва њу пр во ра зред них кул тур но-исто риј-
ских и пу то пи сних чи ње ни ца, та ко да оста је мо за ди вље ни ши ри ном и ду би ном 
ње го вих уви да и опи са у свим на ве де ним де ли ма.

Оби ча ји и пе сме Ср ба у Тур ској је књи га, чи ја вред ност и зна чај по ста ју тим 
ве ће, јер се исто ри ја не ми ло срд но (по ко зна ко ји пут) по и гра ва са овим тра гич ним 
про сто ром срп ског би ти са ња. За чи та о ца 21. ве ка, фол кло ри стич ки за писи и опи си 
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оби ча ја у овој књи зи са да по ста ју го то во је ди ни траг и до ку мент срп ског би ти са ња, 
кон крет но, у При зре ну и Пе ћи као и око ли ни, а за бе ле же ни пре ви ше од јед ног ве ка, 
из че га се мо же ви де ти ка ква је дра го це на, ви ше ве ков на пра во слав но-сло вен ска 
кул ту ра збри са на за хва љу ју ћи тре ну тим агре сив ном ге о по ли тич ком стра те ги ја ма, 
а на ште ту срп ског на ро да. Пре све га исто ри чар и ди пло ма та, не се бич но се за лажу-
ћи за за шти ту срп ског на ро да на Ко сме ту, Ја стре бов ову сво ју књи гу за о кру жу ју 
Пи сми ма Ср ба у Тур ској, од но сно пр во ра зред ним до ку мен тар ним при ло зи ма, који 
пред ста вља ју не са мо спо ме ник је зи ку, ка ко он ка же „још од до ба срп ских кра ље-
ва“, већ и при ка зом не под но шљи вих усло ва оп сто ја ва ња у Ото ман ској им пе ри ји 
кра јем 19. ве ка, где су Ср би пер ма нент но би ли из ло же ни зу лу му Ар ба на са (Ал ба-
на ца, од но сно Шип та ра).

Ра де ћи слич но пре ма Ву ко вом прин ци пу, И. С. Ја стре бов је свој оби ман фол-
кло ри стич ки те рен ски рад, и за пи се на род них пе са ма, пра тио и за пи си вао пре ма 
об ре ди ма / оби ча ји ма, од но сно кон тек сту, уз ко је су се пе сме Ср ба са Ко со ва и 
Ме то хи је пе ва ле. Та ко у књи зи сре ће мо ве ли ка по гла вља гру пи са на око од ре ђе ног 
об ре да, ко ја за по чи њу Кр сним име ном (или Сла ва, Све ти или Дан Све то га). Ја стре-
бов вр ло де таљ но и сли ко ви то опи су је сам оби чај (Ко лач, Ко љи во, Све ће, Та мјан, 
је леј и ви но, Се че ње ко ла ча, Пре сла ва), а уз ње га и пе сме ко је је чуо ‒ да би овај, 
по ње му, нај ве ћи и ори ги нал ни об ред са чу ван са мо код Ср ба, као сво је вр стан увод, 
био на ста вљен об ре ди ма и оби ча ји ма та ко ђе про пра ћен уз ка рак те ри стич не лир ске 
пе сме ко је се пе ва ју тим по во дом: Ко ле да, Бад њи дан и пр ви дан Бо жи ћа, Ма ли 
Бо жић или Ва си ли ца, Бо го ја вље ње, Дан Св. Јо ва на Кр сти те ља, Си ро пу сна не де ља 
(По кла де). Про лећ ни ци клус пра ћен је кроз Ве ли ки пост, а уз ње га су за бе ле же не 
бо га те и број не об ред не пе сме: Ла за ри це, Стра сна не де ља, Вас крс, Ђу р ђев дан, Је ре-
ми јин дан (1. мај), Пре по ло вље ње, До до ле, Ви дов дан (15. ју на). За тим, ту су обичаји 
и пе сме у вре ме же тве, док цен трал но по гла вље ове књи ге сва ка ко пред ста вља ју 
свад бе ни оби ча ји и то де таљ но опи са ни ка ко у град ској, та ко и у се о ској сре ди ни, са 
по себ но на сло вље ним по гла вљи ма: Свад бе ни оби ча ји и пе сме у При зре ну, у Пе ћи, 
Свад ба по се ли ма При зрен ског и Пећ ког окру га, Свад ба у Мо ра ви, Свад бе ни оби-
ча ји у Де бру. Нај зад, ту су Оби ча ји при ли ком ро ђе ња де те та и По греб ни оби ча ји 
(без за пи са пе са ма) док књи гу за вр ша ва ју ма ле го вор не умо тво ри не, за го нет ке и 
из ре ке из При зрен ског, Пећ ког, Ко сов ског, Скоп ског и Те тов ског окру га (укуп но 
275 при ме ра). 

Дру гим ре чи ма, јед на од нај о бим ни јих лир ских збир ки (по сле Ву ко ве књи ге 
„жен ских пје са ма“) Ја стре бо ва у 19. ве ку, на ста ја ла је та ко ђе, по пут Ву ка, у из вор-
ном кон тек сту из во ђе ња (об ре да и оби ча ја) уз ко је су пе ва не за бе ле же не лир ске 
пе сме. Ме ђу тим, за јед ну ве ли ку гру пу пе са ма ко је су се пе ва ле у раз ли чи тим при-
ли ка ма (а че сто су то и жан ров ски раз ли чи те пе сме, од лир ских до ба ла да и еп ске 
по е зи је), Ја стре бов је упо тре био вр ло функ цо на лан на зив Сва ки да шње пе сме, ко је 
се на ла зе, да кле, „ра су те“ и пе ва ју уз раз ли чи те оби ча је, дуж чи та ве књи ге. Иа ко 
сво је за пи се ни је ну ме ри сао, збир ка И. С. Ја стре бо ва са др жи (по на шем ра чу ну) 
563 за пи са (340 са Ко со ва и Ме то хи је, и 223 из те тов ског и де бар ског кра ја, тј. за-
пад не Ма ке до ни је), а зна чај но је при су ство и „ду гих“ пе са ма: 47 ба ла да и еп ских 
пе сама. За пи се од ли ку ју три је зич ка об ли ка из го во ра: ко сов ско-ре сав ски го во ри, 
стан дард на што кав ска ека ви ца, и ма ке дон ски, ко је је Ја стре бов вер но бе ле жио, тј. 
она ко ка ко је чуо да се пе ва ју све ове пе сме.

Кор пус лир ских пе са ма, сем што са др жи зна тан сте пен ар ха ич них мо ти ва, 
ори ги нал ност и са мо свој ност у об ра ди, те ра зно вр сну ме три ку, пред ста вља и вре-
дан до при нос об ред но-оби чај ној ли ри ци на срп ском је зи ку уоп ште. У овим пе сма-
ма су са чу ва ни древ ни мит ски обра сци, ко ји се жу у сло вен ски па га ни зам, ов де 
по себ но очу ва ни у све жем ста њу. Ту су по себ но дра го це не пе сме „од ко ле де“, за тим 
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бо жић не, пе сме на ра ни лу, на ро чи то рас ко шан ци клус „ла за ри ца“, у ко ји ма до ми-
ни ра по се бан култ биљ ке бо си љак (Има мај ка бо си љак. / Не је мај ки бо си љак, / Но 
је мај ци де тен це. / По ви ја га, раз ви ја / У сви ле не пе ле не, / У сре бр ну ко лев ку / Обр ни 
се Ла за ре, ој Ла за ре! (128), а у овој збир ци су као по себ на гру па уо че не „би љар ске 
пе сме“ пе ва не уо чи Ђур ђев да на са при пе вом Би ља ро (198‒206), о че му је из у зет но 
на дах ну то пи са ла Ха ти џа Кр ње вић1, ко је има ју по себ ну, ма гиј ску функ ци ју, бли-
ску ба ја ли ца ма (Мно ге да ре да спре миш / Се дам де сет и се дам / Осам де сет и осам 
/ Де ве де сет и де вет / Два де ве ра у сре бро / Мла до же ња у не дра..102). Ту су и пе сме 
о ра ду (по себ но о же тви: Ви ле про ле то ше, Мар ка про не со ше, Мар ка ве за но га... 254), 
као и ми то ло шке (о ви ли „пу дар ки њи“ или мо тив град ње гра да са узи ђи ва њем 
људ ске жр тве (Гра да гра ди ла Са мо ви ла, 163), све до мит ског кон тек ста: Змај за љу
би, Ла за ре, три де вој ки...132, или: Злат ни му се ро го ви / На ро го ви пир го ви, / На 
пир го ви тор њо ви, / На тор њо ви млад ју нак, / Не ве ста го до гле да / Од ша ре ни раз
бо ји.... 134). Из два ја ју се и Ђур ђев ске пе сме, са оби ча јем „об ред ног љу ља на“ на Ђур-
ђев дан у При зре ну. Ово об ред но љу ља не кроз за бе ле же не пе сме са др жи и древ ни 
при пев Ле љо, што не дво сми сле но го во ри о њи хо вој ве ли кој пра сло вен ској (пред-
хри шћан ској) ста ри ни: Чи ја ћер ка на ни шља ку? Ле љо! / Ма те ри на и оче ва! Ле љо! 
(217), за тим До до ле (ко је уз опис оби ча ја има ју и дра го цен за пис, бр. 244), или пе сме 
ко је се пе ва ју кад „на и ђе облак“: Бе ла су бо то, гра до ва се стро! (262), док по себ ну 
па жњу иза зи ва ју и пе сме за бе ле же не на Ви дов дан, са пе смом очи глед но об ред но-
-ма гиј ског ка рак те ра: Ива ни ца лан се ја ла / Иде Ви де да га ви ди..., са свим об ред ним 
рад ња ма око ла на (247), али и са очи глед ним исто риј ским ко но та ци ја ма и се ћа њем 
на тур ско роп ство: Па ша гра био у мрак де вој ку / Па је про не се кроз тур ско се ло, / 
Кроз тур ско се ло, кроз До бр ча не / Зур ле му сви ру, го че ви би ју, / Да се не чу је што 
мо ма пла че (250). Вре дан је и слој хри шћан ских пе са ма (о тре пе тљи ци, све тој Тро-
ји ци, 318), пе сме ко је пра те кр сто но ше, као и здра ви ца, ан то ло гиј ских ква ли те та 
и ни је слу чај но што је нај ве ћи про у ча ва лац овог збор ни ка, Вла ди мир Бо ван, број не 
пе сме из збир ке Ја стре бо ва унео у сво је зна ме ни те ан то ло ги је (На род на књи жев ност 
Ко со ва и Ме то хи је):

Ви со ка је ла до не ба
Пу шти ла гра не до зе мље,
На гра ни ли сти зе ле ни,
На ли сте цве ће цр ве но,
Што су им ли сте зе ле ни,
То су ми књи ге цр кве не,
Што им је цве ће цр ве но,
То ми је са бор у цр кву (59).

У пе сма ма ко је се пе ва ју на Вас крс, за бе ле же ни су сти хо ви и да нас пе ва не пе-
сме са Ко со ва: Да нас је да нак Ве лик дан, / Да нас се же ни Алајбег, / По звао се стру 
на ра дост, /Не мо же се стра да до ђе, / Му шко је че до у ру ке, / Те шка је ку ћа на 
гла ви... (142). Или: Ој го ро, го ро зе ле на! / У го ри др во ви со ко, / На др ву ли сја ши ро ки, 
/ На ли стом цве ће цр ве но, / На цве ће пчел ке по па ле.../ То је сте цр ква Гра чан ка, / 
Све то су књи ге по по ве, / То је сте при чес у цр кви, / А што су пчел ке по па ле, / Све то 
су љу ди у цр кви. (148). Ме ђу мно ги ма из два ја се и та ко ђе ан то ло гиј ска Ра сла ја бу ка сред 
Ца ри гра да (309). Дра го це не су и три де чи је пе сме, ина че рет ко бе ле же не у срп ској 
на род ној ли ри ци, као и ша љи ве сва тов ске па ро ди је (пре не та на свет жи во ти ња, 374).

1 Ха ти џа Кр ње вић, При лог про у ча ва њу ко сов ске ли ри ке, Књи жев на исто ри ја, ХХII, 
1990, бр. 83‒84, стр. 3–30.
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Свад бе ни оби ча ји и пе сме у При зре ну и Пе ћи, мо жда пред ста вља ју ов де и 
нај ра ско шни је опи са ни оби чај у на шој ет но гра фи ји, са оби љем за пи са ви со ке умет-
нич ке вред но сти. Ја стре бов вр ло па жљи во пра ти и до де та ља опи су је свад бе не 
оби ча је ме ђу срп ским ста нов ни штвом (у град ским сре ди на ма по пут При зре на и 
Пе ћи), али и у се о ској (у Ко сов ском По мо ра вљу), да ју ћи низ зна чај них ет но граф ских 
по је ди но сти, ко ји би са свим си гур но не ста ли из на род ног пам ће ња, да ни су оста ли 
опи са ни у овој књи зи. Уз за пи се оби ча ја, по опро ба ном ме то ду, Ја стре бов доноси 
и низ из у зет них за пи са лир ских пе са ма, ко је пра те свад бе ни об ред: од оби ча ја 
про сид бе, ко ји са др жи опис: пр сте но ва ња, пре да је ма ра ме „с бе ле гом“, од но сно 
„бо шча лу ка“ за мла до же њу, и по врат ка про си ла ца са срећ ним ве сти ма. Уз ове оби-
ча је за бе ле же ни су и не ки од древ них при ме ра сва тов ске ли ри ке, по пут пе сме (390) 
Пе тар про си у кра ља де вој ку, са нео бич ним мо ти вом, у ко ме ста ро ма три јар хал но 
бо жан ство не до зво ља ва да кћи оде од ку ће; за тим, из два ја се и за пис о над ме та њу 
му шког и жен ског прин ци па (392, „кад се пре ђе праг“), као и љу бав на ро ман са 
Сто јан ми про си Ли ља ну (393), све до ва ри јан те ши ро ко по зна те (Мај ка Ма ру кроз 
три го ре зва ла). При пре ме за свад бу (а то под ра зу ме ва из ра ду ве ли ког бро ја по кло-
на, одев них пред ме та из у зет ног ква ли те та) пра те та ко ђе при год не пе сме са мо ти вом 
ве за на ђер ђе фу у љу бав ној ко но та ци ји (вар. о Јо ви там бур џи ји, 395) и сл.

Сам опис свад бе, пред ста вља нај ра ско шни је по гла вље ове књи ге: кроз на во-
ђе ње ни за ве ро ва ња и оби ча ја, у стро го де тер ми ни са ном по рет ку и уло га ма за све 
уче сни ке свад бе ног ве се ља, од но сно, сва тов ске по вор ке. И у овом кон тек сту Ја стре-
бов до но си низ из у зет них, пе ва них сва то ских пе са ма (Облак се ви је, џа нум, ју нак 
се же њет, Сву ноћ се де ла, џа нум, до бра де вој ка). Кроз де та љан опис оде ће мла до-
же ње и мла де, пра ти се сва ки тре ну так свад бе ног об ре да, ко ји по чи ње „пре за ла ска 
сун ца“ и тра је „до ве чер ње слу жбе у су бо ту“. Овом при ли ком, то ком ноћ ног ве се-
ља, Ја стре бов за пи су је низ сва тов ских ба ла да, са мо ти ви ма: пре ру ше на де вој ка 
(401), ла жна де во јач ка кле тва, ерот ски су срет у ба шти, ва ри јан те о ис ку ша ва њу 
мом ка или ле по ти „љу бе Да мја но ве“, док та ко ђе, ве о ма ин те ре сант не при ме ре пред-
ста вља ју и ва ри јан те о ис ку ша ва њу мај ке, же не, љу бе, кроз ла жни по зив у по моћ 
(Сто јан цви ли у пла ни ни, гај ле но, / Ује ла га љу та гу ја...), као и мо тив Ње ма ки ње Ма ре 
(426 – ов де Ка та), што је ве о ма ста ри, ми то ло шки мо тив у бал кан ском усме ном 
пе ва њу. Тре ну так одва ја ња не ве сте од до ма пред ста вљен је из ван ред ним при ме ром 
(428) и по зи вом де вој ци / не ве сти да се вра ти у род ни дом. Де та љан опис не ве тин-
ске но шње, као и фри зу ре пред ста вља је дан од нај у пе ча тљи ви јих опи са при зрен ске 
свад бе у овом одељ ку. За њим сле ди опис оде ће мла до же ње уз (и да нас) пе ва ну 
пе сму на Ко сме ту: Биљ биљ по је на ру жи ци / Ви ше зо ра је! / Диг се Јо во, диг’ се 
зла то / Ку пи сва то ве... (433). И оста ле лир ске за пи се кра се, по пра ви лу, из у зет ни 
епи те ти, ме та фо ре ко ји ма су укра ше ни „го спо да сва то ви“: Да по зла тим све кро ве 
дво ро ве, / И све кр ви ску те да по зла тим, / И де ве ру но же да по зла тим / И је тр ве 
злат не ша ка клу ке, / И з’ови це злат не бе лен зу ке... (436). Јед ну од дра го це них ва ри-
ја на та пред ста вља и ми то ло шка пе сма о ви ли ко ја „зи да град“ (439), за бе ле же на и 
код Ву ка, али ов де у знат но рас ко шни јој об ра ди: Бе ла ви ла град гра ди ла / Ни на не бу, 
ни на зе мљи/ Но на гра ни од обла ка / Де ми со кол гње здо ви је, / Гње здо ви је, ле по 
по је, / И ту су ми до три вра та: Јед на вра та гол од зла та, / Дру га вра та од ду ка та, 
/ Тре ћа вра та од би се ра, / Ту ми мај ка ра дост чи ни, Ра дост чи ни, си на же ни / У 
дво ри ма злат ни сто ли / У сто ли ма сви сва то ви..., за тим Два бун бу ла (442), мо тив 
за ва де два мом ка за де вој ку, об ред на здра ви ца упу ће на мла дој, у тре нут ку ка да се 
сва то ви при бли жа ва ју мла ди ној ку ћи (444) и с њом по ла зе на вен ча ње (Стам бол
ска се вра та отво ри ше / Уље го ше ки ће ни сва то ви / Да из ве ду стам бол ску де вој ку..., 
450). Де таљ но опи су ју ћи и сту па ње мла де пре ко пра га мла до же њи не ку ће, Ја стре бов 
та ко ђе до но си низ ка рак те ри стич них пе са ма (Де спот чи ни два ра до ста ми ла / Си на 
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же ни, ми лу ћер ку да ва... 455), „Што је ле по под ноћ по гле да ти“ (457, мо тив „зла ћа-
не тр пе зе“, ва ри јан та по зна та и на Вој ној кра ји ни) и сл.

На исти на чин опи са ни су и свад бе ни оби ча ји у Пе ћи, с тим што су за ову 
при ли ку ис так ну те са мо спе ци фич но сти по че му се оби чај ов де раз ли ку је од опи-
са ног у При зре ну, са на по ме ном са мог Ја стре бо ва: „Хри шћа ни у Пе ћи сма тра ју се 
нај по бо жни јим на ро дом у це лој Ста рој Ср би ји.“ (413). И ов де је дат низ (но вих) 
сва тов ских пе са ма, ан то ло гиј ских ква ли те та, од ко јих су не ке пе сме ва ри јан те 
по зна те и на Вој ној кра ји ни: о ло ву два бра та и по де ли пле на (де вој ке „под пр сте-
ном“, од но сно „зла то ко са Ма ра“ на Кра ји ни), о из не ве ра ва њу по бра ти ма, али и са свим 
ори ги нал не: „Раз ду ха ше са базор ски ве тро ви / На се џа ду диљ бер Ја на про ше на / 
И уз Ја ну мор ади фе ја сту ци.. (464), све до тре нут ка во ђе ња не ве сте у цр кву, уз ка-
рак те ри стич ну пе сму (и на пев): Биљ биљ по је уз ру жи цу / Са ба зо ра је / Устај Јо во, 
устај зла то / Куп’ про си о це!... (470). Јен ђе (же не) пе ва ју на ула ску у мла ди ну ку ћу: 
Нек улег не ви сок ђу ве и ги ја / На гла ву му пе ро па у но во / Ми ла га је се стра за ки ти ла... 
475). Ту је и ва ри јан та о Дој чин Пе тру, по зна тој пе сми из Ву ко ве збир ке, као и ди-
ја лог де вој ке и со ко ла (481). На кон вен ча ња, у од ре ђе но вре ме, по се та не ве сти не 
род би не мла ден ци ма на зи ва се „по хо да ри“, ка да се пе ва ју та ко ђе од ре ђе не пе сме 
(не ке су и ва ри јан те и на Кра ји ни, по пут Со ко ле ти ви ше Са ра је ва, Ве се ли се кућ ни 
до ма ћи не (и да нас пе ва на) као и: Ај ти пи ле, биљ биљ пи ле / Не пој ра но на чар да ку, 
/ Не бу ди ми го спо да ра..., као и ва ри јан та о де вој ци ко ја за па ли град сво јим оком (487).

Ја стре бов је опи сао свад бу и по се ли ма При зрен ског и Пећ ког окру га, на во-
де ћи да се ови оби ча ји раз ли ку ју од тзв. град ске свад бе. И ов де је за бе ле жио низ 
пе са ма ко је се пе ва ју од ре ђе ним по во дом (...Уле зе сун це у ку ћу / Огре ја ку ћу све кро
ву...), у ко ји ма се на ла зе по не кад и дру ге мо тив ске и жан ров ске вр сте (хри шћан ске, 
сва тов ске ба ла де итд.), и где та ко ђе уо ча ва мо ан то ло гиј ске при ме ре: Сун це до ђе, а 
зве зда гу не ма. / Пи тај те сун це, де оста де зве зда? / А сун це им ти во од го ва ра. / 
„Зве зда ми је од ро да го ле мог, / Па не мо же од ро да да с’ одво ји“ (507). 

До да так овим ет но граф ским опи си ма свад бе и пе сма ма ко је је пра те, пред-
ста вља и оде љак Свад ба у Мо ра ви (Гњи лан ски округ) са ни зом пе са ма ко је се са мо 
у ди ја лек ту раз ли ку ју, а реч је ва ри јан та ма (Не дај ме, ма ле, не дај ме, / Па де ми 
ма гла на гла ву / Не бој се, ћер ко, не бој се! /То ти је ве нац на гла ви... 521), као и у 
за пад ној Ма ке до ни ји (Де бру), где Ја стре бов до но си и јед ну ори ги нал ну ба ла ду (о 
де во јач кој кле тви, 526), као и ба ла ду о све том Ни ко ли, те ва ри јан ту о угра ђи ва ња 
људ ске жр тве у град, са де таљ ним опи си ма ма гиј ског деј ства цве ћа на свад бе ни 
об ред, об ред но ис пи ја ње и пре да ја ча ше ви на и сл.

Код оби ча ја при ли ком ро ђе ња де те та, Ја стре бов до но си вр ло ин те ре сант ну 
ва ри јан ту по зна ту на Вој ној кра ји ни: о „не ја ком Де ја ну“ ко јем мај ка у ко лев ци про-
ро ку је да ће да по вра ти цар ство ко је је не ка да из гу бље но, што се на до ве зу је на хри-
шћан ски мо тив „зла ћа не тр пе зе“ у там ни ци (621 – обе ба ла де ве о ма пе ва не и на 
Вој ној кра ји ни, што мо же од ра жа ва ти траг се о ба срп ског ста нов ни штва са Ко со ва 
у Ли ку и да ље на се ве ро и сток). Уз оби чај „пр вог ши ша ња“ Ја стре бов до но си крат-
ку пе сми цу, укуп но по след њу у овом збор ни ку: По ле те ло си во, бе ло го луп че / Па 
до ле те ло ку му на ко ле но / Мо ли ку ма да му ски не па у не. Сем ви со ких естет ских 
вред но сти, пе снич ког је зи ка, мно штва мо ти ва, ста ро сло вен ског и ми то ло шког 
кул тур ног кон тек ста, при ме тан је и јак ори јен тал ни ути цај, али ма њи не го што би 
се на том под руч ју оче ки ва ло. Очи глед но чвр сто је згро тра ди ци о ног на чи на живо-
та срп ског град ског и се о ског ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји, ве ко ви ма је и 
ве о ма упе ча тљи во са чу ва ло свој сло вен ски, пра во слав ни хри шћан ски еле мент, 
на ро чи то у је зи ку (али знат но ма ње у му зи ци и на пе ви ма).

Ба ла де као жа нр иза зи ва ју по себ ну па жњу у овом збор ни ку и мо гу се по дели-
ти на ау тох то не и оне са ин те р на ци о нал ним мо ти ви ма, да кле, са ши рег бал кан ског 
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про сто ра. Та ко у пр ву гру пу до ла зе ба ла де о Ја ни и ње на два бра та ја ни ча ра, о 
же нид би Ђор ђа из Тр го ви шта „Вла хи њом“, за тим ори ги нал на ба ла да о Ја ни ко ја 
ку пу је „два бра та“ (156), као и ан то ло гиј ска о Тур ској ро би њи у Ни ко по љу (165). 
Из два ја се и лир ско-еп ска пе сма Ја на би ље бра ла, мо ри, у Пи ринпла ни на (167), пе сма 
о Не ма њић ким за ду жби на ма (370), о дан ку у кр ви (371), мо тив ин це ста (172 и 197), 
са ори ги нал ним ми то ло шким еле мен ти ма, где се де вој ка пре тва ра у зми ју да ка зни 
по бра ти ма за об љу бу, тур ска от ми ца (Сми ље бра ла у го ри де вој ка 177), за тим мо тив 
де вој ке за тво ре на у ку лу од ка ме на (271). Сем ових, ве о ма су за ни мљи ве ба ла де са 
ши рег про сто ра срп ског усме ног пе ва ња, по пут не же ље ног про сца, или Змај Ог ња
но вић и ње го ва су пру га (мо тив од ла ска де вој ке на во ду где је че ка не же ље ни про сац, 
54), али и оне, оп ште по зна те из Ву ка по пут ва ри јан те „бог ни ком ду жан не оста је“, 
или Бо лен Дој чин и Ара пин (44), Ду ка Стан ко вић у ма на сти ру Хи лан да ру, мо тив 
ве ли ки гре шник (308), ви ше ва ри ја на та о де ли ји-де вој ци (184), или ве о ма за ни мљи-
ва ба ла да (исто риј ско се ћа ње!) о от ми ци дво је цар ске де це у Бу ди му, ко је мај ка у 
су сре ту на кон де вет го ди на не пре по зна је (315), мо тив смр зну те не ве сте (363), 
сва тов ска ба ла да о тра гич ном пре ла ску сва то ва пре ко во де (383), хри шћан ска ба-
ла да о све ти те љи ма и „по шљед њем вре ме ну“ (369), нај зад и јед на еп ска пе сма о 
ца ру Су леј ма ну и оп ко ља ва њу Бе ча (384).

По се бан круг „ду гих“ пе са ма пред ста вља ју еп ске пе сме о Мар ку Кра ље ви ћу, 
нај че шће ва ри јан те по зна тих пе са ма о овом нај ве ћем срп ском еп ском ју на ку, по-
пу лар ном, да кле и на Ко сме ту. Та ко Ја стре бов бе ле жи ва ри јан ти по зна тих пе са ма: 
Мар ко Кра ље вић и Фи лип Ма џа рин, Мар ко и Ко рун ара ми ја (од но сно, ва ри јан та 
пе сме Мар ко Кра ље вић и Му са Ке се џи ја), за тим Мар ко и Ду ка дин че, Мар ко Кра
ље вић осло ба ђа ро бље, (92) , Мар ко и три син џи ра ро бља (222), као и ва ри јан ту 
пе сме Мар ко Кра ље вић и ви ла (317), за тим, М. Кра ље вић и мај ка (ко ја га за кли ње 
да не но си оруж је на Ве лиг ден, 372), Кра ље вић Мар ко и Ара пин (375), М. Кра ље вић 
и мо тив вен ча ње у не зна њу, М. Кра ље вић и краљ Ми ха ил По лу шки (377), Кра ље вић 
Мар ко и Ма рин ко (од но сно брат му, Ан дри јаш), Мар ко Кра ље вић у там ни ци (382). 
Од оста лих еп ских пе са ма на Ко со ву и Ме то хи ји се пе ва ла и ва ри јан та о Ма лом 
Ра до ји ци (373), По по вић Иван и Ко рун ара ми ја (за пра во да ле ка ва ри јан та о Стра хи-
ни ћу ба ну из ЕР), Вој во да Мом чи ло и же на му и краљ Ву ка шин (50), пе сма о ца ру 
Ду ша ну (314), о де спо ту Сте фа ну, као и еп ска пе сма о Но ва ко вић Гру ји (368), све 
до ро ман се, од но сно ва ри јан те пе сме Хај ке Атла ги ћа и Јо ва на бе ћа ра. 

Дру ги круг са чи ња ва ју лир ске пе сме и ба ла де као ва ри јан те не ких мо ти ва 
за бе ле же них код Ву ка, али и ши ром Бал ка на, све до срп ског на ро да Вој не кра ји не, 
где су на ро чи то ин те ре сант не ва ри јан те пе са ма (Сан Бу дим ске кра љи це, ва ри јан та 
Са нак сни ла ца ри ца Ми ли ца за бе ле же на у ви ше ва ри ја на та у За пад ној Сла во ни ји), 
Три де сет дру го ва и де вој ка Да ни ца (ко ја им од го ва ра, да не мо же „сви ма би ти љу ба“, 
та ко ђе ве о ма по пу лар на на Кра ји ни), од ло мак ба ла де Де вер и сна ши ца, (48), Се стре 
пра ве се би бра та (55), мо тив „са ре за ног пер ја“ (72 и 310) од но сно, ла жне мом ко ве 
кле тве, же нид бе ов ча ра и ту ге јаг ње та за њим, мо тив хај ду ко ве љу бе, са мо до па-
да ње де во јач ко (Не ве сти ца коњ’ во ди ла, 219, по зна та и у Ер лан ген ском ру ко пи су), 
као и при сут на фор му ла (од Ко со ва до Ли ке): Дај ми, Бо же, очи со ко ло ве / Дај ми, 
Бо же, кри ла ла бу до ва, / Да пре ле тим у Ко со во рав но, / Да ја пад нем у Ми ло ша ор дију 
/ Да из бе рем за се бе ју на ка... (69), мо тив спа хи је и со ко ла (149 ‒ на Кра ји ни: „око ван 
мо мак на га ли ји“), мо тив две дру ге (ис ку ство у бра ку, по зна та та ко ђе још у ЕР), 
мо тив „ћер ка ме ња оца на вој сци“ (183), Ка мен мо сте не ни шај се /227), ва ри јан та 
о „три го спо је“ (име на си но ва: „вру ће сун це, сјај на ме се чи на, мут на обла чи на“, 
261), или мо тив „же тву же ла ли је па дје вој ка“ (над му дри ва ње жен ског и му шког 
прин ци па ‒ чо ба на, 263), од ла зак Мар ги те де вој ке по во ду (265), а на ро чи то је ин-
те ре сант на ва ри јан та ба ла де „раз би је на“ у ре дак ме тар – че тве рац, са мо ти вом 
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ис ку ша ва ња љу бе, се стре и мај ке (на Кра ји ни по зна та и као ба ла да Мар ко Кра ље вић 
и зми ја ше сто пер ка, 268), као и Мар ко ко ња по ји (277), два бул бу ла сву ноћ пре по-
ја ше (280), мо тив стар-млад, мо тив вен ча ни у не зна њу (298 – на Кра ји ни, Ра до ји ца), 
пе сма „у пе так се раз бо ље ло ђа че“ (де во јач ка кле тва), уце на ви ле да би из ле чи ла 
му жа (308) или не бе ски сва то ви (313) пе ва ни, да кле од Ко со ва па све до крај њег 
се ве ро за па да би ти са ња срп ског на ро да, а то је дуж бив ше Вој не гра ни це, што све-
до чи о ши ри ни срп ских се о ба, али и је дин стве ног усме ног на ци о нал ног кор пу са.

Као што је на ве де но, Ја стре бов је дру гом из да њу до дао и 275 за го нет ки и изре-
ка из При зрен ског, Пећ ког, Ко сов ског, Скоп ског и Те тов ског окру га. Као да ле ко-
ви ди ди пло ма та, у истом из да њу при ло жио је и пи сма-до ку мен та Ср ба у Тур ској 
кон зу ла, ка ко би чи та лац, ка ко сам ка же, уви део ‒ до ка квог сте пе на се раз ви јао 
је зик: од срп ских кра ље ва по ор то гра фи ји и кон струк ци ји ре чи, па до кра ја 19. 
ве ка, што је он са чу вао. Сем по го во ром при ре ђи ва ча (В. Пи ту лић и Б. Су вај џић), 
ово из да ње је снаб де ве но реч ни ком, ин дек сом име на и ме ста ко ја се спо ми њу у 
књи зи, као и ме сти ма где су пе сме за пи са не.

Ма ло је ре ћи да је Ја стре бов за ду жио срп ску кул ту ру, об ја вив ши пре 130 го-
ди на ово ка пи тал но из да ње, до са да не пре ва зи ђе но по оби му, си сте ма тич но сти и 
пе дант но сти за бе ле же ног и пред ста вље ног фол клор ног ма те ри ја ла Ср ба са под руч-
ја Ко со ва и Ме то хи је (као и де ла за пад не Ма ке до ни је). Шта ви ше, ње го вим ра дом, 
по кри вен је је дан од нај ста ри јих, нај а у тет нтич ни јих аре а ла срп ске тра ди ци о нал не 
кул ту ре и фол кло ра, ко ји ни је об у хва ћен Ву ко вим ра дом, али је, за хва љу ју ћи упра во 
Ја стре бо ву, у бли ском исто риј ском тре нут ку бла го вре ме но са чу ва но ово усме но 
бла го у свом зе ни ту, за бе ле же но у зад њи час. За хва љу ју ћи упра во ова квим пре га-
о ци ма мо же мо ре ћи да смо са овим из да њем и на по чет ку 21. ве ка до би ли не до ста-
ју ћи и је дин стве ну ма пу срп ског усме ног пе ва ња на свим ва жни јим ре ги ја ма Бал-
ка на, где год су Ср би жи ве ли. Иа ко фол кло ри стич ки рад Ја стре бо ва ни је имао 
пра во вре ме ну ре цеп ци ју у срп ској на у ци и кул ту ри, ко ја је омо гу ће на тек овим 
пре во дом у пу ној ме ри, да кле, са за ка шње њем од јед ног сто ле ћа (иа ко су ње го ве 
пе сме кон сул то ва не за Ин декс мо ти ва Бал кан ских Сло ве на Бра ни сла ва Кр сти ћа, 
а пе сме увр ште не у по је ди не ан то ло ги је од Вла да на Не ди ћа до Вла ди ми ра Бо ва на), 
ово из да ње по пу ни ће јед ну вид ну пра зни ну, у фол кло ри стич ким ис тра жи ва њи ма 
мла дих на ра шта ја ко ји до ла зе. У тре нут ку и тур бу лент ним вре ме ни ма ко ја го то во 
да се ни су про ме ни ла од вре ме на ње го вог ра да на са ку пља њу срп ских на род них 
умо то во ри на на Ко со ву и Ме то хи ји све до да на шњих да на, ово ње го во де ло по ста-
је је дин стве ни и тра јан спо ме ник срп ског би ти са ња на Ко со ву и Ме то хи ји, али и 
до каз о ви со кој тра ди ци о нал ној кул ту ри ко ја је вла да ла, упр кос ви ше ве ков ној 
ото ман ској вла сти, у град ским сре ди на ма на се ље ним Ср би ма пред крај 19. ве ка, а 
где их на по чет ку 21. ве ка ‒ пред ал бан ском ин ва зи јом и уз по моћ стра них си ла, 
је дан век ка сни је го то во да ви ше и не ма. Мо жда је сто га, ова књи га Ива на Сте па-
но ви ча Ја стре бо ва ипак иза шла у пра ви час, да би смо се на дах ну ти са чу ва ном 
ле по том и енер ги јом срп ских хри шћан ских и свад бе них оби ча ја и пе са ма пе ва них 
уз њих, об но ви ли у по не кад по су ста лој те жњи да за у век са чу ва мо ове све те про-
сто ре и гра до ве на Ко со ву и Ме то хи ји, где је срп ски на род жи вео ви ше од јед ног 
ми ле ни ју ма.

Др Сла ви ца О. Га ро ња Ра до ва нац
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
sga ro nja@g mail.com 
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НАД ЛИР СКИМ УСМЕ НИМ ПЕ СНИ ШТВОМ КРА ЈИ НЕ

(Сла ви ца Га ро ња Ра до ва нац. Ан то ло ги ја срп ске лир ске на род не по е зи је Кра ји не. 
Но ви Сад: За ви чај но удру же ње „Са ва Мр каљ“, 2020, 445 стр.)

На два де сет пе ту го ди шњи цу ег зо ду са срп ског на ро да из Ре пу бли ке Срп ске 
Кра ји не и Хр ват ске, као пи са ни спо ме ник јед ног за по ста вље ног сег мен та срп ске 
кул тур не ба шти не, об ја вље на је књи га Сла ви це Га ро ње Ра до ва нац Ан то ло ги ја 
срп ске лир ске на род не по е зи је Кра ји не у из да њу За ви чај ног дру штва „Са ва Мр каљ“ 
из Но вог Са да.

На кон што је 1987. при ре ди ла На род не пе сме Сла вон ске гра ни це, 2000. го ди-
не Ан то ло ги ју срп ске на род не лир скоеп ске по е зи је Вој не кра ји не, а 2008. об ја ви ла 
сво ју док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом Срп ско усме но по ет ско на сле ђе Вој не 
кра ји не у за пи си ма 18, 19. и 20. ве ка, ау тор ка се још јед ном вра ћа усме ној по е зи ји 
Кра ји не, да ју ћи овог пу та „зла тан пре сек јед ног ве ли ког усме ног на сле ђа“, ка ко 
ис ти че у пред го во ру за Ан то ло ги ју. На слов пред го во ра – Та мо где „пје сма пје сму 
до зи ва“ по е тич на је фор му ла ци ја јед ног ва жног про сто ра књи жев но-кул тур не про-
шло сти – а то је под руч је Ли ке, Ба ни је, Кор ду на, За пад не до Ис точ не Сла во ни је, 
ода кле је при ку пљен кор пус за ову им по зант ну ан то ло ги ју. Осим то га, пред го вор 
је оп се жна и зна чај на сту ди ја ко ја сво јим са др жа јем пра ти струк ту ру Ан то ло ги је, 
кроз жан ров ски пре глед на род них лир ских вр ста. У Пред го во ру се про во ди пре-
глед те мат ско-мо тив ског ком плек са пе са ма уне тих у Ан то ло ги ју, ко ји по твр ђу ју 
да је ау тор ка из вр стан по зна ва лац обим ног фол клор ног фон да Вој не кра ји не. 

Из бор пе са ма у Ан то ло ги ји срп ске лир ске на род не по е зи је Кра ји не, цр пљен 
из кор пу са штам па них и ру ко пи сних збир ки на род них пе са ма Кра ји не, вр шен је 
по естет ском кри те ри ју му, али са све шћу о ва жно сти пред ста вља ња ти пич ног 
ре пер то а ра, од но сно нај фре квент ни јих мо ти ва на тлу Вој не кра ји не. Та кав из бор 
пру жа увид у спе ци фич но сти овог усме ног про сто ра, али омо гу ћа ва и да се ре пер-
то ар усме ног на сле ђа Вој не кра ји не из ове ан то ло ги је по сма тра као ре пре зен та-
тив ни узо рак, те под врг не и ком па ра тив ном из у ча ва њу у од но су на дру ге ре јо не 
срп ског усме ног ства ра ла штва.

Пред го вор до но си и ди ја хро ниј ски пре глед до са да шњег са ку пљач ког ра да 
на тлу Вој не кра ји не, пра ве ћи ис цр пан по пис свих збир ки, од Ђор ђа Рај ко ви ћа, 
пре ко Ни ко ле Бе го ви ћа, Ми ла на Об ра до ви ћа и Си ме Ми ле у сни ћа, до по чет ка 20. 
ве ка, као и ма ло по зна те ру ко пи се из Ар хи ва СА НУ, по ка зу ју ћи кон ти ну и тет ка ко 
у фол кло ри стич ким ис тра жи ва њи ма на овом про сто ру, та ко и кон ти ну и тет у на-
род ном ства ра ла штву.1

1 Ва жно је по ме ну ти још је дан до при нос ау тор ке из у ча ва њу на род ног ства ра ла штва Кра-
ји не, а то су при ре ђе на из да ња нај ва жни јих са ку пља ча усме них тво ре ви на са про сто ра Сла во-
ни је, Ли ке, Ба ни је и дру гих про сто ра зна чај них за срп ско кул тур но на сле ђе: Ми лан Об ра до вић, 
Срп ске на род не пје сме из За пад не Сла во ни је (1995), Срп ске на род не пје сме из око ли не Па кра ца 
и По же ге у за пи си ма Си ме Д. Ми ле у сни ћа (1998), Ни ко ла Бе го вић, Срп ске на род не пје сме из 
Ли ке и Ба ни је (фо то тип ско из да ње 2001), Ђор ђе Рај ко вић, Срп ске на род не пе сме из Сла во није 
(1869, фо то тип ско из да ње 2003), Спи ри дон Јо вић, Ет но граф ска сли ка Сла вон ске вој не гра ни це 
(1835, ре принт 2004), Вла ди мир Kрасић, Успо ме не из Гор ње крајине 1882. (2011).



799

Им пре сив на већ сво јим оби мом, са 400 пе са ма из у зет не вред но сти, Ан то ло
ги ја је по де ље на пре ма жан ров ском кри те ри ју му са по е тич ним на сло ви ма (сти хо-
ви ма пре у зе тим из пе са ма): Град гра ди ле б̓ је ле ви ле (ми то ло шке пе сме), Пу то ва ла 
Ог ње на Ма ри ја (хри шћан ске), Заспʼо Ви де у ли ва ди (об ред не), Жи то же ла ље по та 
дје вој ка (Пе сме о ра ду), Нек̓  до не се са ко са ма сун це, у ње дри ма ме ке ме се чи не 
(сва тов ске), Ни на, бу ба, ма ло га го лу ба (Успа ван ке и де чи је бро ја ли це), Ви ја ло се 
пе ро па у но во (љу бав не), За ва ди се ор ле и со ко ле (по ро дич не), Си ноћ Јо ви бʼје ла 
књи га до ђе (вој нич ке – гра ни чар ске), Сва ди ла се ба ба и дје вој ка (ша љи ве) и до да-
ци ма: скра ће ни це, из во ри, ли те ра ту ра и бе ле шке о при ре ђи ва чу.

Ве о ма функ ци о нал но ре ше ње, уме сто реч ни ка ар ха и за ма, ди ја лек ти за ма и 
ма ње по зна тих ре чи, је су об ја шње ња и на по ме не у фу сно ти уз сва ку ма ње по зна ту 
реч. По зи ци о ни ра на ис под сва ке пе сме, та ква ре ше ња умно го ме олак ша ва ју чи та-
ње и мла ђим чи та о ци ма, као и сви ма они ма ко ји ни су упо зна ти са ста ри јим лек сич-
ким фон дом ових кра је ва. Уз то, на ве де ни из во ри ис под сва ке пе сме та ко ђе су ве о ма 
ин фор ма тив на под ло га, осо би то за ис тра жи ва че, а спи сак свих из во ра и ко ри шће не 
ли те ра ту ре по ста вља се и на сам крај ан то ло ги је, из ли ста ва ју ћи 16 об ја вље них и 
8 ру ко пи сних збир ки.

Ан то ло ги ју отва ра ју ми то ло шке пе сме по древ ном мо ти ву хим но граф ског 
по ре кла „ви ла зи да град“, ка ко је то ела бо ри рао Ми о драг Па вло вић у сво јој ин тер-
пре та ци ји ми то ло шких пе са ма2. Спе ци фич на ва ри јан та у Ан то ло ги ји, са при пе вом 
Ла до!, не са мо да по твр ђу је бо жан ски ста тус ви ле у ста рој сло вен ској тра ди ци ји 
већ по ка зу је ду би ну ко лек тив ног на род ног пам ће ња у овим кра је ви ма. Ва ри ра ње 
овог мо ти ва кроз Ан то ло ги ју ни јан си ра и све ци ви ли за циј ске про ме не, та ко да ви ла 
ни је са мо су пер и ор на гра ди те љи ца, већ се ја вља и у ан та го ни стич ком од но су спрам 
му шких пред став ни ка на зе мљи, где се по ка зу је пре до ми на ци ја па три јар хал но-
хри шћан ског прин ци па, те и ра ци о нал ног прин ци па над ира ци о нал ним, мит ским 
и ми стич ним сло је ви ма на род не све сти, ис ка за ним у ви ли ним по ну да ма ју на ку: 
„И го во ри бан Се ку ла: / Не бу да ли, б ј̓е ла ви ло! / Док је ме ни Бо га мо га, / ро ди ће ми 
љу ба си на; / док је ме ни бра та мо га, / би ћу ју нак у дру жи ни; / док је ме ни де сне ру ке, 
/ мо ћи ће ми са бља сје ћи!“ (стр. 38). Тим ре до сле дом ло ги чан по ста је и низ ва ри-
ја на та у ко ји ма се ви ла ја вља као љу бов ца или као ис ку ша ва лац му шка ра ца, у су-
пар ни штву са де вој ком или не ве стом. Вр ло се по ка зу ју ин те ре сант ним и ва жним 
две ва ри јан те пе сме о угра ђи ва њу људ ске жр тве у град. Пе сма по зна та из Ву ко ве 
збир ке Град гра ди ла бʼје ла ви ла као Ца ри град пред ста вља ста ри мит ски ре ликт 
су ко ба жен ског и му шког прин ци па, те ви ле као де мон ске фи гу ре ко ја град гра ди 
од ју нач ких ко сти ју. Ва ри јан те у Ан то ло ги ји пред ста вља ју из ве сну ра ци о на ли за ци-
ју у сме ру ко ји са ви ле ски да де струк тив ни аспект јер је на ред ба да се град гра ди 
од ју нач ких ко сти ју при пи са на ца ру. Низ ва ри ја на та о де вој ци ко ју мај ка про ку не 
да је ви ле од не су нео до љи во под се ћа ју на део об ре да пре ла за, од но сно је дан аспект 
иници ја ци је, с об зи ром на то да се углав ном ви ле ја вља ју ка да де вој ка до ра сте за 
уда ју. Том за кључ ку до при но се и усло ви ко је ви ла по ста вља пред де вој ку, а она их 
сво јом му дро шћу и сна ла жљи во шћу успе шно свр ша ва и по том се уда је: „Ој, ђе вој ко, 
ти се не уда ла, / Док не видʼла три на не бу сун ца, / Док не чу ла ка ко ри ба пје ва, / 
Док не ро ди ја вор ја бу ка ма / Жу та вр ба гро жђем би је ли јем“ (стр. 46). 

Уз мит ску при ро ду ви ла, не ко ли ко пе са ма от кри ва и њи хо ва ста ни шта и по-
ве за ност са аква тич ким еле мен том: из вор, је зе ро, бу нар, али и по твр ђу ју ње но при-
су ство у шум ским пре де ли ма, го спо да ре ње го ром, пла ни ном или др ве ћем ко је се 
сма тра „осом све та“ (axis mun di), по пут је ле.

2 Па вло вић, Ми о драг, Ан то ло ги ја лир ске на род не по е зи је, Књи жев не но ви не, Бе о град, 
1989, стр. 205.
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Осим ви ла, усме но пам ће ње Кра ји не раз от кри ва и мит ске ди мен зи је не бе ских 
те ла, по пут Сун ца и Ме се ца, у нај до ми нант ни јем мо тив ском ком плек су пу то ва ња 
и свад бе не бе ских те ла, што је за бе ле же но и код Ву ка у пе сма ма „осо би то ми то-
ло ги че ским“, али са јед ном зна чај ном цр том ко ју за па жа мо у Ан то ло ги ји – со ци-
јал но-ху ма ни стич кој, јер Сун це нај че шће сво ју уло гу оства ру је за рад си ро тих и 
не ја ких. Лир ски па ра ле ли зам, као не из о став ни ком по зи ци о ни и стил ски прин цип 
на род не пе сме, оства ру је се и у од ре ђе ном бро ју пе са ма кроз мо тив над ме та ња 
Сун ца и де вој ке, где се де вој ци опра шта „хи брис“, пре ко ра че ње људ ске ме ре ле-
по те, јер јој је Бог на ме нио „сре ћу“.

На сло је ност хри шћан ским окви ри ма ни је из о ста ла ни у овим ми то ло шким 
пе сма ма, с об зи ром на то да се као сва то ви ја вља ју хри шћан ски све ци, а је ди ни 
Бог је ипак вр хов на фи гу ра. Свад бе, игре и над и гра ва ња не бе ских те ла и по ја ва 
по ка зу ју ши рок спек тар уло га ко је сва ко од њих мо же по не ти у на род ној има ги на-
ци ји, па са мим тим по твр ђу је те зу Ми о дра га Па вло ви ћа да сло вен ска ми то ло ги ја 
ни је стро го ди јад ни си стем, вр ло че сто за пра во и до ми нант но три јад ни3, а чак и 
отво ре ни си стем.

По след ње пе сме, ко је не ма ју та ко из ра жен ми то ло шки ка рак тер, сва ка ко по-
се ду ју из ве сне сим бо ле што рас кри љу ју не слу ће не ми сте ри је прет хри шћан ске 
про шло сти, ко је су сво јом ду хов ном сна гом и зна ча јем до спе ле до нас у свом за-
ма гље ном зна че њу, али са јед на ко сна жним учин ком на би ће. Ти су мит ски сим-
бо ли злат на пар та, сим бол де во ја штва, на кит ве зан за об ред но игра ње у пе сми, и 
ку па-ка па, за ко ју Сла ви ца Га ро ња да је на по ме ну да је по сре ди не ка вр ста „̓ не бе ске 
ка пеʼ ко ја чу ва древ но се ћа ње на бо жан ство у ли ку ју на ка, ко ју кра си ̓ тро је пер јеʼ“ 
(стр. 71). 

Нај зад, по след ње две пе сме у окви ру ми то ло шких пред ста вља ју ва ри јан те 
мо ти ва из је де ног ов ча ра, ко ји је за о ку пљао ис тра жи вач ку па жњу мно гих фол кло-
ри ста и про у ча ва ла ца ми то ло ги је. Ва ри ја ци је при иден ти фи ко ва њу мит ских би ћа 
– ви ле или ве шти це – не ре ме те ста бил ну струк ту ру пре по зна ва ња нај бли жих жен-
ских срод ни ка у њи ма (мај ке, се стре, љу бе – у овим ва ри јан та ма) што ва де ср це 
ју на ку.

Хри шћан ске пе сме под на зи вом Пу то ва ла Ог ње на Ма ри ја от кри ва ју јед ну 
спе ци фич ну „на род ну ре ли ги о зност“, ко ју је уо чио и Раст ко Пе тро вић у есе ју На
род на реч и ге ни је хри шћан ства, а ко ја под ра зу ме ва „чи сту и све жу па сто рал ну 
ле ген ду“4. Би ло да је по сре ди лов, чу ва ње ова ца, ора ње, же тва, вез, пле те ње и 
сва ки дру ги тра ди ци о нал ни об лик ра да, он је мо рао би ти обе ле жен ре ли ги о зним 
жи го ви ма, од но сно хри шћан ском на у ком схва ће ном на осо бит ар ха ич ки на чин. 
Оту да се у Ан то ло ги ји на ла зи ве ли ки број при ме ра у ко ји ма се ка жња ва рад на 
ве ли ке пра зни ке, а до ми нант но ме сто за у зи ма ју тзв. ог ње ни све ци, по пут Ог ње не 
Ма ри је, Све тог Пан те ли је (Пан те леј мо на), Све тог Или је итд. У ре ги стру за бра ње-
них по сло ва на ве ли ки пра зник је ди но де вој ке оста ју по ште ђе не, ко је спре ма ју 
да ро ве за вен ча ње (стр. 83). Те шка са гре ше ња, ве ли ка те ма срп ске на род не по е зи-
је, за у зи ма ју зна чај но ме сто и у Ан то ло ги ји. По ет ски из вр сно об ли ко ва но у ви ду 
ди ја ло га цр не зе мље и ве дрог не ба, ка жња ва ње зе маљ ских гре хо ва кул ми ни ра 
ре пер то а ром нај те жих пре сту па ко ја су Бо гу не ми ла, им пли цит но кон сти ту и шу ћи 
јед ну осо бе ну на род ну ети ку. На и ме, све оне ре ли гиј ске те ме ко је су из ра зи то 
оку пи ра ле на род ну ми сао и сто га про на шле свој по ет ски из раз на шле су се у Анто
ло ги ји Сла ви це Га ро ње. Не из о став но је ту и низ пе са ма ко је ски ци ра ју про сто ре 

3 Па вло вић, Ми о драг, Го вор о ни чем, Гра ди на, Ниш, 1987, стр. 36
4 Пе тро вић, Раст ко, На род на реч и ге ни је хри шћан ства, Со ла рис, Но ви Сад, 2008, стр. 74.
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оно стра но сти: Ра сло др во сред ра ја, Све ти Пе тар у рај по ђе, Ни ко ла се на рај на
сло нио, У Да мја на цр ква од та мја на и у ко ји ма се хри шћан ски све ци још јед ном 
по ка зу ју као над зор ни ци људ ске гре хов но сти, ко ји од ре ђу ју пут ду ше на кон смр ти. 
С тим су у ве зи и ва ри јан те пе са ма о бо ле сном ју на ку, од но сно о ве ли ком гре шни ку 
ко ји не мо же пре ми ну ти док се не ис по ве ди. У ка та ло гу гре хо ва, по на род ном виђе-
њу и ка ко све до че ан то ло гиј ски при ме ри, нај те жим се ус по ста вља ку ђе ње де вој ке.

Као лир ска ми ни ја ту ра из еп ске це ли не ко сов ске при че из два ја се фраг мент 
о про роч ком сну ца ри це Ми ли це. От кро вењ ске пред ста ве на не бу ко је се пре по-
зна ју као зна ци „по шљед њих вре ме на“, апо ка лип тич ки мо ме нат у исто ри ји, јед но 
је од нај по у зда ни јих све до чан ста ва о то ме ка ко је је ван ђе о ско де ло уоб ли че но у 
на род ној све сти. 

У хри шћан ске пе сме укла па ју се и „сље пач ке“ упра во јер под се ћа ју на ва жност 
да ри ва ња си ро тих и убо гих, чи ме се обез бе ђу је Бож ја ми лост на овом и спа се ње 
на оном све ту. 

Из ра зи то за ни мљив сег мент су и Ба ја ња, цо пра ња, вра ча ња, бли ске раз бра-
ја ли ца ма, услед свог жи вог рит ма и је зич ке не по сред но сти, пре пу не ма гиј ских 
за ко ни то сти ко је чо ве ка чу ва ју од бо ле сти, уро ка и свих дру гих штет них по ја ва: 
„Чу ди у чу ди, љу ди у љу ди. / Бјежʼте, чу ди, уби ће вас љу ди. / Бјежʼте и оʼла сте: / У 
мор ске ду би не, / У не бе ске ви си не. / Кад по мо ру пи је сак по ку пи ле, / Он да /Де си/ 
на шко ди ле [...]“ (стр. 109).

Заспʼо Ви де за ли ва дом или Об ред не пе сме, оби мом скром не, до но се рас ко шне 
и дра го це не при ме ре пе са ма ка лен дар ског ци клу са, ко је са др же ре лик те древ не 
ре ли ги је и об ред ног син кре ти зма. Ве ли ки је број пе са ма са по ме ном бо га Ви да, 
као рат нич ког бо жан ства, у ко ји ма се мо ти ви раз ви ја ју до лир ско-еп ских раз ме ра 
и сме шта ју у по ро дич ни кон текст. Све уне те об ред не пе сме (ђур ђев ске, спа сов ске, 
кра љич ке, кр сто но шке, ивањ ске, до дол ске, ко ле дар ске и др.) све до че не са мо о то ку 
го ди шњих об ре да већ и о ко лек тив ним осе ћа њи ма и ве ро ва њи ма, као и им пул си-
ма ко ји од ре ђу ју об ред не рад ње – а то је при жељ ки ва ње бла го ста ња, плод но сти, 
из о би ља, по је дин цу и за јед ни ци у це ли ни: „Ми смо Бо га мо ли ли, / Да нам ро ди 
пше ни ца, / И шљи во ва гран чи ца, / И ви но ва ло зи ца, / Го спо ди по ми луј!“ (стр. 134).

Об ред не пе сме се до пу њу ју и ет но граф ским бе ле шка ма о об ре ди ма на про сто-
ру Вој не кра ји не: о кра љич ким по вор ка ма у Те њу, по бра ја ју ћи уло ге ко је се игра ју 
у овом об ред ном до га ђа ју, о ли ти ја ма за осве ће ње жи та у Сла во ни ји, о пле те њу 
ивањ ских вен чи ћа и ри ту а ли ма ве за ним за њих, о Ма шка ра ма или По кла да ма.

Ван ред но ва жним сма тра мо ву чар ске пе сме, ко је при па да ју зим ском ци клу-
су, ко ји ма се за вр ша ва оде љак о об ред ним пе сма ма, с об зи ром на то да их је да нас 
ма ло, а чу ва ју ста ри срп ски оби чај ву ча ре ња са то те ми стич ким ру ди мен ти ма: „До-
ма ћи не, ро де мој! / Ево ву је пред твој двор. / Дај те ву ку со чи це, / Да не ко ље ов чи це. 
/ Дај те ву ку сла ни не, / Да не сла зи с пла ни не, / Дај те ву ку ву ни це, / Да не ко ље 
ју ни це; / Дај те ву ку сва шта до ста / Да не иде пре ко мо ста“ (стр. 142).

Да су не ке пе сме о ра ду за бе ле же не на про сто ру Вој не кра ји не упам ће не из 
ду бо ке, мит ске ста ри не, по твр ђу ју хро мат ски аспек ти ору ђа, те су игле пре ља и ве-
зи ља злат не и сре бр не, јед на ко као и ви но гра дар ско ко ље и жи це или срп же те ла-
ца. Об ред на функ ци ја по је ди них пе са ма о ра ду при ме ћу је се пре све га у ар ха ич ким 
сли ка ма: „Ој, Ду на во, зе ле на ли ва до! / Што си та ко зе ле на по ле гла? / Ка ко не би 
зе ле на по ле гла: си ноћ су ме три ље ње на пре шла / а ју тро ске де вет де во ја ка“ (стр. 
152). На и ме, пе сме ко је су се из во ди ле уз про лећ не и лет ње ра до ве не дво сми сле но 
су би ле ве за не и за жи вот не ци клу се. Пе сме о ра ду по ка зу ју да су рад и при ва тан 
жи вот на ро да у не рас ки ди вом са деј ству, та ко да љу бав на осе ћа ња и ша љи ви тон 
не рет ко до ми ни ра ју пе сма ма о ра ду, би ло да су по сло ви ин ди ви ду ал ног или ко-
лек тив ног ка рак те ра (Жи то же ла ље по та дје вој ка, Ма ри ја не, устај на ора ње, 
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Ва ли ла се ше ни ца бје ли ца и сл.). Над ме та ње и за чи ки ва ње нај че шћи су ис ка зи 
љу ба ви сме ште ни у кон текст тра ди ци о нал ног ра да, би ло да су по сре ди по љо при-
вред ни или за нат ски по сло ви. Јед на од пе са ма на сло вље на опи сно Кад се иде с њи ве 
до но си ди ја лог мла ди ћа и де вој ке и до го ва ра ње са стан ка, а пу да ре ње ви но гра да 
или чу ва ње ова ца у ве ли ком бро ју пе са ма по ка зу је се као из го вор за љу бав ни са-
ста нак. Пе сме о ра ду се та ко из два ја ју вр ло жи во пи сним си ту а ци ја ма ко је су би ле 
сва ко дне ви ца тра ди ци о нал не за јед ни це.

„Нек до не се у ко са ма сун це, у ње дри ма ме ке мје се чи не“ сти хо ви су ко ји се у 
сва тов ским пе сма ма од но се на не ве сту и нај пот пу ни је из ра жа ва ју зна чај фи гу ре 
не ве сте у но вој ку ћи као и оче ки ва ња уку ћа на у мла до же њи ном до му. Сва тов ске 
пе сме се у Ан то ло ги ји ни жу по ре до сле ду свад бе ног об ред ног ком плек са, по чев од 
про сид бе до по ча шни ца у здра вље глав них ча сни ка. Фло рал ни и фа у нал ни мо ти-
ви, као и ани ми стич ко осе ћа ње жи во та, од ре ђу ју нај ве ћи број сва тов ских пе са ма, 
осо би то про сид бе них, у ко ји ма су биљ ке и жи во ти ње са го вор ни ци или по ма га чи 
у про сид бе ном про це су: „Ој Бо ја но, зе ле на ли ва до, / што си та ко зе ле на по ле гла?“, 
„Гни је здо ви ла со ко ти ца / За то гни је здо ни ко не зна / Са мо јед на дје вој чи ца“, „Ше-
та ла се кроз не вен дје вој ка, / Њој се не вен за сук њу ма шао“, „Два бун бу ла сву ноћ 
пре пје ва ше, / Под пен џе ром про ше ној дје вој ци“ итд., али и оних где се не ве ста и 
мла до же ња по ре де са биљ ним или жи во тињ ским вр ста ма, а јед на од нај ле ших 
сти ли зо ва на је као сло вен ска ан ти те за ко ја пред ста вља сва то ве као ждра ло ве: „Ето 
ле ту ждра ло ви! / И међʼ њи ма ждра ли ца!“.

Сви ду шев ни не ми ри и емо тив ни по тре си иза зва ни де во јач ком не из ве сно шћу 
пред но вим жи во том ис ка зу ју се у ди ја ло гу са пред став нци и ма фло ре и фа у не. 
Је дан од нај леп ших при ме ра је сва ка ко пе сма Ше та ла се кроз не вен дје вој ка јер 
ис ка зу је и мо тив ску ђе не де вој ке, ко ји се на ска ли гре хов но сти по ка зу је увек нај-
стра шни јим, па са мим тим и не из мер на не сре ћа ску ђе не де вој ке ис по ве да се не ве ну, 
ко ји у фло ро гра фи ји из ра жа ва ту гу, жа лост и бол.

Ме ђу оста лим сва тов ским пе сма ма по себ ну па жњу при вла чи але го ри ја о же-
нид би „бу нар во де лад не“, где се све во де ску пља ју у сва то ве, док ре ка Са ва до ла-
зи не зва на, при но се ћи да ро ве: „Два зу бу на од су во га зла та, / Дви ма ра ме од зе ле не 
сви ле, / Дви пе ле не ср мом на ве же не!“ (стр. 194). На ве де на але го ри ја нео до љи во 
под се ћа на пе сму из Ер лан ген ског ру ко пи са ‒ Ду нав је се Са вом оже нио, чи ја је 
по ен та дру га чи ји – бли ска ри ту ал ном жр тво ва њу ре ци, али је основ ни мо тив свад-
бе ре ка са ис так ну том ани ми стич ком под ло гом за јед нич ки, а осим то га до ка зу је 
и од ре ђе ност на род ног жи во та на овом тлу то ком ве ли ких ре ка. 

Сва тов ске пе сме, као и у дру гим збир ка ма, опи су ју оку пља ње сва то ва, да ри-
ва ње, са ве то ва ње не ве сте, опи се де во јач ке ле по те. Пе сме о пу то ва њу сва то ва, чији 
би па ра диг мат ски ини ци јал ни оквир мо гао би ти упра во Го ром је зде ки ће ни сва
то ви, отва ра ју по том чи тав низ си ту а ци ја на пу ту од му шке до жен ске ку ће и 
на траг. На пу ту до не ве сте ве ли ки број ва ри ја на та пред ста вља упи та ност сва то ва о 
де вој ци, о ње ној ле по ти и ста су, док у де во јач кој ку ћи не ве ста до би ја са ве те ка ко да 
се „удво ри“ но вим уку ћа ни ма, по на че ли ма тра ди ци о нал не за јед ни це: „Ра но ле зи, 
а ра но уста ни, / Двор по ме сти, а во де до ни је ти, а дје ве ру ки ку по че шља ти, / За ови-
ци ве зак от по че ти, / Све кр ви ци су де пре о пра ти, / Ста ром ба би обу ће отр ти!“ (202). 
Та ко зва не сва тов ске ту жба ли це, опра шта ње де вој ке од ро да, до но се и у овој Анто
ло ги ји сна жан до жи вљај ра стан ка: „Сми ља је мај ци пла ка ла: / Не дај ме, мај ко, да ле-
ко, / Оста ми цв ј̓е ће не ја ко!“ (202), али и у не ким дру гим при ме ри ма – на ду у бо љи 
жи вот: „Вратʼ се на траг, л ј̓е па Ма ро, / Мај ка те зо ве! / Илʼ јој зва ти илʼ не зва ти, / Ја се 
не вра ти! / У мог дра гог љеп ша мај ка, / Негʼ што оста је!“ (204). Из ван ред ни су и при-
ме ри ба ла дич них пе са ма о смр ти не ве сте на пу ту до мла до же њи не ку ће или але го-
риј ског при ка зи ва ња смр ти као свад бе, као бу гар штич ке фор му ле ју нач ке смр ти.
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Успа ван ке, цуп ка ли це, игра ли це и бро ја ли це, по ред сво је из ра же не за штит-
не функ ци је, по ка зу ју и ван ред ну естет ску ве ли чи ну. Успа ван ке уне те у Ан то ло
ги ју ја сно ис ка зу ју сво ју ар хај ску, ба ја лач ку функ ци ју. По прин ци пу ба ја ли ца, урок 
се те ра низ во ду, иза бре га, у да ле ке пре де ле, где не мо же на у ди ти де те ту. Ма гиј ску 
ло ги ку пра те и ме ло диј ски и рит мич ки аспект ко ји се жу до јед не про из вољ но сти 
ре ђа ња сти хо ва и ри ма, као у бро ја ли ци: „Ди на да на, / Во зи ба ба ба на, / На ша ре ни 
ко ли, / На пи са ни во ли“, али по ка зу ју из ван ред ну сло бо ду фол клор не има ги на ци је, 
са деч јом раз и гра но шћу и не спу та но шћу окви ри ма сми са о не ре ле вант но сти.

Ве ро ват но нај ра зно вр сни је те мат ско-мо тив ске струк ту ре, љу бав не пе сме 
на сло вље не сти хом „Ви ја ло се пе ро па у но во“ пред ста вља ју и нај о бим ни ји сег мент 
Ан то ло ги је. Пе сме се ре ђа ју по ста ри ни мо ти ва, по чев од оних ко је се на сла ња ју 
на ми то ло шке и пред ста вља ју лов на зла то ро гог ље ље на а плен по ста је зла то ко са 
Ма ра, те са мо ти вом ре за ња злат не ко се, по том де вој ка ко ја чу ва па у но ве „зв ј̓е здом 
ка пу на пу ла ла, / мје се цом се опа са ла“, као и але го риј ска пред ста ва ље ље на ко ји у 
ди ја ло гу са гор ском ви лом от кри ва сво је љу бав не ја де. Фе у дал ни кон текст – лов, 
при че му је плен нај че шће де вој ка мит ских осо би на, ка рак те ри сти ка је нај ста ри јих 
љу бав них пе са ма. Па ра ле ли зам ље ље на и де во ја ка сва ка ко по ти че од зна че ња фи-
гу ре је ле на у на род ној тра ди ци ји – тј. ње го ве ерот ске сим бо ли ке, при сут не и у 
нај по зна ти јој пе сми на ра ни лу: „Је лен во ду му ћа ше, / а очи ма би стра ше“. Исто 
ва жи и за па у но ве, од но сно њи хо во пер је, из у зет но за сту пљен љу бав ни мо тив Кра-
ји не, ко је је из раз рас ко шне ле по те, сја ја и сла ве, а по ре кло му је „из Ин ђи је зе мље“ 
(240, 241), што је мит ски ло кус par exel lan ce. Оту да у дру гом при ме ру де вој ка тра жи 
од ла ста ви це да је во ди у Ин ђи ју слав ну, „ђе ниј̓  сни је га, ни ти ки ше лад не, / већ 
осви ће ме де на ро си ца“ (242). Ма ни пу ла ци ја па у но вим пер јем у ве ли ком бро ју пе-
са ма очи гле дан је траг ри ту ал ног по сту па ња, осо би то ка да де вој ка „по ку пи пер је 
/ и опле те три зе ле на вʼјен ца“, па пу шта ју ћи ве нац низ Ду нав, из го ва ра ба ја ли цу 
„Пли вај, пли вај, мој зе ле ни вʼјен че! / До пли вај ми до Иви на дво ра“ (246), што је 
по зна та фор му ла и из ђур ђев ских пе са ма, ко је су ево лу и ра ле у љу бав не.

У том кру гу ста ри јих мо ти ва јед на љу бав на пе сма про же та је исто риј ским 
пам ће њем сла ве и фе у дал ног до сто јан ства „срп ског ца ра, сил но га Ду ша на“ (244), 
на чи јем дво ру су цар ске кће ри со ко лу по зла ти ле кри ла и но ге и по ста ви ле кру ну. 
Ини ци јал ни оквир о со ко лу ко ји се сав зла ти и иза зи ва па жњу го спо де већ је уве ден 
у окви ру сва тов ских пе са ма, али се мо тив пре во ди ка љу бав ном зна че њу уди вље-
њем де во ја ка пред по ја вом со ко ла.

У сле де ћем кру гу мо ти ва љу бав ни су сре ти и удва ра ња од ви ја ју се у пре по зна-
тљи вом па сто рал ном ам би јен ту, на ли ва ди, где де вој ка чу ва па у но ве или го ве да, 
на во ди, где по ји ко ње, на план ди шту, код ова ца, усред го ре и сл. Нај че шћи је сва-
ка ко мо тив из гу бље ног пр сте на за ко ји де вој ка оп ту жу је мла ди ћа да га је про на шао, 
што мо же има ти и про сид бе не али и ерот ске алу зи је. 

Ра зно вр сне су и пе сме са мо ти вом га ли је, од сли ке у ко јој де вој ка гра ди гали је 
и да ру је ду жду, ба ну и ца ру, те гра да циј ски до би ја уздар ја, а нај вред ни ји – не же-
ње но мом че – од срп ско га ца ра; по том пе сма у ко јој де вој ка те жи да се усп не на 
бор не би ли ви де ла по мо ру га ли је, ме ђу ко ји ма је и га ли ја ње ног дра гог; ди ја лог 
де вој ке и око ва ног де ли је на га ли ји; љу бав на над ме та ња у шај ки итд. 

Осо бе ни фол клор ни до жи вљај де во јач ке ле по те та ко ђе се из два ја у кру гу 
љу бав них пе са ма. По ред фи зи о но ми је, па жња се обра ћа и на по на ша ње, др жа ње, 
али и на де та ље – вез, на кит и укра се: „Сва се го ра од Ма ре за сја ла! / Од Ма ри них 
ве же них ру ка ва“ (266), „О дје вој ко, ми ље мо је, / Оми ље ми име тво је! [...] Са тво-
је га лʼје па хо да, / Лʼје па хо да и по гле да. / Је ре ду шо крот ко хо диш“, „Тан ка стру ка, 
ви со ка, / Ру са ко са до па са – Ш њо ме би се опа са!“ (268)



У љу бав ној ли ри ци Кра ји не у Ан то ло ги ји по се бан ком плекс чи не мо ти ви не-
срећ не љу ба ви, ко ја се не рет ко за вр ша ва и тра гич но – смр ћу љу бав ни ка. Ме ђу тим, 
по ка зу је се да је сна га љу ба ви то ли ко сна жна да у јед ној пе сми до ла зи до ме та мор-
фо зе љу бав ни ка у леп ти ра и ру ме ну ру жи цу, са је дин стве ним епи ло гом: „Леп тир 
ле ти, па да на ру жи цу: / Ми сле љу ди, леп тир ру жу гри зе, / а не ви де да драг дра гу 
љу би!“ (281). У ре пер то а ру пре пре ка ис ти че се по себ но не сла га ње ро ди те ља, ко је 
се у не ким пе сма ма за вр ша ва и ко мич но – ша љи вом, обр ну том кле твом, ко ја се 
ис по ста вља као бла го слов. Али уз то се ја вља ју и дру ги раз ло зи по пут уда је за 
не дра гог („Во лим с дра гим по го ри хо ди ти, / Негʼ с не дра гим по би је лу дво ру“), 
уда је за ста рог, љу бо мо ре, од ла ска у рат („Че кај, дра га, три го ди не да на, / Док ја ју нак 
са вој ни це до ђем“) итд. 

Увод ним сти хо ви ма пе сме За ва ди се ор ле и со ко ле Сла ви ца Га ро ња на сло вља-
ва круг по ро дич них пе са ма. Као и љу бав на ли ри ка, оне за по чи њу нај ста ри јим, 
мит ским мо ти ви ма, у ко ји ма се по ро дич ни од но си при ка зу ју по сред ством але го-
риј ских сли ка бор бе ор ла и со ко ла око пла ни не, ко ја има на ци о нал не ко но та ци је, 
али не дво сми сле но ис ти че и на род ни иде ал брат ске сло ге и љу ба ви: „Те шко бра цу 
ко ји бра та не ма, / И се стри ци ко ја се стре не ма, / Да ја имам бра та ро ђе но га, / Не 
би ме не ор ли над ви ја ли“ (319). Пред ста ве по ро дич не хар мо ни је и скла да та ко ђе се 
из ра жа ва ју у ар хај ским сли ка ма па у но ва и па у ни ца и дру гих зо о морф них сим бо-
ла: „Око дво ра на о ко ло во да, / На тој во ди сре бр ни мо сто ви, / Туд се ше ће де вет 
па у но ва, / А за њи ма де вет па у ни ца, / А пред њи ма му дра ви дра игра“ (320). Ме-
ђу тим, мно го је ви ше по ро дич них пе са ма са ба ла дич ним при зву ком, чак и из ра-
зи то тра гич ним епи ло гом. Ве ли ки број пе са ма сти ли зо ван је у гра да циј ском ни зу, 
ко ји тре ба да по ка же и до ка же ода ност нај че шће жен ских чла но ва по ро ди це у 
кри зним мо мен ти ма. Ва ри ја ци је су бо га те, те се не где нај ло јал ни јом по ка зу је су-
пру га, ко ја по се же и за зми јом у не дри ма (323), а кат кад и мај ка, жр тву ју ћи за 
си на обе ру ке (324).

Пе сме о две дру га ри це ко је се уда јом ра ста ју на две стра не све та, те јед на дру-
гу по Сун цу по здра вља ју, при че му се јед на обич но хва ли па жњом уку ћа на а дру га 
се жа ли на су ро вост и не ми ло срд ност све кра и све кр ве, док се де вер уо би ча је но 
ста вља на стра ну сна хе, по ка зу ју сву сло је ви тост и дра ма тич ност по ро дич них од-
но са у на род ној про шло сти. Пе сме све до че и о су ро во сти пре те жно жен ских чла-
но ва по ро ди це – све кр ва и за о ва – по че му се ис ти че пе сма о бо ле сној Ђур ђе ви ци, 
ко јој не да ју ни во де ни хле ба у бо ле снич кој по сте љи (335), док се у дру гој ва ри-
јан ти опет де вер је ди ни са жа ли на сна ху. 

Да та кав трет ман сна хе ипак не мо ра би ти пра ви ло, по ка зу је по све су про тан 
од нос – пре пун љу ба ви, не жно сти и бри ге – где уку ћа ни до жи вља ва ју сна ху као 
жар ко Сун це: „Бла го дво ру у ко ме је, / И оно ме за ки ме је!“ (337). 

Пе сме о су пру жнич ким од но си ма уне те у Ан то ло ги ју осли ка ва ју сву те жи ну 
по ло жа ја же не у па три јар хал ној за јед ни ци, са до ми ни ра ју ћим мо ти вом по бле де ле 
љу бе – од но сно же на ко је тр пе на си ље, и мо ти ва ла жних ло ших ве сти, од но сно 
же не ко јој је за бра ње но да по хо ди род, али се она до ми шља то шћу из бо ри да кре не 
у род, на кон че га је на пу ту су сти жу ла жне ло ше ве сти од му жа да су јој си но ви 
на са мр ти.

Дра го це не за са гле да ва ње жен ске со ли дар но сти у за јед ни ци је су пе сме с мо-
ти вом је тр ви це адам ског ко ле на, при че му Па вло ви ца на са мр ти за кли ње је тр ву 
да чу ва ње ну си ро чад, а она по ка зу је мај чин ску бри гу пре ма њи ма. На су прот ној 
су ска ли ва ри јан те о удо ви ци ко ја се пре у да је и оста вља сво ју си ро чад.

Је дан од нај ва жни јих по ро дич них од но са је ве за бра та и се стре. Ко ли ко је 
ва жна са ве то дав на функ ци ја бра та при уда ји по ка зу ју пе сме о две се стре без бра-
ти це, што свог бра та ви ју од сви ле и бо ра, „па га но си пред жар ко су на шце“ – што 
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пред ста вља об ред ну сна гу сун ца. Ва жан је и мо тив се стрин ске кле тве узро ко ва не 
ти ме што ју је брат про дао. И нај ве ћи број пе са ма о од но су бра та и се стре по све ћен 
је ин це сту о зном мо ти ву, што сва ка ко по се ду је сво ју об ред ну функ ци ју, али се у 
ци ви ли за циј ском раз во ју и хри шћан ском на сло ја ва њу мо тив об ли ку је као ве ли ки 
грех ко ји се стра на сто ји да из бег не у стра ху да „би ја ко Бо гу са грʼје ши ли“ (355), а 
у ка сни јој сти ли за ци ји до ин це сту о зног бра ка из ме ђу нај мла ђег Ју го ви ћа и ње го-
ве се стре Ја го ди це до ла зи из не зна ња али са те шким по сле ди ца ма – „Ол та ри се 
са ру ши ше“ и „Ве дро не бо, а гром пу че!“. Еп ске ре ми ни сцен ци је при сут не су и у 
не ким дру гим по ро дич ним лир ским пе сма ма, ко је до не се ин тим не ис по ве сти мај-
ке Је вро си ме, као и Ђур ђе ве Је ри не. Џи до ви на Ме хо на зи ва Мар ка сво јим ко пи ле-
том, али мај ка му се прав да: „Кад сам са њим у љу ба ви би ла, / већ си Мар ко под 
по ја сом био“ (327). Слич но и Је ри на све до чи да се три пут уда ва ла, али да јој цар-
ско бо гат ство и го спод ство не мо же из бри са ти из се ћа ња Ми ло ша, нај си ро ма шни-
јег од све тро ји це: „Три би ца ра за Ми ло ша да ла!“ (339)

Исто риј ска на ци о нал на тра у ма – ре не гат ство – на шло је и сво ју лир ску сти-
ли за ци ју у за вр шним пе сма ма по ро дич ног ци клу са, где се пред ста вља ју и тур ски 
на ме ти и те шко роп ство под Тур ци ма, али и нај те же: да нак у кр ви и исла ми за ци-
ју. Ан то ло гиј ски су сва ка ко сти хо ви из Ли ке и Ба ни је, ко је је за бе ле жио Ни ко ла 
Бе го вић, у ко ји ма се де вој ка из ку ће Бо га ти ћа од у пи ре про ме ни кон фе си је: „Во лим 
сво ју гла ву из гу би ти, / Нег’ пре слав ну вје ру пре вје ри ти! / Ја се мла да не ћу по тур-
чи ти, / Не го хо ћу Српкнња оста ти! / Ни кад’ по ститʼ не ћу ра ма за на / У го ди ни по 
пет на јест да на; / Нитʼ ћу ће рат’ по не бу мје се ца / Ка но рти по гла ви ци зе ца“ (359).

„Си ноћ Јо ви б’је ла књи га до ђе“ сти хо ви су бој нич ких, гра ни чар ских пе са ма, 
ко ји од ра жа ва ју исто риј ско ис ку ство срп ског на ро да на про сто ру Кра ји не, те су у 
том сми слу ау тен тич ни при ка зи ку пље ња срп ске вој ске за од ла зак у рат. За то се 
пам ти и су ро вост фе у да ла ца ко ји, упр кос мај чи ним са ве ти ма, ку пе све си но ве из 
ку ће, те уцве љу ју мај ке, се стре и љу бе. Те жи на одва ја ња вој ни ка од ку ће ове пе сме 
при бли жа ва по ро дич ним. По тре сно ис ку ство жен ских чла но ва по ро ди це ко је пра те 
вој ни ке ис ка зу је се же љом да се бра то вљев лик упи ше у вез на ру ка ви ма: „Оба зри 
се, мој бра те је ди ни, / Да са гле дам цр не очи тво је, / Да по чи њем се би на ру ка ве! / 
Кад ме па не мо га бра та же ља, / По гле да ћу се би на ру ка ве, / Ми ну ће ме мо га бра та 
же ља“ (364), или ди ја ло шки оквир две ју ре ка, ко је су све до ци тог тра гич ног до га-
ђа ја: „Са ва Дри ну на ве се ље зва ла: А̓ј де, Дри но, да се ве се ли мо!’ / Не мо гу ти на 
ве се ље до ћи ‒ / Мај ка спре ма на вој ни цу си на“ (365). У овој жа ло сти, да кле, уче-
ству је сав при род ни око лиш. Уче ству ју и мит ска би ћа, по пут ви ле ко ја у јед ној 
пе сми упо зо ра ва се ло да не да је Сто ја на на вој ску јер се не ће вра ти ти или ће до не-
ти ра не ко је не ма ко да му ви да (367). 

Мо ти ви су по сло же ни пре ма фа за ма ра та, од по зи ва, пре ко ра стан ка, те бо ра вак 
на ра ти шту, че жње за дра гим/дра гом, ла жне ло ше ве сти ко је сти жу и ко нач но – ама-
нет вој ни ка на са мр ти, али и ра дост због по врат ка вој ни ка. Ве ли ки је број пе са ма 
са мо ти вом де ли је де вој ке, од но сно же не ко ја ме ња му жа на вој ни, и то ли ко је 
на о чит вој ник да све де вој ке из ла зе да га ви де.

Ра ста нак мом ка и де вој ке ис ка зу је се нај че шће кроз сти хо ве „Рав но по ље жао 
ми је на те / Ђе мој дра ги мар ши ра ни за те“ (378). Пе сме о ра стан ку су нај че шће 
при каз те шког емо тив ног и пси хо ло шког ста ња де вој ке, али и мом ка, ко ји не ма 
сна ге ни да по гле да ни да се осмех не де вој ци, већ оба ра очи и ста вља ру ку на ср це, 
што она ту ма чи као не вер бал ни из раз бо ла због ра стан ка. Де во јач ка че жња и бри-
га сти ли зу је се у ди ја ло гу са ве тром, пре ко ко јег се рас пи ту је „Је ли гла дан ље ба 
би је ло га? / Је ли же дан ви на ру ме но га? / Је ли же љан по љу би ти дра гу?“ (381) или кроз 
але го риј ску пред ста ву мом ка као бе лог пер ја: „Б ј̓е ло пер је, ку да ми се ви јеш?“ (379). 
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Ве дри на на род ног ду ха, ме ђу тим, при сут на је и ме ђу тра гич ним те ма ма, па 
мо жда чак и нај и стак ну ти ја у бли зи ни смр ти – као сво је вр стан ду хов ни от пор, те 
сто га ис ти че мо при мер па ро диј ског об ли ко ва ња пре стра ше ног ју на ка ко ји се кри је 
иза ко ња, са ша љи вим по ви ком: „Ајој, мо ја мај ко!“, али и са од го во ром ко ји под-
се ћа на па три јар хал но-хри шћан ско усме ра ва ње му шка ра ца: „У бо ју се не спо ми ње 
мај ка, / Већ спо ми ње сво је кр сно име“ (384). Вој нич ки мо рал по ди же се, ме ђу тим, 
при ка зом од ва жних и на о чи тих вој ни ка: „Кад уз ја шу де вет ко ња, / И на кри ве мр-
ке ка пе, / И при па шу брит ке са бље – / Стра о та је по гле да ти“ (388).

Ре вол ти ра ност де во ја ка због ра то ва за ту ђе ин те ре се и по ту ђим зе мља ма 
из ра жа ва ју кле тве европ ских зе ма ља: „Ој, Фран цу ска, го ром из го ри ла! / Мно гу ли 
си мај ку расцвʼје ли ла, / И љу бој ку у свј̓ ет от пре ми ла, / И се стри цу у цр но за ви ла“ 
(394). Ипак, вр ху нац еле гич но сти до но си за вр шна пе сма где се тек оже ње ни Јо во 
ра ста је од дра ге јер „Кра ји на је за вој шти ла“, те му се ни за гроб не зна, а љу ба му 
од ту ге за њим „мла да бо гу ду шу да ла“.

За на слов ша љи вих пе са ма по зајм љу ју се увод ни сти хо ви пе сме „Сва ди ла се 
ба ба и дје вој ка“, на ја вљу ју ћи за на род не ша љи ве пе сме ти пич не ко мич не спо је ве. 
Ме ђу пр вим ша љи вим пе сма ма Ан то ло ги ја до но си већ по знат мо тив из по сле нич-
ких пе са ма о до го во ру ца ри це и ца ра шта ће ро бље ве че ра ти, са осо бе ном ша љи вом 
сти ли за ци јом, при ко јој мла ди ћи, по пра ви лу, нај го ре про ла зе, а нај бо ље де вој ке. 
За ша љи ве пе сме ти пич но обр та ње струк ту ре и па ро ди ра ње озбиљ них са др жа ја 
про на ла зи мо и у Ан то ло ги ји, по чев од па ро ди ра ња свад бе ног чи на – мо ти ви ма-
ле ног му жа и огром не не ве сте – гро теск них и не при ме ре них спо је ва или про ми-
ску и тет не де вој ке, по па ди је, ста ра ца до пре но ше ња свад бе ног об ре да у жи во тињ-
ски свет, са за пре те ним об ред но-ми то ло шким сло је ви ма. Мо тив сме шне уда је или 
же нид бе пре о зна че на је сли ка над ме та ња по ло ва, па при уо би ча је ној ко мич ној 
ин вер зи ји не ве ста ту че му жа, све кра и све кр ву, про жди ре енорм не ко ли чи не хра-
не или се пак по ка зу је ле њом и не до ра слом кућ ним по сло ви ма.

Хва ли са ва де вој ка пред мет је под сме ха у не ко ли ким ша љи вим пе сма ма Ан то
ло ги је, са уста ље ном по ен том у ко јој де вој ка би ва пре ва ре на (нај че шће уда јом за 
стар ца или си ро ма ха) и у рас ко ра ку спрам оно га че му је те жи ла.

Бли ске мо дер ном умет нич ком из ра зу је су пе сме за сно ва не на хи пер бо ли, 
ко је до ап сур да до во де из ве сне си ту а ци је, а че сто су усме ре не ка ко мич ном пред-
ста вља њу си ро ма штва: „Де вет ку ћа јед ну ко зу му зу / Још се фа ле да се до бро 
ʼра не! / Од мли је ка про ти ца ла ри је ка / Од су рут ке, мли ни про ми ља ли / А од си ра 
ку ле са гра ди ли“ (425). На сли чан, па ро диј ски на чин тре ти ра ју се и не при клад не 
„хај дуч ке“ и „ју нач ке“ че те: „Ску пи ла се че та де во ја ка“ или „Че та ма ла, алʼ је по-
у зда на / Два Тур чи на, четʼри Ци га ни на / У Ту ра ка пу шке без кун да ка, / У Ци га на 
тор бе без упр та“ (430).

По се бан ку ри о зи тет пред ста вља за вр шна пе сма Ан то ло ги је, за усме ну по е-
зи ју не у о би ча је ног сти ха и при пе ва „ми ла мо ја“. По чев ши са сло вен ском ан ти те зом 
ко ја от кри ва хро но топ горскoг је зе ра, „гдје се ви ле ку па ју“, пе сма свој глав ни мо тив 
– ис ку ша ва ња ју на ка од стра не ви ле об ли ку је кроз ди ја лог овог жен ског мит ског 
би ћа и стра жа ра са ка ра у ле. Прем да мо тив пре по зна је мо из ми то ло шких лир ско-
-еп ских пе са ма о над ме та њу ви ле и ју на ка5, сво јим из ра зом и емо ци о нал ном сна-
гом пе сма се из ди же из мит ске под ло ге и ука зу је се као су бли ма ци ја ду ха кра ји шке 
на род не ре чи и сен зи би ли те та. Одо ле ва ње ви лин ској ле по ти и за но си ма по ен ти ра 
се уз ди за њем по ро дич них и па три јар хал них прин ци па на нај ви ши ни во: вер на 

5 В. Сла ви ца Га ро ња, Ан то ло ги ја срп ске на род не лир скоеп ске по е зи је Вој не кра ји не, 
Струч на књи га, Бе о град, 2000.
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љу ба и три „со ко ла“ ко ја му је из ро ди ла по ка зу ју се као вр хун ске вред но сти гра-
ни ча ре вог жи во та.

Ан то ло ги ја срп ске лир ске на род не по е зи је Кра ји не Славицe Гароњe Ра до ва нац 
фол кло ри сти ма и на уч но-струч ној јав но сти за си гур но по ста је фун да мен тал но и 
не за о би ла зно шти во у свим бу ду ћим из у ча ва њи ма срп ске усме не ба шти не, ка ко 
као по твр да кон ти ну и те та, про стор ног и вре мен ског, та ко и као ис ко рак и ау тен-
ти чан ма те ри јал са про сто ра Кра ји не. Дру га вред ност Ан то ло ги је ти че се ра да на 
очу ва њу срп ског кул тур ног на сле ђа и не го ва њу кул ту ре се ћа ња, што је ау тор ки на, 
ре кли би смо, це ло жи вот на ми си ја, а ова ан то ло ги ја још јед но у ни зу све до чан ста ва 
о бри зи за кул тур ни и на ци о нал ни иден ти тет. Ко нач но, Ан то ло ги ју пре по ру чу јем 
свим чи та о ци ма ко ји же ле да се упу те у про шлост срп ског на ро да, од нај древ ни јих, 
мит ских сло је ва кул ту ре, ре ли ги је и умет но сти, пре ко исто риј ских по тре са са чу-
ва них у лир ским пе сма ма, до ве ро ва ња, оби ча ја и об ре да ко ји су до пр ли до пред сам 
праг мо дер ног до ба и да упо зна ју је дан зна ча јан део на шег на ци о нал ног би ћа ко ји 
је до ско ра био у ве ли кој ме ри за по ста вљан.

Алек сан дра Д. Ма тић
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу 

Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност

ma tic.alek san dra@yahoo.com

UDC 821.163.41.08-1”19”(049.32)

ОД ЈЕ ЗИ КА СРП СКЕ ПО Е ЗИ ЈЕ ДО СРП СКОГ ПО ЕТ СКОГ ЈЕ ЗИ КА: 
(РАЗ)ОТ КРИ ВА ЊЕ ПО МО ЋУ ИН ТЕ ГРАЛ НО СТИ ЛИ СТИЧ КОГ КЉУ ЧА

(Ми лош Ко ва че вић. По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу.  
Ан дри ћев ин сти тут, Ан дрић град, Ви ше град, 2020, 335 стр.)

Фе но мен по ет ског је зи ка одав но је у фо ку су ис тра жи вач ке па жње Ми ло ша 
Ко ва че ви ћа, па су и ње го вим до са да шњим пу бли ка ци ја ма об у хва ће на сти хов на 
оства ре ња (пе сма, збир ка, ужи или ши ри опус) број них срп ских пе сни ка. По ме ну-
ће мо се дам књи га у ко ји ма је го во рио о два де се так ства ра ла ца: (1) Стил ске фи гу ре 
и књи жев ни текст (1998) – Са ва Мр каљ, Ма ти ја Бећ ко вић, Пе тар II Пе тро вић 
Ње гош, Ни ко ла I Пе тро вић Ње гош; (2) Сти ли сти ка и гра ма ти ка стил ских фи гу ра 
(2000, 2015) – Са ва Мр каљ; (3) Спи си о сти лу и је зи ку (2006) – Не дељ ко Ба бић, 
Алек са Шан тић; (4) Стил ска зра че ња и зна че ња (2011) – Сре тен Вуј ко вић, Ду шан 
Ра до вић, Ла за Ко стић; (5) Лин гво сти ли сти ка књи жев ног тек ста (2012) – Алек са 
Шан тић, Ла за Ко стић, Рај ко Пе тров Но го, Сло бо дан Ра ки тић, Вук Кр ње вић, Зо ран 
Ко стић, Мо мир Вој во дић, Ми ли ца Ба крач, Пе тар Па јић; (6) Срп ски пи сци у озрач ју 
сти ли сти ке (2013): Сло бо дан Ра ки тић; (7) Стил и је зик срп ских пи са ца (2015) – 
Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Бран ко Миљ ко вић, Алек Ву ка ди но вић, Га ври ло Прин-
цип, Ђор ђо Сла до је.

По ме ну тој ли ни ји на уч них ин те ре со ва ња при дру жу је се и Ко ва че ви ће ва нова 
књи га – По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу – об ја вље на 2020. го ди не у из да њу Ан дри ће-
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вог ин сти ту та (Ан дрић град, Ви ше град), у окви ру Би бли о те ке „Зна мен ср би сти ке“.6 
Као и прет ход на сти ли стич ка де ла овог ау то ра, по ме ну та пу бли ка ци ја уче ству је 
у „уста но вље њу по ет ске сти ли сти ке струк тур но-лин гви стич ке ори јен та ци је“ (уп. 
јовановићсимић 2018: 82).

Књи га По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу об у хва та увод но по гла вље (стр. 7–10) 
и три на ест огле да по све ће них по јед ном са вре ме ном срп ском пе сни ку: (1) Ре че-
нич ни ис каз као по ет ска тек сто сти ле ма Пе тра Па ји ћа (стр. 11–34); (2) Сти ли сти ка 
атри бу та у по е зи ји Ми ло са ва Те ши ћа (стр. 35–81); (3) Де ка но ни зо ва ни со не ти Рај-
ка Пе тро ва Но га (стр. 83–98); (4) Пје сме акро сти ха, по но са и љу ба ви Ми ли це Ба крач 
(стр. 99–116); (5) О стил ско-је зич ким до ми нан та ма По сла ни ца с Про кле ти ја Да рин-
ке Је врић (стр. 117–132); (6) Сли ка у пје сми и пје сма у сли ци Пре дра га Ба ја Лу ко-
ви ћа (стр. 133–144); (7) Пје сма Ми ло ва на Ви те зо ви ћа о Прин ци пу и На ста си је ви ћу 
(стр. 145–163); (8) Стил ска ана ли за пје сме И ви дех књи гу Пре дра га Бог да но ви ћа 
Ци ја (стр. 165–186); (9) Пје снич ки утук Мо ми ра Вој во ди ћа на по цр но гор ча ва ње 
срп ског иден ти те та Цр не Го ре (стр. 187–224); (10) Све срп ска пје сма Бла го ја Ба ко-
ви ћа, или: ка ко вра бац пје ва отаџ би ну (стр. 225–239); (11) Стил ско-је зич ке до ми нан-
те у Зо ву те тре ба Љу би во ја Ршу мо ви ћа (стр. 241–270); (12) О фо нич кој по е зи ји 
– на при мје ри ма из по е зи је Ми ро љу ба То до ро ви ћа (стр. 271–294); (13) Ри ма као 
стил ска до ми нан та по е зи је Бо ре Ђор ђе ви ћа (стр. 295–323). У за вр шном де лу књи-
ге на ла зе се Би бли о граф ска за би ље шка (стр. 325–326), Ре ги стар име на (стр. 327–331) 
и по да ци о ау то ру (стр. 333–335).

У увод ном по гла вљу ау тор на во ди прин ци пе при ме ње не у ода би ру кор пу са, 
као и основ не по став ке те о риј ско-ме то до ло шког кон цеп та спро ве де них ис тра жива-
ња. Пре до ча ва да по сто је раз ли ке у оп се гу кор пу са – је дан по ет ски текст, збир ка 
пе са ма и од ре ђе ни ужи/ши ри пе снич ки опус. На кон чи та ња свих огле да у овој пу-
бли ка ци ји за па жа се да сва ки од ова три ти па кор пу сна узор ка до но си соп стве не 
уви де ко ри сне за упо зна ва ње ства ра ла штва кон кре тог пе сни ка, као и за осве тља-
ва ње из ра жај них мо гућ но сти срп ског је зи ка. 

Сту ди је у књи зи По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу (2020) као и у књи зи Стил
ске до ми нан те срп ских про зних пи са ца (2019), до след но су оства ре не у окви ру 
те о риј ско-ме то до ло шког кон цеп та ин те грал не сти ли сти ке. Као што је по зна то из 
ра ни јих Ко ва че ви ће вих сту ди ја,7 ком би но ва њем два ју лин гво сти ли стич ких кри те-
ри ју ма – сти ле ма тич ност (од сту па ње/оне о би ча ва ње на фор мал ном и/или се ман-
тич ком пла ну) и сти ло ге ност (стил ска функ ци о нал ност/ефек тив ност у кон крет ном 

6 По ја ва Ко ва че ви ће вих сти ли стич ких оства ре ња увек је при вла чи ла па жњу на уч не 
јав но сти, о че му све до чи ре цеп ци ја ње го вих књи га (уп. јовановић2006; БаБић2012; росић
2012; николић2013; БаБић2013; Бошковић2013; милановић2013; стојановић2013; шће-
Пановић2013; јовановић2014; миловановић2016; николић2016; живковић2019; николић
2020). Књи га Сти ли сти ка и гра ма ти ка стил ских фи гу ра (1991, 1995, 2000, 2015) ве ро ват но 
је нај ци ти ра ни је Ко ва че ви ће во сти ли стич ко де ло. С дру ге стра не, мо жда је књи га Лин гво
сти ли сти ка књи жев ног тек ста (2012) има ла нај сна жни ји од јек (уп. БаБић 2013; Бошковић 
2013; милановић 2013; стојановић 2013; шћеПановић 2013; живковић 2019).

7 По сту ла те ин те грал не сти ли сти ке ау тор је де таљ ни је об ја снио у ра ни јим сту ди ја ма 
(в. ковачевић 2017; 2019). О ана ли тич ко-ин тер пре та тив ном по тен ци ја лу ин те грал но сти
ли стич ког при сту па по себ но је би ло ре чи по во дом Ко ва че ви ће вих де ла Лин гво сти ли сти
ка књи жев ног тек ста (в. милановић 2013) и Стил ске до ми нан те срп ских про зних пи са ца 
(в. николић 2020). До ме ти овог при сту па мо гу се нај јед но став ни је опи са ти из ра зом ко ји је 
Со ња Ми ло ва но вић (2016) упо тре би ла го во ре ћи о Ко ва че ви ће вој књи зи Стил и је зик срп
ских пи са ца: „стил као свет књи жев ног де ла“.



кон тек сту) – из два ја ју се че ти ри ти па је зич ких је ди ни ца: (1) сти ле ма тич не и не сти-
ло ге не, (2) сти ле ма тич не и сти ло ге не, (3) не сти ле ма тич не и сти ло ге не, (4) не сти-
ле ма тич не и не сти ло ге не. „По сред ством сти ле ма, сти ле ма тич но сти, сти ло ге но сти, 
јед не за пра во на ра ста ју ће све сти од фо но сти ли сти ке и гла сов но сти до тек сто сти-
ли сти ке и тек сто лин гви сти ке, Ко ва че вић ће об у хва ти ти књи жев ност, и то нај опсе-
жни је и нај дра стич ни је у са мом ср цу зна ка, гла са, тек ста“ (Бо шко вић 2013: 80). 

На уч ни при ступ ко ји овај лин гви ста при ме њу је у сти ли стич ким ис тра жи ва-
њи ма сти хов них де ла мо же се опи са ти на сле де ћи на чин:

(а) „[...] стил [се] схва та као ком плек сан фе но мен ко ји об у хва та три бит не 
сфе ре де ло ва ња: је зич ку гра ђу и ње не за ко ни то сти; ре гу ла тив ни си стем по сту па ка 
по мо ћу ко јих се струк ту ра гра ђе са вла ђу је и пре во ди у дру гу струк ту ру, пре о бли-
ку је у умет нич ку чи ње ни цу; као и ства ра лач ке спо соб но сти но си о ца да те енер ги је, 
тј. пи сца“ (јовановић 2014: 758).

(б) „Без об зи ра на то да ли Ко ва че вић у ана ли зи пе сме при ме њу је ме тод ‘ре да-
-по -ре дʼ или про на ла зи чвор на ме ста сти ли стич ког кон тек ста, ње го ве су ана ли зе 
ма хом усме ре не ка раз ја шња ва њу или ос ве тља ва њу не ких до тад не до вољ но уо че-
них аспе ка та од ре ђе ног де ла. За то он ана ли зу увек за по чи ње, а не рет ко то ком ра да 
и на ста вља, де таљ ним вер си фи ка циј ским опи сом, јер су и нај ма ња од сту па ња – 
ка ко по ка зу је на раз ли чи тим при ме ри ма сти хо ва, стро фи и ри ма – кључ на за цело-
куп но зна че ње пе сме (нај че шће су то ме ста где се ‘ло миʼ це ла пе сма)“ (миловановић 
2016: 382–383).

Ау тор је у сво јим ра ни јим сту ди ја ма, по себ но у Лин гво сти ли сти ци књи жев
ног тек ста (2012),8 де фи ни сао кључ не пој мо ве сти ли стич ког пој мов но-тер ми но-
ло шког апа ра та на ко ји се осла ња: 

(1) екви ва лент ност – те мељ ни кри те ри јум ја коб со нов ски схва ће не по ет ске 
функ ци је је зи ка, пред ста вља „струк тур но на че ло по ет ске функ ци је је зи ка“ и „нај-
бит ни ју има нент ну осо би ну сва ког сти ха“;9

(2) до ми нан та – ми ни мал на фре квент на је зич ка је ди ни ца чи је се струк тур но 
устрој ство од ра жа ва у нај ре ле вант ни јим је зич ко-стил ским је ди ни ца ма ко је од ли-
ку ју од ре ђе ни по ет ски текст или пе снич ки опус;

(3) по е ти зам – сти ле ма тич на и сти ло ге на је зич ка је ди ни ца ка рак те ри стич на 
за од ре ђе ног пе сни ка (уп. ковачевић 2012а: 57).

„Sre diš nji pro blem sa vre me ne po e ti ke je ste po jam po et skog je zi ka“ (мајенова 
2009: 49). Пој мо ви је зик по е зи је и по ет ски је зик ни су исто вет ни. По јам је зик по е
зи је ве зу је се за је зик као „сред ство ис по ља ва ња до вр ше не ми сли“, ко је не чи ни 
је дин ство с пред ме том за чи ју се об ра ду упо тре бља ва. С дру ге стра не, под пој мом 
по ет ски је зик под ра зу ме ва се „не по сред ни об лик ко ји на ста је за јед но с пси хич ким 
про це сом“, тј. не по сред на екс пре си ја ког ни тив ног про це са. „Pri tom se ne mi sli nа 
je zik gru pe tek sto va, od re đe ne pre ma ne kom prin ci pu, ko li ko na je zik ko ji pre ko ra ču je 
te gra ni ce i re a li zu je od re đe nu funk ci ju, na i me, po et sku“ (мајенова 2009: 49–50). На 
тек сто ви ма ко ји илу стру ју је зик срп ске по е зи је Ко ва че вић до ла зи до од ли ка срп ског 
по ет ског је зи ка, ис пи ту ју ћи на ко ји на чин се је зич ки ре сур си (фо не ме, про зо де ме, 

8 Књи га Лин гво сти ли сти ка књи жев ног тек ста (2012) са др жи ре ги стар пој мо ва, од 
ко јих се ве ћи на ја вља и у пу бли ка ци ја ма По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу (2020) и Стил ске 
до ми нан те срп ских про зних пи са ца (2019).

9 Уп. Ја коб со но во од ре ђе ње: „по ет ска функ ци ја про јек ту је прин цип екви ва лент но сти 
из осе се лек ци је у осу ком би на ци је“ (ковачевић 2012б: 111). На осно ву та ко схва ће не по ет ске 
функ ци је екви ва лент ност по ста је „кон сти ту тив но на че ло се квен це“ (ковачевић 2013: 287).
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мор фе ме, лек се ме, син так се ме, тек сте ме) оства ру ју у сти ху и пре ма ко јим струк-
тур ним прин ци пи ма се је зич ки зна ци тран сфор ми шу при ли ком пе сни ко вог кре-
и ра ња сти хов не естет ске тво ре ви не. 

Као што је прет ход но по ме ну то, књи га По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу има 
три ти па кор пу сног узор ка (је дан по ет ски текст, збир ка пе са ма, ужи/ши ри пе снич-
ки опус), од ко јих је сва ки до нео од ре ђе не на уч не уви де. 

Огле ди о по је ди нач ним пе сма ма (Ма ту ран ти Ми ло ва на Ви те зо ви ћа; И ви дех 
књи гу Пре дра га Бог да но ви ћа Ци ја) све до че да се умет нич ки то та ли тет по ет ског 
тек ста мо же осве тли ти је ди но при ме ном об је ди ње не лин гво сти ли стич ке и ли те-
рар но сти ли стич ке ана ли зе. Та два ана ли тич ка мо де ла у Ко ва че ви ће вим сту ди ја ма 
од ви ја ју се го то во си мул та но (да кле, не иду сук це сив но). Та ко сло жен ана ли тич ки 
за хват и је сте оче ки ван ако се узме у об зир да се у успе лим умет нич ким де ли ма 
сва ки је зич ко-стил ски по сту пак до жи вља ва као иде ал на фор ма за ре а ли зо ва не/
су ге ри са не сми са о не ни јан се. 

Кад је у пи та њу збир ка пе са ма као ши ра умет нич ка це ли на ко ја има знат но 
бо га ти ји се ман тич ки и сим бо лич ки до мет не го по је ди нач на пе сма, при род но је да 
се па жња ин тен зив ни је по све ти сти ло ге ном аспек ту. Та кав ана ли тич ки при ступ 
по себ но до ла зи до из ра жа ја у Ко ва че ви ће вом раз ма тра њу збир ки Јав из Цр не Го ре 
Ми ли це Ба крач и По сла ни це с Про кле ти ја Да рин ке Је врић, као и по е ме Ка ко вра
бац пе ва Бла го ја Ба ко ви ћа. Сва три оства ре ња има ју ви со ку иден ти тет ску вред ност 
за срп ски на род у са вре ме ним ге о по ли тич ким окол но сти ма, по себ но за очу ва ње 
срп ског иден ти те та из ван ма тич ног про сто ра. 

Ис тра жи ва ња спро ве де на на узор ку ужег/ши рег опу са од ре ђе ног пе сни ка 
омо гу ћа ва ју ис тра жи ва чу да до ђе до оп штих од ли ка срп ског по ет ског је зи ка, као 
и до од ре ђе них оп ште лин гви стич ких за ко ни то сти по ет ског дис кур са. То се по-
себ но за па жа у ис пи ти ва њи ма стро гих пе снич ких фор ми ка кве су акро стих, со нет, 
со нет ни ве нац, фо нич ка пе сма, фо нет. На ве шће мо нај ва жни је на уч не уви де ко је 
до но си књи га По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу. Из два ја се пет ис тра жи ва ња, ко ја 
су спро ве де на на кор пу су по ет ских тек сто ва Пе тра Па ји ћа, Ми ло са ва Те ши ћа, 
Рај ка Пе тро ва Но га, Љу би во ја Ршу мо ви ћа и Ми ро љу ба То до ро ви ћа.

Ин те грал но сти ли стич ка ана ли за пе са ма Пе тра Па ји ћа по ка зу је ка ко пе сник 
ус по ста вља ко ре ла ци ју из ме ђу гра ма тич ког и по ет ског устрој ства пе сме, фор ми-
ра ју ћи тек сто сти ле ме на под ло зи ре че нич ног ис ка за. „Ако се у су од нос ста ве струк-
тур на схе ма гра ма тич ке ре че ни це и пје сма као тек сто сти ле ма, [...] код Па ји ћа пје-
сма као цје ли на [...] не ри јет ко пред ста вља пје снич ко ова пло ће ње јед не ре че нич не 
схе ме, од но сно јед ног струк тур ног мо де ла ре че ни це“ (стр. 31). Тек сто сти лем ска 
струк ту ра пе сме оства ру је се по сред ством струк тур ног мо де ла ре че ни це као гра-
ма тич ке це ли не, а то мо же да бу де: (1) мо дел про сте (мо но пре ди кат ске) ре че ни це, 
(2) мо дел ко ор ди ни ра не кон струк ци је (син таг ме и/или ре че ни це), (3) мо дел за ви сно-
сло же не ре че ни це. Да би се ко му ни ка тив на ре че ни ца тран сфор ми са ла у тек сто-
сти лем као по ет ску је ди ни цу, нео п ход но је да по ет ска функ ци ја је зи ка до ми ни ра 
у ре а ли за ци ји ре че нич ног мо де ла. „Друк чи је ре че но, да би гра ма тич ка ре че ни ца 
до би ла ста тус по ет ске струк ту ре, она се мо ра осло жни ти по ет ском функ ци јом као 
до ми нан том“ (стр. 32).

Ис пи ти ва ње спро ве де но на по ет ском опу су Ми ло са ва Те ши ћа по твр ђу је хи-
по те зу да атру бут мо же да бу де сво је вр стан ин ди ка тор раз ли чи тих ти по ва стил ског 
мар ки ра ња осо бе них за из раз од ре ђе ног пи сца, по себ но у срп ском је зи ку, у ко ме 
атри бут ска функ ци ја за хва та нај ви ше вр ста ре чи. Те ши ће ву по е зи ју од ли ку је шест 
син так сич ко-се ман тич ких вр ста атри бу та, ко је се у кон тек сту ре а ли зу ју у раз ли-
чи тим сти ле ма тич ким ва ри ја ци ја ма и сти ло ге ним функ ци ја ма (је ди но се не ја вља-
ју при ло шки и ин фи ни тив ни атри бут): (1) кон гру ент ни атри бут, (2) не кон гру ент ни 
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атри бут, (3) атри бу тив, (4) хи фен ски атри бу тив, (5) апо зи тив, (6) пре ди кат ски апо-
зи тив (стр. 77–79).

Ис тра жи ва ње со не та Рај ка Пе тро ва Но га омо гу ћи ло је да се до ђе до пре ци зног 
уви да о до при но су овог пе сни ка со нет ном об ли ку пе снич ког из ра за. Со нет ни ка-
нон од ре ђу ју че ти ри кри те ри ју ма, рас по ре ђе на пре ма сле де ћој хи је рар хи ји: (1) број 
сти хо ва, (2) рас по ред сти хо ва у стро фе, (3) рас по ред стро фа, (3) рас по ред ри ма у 
стро фа ма и у це лој пе сми, (4) ду жи на сти ха (стр. 84). „Од ка нон ских осо би на у 
свим је Но го вим со не ти ма ис по што ва на са мо она да је со нет 14-сти шна пје сма, с 
тим да сва ка Но го ва 14-сти шна пје сма ни је со нет“ (стр. 87). Ко ва че вић ука зу је на то 
да је Но го тво рац два ју ти по ва де ка но ни зо ва ног со не та, зна чај них и за срп ску пое-
зи ју и за „со не то ло ги ју“ уоп ште – „по лу зр цал ни со нет“ и „со нет-кр сто но сац“, ко ји 
ни су за бе ле же ни у до са да шњим ан то ло ги ја ма, као ни у те о риј ским рас пра ва ма о 
со нет ним фор ма ма (стр. 97).

У ерот ско-са ти рич ном де лу Зов те тре ба Љу би во ја Ршу мо ви ћа, ка ко по ка-
зу је ин те грал но сти ли стич ка ана ли за, ри ма пред ста вља: (1) хи пер до ми нан ту – (која 
укљу чу је ову збир ку у це ли ну Ршу мо ви ће ве по е зи је; (2) хи по до ми нан ту – ко ја по 
са мо свој ној упо тре би ди фе рен ци ра ову збир ку од оста лих. Ко ва че вић иден ти фи-
ку је две функ ци је ри ме – (1) еу фе ми за ци ја и (2) твор ба па ро но ма зиј ских тек сто сти-
ле ма. Обе функ ци је под ра зу ме ва ју оне о би ча ва ње ри ме. „По сту пак оне о би ча је ња 
ри ме по себ но је на гла шен у еу фе ми за ци ји као тек сту ал но-кон сти ту тив ном прин-
ци пу по је ди них Ршу мо ви ће вих пје са ма – и то еу фе ми за ци ји апрос до ке тон ског 
ти па (у тзв. ерот ским из не вје ри ца ма) и еу фе ми за ци ји апо си о пе зич ког ти па (пре по-
зна тљи вој по упо тре би тро тач ке на мје сту ко је под ра зу ми је ва ре а ли за ци ју дис фе-
мич не лек се ме)“ (стр. 268). С дру ге стра не, па ро но ма зи ја не функ ци о ни ше на пла ну 
по је ди нач них пе са ма (ми кро тек сто сти ле ми), не го у окви ру од ре ђе ног скло па од 
нај ма ње две пе сме (ма кро тек сто сти ле ми), и то као фак тор ин тер фе рен ци је. „Сти-
ле ма тич ност, ко ја ов дје под ра зу ми је ва тка ње ма кро тек сто сти ле ма, не мо же се 
пре по зна ти на ни воу би ло ко је за себ но по сма тра не пје сме као ми кро тек ста, не го 
тек пре ко са од но са с дру гим ми кро тек стом или ми кро тек сто ви ма као кон сти ту-
ен ти ма ма кро тек сто сти ле ме“ (стр. 269).

Ми ро љуб То до ро вић, као нај зна чај ни ји пред став ник екс пе ри мен тал не тзв. 
је зич ке по е зи је код Ср ба и осни вач сиг на ли зма, оства рио је че ти ри вр сте фо нич ке 
по е зи је, из дво је не пре ма кри те ри ју му ти па до ми нант не је зич ке је ди ни це: (1) фо-
нем ска фо нич ка по е зи ја – у ко јој фо не ма пред ста вља основ ни кон сти ту тив ни еле-
ме нат; (2) сло гов на фо нич ка по е зи ја – у ко јој до ми ни ра слог као струк тур но-се-
ман тич ка ком по нен та; (3) фо нет ско-сло гов на фо нич ка по е зи ја – ко ја се од ли ку је 
ин тер фе рен ци јом фо не ме и сло га у функ ци ји до ми нант них је ди ни ца; (4) лек сич ка 
фо нич ка по е зи ја – у ко јој пе сму кон сти ту и ше ви ше лек се ма ме ђу соб но по ве за них 
асо нан ца ма и/или али те ра ци ја ма (стр. 291).

У за вр шном освр ту на до стиг ну ћа свих три на ест огле да об је ди ње них у књи-
зи По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу мо же се ре ћи да по мо ћу „сти ли стич ког кљу ча“ 
ин те грал не сти ли сти ке – ко ја је увек дво а спе кат ска (сти ле ма тич ка и сти ло ге на) 
– Ко ва че вић (раз)от кри ва: (1) прин ци пе оства ри ва ња екви ва лент но сти у сти хов ним 
тво ре ви на ма; (2) је зич ке ме ха ни зме ко ји ма на ста ју до ми нан те од ре ђе них тек сто ва 
или опу са са вре ме не срп ске по е зи је: (3) по е ти зме ка рак те ри стич не за по ет ски 
дис курс од ре ђе них ства ра ла ца. 

Да за кљу чи мо. „U svim kul tu ra ma kao svo je vr sno uni ver sa le po sto je dve mo guć-
no sti iz ra ža va nja na fonеmskom ni vou, mo guć no sti ko je su nam po za te pod na zi vi ma 
stih i pro za“ (Ма је но ва 2009: 373). Ми лош Ко ва че вић је по ка зао да се оба из ра жај на 
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мо ду са мо гу кри те ри јал но нај до след ни је и нај ег закт ни је опи си ва ти и об ја шња ва-
ти у окри љу струк ту рал но-се ми о тич ког при сту па. 

У по гле ду иза бра ног кор пу са, те о риј ске осно ве, ис тра жи вач ке ме то до ло ги је 
и си стем ске об је ди ње но сти ре зул та та до ко јих се до ла зи – пу бли ка ци ја По е зи ја у 
сти ли стич ком кљу чу (из да ње Ан дри ће вог ин сти ту та из 2020. го ди не) мо же се 
по сма тра ти као но ва лин гво сти ли стич ка/ин те грал но сти ли стич ка мо но гра фи ја 
овог ау то ра, на до ве за на на ње го во ра ни је де ло Стил ске до ми нан те срп ских про
зних пи са ца (об ја вље на код истог из да ва ча 2019. го ди не). 

Огле ди у књи зи По е зи ја у сти ли стич ком кљу чу има ју ви ше стру ки зна чај за 
ср би сти ку и лин гви сти ку: (1) осве тља ва ју је зич ко-стил ске осо бе но сти тек сто ва 
са вре ме них срп ских пе сни ка; (2) иден ти фи ку ју, опи су ју и об ја шња ва ју од ли ке 
срп ског по ет ског је зи ка; (3) до при но се ис тра жи ва њу фе но ме на по ет ског је зи ка 
уоп ште; (4) све до че да се ин те грал но сти ли стич ки ме тод од ли ку је ви со ким ана ли-
тич ким и ин тер пре та тив ним по тен ци ја лом. 

На кор пу су је зи ка срп ске по е зи је Ко ва че вић до ла зи до срп ског по ет ског је зи
ка: (1) по ла зи од тек ста од ре ђе не пе сме, ис пи ту је од нос сти ха пре ма гра ма тич кој 
ре че ни ци, као и син так со сти ле ма пре ма син так се ма ма; (2) пра ти фо но сти ле ме и 
про зо де ме у по гле ду њи хо ве ре ла ци је пре ма рит мич ким скло по ви ма; (3) раз ма тра 
мор фо сти ле ме на пла ну тран сфор ма ци о них про це са ко ји ма на ста ју стил ски мар-
ки ра не је ди ни це; (4) осве тља ва се ман тич ке ре а ли за ци је лек се ма у ми кро кон тек сту, 
при че му узи ма у об зир и ма кро кон текст и ван је зич ку ствар ност на ко ју пе сма 
упу ћу је; (5) из два ја ко хе зив но-ко хе рен циј ске фак то ре по мо ћу ко јих се ин те гри шу 
тек сто сти ле ми; (6) за кљу чу је о прин ци пи ма пре ма ко ји ма се по сти же/ис по ља ва 
по ет ска функ ци ја је зи ка.

Да кле, ова књи га, као и прет ход не сти ли стич ке пу бли ка ци је Ми ло ша Ко ва-
че ви ћа, пред ста вља сво је вр сни кул ту ро ло шки до га ђај. 
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UDC 821.163.41.09”19”(049.32)

О ВЕ ЛИ КИМ И МА ЛИМ ФИК ЦИ О НАЛ НИМ СВЕ ТО ВИ МА

(Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић. Кроз фик ци о нал не све то ве.  
Ниш: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2020)

Са гле да мо ли као при чу до са да шњи књи жев но на уч ни рад Сне жа не Ми ло са-
вље вић Ми лић, не мо же мо се од у пре ти ути ску ин тен зив не до га ђај но сти, ко ји про-
из ла зи из ода би ра ши ро ког ме то до ло шког окви ра у про у ча ва њу књи жев но и сто-
риј ских и по е тич ких ли ни ја у срп ској књи жев но сти. Тек сто ви ма оку пље ним у 
мо но гра фи ји Кроз фик ци о нал не све то ве, ау тор ка нас из но ва по зи ва на уче шће у 
на уч нок њи жев ној до га ђај но сти, овог пу та кроз нео кон ча ну при чу о ве ли ким и 
ма лим фик ци о нал ним све то ви ма.

У пр ви део књи ге са на зи вом Жан ров ски окви ри, уво ди нас текст У мно штву 
Иг ња то ви ће вих све то ва. Ау тор ка нај пре пру жа ши рок увид у по чет ну ре цеп ци ју 
ства ра лач ког опу са јед ног од нај зна чај ни јих ау то ра срп ске књи жев но сти ХIХ ве ка, 
из ко је је ис пр ва про и за шао оп шти не га тив ни суд о ње го вом де лу. По том се етап-
но пра ти ре ва ло ри за ци ја опу са Ја ко ва Иг ња то ви ћа у но ви јим ме то до ло шким и 
исто риј ско по е тич ким кон тек сти ма, од 70-их и 80-их го ди на про шлог ве ка до са-
вре ме них ме то до ло шких при сту па и от кри ва ња ње го вог ин те р ди сци пли нар ног 
ин тер пре та тив ног по тен ци ја ла у окви ру но вог исто ри зма. Во де ћи се ста вом о не-
оправ да но сти оштрог раз два ја ња књи жев но у мет нич ких (фик ци о нал них) и ме мо-
ар ских (не фик ци о нал них) тек сто ва, ау тор ка, по том, по ка зу је хе у ри стич ки по тен-
ци јал Иг ња то ви ће вих тек сто ва и са вре ме ног ког ни тив но на ра то ло шког кон цеп та 
,,све та при че .ˮ Ана ли зом су об у хва ће не ре ла ци је из ме ђу ви ше стру ких на ра тив них 
све то ва, ма лих и ве ли ких жан ров ских фор ми, ис црп на ти по ло ги ја за не ма ре них 
ли ко ва, ме ђу за ви сност тек сту ал них и кон тек сту ал них ин тер пре та тив них окви ра, 
ин тер ак ци ја по је дин ца и гру пе, очи глед них и ма ње ви дљи вих аспе ка та Иг ња то-
ви ће вих све то ва, ка ква је дво пол ност ми ме зи са и ал тер на ти ве. У кон тек сту ре цеп-
ци је Иг ња то ви ће вих све то ва ана ли зи ра ју се слич но сти и раз ли ке ког ни тив них 
чи та о че вих уо кви ра ва ња. При то ме се раз ја шња ва ка ко и ма ла не по ду да ра ња у 
ис ку стве ном све ту ре ци пи јен та мо гу да на чи не ве ли ке раз ли ке у мен тал ној и емо-
ци о нал ној кон фи гу ра ци ји све та про и за шлог из књи жев но у мет нич ког тек ста. 

У на ред ном по гла вљу да је се ти по ло ги ја опи са у при по вет ка ма Ми ло ва на 
Гли ши ћа, ба зи ра на на раз ли чи тим (ког ни тив ним) окви ри ма и сте пе ну на ра тив но-
сти опи са. Ау тор ка оба зри во при сту па ,,при вид ној објек тив но сти и не у трал но стиˮ 
ре а ли стич ког опи са (32) у кри ти чар ској ре цеп ци ји, скре ћу ћи па жњу на ,,ар би трар-
ност, или ар ти фик ци јел ност кон цеп та ствар но стиˮ (44) у ре а ли стич ком књи жев-
ном тек сту. У окви ру ,,чи сте де скрип ци је ,ˮ као два нај фре квент ни ја ти па опи са у 
Гли ши ће вим при по вет ка ма, из два ја ју се пор трет (про зо по гра фи је и ето пе је) и 
топографијa (екс те ри јер и ен те ри јер). На кон ана ли зе њи хо вих до ми нант них функ-
ци ја (уо кви ра ва ње ју на ка опи са ним про сто ром, ја ча ње ре фе рен ци јал не илу зи је и 
др.), Ми ло са вље вић Ми лић об ја шња ва ка ко Гли шић ко ри сти по тен ци јал хи брид-
них, де скрип тив но-на ра тив них фор ми. На и ме, на ра тив ним опи сом пи сац по сти же 
за си ће ност све та при че, и то свр сис ход ним до пу ња ва њем глав ног на ра тив ног тока 
о не ко ме или о не че му. На при ме ру Гли ши ће вих при по ве да ка ау тор ка по ка зу је да је 
у сте пе ну на ра тив но сти/де скрип тив но сти скри вен по тен ци јал ши ре ња све та при-
че, до ког до ла зи и у слу ча ју сла бље ња ре фе рен ци ја не илу зу је. При ли ком ана ли зе 
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опи сне на ра ци је, на ро чи та па жња по све ћу је се ње ној ре то рич кој функ ци ји. При 
то ме се из но ве пер спек ти ве осве тља ва од нос из ме ђу: спо ља шњег и уну тра шњег 
(по јав не, ви зу ел не и до жи вљај не стра не опи са-до га ђа ја), де скрип ци је и на ра ци је, 
де ло ва и це ли не у Гли ши ће вим при по вет ка ма, чи ја је ре то рич ко-на ра тив на ди на-
ми ка по стиг ну та по ступ ци ма спа ја ња и раз ла га ња пред мет ног све та или умет
нич ке сли ке. Ар гу мен то ва на и под сти цај на ти по ло ги ја Гли ши ће вог опи си ва ња/
при по ве да ња, по ен ти ра на је ши рим исто риј ско по е тич ким уви дом. Свр сис ход ност 
до га ђа ја у опи су (опи сне на ра ци је) уо че на је у ње го вој има нент ној хе те ро ге но сти, 
за хва љу ју ћи ко јој се (опис) по ка зао под јед на ко сти му ла тив ним по ступ ком за ре-
а ли стич ки (,,де дук тив ниˮ) и мо дер ни стич ки (,,ин дук тив ниˮ) де скрип тив ни ма нир 
(43). Шта је опис у про це су ре цеп ци је, про бле ма ти ка до ме на и (а)тем по рал но сти 
књи жев но у мет нич ког тек ста, ко ли ки је удео ак ти ви ра них чи та о че вих оквир них 
(ис ку стве них и ге не рич ких) ме та кон це па та при кон кре ти за ци ји све та при че, ка кав 
је ста тус (ма лих) све то ва при че у (ве ли ком) чи та о че вом све ту, ко ли ко је ма ли свет 
на го ве штен књи жев ним тек стом и ко ли ко су ве ли ки ње го ви до ме ти... Свим овим 
те ма ма Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић до пу њу је трак тат о ди ја лек ти ци и рас те-
за њу ве ли ког или ма лог.

Сту ди ја Мо тив ка та ба зе и на ра то ло шки кон цепт све та при че при кљу чу је 
се не дав ним ис тра жи ва њи ма ко ја ука зу ју на тран сфор ма ци је овог мо ти ва и ње го-
ву пло до твор ну мо де ла тив ну функ ци ју. У ког ни тив но на ра то ло шкој ори јен та ци ји 
и те о ри ји мо гу ћих све то ва ау тор ка ви ди иза зов за но ва ту ма че ња и при ме не тра ди-
ци о нал них ре то рич ких фи гу ра, ка ква је и ка та ба за. На њи хо вој под ло зи, Сне жа на 
Ми ло са вље вић Ми лић са гле да ва се ман тич ки до мен тек ста као си стем све то ва, 
ту ма че ћи, пре све га, тран ссве тов на и тран сфик ци о нал на пу то ва ња ју на ка. Свој ства 
све то ва ка та ба зич ног на ра ти ва ау тор ка от кри ва на при ме ру три тек ста из три разли-
чи та жан ров ска си сте ма срп ске књи жев но сти: на род не при че Ве ран по бра тим, 
при по вет ке Ве тар Ла зе Ла за ре ви ћа и дра ме Веч ност Бра ни сла ва Ну ши ћа. Еле мен-
ти ка та ба зе ана ли зи ра ни су у окви ру не ко ли ко чи ни ла ца књи же вог тек ста. У контек-
сту осо бе не (ау тор ске) по е ти ке про сто ра, мо тив ка та ба зе про из ла зи из то по ло шке 
опо зи ци је (жи вот и смрт), тран сгре си је све то ва (спа ја ју ћих и раз два ја ју ћих просто-
ра/ме ста ли ми нал но сти), као и про стор них ин вер зи ја. На пла ну по е ти ке вре ме на, 
по себ но је ис так ну та ва жност ути ска ахро ни је, док је код хро но то па пу то ва ња, за 
ефе кат ка та ба зич ног ис ку ства кључ на упо тре ба опо нент них па ро ва (ула зак и изла зак, 
од ла зак и до ла зак/по вра так), ре вер зи бил ног (по)кре та ња и су сре та. На кон раз ма тра-
ња хро но топ ске под ло ге ка та ба зе, пру жа се увид у тран ссве тов не вер зи је ју на ка и 
вр ши њи хо ва ка рак те ри за ци ја. Пре до че но је ка ко је по сту пак ми сти фи ка ци је, симбо-
ли за ци је и ино ви ра ња ка та ба зич ног ис ку ства пра тио раз ли чи те окви ре (жан ров ске, 
као и исто риј ско-по е тич ке тен ден ци је у срп ској књи жев но сти). Ти ме се по твр ђу је 
да про ниц љи во из гра ђен, ми ни мал ни број мно штва све то ва ко ји об у хва та ка та ба-
зич ки на ра тив (два – гор њи и до њи, онај ко ји ју нак на пу шта и у ко ји си ла зи), мо же 
да сим бо ли зу је сву ра зно ли кост жи во та.

Сту ди ја Сли ка вла да ра из ме ђу исто риј ске и књи жев не на ра ци је у ро ма ну У 
фронт Вла да на Ђор ђе ви ћа, при лог је ис тра жи ва њи ма жан ров ске ва ри јант но сти 
срп ског исто риј ског ро ма на ХIХ ве ка. До след но пра те ћи ду а ли зам у струк ту ри 
ро ма на, ана ли зи ра ју се: исто риј ске лич но сти као ,,го то ви књи жев ни ју на циˮ (64) 
и но си о ци ро ма неск не рад ње, ефек ти не у са гла ше но сти исто риј ског и ли те рар ног, 
фик ци о нал ног и не фик ци о нал ног, крип то то по ним ски и крип то ан тро по ним ски 
аспек ти, фак то граф ско (би о граф ско и хро но топ ско) и иде о ло шко уо кви ра ва ње. 
Са гле да ва ју ћи кон вен ци је жан ров ске и иде о ло шке при ро де у кон тек сту Ђор ђе ви-
ће вог ро ма на, ау тор ка ука зу је на ње го ва уда ља ва ња и при бли жа ва ња раз ли чи тим 
ти по ви ма дис кур са: еп ском и драм ском, ли та рар ном и на уч ном (исто ри о граф ском 
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и /ау то/би о граф ском), те на њи хов ути цај на до ку мен тар ну ау тен тич ност ро ма не-
ск них ју на ка.

Да оквир скри ва и от кри ва, ши ри и са жи ма, по твр ђу је сту ди ја по све ће на по-
е ти ци лир ске про зе Пе тра Ко чи ћа. Мо гу ћи раз лог ам би ва лент не ра не кри тич ке 
ре цеп ци је Ко чи ће вог де ла, Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић ви ди упра во у на ме-
та њу по гре шних (жан ров ских и стил ских) окви ра ко ји су скри ва ли сим бо лич ки 
по тен ци јал и естет ску вред ност Ко чи ће ве по ет ске про зе. Он се уо ча ва у жан ров ској 
хе те ро ге но сти, као и на пла ну има нент не по е ти ке – у спа ја њу сим бо ли стич ких, 
ре а ли стич ких и мо дер ни стич ких тен ден ци ја. Као dif fe ren tia spe ci fi ca у тер ми но-
ло шком до ме ну ге не рич ких од ре ђе ња по ет ске про зе из дво је не су сли ко ви тост и 
пе снич ка сли ка. Њи хо ви сим бо лич ки до ме ти за па жа ју се у ши ре њу и са жи ма њу, 
об у хва та њу и ис кљу чи ва њу еви дент них и мо гу ћих зна че ња (зби ва ња). У сим бо лу 
ау тор ка пре по зна је де ло твор ну сна гу фор ме (ре чи) да пред ста вља и иза зи ва сли ке 
у чи та о че вом уму, док по тен ци јал (пе снич ке) сли ке про на ла зи у ње ној озна ча ва-
ју ћој (екс пре сив ној, али не пре суд но и ми ме тич кој, ре фе рен ци јал ној) и афек тив ној 
функ ци ји. У скла ду са на ве де ним за па жа њи ма, про и за шао је и за кљу чак да се 
пе сма у про зи, ,,упр кос свом жан ров ском хер ме ти зму, на чел но мо же ту ма чи ти кроз 
по ступ ке ускла ђи ва ња и хо мо ге ни за ци ја стил ских и дис кур зив них стра те ги ја“ (84).

У сту ди ји Жан ров ска по ли морф ност у по ет ској про зи Бла жа Ко не ског ана-
ли зом на ра тив них по сту па ка, те мат ско-мо тив ског са др жа ја и стил ских осо бе но сти, 
до ла зи се до про дук тив них за па жа ња о спре зи на ра тив ног, ре то рич ког и фи гу ра-
тив ног ис ка за у Ко не ско вој про зи. На до ве зу ју ћи се на Ко не сков пе снич ки свет, у 
ко ме је ,,ствар ност (...) не ствар ни ја од фик ци је“ (91), ау тор ка за кљу чу је да је овај 
ау тор нај ши ре умет нич ке до ме те по сти гао по у ну тра ва њем објек тив ног – по е ти-
за ци јом и дра ма ти за ци јом еп ских на ра ти ва, са жи ма њем ве ли ког на ра ти ва у ми кро-
на ра тив, еп ског вре ме на у ми кро вре ме (тре ну так).

Тра гом ре ва ло ри за ци је ода бра них умет нич ких фор ми, пи шу ћи о ума ње ном 
Ан дри ће вом про зном ци клу су у студији „Зи ми, кад при ча утих не“, ау тор ка се фо-
ку си ра на по сту пак ци кли за ци је, као на још је дан вид уо кви ра ва ња зна че ња ус по-
ста вља њем од ре ђе них ве за ме ђу при ча ма о се ља ку Ви то ми ру као глав ном ју на ку. 
Про ниц љи во су про ту ма че на сим бо лич ка (пре)озна ча ва ња из ме ђу при по ве да ка у 
окви ру ци клу са за хва љу ју ћи уо че ној њи хо вој не са мо стал но сти и ат мос фе рич ком 
по тен ци ја лу мо ти ва зи ме. Ана ли за про це са ци кли за ци је пра ти раз вој по је ди нач них 
де ло ва у фор мал ну и/или се ман тич ку струк ту ру при по вед ног ци клу са, као и на чи-
не ко ји ма по је ди нач но по ста је об је ди њу ју ће свој ство. За па жа се да ,,асо ци ја тив на 
ин тер ак ци јаˮ у ци клу сној фор ми ни је по стиг ну та ,,јед ном до ми нант ном ве зом [...] 
већ си сте мом од но са на раз ли чи тим ни во и ма струк ту ре“ (99). Та ко раз ви јен си стем 
ме ђу од но са по чи ва за пра во на ,,ком пен за циј ском ме ха ни зму ,ˮ у ко ме је ,,сла бље ње 
ве за на јед ном ни воу (...) ком пен зо ва но ак ту а ли за ци јом ве за на дру гим ни во и ма“ (99). 
По ред по ме ну тих фор мал них еле ме на та, при ро ду ве зе ме ђу при ча ма у про зном 
ци клу су од ре ђу ју исто риј ско по е тич ки (вре ме и ре до след об ја вљи ва ња) и ког ни тив-
но-ре цеп циј ски аспект (ре до след чи та ња при ча у окви ру ци клу са). 

У сту ди ји ко ја са гле да ва на ста ја ње и раз град њу (на ра тив ног) иден ти те та у 
ро ма ну Ма мац Да ви да Ал ба ха ри ја пред чи та о цем се от кри ва дру го ли це при че, ко ја 
по ста је ма мац за (ла жни) осе ћај по ве за но сти са соп ством и дру ги ма. Ана ли зом се 
пра те ва ри ја ци је не-при че и ње ног од су ства, не пре кид но из ми ца ње сми сла ис при-
ча ног ко је ства ра ути сак не при па да ња и збу ње но сти пред пи та њем: ка ко при по-
ве да ти о не че му че га не ма?

Сту ди ја Књи жев ни текст у огле да лу пост фик ци је по све ће на је пре ру ша ва њу 
жан ро ва, жан ров ским ино ва ци ја ма и ал те ри те ти ма у са вре ме ној срп ској књи жев но сти. 
Са аспек та ког ни тив них окви ра, о жан ров ској хе те ро ге но сти, ин тер тек сту ал но сти 
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и упо тре би про це ду рал ног дис кур са у књи жев но у мет нич ком тек сту, ау тор ка го-
во ри на при ме ру збир ке про зе Са ве ти за лак ши жи вот Го ра на Пе тро ви ћа. Уви дом 
у тран сжан ров ске ре ла ци је и при ро ду тек ста ко ја из по ме ну тих ве за про ис хо ди, 
ту ма че се ин тер ак тив ност и уче шће адре са та у све ту при че, по пу стљи вост гра ни-
ца из ме ђу ,,фик ци је и ствар но сти, при че и упут ства, за до вољ ства и упо тре бе“, 
ре а ли зо ва ног и не ре а ли зо ва ног, мо гу ћег и не мо гу ћег (123). Ис пи ту ју се ре ла ци је 
оквир них ме та кон це па та, свој ства фик ци о нал но сти и (естет ске, етич ке, гно се о ло-
шке) вред но сти књи жев но у мет нич ког тек ста.

По след ња сту ди ја пр вог де ла мо но гра фи је већ на сло вом Ко ли ко су ма ле ма ле 
при че, по ен ти ра пр ву це ли ну књи ге. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња пред ста вља ју 
ре ви зи ју и дра го це ну до пу ну по сто је ћих те о риј ских и по е тич ких од ре ђе ња жан ра 
крат ке при че. Раз ре ше ње те о риј ских про тив реч но сти јед ног ,,на из глед ми нор ног 
жан раˮ (128), С. Ми ло са вље вић Ми лић тра жи у кри те ри ју му на ра тив но сти, кон-
цеп ту све та при че и вир ту ел ној (ап стра хо ва ној) до га ђај но сти. Ве ли чи на ма лог 
илу стро ва на је екс тен зи ја ма све та при че Ма лих при ча Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа, 
ко ји ма се при сту па ти по ло шки. Из дво је ни ти по ви на ра тив не екс тен зи је све то ва 
крат ких при ча от кри ва ју да ма ло (за пра во скра ће но), уве ли ко пре ва зи ла зи соп-
стве не гра нич не окви ре јер ње го ва ре зо нан ца укљу чу је ши рок хо ри зонт до га ђа ја 
(фик ци о нал них и не фик ци о нал них, ре а ли зо ва них и вир ту ел них). У окви ру ци тат
не екс тен зи је ана ли зи ра се апли ка тив ност па ра тек сту ал них и тран стек сту ал них 
озна ка (на ро чи то ме тана сло ва). Дру ги тип на ра тив не екс тен зи је од но си се на ин-
тер фи гу рал ну ин тер тек сту ал ност и тран ссве тов не иден ти те те књи жев них ли ко ва. 
Тре ћи, фи гу ра тив ни тип, об у хва та ин тен зи ви ра не зна чењ ске им пли ка ци је и афек-
тив но де ло ва ње по стиг ну то по ступ ком ре дук ци је у јед ној са же тој на ра тив ној фор ми. 
Жан ров ска на ра тив на екс тен зи ја омо гу ћа ва ши ре ње до га ђај но сти тек ста на транс-
жан ров ском ни воу, по мо ћу (ан ти те тич ких) су че ља ва ња са дру гим жан ром или 
ти пом тек ста. Ука зу ју ћи на ди на ми ку и оби ље фор мал но ма лог, С. Ми ло са вље вић 
Ми лић осве тља ва про те за ња јед ног ми кро на ра ти ва и ње го во са др жај но не ис црпи-
во (све тов но) мно штво. Про ми шља ју ћи при чу у ма лом и о ма лом, ау тор ка отва ра 
број на по е тич ка и епи сте мо ло шка пи та ња. Ко јим стра те ги ја ма исто вре ме но скра-
ти ти и по ве ћа ти при чу, по ка за ти да је свет у ко ме жи ви мо и ма њи и ве ћи не го што 
нам се чи ни? Ка ко у нај кра ћим цр та ма по ка за ти да и ни шта ни је увек ма ло, да је 
ни шта ма ло са мо ка да је (ис)пра зно, и да пу ко ти не ко је скри ва ју и са жи ма ју ни су 
ни ма ле, ни пра зне? 

Дру ги део књи ге (Ме то до ло шки окви ри), отва ра текст Од им пре си је до ме то де 
– чи та ње по е зи је у кри ти ци Бран ка Ла за ре ви ћа. У овој це ли ни ау тор ка ука зу је на 
ме то до ло шки еклек ти ци зам (или плу ра ли зам) у Ла за ре ви ће вим сту ди ја ма о пе-
сни ци ма срп ске мо дер не, на ла зе ћи у њи ма пре књи жев но и сто риј ски зна чај, не го 
,,до при нос пр вом та ла су кри тич ке ре цеп ци је ових пе сни каˮ (162). Текст Пе сник и 
ње гов двој ник – уз есе је Бран ка Миљ ко ви ћа на стао је по во дом ау тор ки ног при ре-
ђи ва ња но вог из да ња Есе ја и кри ти ка Бран ка Миљ ко ви ћа. Но ви ну у од но су на 
прет ход но и до са да је ди но из да ње Миљ ко ви ће вих есе ја у окви ру Са бра них де ла 
Бран ка Миљ ко ви ћа (1972), пред ста вља опре де ље ње за про блем ски и те мат ски кри-
те ри јум. По ме ну ти кри те ри ју ми про и за шли су из уви да у жан ров ски хер ме ти зам 
тек сто ва и основ не пе сни ко ве по е тич ке пре о ку па ци је (чин кре а ци је, фор мал но 
уоб ли ча ва ње оно стра не ми сли и пе сме). Осве же но чи та ње и ус по став ља ње но ве 
ве зе ме ђу тек сто ви ма, ре зул то ва ло је њи хо вим пре вред но ва њем, сми са о ном и кри-
тич ком мо ди фи ка ци јом. За јед но са Миљ ко ви ћем, ау тор ка пра ти ди ја лек ти ку ви дљи-
вог и не ви дљи вог, ис по ља ва ју ћи ве ру да фор мал на ствар ност (ре чи) мо же би ти 
мо гућ ност за спо зна ва ње исти не и да се ви дљи вим, од ре ђе ном фор мом мо же до ћи 
до не ви дљи вог, нео д ре ђе ног – осе ћа ја за не ку дру гу ре ал ност. Украт ко, у тек сту се 
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Миљ ко ви ће вим тра го ви ма по твр ђу је да по ет ска фор ма нат пе ва ва сва ки свој са
др жај.

У сту ди ји Ли ни ја ма гле и Вол шеб ни са го вор ник – Ра де Дра и нац у есе ји ма 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа пра ти се ли ни ја ни кад до кра ја ја сне ин тим не ин тер тек сту-
ал но сти и ин тер мен тал них по е тич ких су сре та. Ау тор ска слут ња уо ча ва тре нут ке 
ду хов ног и пе снич ког срод ства, у ко ји ма је Ра ич ко вић хо дао са сво јим вол шеб ним 
са го вор ни ком, са уви дом у за јед нич ке ,,ду хов не ре ал но стиˮ дво ји це пе сни ка (192), 
у њи хо ву ег зи стен ци јал ну по ве за ност ко ју по твр ђу је Ра ич ко ви ће ва ау то по е тич ка 
свест о Дра ин че вом ути ца ју. 

На са мом кра ју мо но гра фи је, С. Ми ло са вље вић Ми лић ходa са јед ним од 
сво јих нај бли жих саговoрника, ту ма че ћи ме то до ло шка упо ри шта Ду ша на Ива ни ћа 
у про у ча ва њу по е ти ке при по ве да ња срп ског ре а ли зма. При то ме се усред сре ђу је 
на те мат ска те жи шта у Ива ни ће вом књи жев но на уч ном опу су у ко ји ма ви ди знача-
јан до при нос ди ја хро ниј ским ис тра жи ва њи ма на ра ти ва. У тек сто ви ма овог ау то ра 
пре по зна је се по тен ци јал за ши ро ка кон тек сту ал на ис тра жи ва ња, без об зи ра на 
при мар ну усме ре ност ис тра жи вач ке па жње. У Ива ни ће вим ста во ви ма уо ча ва се 
је дан од нај ра ни јих до при но са но вом исто ри зму, кла сич ној и пост кла сич ној на ра-
то ло ги ји. У ње го вим про ниц љи вим за па жа њи ма ау тор ка от кри ва ис хо ди ште за 
ана ли зу умре жа ва ња фик ци о нал них и не фик ци о нал них на ра ти ва, ин тер тек сту ал не 
ди на ми ке раз ли чи тих на ра тив них фор ми, ат мос фер ске до га ђај но сти као ре зул та-
та на пе то сти из ме ђу ствар них и мо гу ћих зби ва ња. На ро чи та па жња по све ће на је 
тек сту а ли за ци ји ис ку ства исто ри је, жан ров ским и ре то рич ким окви ри ма ли те рар-
не фор ме, ис тра жи ва њи ма хе те ро ге ног иден ти те та ау то ра у ме мо ар ској про зи, 
са др жа ним у Ива ни ће вом на уч нок њи жев ном ра ду.

Тек сто ви са бра ни у овој књи зи пред ста вља ју сти му ланс мла дим из у ча ва о ци ма 
књи жев но сти, да им оно што је очи глед но ви дљи во бу де – ма ло, те да под јед на ко 
за до вољ ство по тра же и у на из глед не ви дљи вим аспек ти ма де ла ко ја чи та ју. Књи-
жев но те о риј ски зна чај мо но гра фи је огле да се у пре и спи ти ва њу и ре ва ло ри за ци ји 
ма лих и ве ли ких еле ме на та књи жев но у мет нич ког тек ста: при че, на ра ти ва, ге но ло-
шких кон вен ци ја, на ра тив не екс тен зи је жан ро ва, жан ров ских раз гра ни ча ва ња и пре-
пли та ња, ми кро жан ро ва, крат ке при че, лир ске про зе, крип то при че и ме та при че.

Ако су нео п ход ни усло ви за жи вот књи жев но на уч не ре чи ши ре ње ин тер пре-
та тив них окви ра, умно жа ва ње кри те ри ју ма ту ма че ња, пре по зна ва ње пра вил но сти, 
си сте ма ти за ци ја и уте ме ље ње вред но сти, кре ћу ћи се ло ги ком ве зе, у свом ре вер-
зи бил ном хо ду, од се бе ка дру ги ма и од дру гих ка се би, тек сто ви Сне жа не Ми ло-
са вље вић Ми лић по ка зу ју ка ко раз у ме ти и афир ми са ти тра ја ње.

Мср Је ле на Ми лић
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КУЛ ТУ РА, АНАР ХИ ЈА, МО ДЕР НИ ЗАМ:  
„ТА МО“ МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ

(Ми лош Цр њан ски. Ро ман тич ни анар хист 20. ве ка. Збор ник ра до ва са  
ме ђу на род ног на уч ног ску па одр жа ног 12. апри ла 2019. го ди не на Уни вер зи те ту  

„Етвеш Ло ранд“ у Бу дим пе шти. уред ник Дра ган Ја ко вље вић, Бу дим пе шта:  
Смер за срп ски је зик и књи жев ност Од се ка за сло вен ску фи ло ло ги ју  

Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та „Етвеш Ло ранд“, 2019, 113 стр.)

Раз ма тра ју ћи књи жев но и сто риј ски и кул тур но и сто риј ски иден ти тет срп ске 
књи жев но сти, у ра ду Из да ле ка: ег зил као (транс)исто риј ски и ге о по ли тич ки хо
ри зонт срп ске књи жев но сти, об ја вље ном у збор ни ку Ег зил(ан ти): књи жев ност, 
кул ту ра, дру штво (Кра гу је вац, 2012), Дра ган Бо шко вић је при ме тио „Би ти на 
дру гом ме сту – а запра во смо увек на том, дру гом ме сту – са мо је је дан ег зи стен-
ци јал но-ан тро по ло шки или кул тур ни мо дел оно га би ти.“ За сно ва но на ди ја лек-
тич ком укр шта ју иден ти те та и ал те ри те та, пи сма и смр ти, књи жев но ства ра ла штво 
Ми ло ша Цр њан ског, по е тич ки и он то ло шки обе ле же но но мад ским ду хом, ре пре-
зен та тив ни је мо дус са мо кон сти ту и са ња као пре би ва ња на дру гом ме сту, дру где, 
у Дру гом. Ви ше стру ка дис ло ка ци ја срп ске књи жев но сти и ње на ег зи лант ска суд-
би на, као по сто ја ње „увек-на-дру гом-ме сту“, свој про грам ски по е тич ки по сту лат 
за до би ла је у лу та ла штву („Лу там од гра да до гра да“, „Лу там, још, ви так, по мо сто-
ви ма ту ђим“) по е зи је и про зе Ми ло ша Цр њан ског, као што се од ра зи ла и на об ли-
ко ва ње иден ти те та ју накâ ро ма неск них оства ре ња овог ау то ра. Рад Ег зи лант ски 
иден ти тет ју на ка ро ма на Ми ло ша Цр њан ског Дра га на Бо шко ви ћа, ко јим се отва ра 
збор ник Ми лош Цр њан ски. Ро ман тич ни анар хист 20. ве ка, те ма ти зу је он то ло шко 
ме сто ху ма ног иден ти те та као ег зи лант ског, по ме ре ног, из мак ну тог, док је без-
дом ност ју накâ Цр њан ско вих ро ма на са гле да на као он то ло шко не-ме сто ег зи стен-
ци јал не обес ко ре ње но сти, а ујед но и сим бо лич ки ре пре зент при ро де са мих ро ма-
на. У скла ду са тврд њом Ђер ђа Лу ка ча, из не том у Те о ри ји ро ма на, о ро ма ну као 
фор ми „тран сцен ден тал ног бес кућ ни штва“, Дра ган Бо шко вић из во ди за кљу чак о 
ег зи ли јар ној при ро ди ро ма неск ног опу са Ми ло ша Цр њан ског, до дат но ис так ну тој 
из бо ром ти па књи жев ног ју на ка – бу ду ћи да су ју на ци ро манâ Ми ло ша Цр њан ског 
вој ни ци, они ко ји су без до ма, ко ји лу та ју, мар ши ра ју, ју ре у бој, мо дер ни Оди се ји, 
они ко ји су „ни ко и ни шта“, не у ко ре ње ни, осу ђе ни на „ег зи ли јар но бив ство ва ње 
на смрт“, и сâма фор ма ро ма на Ми ло ша Цр њан ског рас кри ва се као не у мит но транс-
цен ден тал но бес кућ ни штво. Ка ко при ме ћу је Дра ган Бо шко вић, као си нег до ха 
ег зи лант ског иден ти те та ју на ка ро манâ Ми ло ша Цр ња ског, али и са мих ро ма на, 
мо же се озна чи ти уто пиј ско, ите ра бил но, има нент но бес кућ нич ко „та мо“. Би ло да 
је у пи та њу Су ма тра, Сеј лон, остр во Хи ос или Ро си ја, „та мо“ ро манâ Ми ло ша Цр њан-
ског по ста је „ис хо ди ште би ћа, сми сла“, (не)мо гу ћа иден ти тет ска ау то про јек ци ја, 
за до би је на по це ну бек ства, гу бит ка и све про жи ма ју ће ме лан хо ли је. За ни мљи вим 
и хер ме не у тич ки пло до твор ним ука зу је се и за па жа ње Дра га на Бо шко ви ћа о „спу-
шта њу“ тран сцен ден ци је у ро ма ни ма Ми ло ша Цр њан ског, тј. за кљу чак о суд би ни 
зве зде као суд би ни тран сцен ден ци је – од ме та фи зич ке зве зде у бес крај ном пла вом 
кру гу Се о ба, пре ко те ми швар ског утвр ђе ња од ка ме них зве зда Дру ге књи ге Се о ба 
до елек трич не лам пе („као“ зве зде) Ро ма на о Лон до ну, уо ча ва се ве ли ки лук и спу-
шта ње сим бо лич ког ре ги стра са ме та фи зич ке на ци ви ли за циј ску ра ван. Ипак, 
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„та мо“ ро манâ Ми ло ша Цр њан ског по ста је сим бол ег зи стен ци јал ног уде са исе ље-
ни ка, сим бол по тре бе и по тра ге за уко ре ње њем, али ујед но и ме ра Цр њан ско вог 
мо дер ни зма, ме ра ди се ми на тив не сна ге јед не по е ти ке ко ја је ту као она ко ја ће 
би ти ту, ра су та, рас пр ше на у дру гим тек сто ви ма, по мич на, оства ре на увек у вла-
сти том не-ме сту, не-до му, она ко ја је увек дру где и у Дру гом/Дру ги ма. О пре ме-
шта њу, ди ја ло гич но сти (упу ће но сти на Дру гог) и ите ра бил но сти по е ти ке Ми ло ша 
Цр њан ског, као мо дер ни стич кој по е тич кој са мо све сти, све до чи и рад Ве зе у све ту 
и снег – ди ја лог Цр њан ског и Ан дри ћа Сло бо да на Вла ду ши ћа. Ана ли зи ра ју ћи мо-
ду се по ја вљи ва ња и се ман тич ко по ље мо ти ва ве за у све ту и сне га, у опу су Иве 
Ан дри ћа и Ми ло ша Цр њан ског, Сло бо дан Вла ду шић уо ча ва суп ти лан ди ја лог 
дво ји це са вре ме ни ка и ве ли ких ства ра лач ких лич но сти. „Та мо“ Ми ло ша Цр њан-
ског, у овом слу ча ју, фор ми ра се у ту ђем (Ан дри ће вом) тек сту, као што ро ма ни Ми-
ло ша Цр њан ског пред ста вља ју ин тер тек су ал ни пред ло жак и пред у слов за на ста нак 
Ан дри ће вог „та мо“, бу ду ћи да „Траг дру гог тек ста у јед ном тек сту мо же да има 
сво ју би о гра фи ју, од но сно ег зи стен ци јал ни улог ко ји га раз ли ку је од без лич них, 
ег зи стен ци јал но не у трал них тра го ва дру гих тек сто ва. Сто га тра го ви Цр њан ско вих 
тек сто ва по ле мич ки спи но ва ни код Ан дри ћа, ни су про сто тра го ви дру гог тек ста, 
већ траг дру ге лич но сти спрам ко је лич ност Ан дри ћа по ку ша ва да из гра ди свој 
глас, од но сно да стек не пра во за из ла га ње соп стве ног ис ку ства ко је се пре ла ма 
из ме ђу оста лог и у дру га чи јем раз у ме ва њу за јед нич ких књи жев них мо ти ва.“ За-
јед нич ки књи жев ни мо ти ви (ве зе у све ту и снег) омо гу ћи ли су уо ча ва ње по е тич ких 
ди стинк ци ја у опу су Иве Ан дри ћа и Ми ло ша Цр њан ског. Сло бо дан Вла ду шић, 
та ко, за па жа да за мр ше ност све та ко ја до во ди до осе ћа ња огром ног ми ра и без гра-
нич не уте хе, у Об ја шње њу Су ма тре Ми ло ша Цр њан ског, свој ан ти те тич ки (по ле-
мич ки) пан дан за до би ја у иден тич ном, али дру га чи је вред но ва ном мо ти ву, у есе ју 
Раз го вор са Го јом, при чи За нос и стра да ње То ме Га лу са и ро ма ну Про кле та авлија 
Иве Ан дри ћа, у ко ји ма се све оп шта по ве за ност по ја ва и љу ди до жи вља ва као вид 
утам ни че ња, опа сно сти и прет ње по људ ску ег зи стен ци ју, бу ду ћи да Ћа мил и Тома 
Га лус стра да ју упра во за то што је „све у ве зи са сви ме“. С дру ге стра не, мо тив 
сне га, по зи тив но ко но ти ран код Ми ло ша Цр њан ског, по ве зан са ми ром и уте хом 
(сне жни вр хо ви Ура ла, у пе сми Су ма тра), од но сно са до бро том и жи во том, у Днев
ни ку о Чар но је ви ћу, код Иве Ан дри ћа, у Про кле тој авли ји, пре ра ста у ме то ни ми ју 
смр ти (снег по кри ва гро бље на ко ме се на ла зи гроб фра Пе тра), да би у Ро ма ну о 
Лон до ну мо тив сне га осци ли рао из ме ђу скри ве не ле по те и ме та фо ре смр ти, што 
до во ди до за кључ ка ка ко је снег у опу су Иве Ан дри ћа ста ти чан, а у опу су Ми ло ша 
Цр њан ског ди на ми чан мо тив, са знат но ве ћим и раз у ђе ни јим ди ја па зо ном зна че ња. 
Свој ства ерот ске има ги на ци је Ми ло ша Цр њан ског про бле ма ти зо ва на су у ра ду 
Ан ге ло ло ги ја као по ет ски оквир еро то ло ги је Ми ло ша Цр њан ског Ђор ђа Ђур ђе ви ћа. 
Ту ма че њем еро те ме ан ђео, те ана ли зом од но са фи гу ре же не и фи гу ре ан ђе ла у 
про зи Ми ло ша Цр њан ског, ау тор до ла зи до за кључ ка о еро то ан ге ли за ци ји фи гу ре 
же не, од но сно о же ни као нул том сте пе ну ан ђе ла и ан ђе лу као нул том сте пе ну 
же не, ме сту нео ства ре ног, из ми чу ћег и(ли) не ста лог еро са, тј. о еро те ми ан ђе ла 
као аре а лу „та мо“ еро то ло ги је Ми ло ша Цр њан ског. Еро те ма ан ђео, ка ко за па жа 
Ђор ђе Ђур ђе вић, по ве зу је (псе у до)ми стич ку ком по нен ту ерот ског за хва та и ње на 
та на то ло шка обе леж ја, до во де ћи до де он то ло ги за ци је еро са, тј. чи не ћи еви дент ним 
„рез у ни шта“ по е ти ке Ми ло ша Цр њан ског, као мо дер ни стич ке бе ли не (спо ја бе ле 
осно ве и бе лог ква дра та, бе ле ха љи не и бе лог чар ша ва), а ујед но и на ра тив ног ме-
ста из не ве ра ва ња ерот ског, као ви да ме та фи зич ког ни хи ли зма с јед не, од но сно 
ан ге ло го ни је (као под ти па по ет ске ко смо го ни је ро ма неск них све то ва Ми ло ша 
Цр њан ског), с дру ге стра не. Не за не мар љив сег мент опу са Ми ло ша Цр њан ског 
са чи ња ва ју пу то пи си. Ана ли зи ка рак те ри стич них обе леж ја ове књи жев не вр сте у 



Цр њан ско вом ства ра ла штву по све ћен је рад Мул ти жан ров ске од ли ке пу то пи са 
Ми ло ша Цр њан ског Дра га на Ја ко вље ви ћа. Осци ли ра ње из ме ђу пу бли ци стич ког, 
до ку мен тар ног и фик ци о нал ног, хи брид ност жан ров ске фор ме, де ста би ли за ци ја 
кла сич ног мо де ла пу то пи са, упли вом есе ји стич ко-ана ли тич ких, ре пор та жних, 
епи сто лар них и лир ских дис кур зив них еле ме на та, но ви кон цепт књи жев но сти и 
ино ви ра на фор ма пу то пи са, као ге но ло шко ди се ми на тив но „та мо“ пу то писâ Ми-
ло ша Цр њан ског де таљ но су про ту ма че ни у овом ра ду Дра га на Ја ко вље ви ћа. По-
ред пу то пи са, на ег зи лант ско „та мо“ ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан ског упу ћу је и 
пре пи ска овог књи жев ни ка. Пи смо ко је је Ми лош Цр њан ски по слао из Илан че у 
За греб вла сни ку и од го вор ном уред ни ку Књи жев ног Ју га Бран ку Ма ши ћу 3. фе-
бру а ра 1919. го ди не, ана ли зи ра но у ра ду О сто го ди шњи ци јед ног пи сма Ми ли во ја 
Не ни на, по слу жи ло је као по вод за ра све тља ва ње уред нич ке и са рад нич ке уло ге 
Цр њан ског у Књи жев ном Ју гу. Ми ли вој Не нин от кри ва ка ко је Ми лош Цр њан ски, 
по ред Ни ка Бар ту ло ви ћа, Иве Ан дри ћа, Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа, Бран ка Ма ши ћа и 
Ан то на Но ва ча на, био члан уред ни штва за гре бач ког ча со пи са Књи жев ни Југ, у 
ко јем је, у ру бри ци Књи жев ни пре глед, пре те жно об ја вљи вао књи жев не кри ти ке, 
есе је и бе ле шке. Зна чај ис тра жи ва ња Ми ли во ја Не ни на, ко ји је о овом ча со пи су 
пи сао и ра ни је, у на уч ном ра ду Књи жев ни Књи жев ни Југ, са др жан је у из на ла же-
њу књи жев них кри ти ка и бе ле жа ка ко је је Цр њан ски об ја вио у Књи жев ном Ју гу а 
ко је ни су об у хва ће не по сто је ћим би бли о гра фи ја ма тек сто ва Мло ша Цр њан ског: 
по ред при ка за књи га Из књи жев но сти Па вла По по ви ћа и L’en fer He nry Bar bus se-a, 
Ми ли вој Не нин као књи жев но кри тич ке ра до ве Ми ло ша Цр њан ског пре по знао је 
и бе ле шке О љу бав ној ли ри ци це лог све та и Про сла ва у спо мен Јо ва на Скер ли ћа у 
Бе о гра ду. Књи жев не кри ти ке и бе ле шке, ко је је Цр њан ски об ја вио у Књи жев ном 
Ју гу, под ини ци ја ли ма М. Ц., Ц. и М., упот пу њу ју по сто је ће би бли о гра фи је ра до ва 
овог пи сца и ука зу ју на то да се, упр кос то ме што је пр ве ра до ве об ја вио у сом бор-
ском Го лу бу и са ра јев ској Бо сан ској ви ли „...’пун’ ула зак Ми ло ша Цр њан ског у 
срп ску књи жев ност до го дио (...) у За гре бу.“ По ред књи жев но и сто риј ског, кон сти ту-
тив ни чи ни лац об ли ко ва ња мо дер ни стич ког „та мо“ Ми ло ша Цр њан ског пред ста вља 
има ги на циј ски ди на ми зам про зе овог ау то ра, про ту ма чен у ра ду Вул ка но ло ги ја: 
по е ти ка из об ли че ња у Ро ма ну о Лон до ну Ми ло ша Цр њан ског Ча сла ва Ни ко ли ћа. 
За па зив ши, у при ка зу под зем не обу ћар ске рад ње фир ме La hu re & Son, од но сно у 
мо де ло ва њу та јан стве не фи гу ре Зу ки ја, уплив еле ме на та ми то ло шке пред ста ве о 
Вул ка ну/Хе фе сту, те при ме тив ши ка ко се окон ча ње Рјеп ни но вог ле то ва ња у Кор-
ну а ли ју, 23. ав гу ста, по ду да ра са вре ме ном от по чи ња ња Вул ка на ли ја, рим ских 
све ча но сти у част бо га Вул ка на, као што се пу ца ње Ахи ло ве те ти ве и ју на ко ва 
хро мост при бли жа ва ју ми то ло шкој пред ста ви Вул ка на, чи не ћи од Рјеп ни на па ра-
диг ма тич ни „ima go vol ca ni“, као и објект ру га ња, исме ва ња, из о па че ња и по ни же ња, 
а од сим бо лич ке ди мен зи је Ро ма на о Лон до ну је дан „ди зајн уни вер зал ног из об ли-
че ња“, Ча слав Ни ко лић ис та као је ана ло ги је из ме ђу он то ло шке раз град ње мо дер-
ног су бјек та и ре пре зен та ци је мо дер ни стич ке по е ти ке. Мо дер ни стич ки ју нак је, 
пре ма Ни ко ли ће вим уви ди ма, „по тре сен, раз мек шан, из об ли чен, на ка зан“, док је 
мо дер ни стич ка по е ти ка – по е ти ка по кре та, кон вул зив но сти, не из ве сно сти, ге не зе, 
јед на за кри вље на, ви ју га ва, дис пер зив на, „та мо“ по е тич ка ли ни ја. Не пре кид но 
ре по зи ци о ни ра ње мо дер ни стич ког ју на ка из ме ђу са мо и спи си ва ња и не мо гућ но сти 
са мо ре а ли за ци је у ис пи си ва њу, пре до че но је кроз ана ли зу Днев ни ка о Чар но је ви ћу, 
у ра ду „Ко ме ја ово пи шем?“ – уло га епи сто лар ног у Днев ни ку о Чар но је ви ћу Ми ло
ша Цр њан ског Ђор ђа Ра до ва но ви ћа. Ту ма че ћи епи зо ду о Чар но је ви ћу, уз раз матра-
ње ње них жан ров ско-стил ских ка рак те ри сти ка (епи сто лар на фор ма епи зо де Сан, 
из ра зи то на гла ше на у об ли ку у ко јем је об ја вље на у ча со пи су Ми сао, за др жа на, у 
об ри си ма, и у са мом ро ма ну), као и ин тер тек сту ал них ве за са па ра диг ма тич ним 
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ро ман ти чар ским то по сом сна у сну (од но сно, са пе смом ин ди ка тив ног на сло ва У сну 
сан Ед га ра Ала на Поа), Ђор ђе Ра до ва но вић до ла зи до за кључ ка о мо дер ни стич кој 
де кон струк ци ји ро ман ти чар ског то по са сна у сну, али и о из не ве ра ва њу кон вен-
ци ја епи сто лар не фор ме, тј. о по зи ци ји осу је ће ног адре сан та, од но сно о не ста бил-
но сти иден ти те та адре са та и адре сан та, чи ме се уве де на епи сто лар на кон струк-
ци ја пре тва ра у траг пи сма и сим бо лич ки на до ме стак, по сред ством ко јег се по ти ру 
пре ци зно од ре ђе не по зи ци је пи са ња, да би оп ста ло са мо епи сто лар но не мо гу ће, 
јед на пра зна фор ма и јед но „нео д ре ђе но и мно го стру ко Ја [које] ни је са мо до ве де но 
у по ло жај да бу де и адре сант и адре сат, већ и у сум њу да ви ше не бу де Ја и да ви ше 
не мо же да ус по ста ви чак ни раз ли ку су бјек та и објек та пи са ња, од но сно са мо и-
спи си ва ња.“ Са мо све сно, оди се јев ско „ни ко и ни шта“, као иден ти тет ско не мо гу ће 
(на пла ну ка рак те ри за ци је ју на ка) и ге но ло шко не мо гу ће (на пла ну при по вед них 
по сту па ка и фор мал не струк ту ре ро ма на), пре ма уви ди ма Ђор ђа Ра до ва но ви ћа, 
рас кри ло је од ло же ност и ин хе рент ну ите ра бил ност по е ти ке Днев ни ка о Чар но је
ви ћу, али и отво ре ност пи та ња сми сла („Шта је жи вот?“ и „Ко ме ја ово пи шем?“), 
као ра су тост и ди се ми на тив ну моћ мо дер ни стич ког про зног из ра за Ми ло ша Цр њан-
ског. За вр шни рад у збор ни ку Не ви дљи ве ве зе: Ми лош Цр њан ски и Шан дор Ма раи 
Го ра не Ра и че вић пред ста вља ис пи ти ва ње ти по ло шких срод но сти из ме ђу ро ма-
неск не три ло ги је Три ли ца јед не љу ба ви Шан до ра Ма ра и ја и ства ра ла штва Ми ло-
ша Цр њан ског, по себ но Дру ге књи ге Се о ба и Ро ма на о Лон до ну. По ред ни за уо че них 
би о граф ских по ду дар но сти (ро ђе ње на обо ди ма вла сти те је зич ке за јед ни це, про фе-
си о нал на оства ре ност ка ко у књи жев но сти та ко и у жур на ли сти ци, љу бав пре ма 
Ита ли ји и ду жи бо ра вак у Ри му, еми грант ски ста тус на кон Дру гог свет ског ра та), 
Го ра на Ра и че вић из дво ји ла је ана ло ги је на идеј ном пла ну у про зи Шан до ра Ма ра и ја 
и Ми ло ша Цр њан ског, ко је се огле да ју у кри ти ци ли бе рал ног ка пи та ли зма, по има њу 
гра ђан ског као и ма ло гра ђан ског со ци јал ног обра сца, у кон цеп ту му шког и жен ског 
на че ла, али и иде ји о кул ту ри као ра до сном по сто ја њу. У кон тек сту раз ма тра ња 
ди стинк ци ја из ме ђу па три јар хал ног ко лек ти ви стич ког ето са и но вог ето са гра ђан-
ске епо хе, ау тор ка је ука за ла и на кон цеп ци ју жен ског на че ла као оног ко је је окре-
ну то ин тим ној, по ро дич ној сфе ри и за до во ље њу вла сти тих те ле сних по тре ба, док 
је као ка рак те ри стич но за му шко на че ло из дво је на бри га о на ци о ну и ко лек тив ним 
ин те ре си ма, што је, по ре ђе њем Дру ге књи ге Се о ба и Три ли ца јед не љу ба ви, по ве-
за но са те о риј ским по став ка ма Ота Вај нин ге ра о по лу као ка рак тер ној де тер ми-
нан ти. По ред ту ма че ња слич но сти у ка рак те ри за ци ји му шких и жен ских ли ко ва 
про зе Ми ло ша Цр њан ског и Шан до ра Ма ра и ја, Го ра на Ра и че вић ис та кла је ка ко 
кри ти ку бољ ше ви зма и ко му ни стич ке дик та ту ре, та ко и кри ти ку ли бе рал ног ка пи-
та ли зма као по тен ци јал не (али под јед на ко не а де кват не) ал тер на ти ве, са по себ ним 
освр том на де гра ди ра ње ста ту са књи жев ног де ла као умет нич ке чи ње ни це. Ипак, 
као нај зна чај ни ја ти по ло шка срод ност про зе срп ског и ма ђар ског пи сца, у ра ду 
Го ра не Ра и че вић, из дво је на је те ма ти за ци ја дру штве не уло ге књи жев но сти и ста-
ту са кул ту ре. На и ме, за Шан до ра Ма ра и ја и Ми ло ша Цр њан ског на че ло анар хи зма 
не пред ста вља ра ди ка лан рас кид са тра ди ци јом, већ „бор бу у прав цу гра ђе ња“, 
док се кул ту ра, код обо ји це пи са ца по и ма као те мељ гра ђан ског дру штва, од но сно 
као обра зац оства ре не ово зе маљ ске сре ће и ра до сног по сто ја ња. До се за ње од ре-
ђе ног сте пе на кул тур ног раз во ја, књи жев ност као ви со ко е тич на фор ма кре а тив ног 
са мо и спо ља ва ња (ли те ра ту ра као „од го вор“ и „мо рал ни став“) по ве за ли су опус 
Ми ло ша Цр њан ског и Шан до ра Ма ра и ја, до при нев ши ко нач ном уви ду о ра до сти 
по сто ја ња као уто пиј ском „та мо“ кул ту ре, анар хи зма и ли те рар ног ства ра ла штва.

По ред осам на уч них ра до ва ко је су про у ча ва о ци из раз ли чи тих уни вер зи тет ских 
цен та ра (из Бу дим пе ште, Но вог Са да и Кра гу јев ца) из ло жи ли на на уч ном ску пу 
одр жа ном 12. апри ла 2019. го ди не на Уни вер зи те ту „Етвеш Ло ранд“ у Бу дим пе шти, 
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у епи ло шком сег мен ту збор ни ка, на сло вље ном До да так, пу бли ко ван је пре глед ни 
текст Исто ри јат сме ра за срп ски је зик и књи жев ност и на уч на де лат ност у по
след њих пет го ди на Ан дрее Шу пут, ко ји чи та о це упо зна је са окол но сти ма на стан ка 
Уни вер зи те та „Етвеш Ло ранд“, ме сти ма у ко ји ма се на ла зио (Нађ сом бат – да на шња 
Тр на ва, Бу дим, Пе шта), управ ни ци ма Ка те дре за сла ви сти ку (Јо жеф Фе ренц, Оскар 
Аш бот, Ја нош Ме лих, Иштван Кње жа, Ла сло Ха дро вић, Пе тер Ки раљ, Иштван 
Њо мар каи, Пре драг Сте па но вић, Пе тар Ми ло ше вић, Алек сан дер Ур ком), лек тори-
ма ко ји су од кра ја пе де се тих го ди на XX ве ка до дру ге де це ни је XXI ве ка др жа ли 
је зич ке, го вор не и стил ске ве жбе (Сто јан Ву ји чић, Ми лан Сте па нов, Ди ми три је 
Сте фа но вић, Ан дреа Шу пут), ка пи тал ним про јек ти ма у из ра ди (ма ђар ско-срп ски 
реч ник, ко ји ће има ти 70 000 од ред ни ца), као и са на уч ним ре зул та ти ма (на уч ним 
ра до ви ма и мо но гра фи ја ма) Алек сан де ра Ур ко ма и Дра га на Ја ко вље ви ћа, об ја вље-
ним у пе ри о ду од 2015. до 2019. го ди не, чи ме је пре до че на раз гра на та де лат ност 
Од се ка за сло вен ску фи ло ло ги ју Уни вер зи те та „Етвеш Ло ранд“, ка ко у обла сти 
на у ке о је зи ку, та ко и у обла сти на у ке о књи жев но сти. Збор ник Ми лош Цр њан ски. 
Ро ман тич ни анар хист 20. ве ка до нео је но ва и под сти цај на ту ма че ња го то во це-
ло куп ног ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан ског, као што је омо гу ћио и да се у ком по-
нен та ма анар хи зма (као ства ра лач ког а не ру ши лач ког прин ци па), кул ту ре (као 
ра до сног по сто ја ња), али и те мат ско-мо тив ске и жан ров ске ди се ми на тив не по е-
тич ке мо ћи (ком по нен та „та мо“) пре по зна мо дер ни стич ко свој ство опу са Ми ло ша 
Цр њан ског, од но сно ње гов по ми чан, ра сут, за но ве ме то до ло шке при сту пе отво рен 
хе р ме неу тич ки и ре цеп циј ски по тен ци јал.

Др Ми ли ца В. Ћу ко вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Кра ља Ми ла на 2, 11 000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја
ti ski cvet38@gmail.com 

UDC 821.163.41.09 Drainac R.(049.32)

МО ДРО ЗЕ ЛЕ НО НЕ СМИ РИ ШТЕ РА ДА ДРА ИН ЦА

(Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић. То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца. Ниш:  
Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу. Про ку пље: На род на би бли о те ка  

„Ра де Дра и нац“, 2021, 215 стр.)

На ста ла као ре зул тат ис тра жи ва ња спро ве де них у окви ру про јек та Књи жев
на про шлост и са да шњост на про сто ру ју го и сточ не Ср би је (бр. О-19-18) Огран ка 
СА НУ у Ни шу, на уч на мо но гра фи ја То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца Мир ја не Бо ја нић 
Ћир ко вић пред ста вља оп се жно, ме то до ло шки ко хе рент но и ино ва тив но раз ма тра ње 
мо дусâ ре пре зен та ци је То пли це као те мат ске до ми нан те и сим бо лич ког то по са у 
це ло куп ном ства ра ла штву Ра да Дра ин ца (1899, Тр бу ње–1943, Бе о град). Мо но гра-
фи ја То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца са ста вље на је од де сет по гла вља (То пли ца као 
те мат ски оквир Дра ин че вог ства ра ла штва, То пли ца у по е зи ји Ра да Дра ин ца, То пли
ца у Дра ин че вој про зи, То пли ца као ме сто по е тич ког укр шта ја пу то пи са Гри го ри ја 
Бо жо ви ћа и Ра да Дра ин ца, Мо дри про сто ри Ра да Дра ин ца и Ми ло ша Цр њан ског, 
Ива но ви ћев Дра и нац, То пли ца Дра ин цу, Дра и нац о То пли ци, Би бли о гра фи ја, Ин декс 
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пој мо ва), уо кви ре них два ма не ну ме ри са ним и не на сло вље ним, про ло шким и епи-
ло шким по гла вљи ма (пред го во ром на срп ском је зи ку и ре зи ме ом на ен гле ском 
је зи ку). Иа ко за сно ва на на де таљ ном и све стра ном по зна ва њу ка ко опу са Ра да 
Дра ин ца, та ко и на уч не (књи жев но и сто риј ске и књи жев но те о риј ске) ли те ра ту ре 
о овом ау то ру и иа ко на ста ла на тра гу за па жа ња Све ти сла ва Ман ди ћа, Ми ли во ја 
Мар ко ви ћа и Ми о дра га Ши ја ко ви ћа о Дра ин цу као „пе сни ку за ви чај не ту ге“ и 
„до бром пе сни ку да ха ове зе мље“, на уч на ме то до ло ги ја мо но гра фи је То пли ца у 
де лу Ра да Дра ин ца би ла би нај при бли жни ја опа сци ко ју је по во дом Дра ин ца из нео 
Во ја Кра сић – пи шу ћи о пре крет нич кој, пре врат нич кој, за књи жев ну и кул тур ну 
исто ри ју То пли це пре суд ној по ја ви Ра да Дра ин ца, Во ја Кра сић је за кљу чио „Ду го 
је исто ри ја при пре ма ла до ла зак Ра да Дра ин ца. Кад је сти гао – по сле ње га ни је 
ви ше мо гло би ти исто, мо ра ло је би ти дру га чи је, по че ло је но во да тра је...“ Кон-
цеп циј ски про ми шље но, а ме то до ло шки бун товн(ичк )о/пре врат нич ко/пре суд но 
би ло би опре де ље ње Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић да то пос То пли це не чи та у ре-
ги о нал ном кљу чу, већ да ис тра жи вач ку па жњу усме ри на ис пи ти ва ње се ман ти ке, 
сим бо ли ке, по е ти ке бо ја (пре све га пла ве/мо дре и зе ле не), као кон сти ту тив них 
чи ни ла ца из град ње мо но лит ног по е тич ког си сте ма за ви чај ног не сми ри шта или 
за ви ча ја као не сми ри шта Ра да Дра ин ца. Усек/це зу ра ко ју у при сту пу про у ча ва њу 
то по са/сим бо ла То пли це у исто ри ји ре цеп ци је ства ра ла штва Ра да Дра ин ца до но-
си мо но гра фи ја То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца мо же се од ре ди ти као ам би гви тет но 
ду го при пре ма но, а по уви ди ма и за кључ ци ма са мо свој но, ори ги нал но, ау тох то но 
тра ја ње но вог.

На кон пред го во ра, у ко јем је ау тор ка из ло жи ла са др жај мо но гра фи је, уз опис 
ме то да, ци ље ва и за кљу ча ка спро ве де ног ис тра жи ва ња и по гла вља То пли ца као 
те мат ски оквир Дра ин че вог ства ра ла штва, у ко јем је ука за но на То пли цу као 
те мат ску око сни цу Дра ин че вог опу са, те на исто ри ју ре цеп ци је и мо де ле ту ма че-
ња то по са То пли це у де лу Ра да Дра ин ца, у по гла вљу То пли ца у по е зи ји Ра да Дра
ин ца са гле да но је пе сни штво Ра да Дра ин ца, кроз при зму ту ма че ња се ман ти ке и 
сим бо ли ке мо дре и зе ле не бо је. Опи су ју ћи лук од Мо дрог сме ха (1920), као збир ке 
„пе сни ка пред пу тем“, до Да ха зе мље (1940), као збир ке „пе сни ка – по врат ни ка“, 
Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић из дво ји ла је То пли цу као тач ку „на по ла пу та“, тач ку 
од ла за ка, на пу шта ња за ви ча ја, оти ски ва ња у но ве жи вот не и по е тич ке про сто ре, 
али и тач ку по врат ка, до ла ска, по нов ног осва ја ња вла сти тог сми ри шта, тј. као ег зем-
плар но ули сов ско не-ме сто веч ног тра же ња/иште ња мо дрог бес кра ја и то плог леба 
(пе снич ке сло бо де и ау тен тич не пе снич ке ре чи). Те жи ште ис тра жи ва ња то по са 
То пли це у по е зи ји Ра да Дра ин ца оства ре но је пом ном ана ли зом се ман ти ке и сим-
бо ли ке бо ја, где су као до ми нант не из дво је не – пла ва (по го то во мо дра) и зе ле на 
бо ја. На тра гу Ге те о вог Уче ња о бо ја ма, али и про у ча ва ња Лу дви га Вит ген штај на 
(Опа ске о бо ја ма), а по себ но уз ува жа ва ње за кљу ча ка Ми ше ла Па сту ра (Пла ва: 
исто ри ја јед не бо је) о зна ча ју и зна че њи ма пла ве бо је у књи жев но сти и кул ту ри 
(пла ва мо же сим бо ли зо ва ти по бу ну, ток, пут, пре о бра жај), Мир ја на Бо ја нић Ћир-
ко вић из дво ји ла је спек тар мо ти ва у по е зи ји Ра да Дра ин ца, у ко ји ма до ми ни ра пла-
ва и по себ но мо дра бо ја – од мо дрог бес кра ја и мо дре не бе ске ду би не, мо дрих ве на 
и мо дре ти ши не, у ко ји ма мо дра пред ста вља ко ло рит ни ко ре ла тив сно вид не, та јан-
стве не, тра га лач ке по е тич ке ком по нен те, до упе ча тљи вих при ме ра мо дре (из вор не, 
ин ту и тив не) пе снич ке ре чи, и фи гу ре пе сни ка, та ко ђе ве за не за мо дру бо ју (мо дра 
бо ја ов де фи гу ри ра као еле мент ме та по е тич ке рав ни по е зи је Ра да Дра ин ца), мо дра 
бо ја сим бо лич ка је под ло га Дра ин че вог (пе снич ког) сли ка ња То пли це. Док је у збир-
ци пе са ма Мо дри смех, у ко јој се, у ва ри ја ци ја ма, ја вља нај ма ње осам на ест пу та, 
мо дра бо ја ве за на за ви си не, да љи не, ду би не, али и сâм по јам пе сме, до тле се у 
збир ци Улис мо дра бо ја тран сфор ми ше у „пла ве ве не дру мо ва“ и мо дру бо ју не бе ске 
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ду би не, да би се у Да ху зе мље пре о бра зи ла у мо тив мо дрог про ле ћа. За ни мљи во 
је и по све ре ле вант но за па жа ње Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић о то ме да је про ле ће 
у по е зи ји Ра да Дра ин ца по пра ви лу мо дро, док је је сен (као и за ви чај ни ве тар и 
пе сни ко ва ду ша) – зе ле на, као што се из ра зи то суп тил ним и хер ме не у тич ки пло до-
твор ним ука зу је и ау тор ки но из два ја ње по ступ ка гра ди ра ња пла ве бо је у по е зи ји 
Ра да Дра ин ца – пре ко ве дре (ствар но сти, те ле сне љу ба ви и љу ба ви пре ма при ро ди) 
до мо дре (бо је пе сни ко ве упи та но сти пред жи вот ним бес кра јем и тај ном над со бом 
и у се би). Ин ди ви ду ал но по е тич ки и ег зи стен ци јал ни „про је кат“ по ста ја ња Ра дом 
Дра ин цем (пре о бра жај Ра дој ка Јо ва но ви ћа у Ра да Дра ин ца) под ра зу ме ва тра га лач ку, 
пр ко сно-ми стич ну, не сми ре ну ком по нен ту, чи ју је сим бо лич ну осно ву Мир ја на 
Бо ја нић Ћир ко вић пре по зна ла у мо дрој ду би ни, мо дрој пе снич кој ре чи и мо дри ни 
це ло куп ног Дра ин че вог пе снич ког про гра ма. По себ на па жња, у по гла вљу То пли ца 
у по е зи ји Ра да Дра ин ца, по све ће на је ли ми нал ном мо ти ву, мо ти ву-спо ни при ро де 
и кул ту ре, са крал ног и про фа ног, Бо га и чо ве ка – мо ти ву (х)ле ба (ана ли зи ра ном у 
пот по гла вљу Мо тив хле ба у Дра ин че вој по е зи ји), у ко јем је пре до че но бо га то се-
ман тич ко по ље ове мо тив ске до ми нан те у по е зи ји Ра да Дра ин ца (као мо тив ко ји 
спа ја мо дро не бо и цр ну зе мљу, не рас ки ди во ве зан за род но тло То пли це, по зи тив но 
ко но ти ран, мо тив хле ба се ман тич ки ва ри ра од сим бо ла ми ра, сло бо де и до бро те, 
чи на/сим бо лич ког и(ли) ау то по е тич ког ге ста при че шћа, пре ко ме та фо ре све тло сти, 
или, пак, ко ре/те ла/ра не, од но сно се ман тич ких под ва ри ја на та гор ког хле ба љу ба ви 
и вре ме на цр ног хле ба, све до ме та фи зич ке, искон ске, ре ли гиј ске ди мен зи је ле ба по
е зи је као по е тич ког иде а ла, од но сно сим бо ла бес кра ја и пу но ће пе снич ког про гра ма).

У по гла вљу То пли ца у Дра ин че вој про зи ана ли зи ра ни су На ша љу бав, на пи-
са на „јед не јул ске но ћи у Тр бу њу, 1929“ и ро ман Шпан ски зид, као оства ре ња ко ја 
се ка ко хро но то пом, та ко и си сте мом сим бо ли ке бо ја (са пла вом и зе ле ном као 
до ми нан та ма) свр ста ва ју у кор пус Дра ин че вих де ла о То пли ци. Мир ја на Бо ја нић 
Ћир ко вић је за па зи ла ка ко у до жи вља ју То пли це у де лу На ша љу бав до ми ни ра 
зе ле на бо ја, ко ја би би ла „бо ја ти хе ра до сти“, док је род ни брег при ка зан „зе лен 
као мир но мо ре код Ми ти ле не“, што упу ћу је на за кљу чак о Дра ин че вом по сма тра њу 
То пли це „уну тар њим оком“, али и о за сту пље но сти мо ти ва ан теј ске по ве за но сти 
са род ном зе мљом у про зи Ра да Дра ин ца. Не скри ве ног ау то би о граф ског под тек ста, 
ро ман Шпан ски зид Дра ин че вом дис кур су мо дро зе ле не То пли це при бли жа ва се 
мо ти вом пла вог бес кра ја и пла ве про ме не (сим бо ла пу та и жи во та, од но сно пу та-
-жи во та), али и ау ди тив ним и ол фак тор ним сен за ци ја ма – „му зи ком ју жног про-
ле ћа“, ми ри си ма и мо дром бо јом то плич ког про ле ћа, чи јим је уви ђа њем, из два ја њем 
и ту ма че њем, у овом сег мен ту мо но гра фи је То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца, ука за но 
на ста би лан, по сто јан, ко хе рен тан сим бо лич ки и по е тич ки си стем ства ра ла штва 
Ра да Дра ин ца.

По гла вље То пли ца као ме сто по е тич ког укр шта ја пу то пи са Гри го ри ја Бо
жо ви ћа и Ра да Дра ин ца по све ће но је ана ли зи пу то писâ о То пли ци дво ји це пи са ца 
са вре ме ни ка, при ја те ља, бун тов ни ка, не смир ни ка, чуд них ли те рар них под ви жни-
ка. По ре де ћи фор му, стил, при по вед не тех ни ке, фо ка ли за ци ју, хро но топ, ју на ке и 
те мат ско-мо тив ски ком плекс пу то пи са Гри го ри ја Бо жо ви ћа и Ра да Дра ин ца, Мир-
ја на Бо ја нић Ћир ко вић из дво ји ла је срод ност у из бо ру спе ци фич ног ти па књи жев-
них ју на ка (оба пу то пи сца па жњу по све ћу ју „ма лом“ чо ве ку из на ро да, ко јег под-
вр га ва ју по ступ ку сна жне ин ди ви ду а ли за ци је – „ма ли чо век еп ске ши ри не“), у 
ми ме зи усме ног при ча ња (свој стве ној „на род ном ре а ли зму“ Гри го ри ја Бо жо ви ћа), 
од но сно ути ску ства ра ња „на ли цу ме ста“ (ка рак те ри стич ном за по е ти ку пу то пи са 
Ра да Дра ин ца), али и у из два ја њу исто риј ских до га ђа ја бит них за то плич ки крај, као 
и у при ка зи ва њу по је ди на ца (вој во да и рат ни ка), хе ро ја то плич ког устан ка – Ко сте 
Пе ћан ца, Ко сте Во ји но ви ћа Ко сов ца и др. (па ра лел но са њи ма, пор тре ти шу се и 
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упе ча тљи ви љу ди из на ро да, по пут док то ра За ри ћа, ка фе џи је Ђу ки ћа, Ми је обу-
ћа ра и Га ле та ко чи ја ша), при че му, по ред кул тур но и сто риј ских ре ми ни сцен ци ја и 
де скрип ци је буј не при ро де жи во пи сног то плич ког кра ја, у пу то пи си ма обо ји це 
ау то ра као из у зет но зна чај на и функ ци о нал на из два ја се и ком по нен та дру штве ног 
ан га жма на. Ком па ра тив ном ме то дом са ме рив ши, на пла ну те мат ско-мо тив ских и 
фор мал но-стил ских ка рак те ри сти ка, пу то пи се Гри го ри ја Бо жо ви ћа об ја вље не у 
По ли ти ци два де се тих и три де се тих го ди на XX ве ка (об је ди ње них у књи зи Цр те 
и ре зе, 1928) са пу то пи си ма Ра да Дра ин ца, об ја вљи ва ним, у истом пе ри о ду, у Са
мо у пра ви, Бе о град ским но во сти ма, Ре чи, Вре ме ну и Прав ди (а при ре ђе ним у ше стом 
то му са бра них де ла Ра да Дра ин ца, на сло вље ном Пу ту јем, пу ту јем, 1999), ау тор ка 
мо но гра фи је То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца за па зи ла је ка ко у при ка зу То пли це у 
опу су Гри го ри ја Бо жо ви ћа до ми ни ра ме то ни ми ја су ре шај ка че (пу то пи си Ка пе тан 
Ву ко је, Су ра ка па, Шај ка ча и ћу лав), као обе леж је ет ноп си хо ло шке осо бе но сти 
ста нов ни штва то плич ког кра ја, али и ње го вих ка рак тер них од ли ка (до сто јан ства, 
сна ге и пр ко са), док Дра и нац, ко ји и у пу то пи си ма о То пли ци пе ва, бун тов ну То пли-
цу пу то пи ше по сред ством пла ве бо је – у пу то пи су Же ле зни ца кроз То пли цу (1925) 
то плич ко не бо пу то пи сца под се ћа на „фран цу ски југ око Ар ла и Та ра ско на“, тј. на 
пла ве вен це пла ни на ко ји окру жу ју ову фран цу ску по кра ји ну, док там но кр ва ви и 
там но мо дри обри си гра нич не ли ни је То пли це и Ко со ва сим бо ли зу ју кр ва ву, мо дру, 
бур ну, уста нич ку про шлост ове по кра ји не, од но сно ње ну мо дро зе ле ну, ви ју га ву, 
кри ву да ву (об ли ком ана лог ну жу ђе ној же ле знич кој пру зи, ко ја ће то плич ком кра-
ју до не ти еко ном ски про спе ри тет) бу дућ ност, чи ме се оба пу то пи сца из до ме на 
фак то гра фи је уда ља ва ју до то плич ког хро но то па као еле мен та сим бо лич ке ди мен-
зи је, уну тра шњим оком опа же ног и ис при по ве да ног.

Има ју ћи у ви ду ва жност се ман ти ке и сим бо ли ке бо ја у аван гард ној књи жев-
ној и ли ков ној умет но сти, као из у зет но зна чај но и за да ља ис пи ти ва ња ме то до ло-
шки про дук тив но ука зу је се по гла вље Мо дри про сто ри Ра да Дра ин ца и Ми ло ша 
Цр њан ског мо но гра фи је То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца. Упр кос ра зи ла же њу у по и-
ма њу функ ци је књи жев но сти и раз ма тра њу по је ди них дру штве но-по ли тич ких 
пи та ња из ме ђу Ми ло ша Цр њан ског и Ра да Дра ин ца, Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић 
уо чи ла је и ана ли зи ра ла по е тич ке укр шта је у пу то пи си ма ових ау то ра, за ступ ни ка 
пер со нал них ин тер пре та ци ја екс пре си о ни зма у срп ској књи жев но сти. Раз ма тра ју ћи 
мо тив (то пос и сим бол) мо дрог у пу то пи си ма Ми ло ша Цр њан ског и Ра да Дра ин ца, 
у кон тек сту про стор них ре ла ци ја, уче ста ло сти и про ре ђе но сти, рас по ре да и рас-
по де ла, ау тор ка мо но гра фи је То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца из дво ји ла је и мо тив ска 
чво ри шта по е тич ког укр шта ја пу то писâ Ми ло ша Цр њан ског и Ра да Дра ин ца, оли-
че на у мо дром да ху, мо дром пу ту, мо дри ни ли ка/сим бо ла Бо го ро ди це, мо дрим 
зве зда ма, мо дрим шу ма ма, мо дром не бу, мо дрој нир ва ни, све до мо дрог као при ви-
ле го ва не бо је за ви ча ја, да би за кљу чи ла ка ко је мо дра бо ја код обо ји це пу то пи са ца 
сим бол веч ног, не про ла зног, бес крај ног, без мер ног, та јан стве ног, не из ре ци вог, док 
је љу би ча ста бо ја, та ко ђе за сту пље на (до ду ше, у ма њој ме ри) у овим пу то пи си ма, 
сим бол про ла зно сти, па би Бо го ро ди ца, „оде ве на у љу би ча сто и мо дро“, пре ра сла 
у сим бол ам би ва лен ци је жи во та као „про ла зног у веч ном“. Бо ја ак си о ло шке вер-
ти ка ле (по зи тив но ко но ти ра них, из над про сто ра), не рет ко ве за на за ап стракт не 
име ни це (не бо/не бе са, љу бав, смех) или ре ал не про сто ре (град, храм, ку по ле), мо дра 
бо ја, као и мо дри осе ти и мо дри про сто ри пу то пи са Ми ло ша Цр њан ског и Ра да 
Дра ин ца еле мен ти су књи жев ног по ступ ка ин тим ног чи та ња про сто ра, али и ме-
та фо ре и сим бо ли ста ња, ми сли и до жи вља ја људ ског би ћа и људ ске ег зи стен ци је.

По гла вље Ива но ви ћев Дра и нац, са пот по гла вљи ма Ра де Дра и нац – од ин спи
раци је до сим бо ла, Есе ји зи ра ни Дра и нац и Ро ман си ра ни Дра и нац, пред ста вља тума-
че ње (књи жев ног) ли ка и сим бо ла Ра да Дра ин ца у це ло куп ном књи жев но у мет нич ком 
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и књи жев но-на уч ном опу су Ива на Ива но ви ћа. Ана ли зи ра ју ћи Ива но ви ће ва есе-
ји стич ка, књи жев но кри тич ка и ро ма неск на оства ре ња у ко ји ма је Ра де Дра и нац 
глав ни ју нак, али и па ра диг ма јед ног обра сца дру штве ног де ло ва ња, Мир ја на Бо-
ја нић Ћир ко вић из дво ји ла је те мат ску око сни цу (ујед но и спо ну из ме ђу књи жев-
но у мет нич ких тек сто ва Ра да Дра ин ца и Ива на Ива но ви ћа) на пи са Ива на Ива но-
ви ћа о Ра ду Дра ин цу, ко ју је пре по зна ла у мо ти ву бун та, као кључ ном (по)етич ком 
и ег зи стен ци јал ном на че лу дво ји це срп ских пи са ца. По ве зу ју ћи мо тив по бу не са 
про фи лом лич но сти Ра дој ка Јо ва но ви ћа, са еле мен ти ма по ро дич не исто ри је (Јова-
но ви ћи се, на кон осве те јед ног чла на по ро ди це уби ством тур ског су ва ри је, исе ља-
ва ју из Дра и но ви ћа), али и исто риј ским при ли ка ма у то плич ком кра ју (пре све га 
са То плич ким устан ком из 1917. го ди не), од но сно са Дра ин че вом ау то по е тич ком 
из ја вом о се би као „нај на па да ни јем пи сцу у срп ској књи жев но сти“, Иван Ива но вић, 
ко ји ће оста ви ти све до чан ство о вла сти том из бо ру иден тич не, дра ин чев ске по зи-
ци је („Све сно сам иза брао по зи ци ју да по сле Дра ин ца бу дем нај на па да ни ји срп ски 
пи сац.“), огла си ће се, у есе ји ма о Ра ду Дра ин цу, као ем па тич ни чи та лац ко ји „де ли 
књи жев ну и дру штве ну суд би ну свог ју на ка“. Чи та лач ка уло га Ива на Ива но ви ћа 
у по ступ ку есе ји за ци је ли ка и де ла Ра да Дра ин ца, од но сно по зи ци ја при по ве да ча 
и на чин ка рак те ри за ци је Ра да Дра ин ца у Ива но ви ће вом ро ма ну Цр ни да ни Ра ке 
Дра ин ца, до ве ли су ау тор ку мо но гра фи је То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца до за кљу-
ча ка о ни зу ана ло ги ја „на фо ну ства ра лач ке при ро де, по е ти ке, иде ја, ‘про је ка та’, 
фи ло зо фи је жи во та“ из ме ђу Ра да Дра ин ца и Ива на Ива но ви ћа, при че му је фун да-
мен тал на од ли ка умет нич ког из ра за Ра да Дра ин ца, „де те та ра та“ и ау то ра ко ји је 
увек био „сам про тив свих“, са др жа на у бун тов ни штву, за јед нич кој ка рак те ри сти-
ци књи жев ног и друшп тве ног ан га жма на Ра да Дра ин ца и Ива на Ива но ви ћа, али 
и обе леж ја има нент ног исто ри ји, кул ту ри, умет но сти и при ро ди То пли це.

По гла вље То пли ца Дра ин цу ис црп ни је (п)опис кул тур них ма ни фе ста ци ја, 
на уч них ску по ва и књи жев них на гра да ко ји ма се чу ва спо мен на Ра да Дра ин ца, 
као ре ле вант не, пре врат нич ке и пре суд не ли те рар не фи гу ре то плич ког кра ја. На 
овом ме сту, по ред Дра ин че ве би сте у под нож ју Хи са ра (по ста вље не 1953. го ди не), 
спо мен-ку ће Ра да Дра ин ца и спо мен-со бе „Дра и нац“, те по ступ ка име но ва ња ви ше 
уста но ва кул ту ре у То пли ци по овом пи сцу (На род на би бли о те ка „Ра де Дра и нац“ 
у Про ку пљу, На род на би бли о те ка „Ра ка Дра и нац“ у Бла цу, Кул тур ни цен тар „Дра-
и нац“ у Бла цу), нео п ход но је по ме ну ти пре сти жну књи жев ну на гра ду „Дра и нац“ 
за нај бо љу збир ку пе са ма, али и на гра ду за нај бо љу књи гу пи сца из То пли це и 
по ве љу „Дра и нац“, од но сно ли те рар не и ли ков не кон кур се на те му Дра ин че вог 
ства ра ла штва, дра ма ти за ци је и по зо ри шне из вед бе Дра ин че вих де ла, док по себ но 
ме сто при па да кул тур ној ма ни фе ста ци ји (и исто и ме ним збор ни ци ма) Бла це Дра
ин цу. Зна ча јан сег мент по гла вља То пли ца Дра ин цу по све ћен је при ка зу збор ни ка 
на уч них ра до ва Књи жев но де ло Ра да Дра ин ца – но во чи та ње (2020), ко ји су об ја-
ви ли Огра нак СА НУ у Ни шу, Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу и На-
род на би бли о те ка „Ра де Дра и нац“ у Про ку пљу, а ко ји је при ре дио проф. др Го ран 
Мак си мо вић. За овај збор ник на уч них ра до ва о Ра ду Дра ин цу, пр ви у срп ској на-
у ци о књи жев но сти по све ћен овом ау то ру, о Дра ин че вој по е зи ји, про зи, пу то пи-
си ма, по зо ри шним кри ти ка ма, као и о пре во ду по е зи је Ра да Дра ин ца на фран цу ски 
је зик пи са ли су Јо ван Де лић, Го ран Мак си мо вић, Сне жа на Ми ло са вље вић Ми лић, 
Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, Ду шан Жив ко вић, Све тла на Ра ји чић Пе рић, Ђор ђе 
Ђур ђе вић, Је ле на Мла де но вић, Ча слав Ни ко лић, Вла ди мир Пе рић, Ани ца Ра до са-
вље вић, Ми ле на Ку лић, Бо рис Ла зић и Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић, чи ја је сту ди ја 
То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца пред ста вља ла на го ве штај да ле ко се жни јег, об у хват-
ни јег, обим ни јег, мо но граф ског про у ча ва ња да те про бле ма ти ке.
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По гла вље Дра и нац о То пли ци, са пот по гла вљи ма То пли ца у сти хо ви ма Ра да 
Дра ин ца, То пли ца у про зи Ра да Дра ин ца, Дра и нац о Бла цу, Дра и нац о Про ку пљу и 
Дра и нац о Кур шу мли ји, са ста вље но од сег ме на та пе снич ког, про зног, пу то пи сног, 
днев нич ко-ме мо ар ског и епи сто лар ног ства ра ла штва Ра да Дра ин ца у ко јем је за-
сту пље на мо дре зе ле на То пли ца, дра го цен је ка та лог то плич ког те мат ско-мо тив ског 
кор пу са Дра ин че вог де ла, зна ча јан ка ко на ни воу пре глед но сти мо но гра фи је и 
јед но став ни јег про на ла же ња сег ме на та ли те рар них оства ре ња Ра да Дра ин ца ци-
ти ра них у мо но гра фи ји То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца, та ко и као под стрек/пу то каз 
за но ва чи та ња и про у ча ва ња бун тов не, не сми ре не, Дра ин че ве То пли це.

Мо но гра фи ју То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца за тва ра ју обим на, пре глед на Би
бли о гра фи ја (са ста вље на од Из во ра и Ци ти ра не ли те рар ту ре), Ин декс пој мо ва и 
ко нач но ре зи ме на ен гле ском је зи ку, ко јим се, на сим бо лич ком пла ну, још јед ном 
по твр ђу је на ди ла же ње ре ги о нал не ви зу ре чи та ња књи жев ног опу са Ра да Дра ин ца, 
од но сно ко јим се и на је зич ком пла ну, до спе ва до уни вер зал не пе снич ке, дра ин-
чев ске, мо дро зе ле не за ви чај но сти.

Мо но гра фи ја То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић, као 
Дра ин цу и То пли ци књи га ду бо ке ода но сти и гор љи ве (не сми ре не, вре ле, тра га лач-
ке) на уч не по све ће но сти, по ступ ком из два ја ња и ана ли зе се ман ти ке, сим бо ли ке, 
по е ти ке бо ја (пре све га пла ве/мо дре и зе ле не), до при не ла је бит но но вом, дру га чи-
јем ту ма че њу пе снич ког, про зног, пу то пи сног, днев нич ко-ме мо ар ског и епи сто ла-
р ног опу са Ра да Дра ин ца, као што је, ујед но, ра све тли ла по е тич ке укр шта је ства-
ра ла штва Ра да Дра ин ца ка ко са пи сци ма са вре ме ни ци ма (Гри го ри јем Бо жо ви ћем 
и Ми ло шем Цр њан ским), та ко и са пи сцем, про у ча ва о цем и ве ли ким по зна ва о цем 
ли ка и де ла Ра да Дра ин ца (Ива ном Ива но ви ћем). За ви чај на „тач ка“ Ра да Дра ин ца, 
сим бо лич ки то пос То пли це, као те мат ско те жи ште мо но гра фи је То пли ца у де лу 
Ра да Дра ин ца, омо гу ћио је да се у жан ров ски и стил ски хе те ро ге ном опу су Ра да 
Дра ин ца от кри је је дин стве на, „мо дра“ за ви чај на нит, од но сно да се уо чи ка ко је, 
упр кос то ме што је док пе ва о уни вер зал ној љу ба ви Дра и нац, по Кон стан ти но ви-
ћу, био „сав ша рен као па па гај“, у пе снич кој и про зној об ра ди то по са То пли це овај 
ау тор био „ко ло рит но и ми са о но мо но лит но ду бок.“ Ме то до ло шка кон зи стент ност, 
ду би на и ино ва тив ност увидâ Мир ја не Бо ја нић Ћир ко вић, оства ре ни у мо но гра-
фи ји То пли ца у де лу Ра да Дра ин ца, пред ста вља ју пре крет нич ко, бун тов но, не сми-
ре но, књи жев но и сто риј ски ду го при пре ма но, а на про ми шљен на чин оства ре но 
тра ја ње но вог у ту ма че њу це ло куп ног ства ра ла штва Ра да Дра ин ца, пре ло мље ног 
кроз ко ло рит но ком пакт ну (мо дро зе ле ну) тач ку за ви чај ног не сми ри шта.

Др Ми ли ца В. Ћу ко вић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Кра ља Ми ла на 2, 11 000 Бе о град, Ре пу бли ка Ср би ја
ti ski cvet38@gmail.com 
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UDC 821.163.41.09 Selimović M.(049.32)

ЗНА ЧАЈ НА ИТА ЛИ ЈАН СКА СТУ ДИ ЈА О РО МА НУ ОСТР ВО  
МЕ ШЕ СЕ ЛИ МО ВИ ЋА

(Ro san na Mo ra bi to. L’ul ti ma me ta. L’i so la (Ostr vo) di Me ša Se li mo vić.  
Edi zi o ni del l’Or so. Ales san dria, 2020 (Col la na di stu di sla vi Sla vi ca))

Об ја вље на у пре сти жној ита ли јан ској еди ци ји Сла ви ка по све ће ној сло вен ским 
кул ту ра ма и књи жев но сти ма, књи га Ро за не Мо ра би то (Ro san na Mo ra bi to), про фе-
сор ке на Уни вер зи те ту у На пу љу „Л’О рј ен та ле“, сим бо лич ном и ствар ном ме сту 
су сре та две оба ле Ја дра на, још је дан је до каз ко ли ко је по глед „дру го га“ на од ређе-
не фе но ме не на ци о нал них књи жев но сти и кул ту ра дра го цен, и ко ли ко је ка дар да 
и „ти ши ну“ ко ја та кав фе но мен оба ви ја на чи ни пред ме том зна чај них ана ли за, и за 
по и ма ње те „ти ши не“ и са мог њо ме пре кри ве ног фе но ме на. 

Ка ко са ма ау тор ка у уво ду ка же, књи га по све ће на тре ћем ро ма ну Ме ше Сели-
мо ви ћа, ро ма ну Остр во, њен је по ку шај да до ка же већ из не ти став да слав ни пи сац 
ни је са мо ау тор јед ног или два де ла, већ „чи та вог сло же ног про зног опу са“, као и 
да утвр ди ка кво ме сто у умет нич кој би о гра фи ји ау то ро вој по след њи ро ман Остр во 
за у зи ма, у син кре тич кој пер спек ти ви ко ја по ве зу је лич ну ау то ро ву при чу и по ли-
тич ку и кул тур ну ствар ност где се та „при ча“ од ви ја и ко јом је усло вље на. Сто га 
Р. Мо ра би то, а има ју ћи у ви ду и ита ли јан ску пу бли ку ко јој се пр вен стве но обра ћа, 
пр во по гла вље по све ћу је крат ком, али са др жај ном пре гле ду дру штве но-по ли тич-
ких при ли ка не ка да шње СФРЈ ко је су од ре ди ле и жи вот, али и ства ра ла штво – и 
у по гле ду са др жа ја, али и кул тур ног ан га жма на – Ме ше Се ли мо ви ћа. По зи ва ју ћи 
се на ра зно род ну прет ход ну ли те ра ту ру, а сле де ћи вла сти ту ми сао, ау тор ка не ко-
ли ким упе ча тљи вим тврд ња ма до ка зу је и ука зу је на кључ ни тре ну так сво је вр сног 
рас та ка ња, и дру штва, и по ли ти ке, и иде о ло ги је, као и са ме Се ли мо ви ће ве ег зи стен-
ци је, као кључ или оквир у ко је му ва ља иш чи та ва ти и ана ли зи ра ти, уз не пре ста на 
по зи ва ња на пре ђа шње, и овај ро ман, ма ко ли ко се он сам сво јим спе ци фич ним 
устрој ством то ме опи рао. Дру гим ре чи ма, ро ман Остр во, јед на ко као и два прет-
ход на, слав на и то ли ко про у ча ва на ро ма на, Дер виш и смрт и Твр ђа ва, по се ду је у 
јед на кој ме ри, са мо у дру гом ви ду, и кул тур ну и дру штве но-по ли тич ку и по ет ску 
ди мен зи ју, у чи јем је сре ди шту но се ћа те ма чи та вог Се ли мо ви ће вог ства ра ла штва: 
реч и шта та реч уи сти ну зна чи.   

Упра во због то га, Р. Мо ра би то под се ћа да Ме ша Се ли мо вић по чи ње да ра ди на 
Сје ћа њи ма већ од 1972. го ди не, и да, као плод тог ау то би о граф ског ба вље ња, из ни-
клог из све ве ћег осе ћа ја не ла го де, го ди не 1973. пи ше ро ман Остр во „под ути ском 
де пре сив ног ста ња на кон бо ле сти“, ка ко сам ка же у по ме ну тим Сје ћа њи ма (2002: 
176) и об ја вљу је го то во сва по гла вља у ча со пи су, нај пре, а на кон што му из да вач ка 
ку ћа Сви је тлост за тра жи ин тер вен ци је у тек сту и ели ми на ци ју два по гла вља, Да 
ли да умре ста ри Ман да рин и Ту ђа зе мља ту га је го ле ма, уз обра зло же ње да су оба 
„по ли тич ки пам флет“, М. Се ли мо вић ће де фи ни тив но на пу сти ти Са ра је во и пре-
се ли ти се у Бе о град где ће му из да вач ка ку ћа Про све та 1974. го ди не об ја ви ти ро ман 
Остр во без ика квих из ме на тек ста. Ако су то окол но сти ко је су из ро ди ле ро ман, 
он да и сам текст, и на ни воу са др жа ја и на ни воу фор ме, си гур но но си стиг ма те тих 
окол но сти, што Р. Мо ра би то и ис ти че. Остр во чи ни де вет на ест при ча, на пр ви по-
глед без ика квих на ра тив но-ло гич ких и вре мен ских ве за. При че се ти чу по сто ја ња, 
се ћа ња и про ми шља ња дво је су пру жни ка у го ди на ма, Ива на и Ка та ри не Ма рић 
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ко ји жи ве у пот пу ној изо ла ци ји на не ком остр ву у Ја дран ском мо ру. Прем да ни је 
име но ва но, ве ро ват но је реч о остр ву Брач, те се про та го ни сти на ла зе на су прот 
гра да, Спли та, окру же ни мо рем. Та ко ђе, прем да не по сто је ни вре мен ска тач на од-
ре ђе ња, ту и та мо по се ја ни тра го ви ука зу ју да је реч о та да шњем тре нут ку, кра ју 
ше зде се тих и по чет ку се дам де се тих го ди на, док све зна ју ћи при по ве дач, ко ји оду-
ста је од „ор ган ске при че“, кон стант но осци ли ра из ме ђу ду гих ди ја ло га и сло бод ног 
ин ди рект ног го во ра што до но си ми сли и се ћа ња про та го ни ста. Ова ко струк ту ри-
ран ро ман ко ји се по све му раз ли ку је од прет ход них, ам би јен ту, вре мен ској ди мен-
зи ји, на ра тив ној по став ци, при мљен је, од мах по об ја вљи ва њу, с чу ђе њем, а, ка ко 
ис ти че Р. Мо ра би то, чак ни са вре ме на кри ти ка ни је ус пе ла, ни ти же ле ла да се 
бли же по за ба ви овим тек стом, не где га др же ћи ин фе ри ор ним у од но су на оста ла 
де ла М. Се ли мо ви ћа. По зи ва ју ћи се на ре чи Ен ве ра Ка за за ко ји, у ре ла тив но ско-
ра шњем исто риј ско-књи жев ном пре гле ду (из 2004), ис ти че да је Остр во не ка вр ста 
„сцен ског про сто ра“ где се од ви ја, кроз ли ко ве про та го ни ста, „при ча о ста ро сти“, 
а где остр во ни је са мо ме та фо ра изо ло ва но сти, одва ја ња ин ди ви дуе од све та, „већ 
и ме та фо ра спа са у по то пу ни шта ви ла“, закључује да би ау тор, од кри ти ке то та-
ли тар не идео ло ги је и дру штва из два прет ход на ве ли ка ро ма на до шао до ба вље ња 
му ка ма мо дер ног дру штва у це ли ни, не ма њем сми сла по сто ја ња ко је не мо же да га 
из на ђе у хај де ге ров ској и ка ми јев ској су тра шњи ци, већ на кра ју жи во та по сма тра 
вла сти то „ју че“ ко је је не по врат но иш че зло.

Ипак, ка ко би до ка за ла уве де не прет по став ке ту ма че ња, а и уне ко ли ко до пу-
ни ла, ако ни шта дру го, ста но ви шта са вре ме не кри ти ке, Р. Мо ра би то у сре ди шњем 
и нај ва жни јем де лу сво је књи ге при сту па оно ме по че му је и по зна та у сла ви стич-
ким кру го ви ма, а и ши ре: пра вој фи ло ло шко-тек сту ал ној ана ли зи де ла, уо кви ре ној 
на ра то ло шким смер ни ца ма. Ка ко би ука за ла на фраг мен тар ност ро ма на, као струк-
тур ни еле мент, као и на тка ње зна че ња ко је за ме њу је кла сич ни за плет-при чу, Р. 
Мо ра би то по све ћу је па жњу сва ком од по гла вља-при ча ко је но си спе ци фич ни на слов, 
на пр ви по глед ја сног озна чи те ља те ме ко ји, за пра во, не од го ва ра до кра ја са мом 
зна че њу и функ ци ји сва ке при че у на ра тив ној стра те ги ји де ла као це ли не. Упра во 
у тој „це ли ни“, ко ја се не на зи ре у пр вом чи та њу због те мат ске фраг мен тар но сти, 
мо гу ће је, ка ко твр ди Р. Мо ра би то, уо чи ти по ма ке уну тар на ра ци је и из ве сну струк-
ту ру где зна че ња тек ста сле де те мат ске ли ни је при сут не у раз ли чи тим „при ча ма“. 
За то ау тор ка и мо же да ус твр ди да је Остр во су штин ски по след ња тач ка умет нич ке 
па ра бо ле пи сца ко ји ће, на кон ово га ро ма на, об ја ви ти са мо Сје ћа ња (1976) и оста-
ви ти за со бом ски цу но вог ро ма на, Круг (об ја вље ног пост хум но 1983). Ме та фо рич ки 
из ре че на, та крај ња тач ка је сте мо ре, го то во од сут но у ве ћем де лу Се ли мо ви ће ве 
про дук ци је, а ов де то ли ко до ми нант но да су про та го ни сти го то во уро ње ни у ње га. 
Мо тив мо ра је и струк тур ни еле мент ко ји омо гу ћа ва да се сле ди та па ра бо ла: у 
пр вих де вет по гла вља, где је мо ре при сут но у свим сво јим зна че њи ма, ис цр та на је 
уз ла зна ли ни ја те па ра бо ле чи ја је кул ми на ци ја у X по гла вљу, струк тур ном сре-
ди шту на ра ци је где се ис пу ња ва функ ци ја мо ти ва мо ра. У на ред них де вет при ча 
(XI‒XIX) до би ја мо дру ге те ме, то је већ си ла зна ли ни ја па ра бо ле и при пре ма свр шет-
ка књи ге и смр ти про та го ни сте. Или, ка ко пре ци зи ра Р. Мо ра би то, у пр вом де лу 
књи ге, при по ве дач ис цр та ва ка рак тер про та го ни ста и те ме њи хо вих раз ми шља ња, 
стра хо ва и же ља. Она же ли људ ску то пли ну и ма ло на де, он же ли да же ли, да са ња, 
да не бу де за то че ник на остр ву, да се узда и да ље у сре ћу. Обо је се пла ше смр ти, 
ста ро сти, са мо га жи во та. У том сми слу, ау тор ка у XIV по гла вљу ви ди још јед но 
сре ди ште де ла и, што је још ва жни је, спо ну с прет ход на два ро ма на, Дер виш и смрт 
и Твр ђа ва, због мо рал них те ма ко ји ма се ба ви: у од но су на сна жну осу ду дог мат ске 
ми сли ко ја про жи ма при чу о дер ви шу, у овом по гла вљу, озна че ном у са ра јев ској 
из да вач кој ку ћи као „по ли тич ки пам флет“, дво је про та го ни ста, од го во ром на по зна ту 
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па ра бо лу о Ман да ри ну, ста ју на стра ну уни вер зал но сти етич ког, док се по ли тич-
ка ди мен зи ја мно го сна жни је про би ја у на ред ном по гла вљу по све ће ном упра во 
„ре чи“ и ње ном зна ча ју, на ро чи то ако се има ју на уму, ис ти че Р. Мо ра би то, иде о ло-
шка пре ви ра ња ко ја су и у Ју го сла ви ји 1968. до ве ла до су да ра/су ко ба мла дих сту-
де на та-ко му ни ста с оче ви ма-ко му ни сти ма. 

„Реч“ упра во и је сте јед на од нај ва жни јих те ма ко ја про жи ма Се ли мо ви ће ве 
ро ма не, реч из ре че на и на пи са на, а ту те му про на ла зи мо и у Остр ву, али као „не-
до ста так“ и у вла сти тој гро теск ној де фор ми са но сти. Ако су, ка же Р. Мо ра би то, у 
два нај ва жни ја ро ма на при ча, пи са ње, људ ски је зик но се ћа оса при по ве да ња, у 
Остр ву про та го ни ста не при по ве да, не пи ше, не зна ре чи нео п ход не ка ко би из гра дио 
ис пу њен и сре ћан жи вот. Фа бу ла је фраг мен тар на, на ра ци ја исец ка на, ре чи ко је 
су по зна те не до вољ не су да про та го ни ста из ра зи вла сти те ми сли, при ти ска ју ње гов 
ум и жи вот, не из ре ци ве. Ка ко уви ђа Р. Мор би то, нај го ре је што и ка да Иван успе 
да са мо ме се би ис при по ве да не ку вла сти ту „при чу“ и ка да у се би осе ти ствар ност 
ко ја му да је ра дост и на ду (при че о ди вљим ко њи ма, о дел фи ни ма), ње го во при по-
ве да ње је увек тек иде а ли стич ка сли ка у гро теск ном кон тра сту са са мом ре ал но шћу. 

Упра во ова кво иш чи та ва ње омо гу ћа ва Р. Мо ра би то да из ве де за кључ ке – и 
то је оно што пред ста вља мо жда нај ве ћи до при нос и нај ве ћу вред ност ове књи ге 
– ко ји се ти чу ства ра ла штва уоп ште Ме ше Се ли мо ви ћа. Ка ко ка же ау тор ка, оног 
тре нут ка ка да М. Се ли мо вић од у ста не од на ра тив не илу зи је као плода из ме шта ња 
при че и ли ко ва у не ко дру го вре ме, дру ги, сто га, кул тур ни и дру штве ни кон текст, 
чи ни се да ње гов је зик гу би вла сти ту „ма ги ју“. С упа дом са вре ме ног тре нут ка у 
књи жев ни свет М. Се ли мо ви ћа, ис ти че Р. Мо ра би то, на ру ша ва се са вр ше ни спој 
из ме ђу „ствар но сти“ и на ра ци је и у ту пу ко ти ну увла чи се пост мо дер ност, при ча 
са чи ње на од при ча, при ча са чи ње них од фраг ме на та, а у пра зни на ма из ме ђу фраг-
ме на та, ствар ност ко ја по ста је не из ре ци ва. Без ма ски и але го ри ја, ствар ност ко ја 
се по ма ља кроз на гри же но тка ње Остр ва ука зу је се у свим сво јим муч ним кон тра-
дик ци ја ма Ју го сла ви је оно га до ба: фраг мент и не су ви слост при по вед ног то ка ради-
кал но де кон стру и ше зва нич ни дис курс ре жи ма. 

А иза све га, за кљу чу је Р. Мо ра би то, на зи ре се сам Ме ша Се ли мо вић, чо век 
чи ја је це ло куп на ви зи ја све та по љу ља на, прем да оста је члан пар ти је и по др жа ва 
ње ну глав ну ли ни ју, и чи ја је ве ра у са да шњост и бу дућ ност дру штва ко је се гра ди 
не по пра вљи во по ру ше на. Дра ма тич не дру штве не, по ли тич ке и иде о ло шке при-
ли ке ше зде се тих го ди на XX ве ка у он да шњој Ју го сла ви ји не ви де се екс пли цит но 
у два ве ли ка ро ма на Се ли мо ви ћа, али му исто риј ска пер спек ти ва да ле ког ото ман-
ског до ба омо гу ћа ва да би строг по гле да ис тра жу је од нос из ме ђу ин ди ви дуе и то та-
ли тар ног си сте ма мо ћи, да без за др шке кри ти ку је ко руп ци ју, али би је, га до сти та квог 
си сте ма. Ипак, то из ме шта ње као да ни је ви ше мо гло да по слу жи Се ли мо ви ћу, ка же 
Р. Мо ра би то, као да и у од но су пре ма пи сму и пи са њу пре о вла ђу је му тан кон текст, 
пре пун су ко ба и мр жње чи јом се ме том осе ћа у Са ра је ву, у оп штим оли гар хиј ским, 
пар ти ку ла ри стич ким те жња ма у ди рект ној су прот но сти с иде а ли ма људ ско сти и 
прав де, на вод но про кла мо ва ним. За то су фор ма и са др жај Остр ва за Се ли мо ви ћа 
је ди ни та кви и мо гу ћи, за то је и ње гов глас је ди но та ко мо гао да се оспо љи: Иван, 
ал тер-ег о ау то ров, лик је ко ји не успе ва да кро чи у свет на ра ци је, у ствар но сти 
ко ја опо вр га ва зва нич ну „реч“ (брат ство и је дин ство, дру штве на прав да, со ци ја-
ли зам људ ско га ли ка) чи ни се да свет из ми че зна чењ ској ди мен зи ји ре чи. Ива нов 
крај, ње го ва је ди на мо гу ћа по бе да пред си ро ма штвом, ти ши ном и, по гла ви то, недо-
стат ком ика кве на де, је сте и ре кви јем за ху ма ни зам, за ко ји он да шња ју го сло вен-
ска кул ту ра не ма слу ха, као што ни Иван не ма ре чи.

Сре ћом те је Ро за на Мо ра би то из на шла ре чи да нам сво је вр сну афа зи ју Ме ше 
Се ли мо ви ћа пре то чи и у да нас, мо жда јед на ко као не ка да, ако не и ви ше, кључ на 
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пи та ња на ко ја не сме мо да пре ста не мо да тра жи мо од го во ре у по ку ша ји ма да на-
ра ти ви зу је мо пи та ње људ ско сти, прав де, на де, бо ље га све та. И сре ћом те је књи гу 
об ја ви ла и по ка за ла да су упра во nug hae, та ми ни мал на ба вље ња, та од ко јих не 
сме мо да од у ста не мо. Упр кос. 

Сне жа на Ми лин ко вић
Универзитет у Београду

Филолошки факултет
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ПО ЗО РИ ШНИ СУ СРЕ ТИ ЈО ВА НА ЉУ ШТА НО ВИ ЋА

(По зо ри ште кроз зеч је уши. Го ри ца Рад ми ло вић (прир.).  
Еди ци ја „Дра ма тур шки спи си“. Сте ри ји но по зор је, 2021)

Овај скуп тек сто ва Јо ва на Љу шта но ви ћа на леп на чин под се ћа да ни је дан од 
ви до ва умет но сти ни је ди рект ни ји и не по сред ни ји од по зо ри шне умет но сти; под-
ра зу ме ва ју ћи ова три еле мен та – дра ма тур ги ју, ре жи ју и глу му. До бра дра ма, ожи-
вље на на сце ни, де лу је на гле да о це тип ским лич но сти ма у зна чај ним си ту а ци ја ма 
и кроз уз бу дљи ву рад њу, укла ња рам пу из ме ђу сце не и гле да ли шта, а у по зо ри шту 
„чар се рас пли њу је ка да се за ве са спу сти, док естет ски ути цај од зва ња да ље“. Ме-
ђу тим, не та ко рет ко, де си се да се по зо ри шни еле мен ти пре по зна ју и ван по зо ри-
шне сце не. То је исти на од ра же на из ствар но сти на на ро чит на чин, чар ко ја не 
на ста је ни на по зор ни ци, ни у гле да ли шту, већ сво ју по твр ду про на ла зи у ис ка зу 
– цео свет је глу ми ште. Упра во то се пре по зна је у тек сто ви ма Јо ва на Љу шта но ви-
ћа о по зо ри шној умет но сти и де чи јој књи жев но сти. Овим, сва ка ко, ни је ре че но 
ни шта но во, већ пред ста вља син те зу оно га што се при пи су је Пе тро ни ју су Ар би-
те ру, по том Шек спи ру (Цео свет је глу ми ште где љу ди и же не глу ме, свак има ту 
из ла зак свој и од ла зак и свак од глу ми мно го уло га свог ве ка), Ро тер дам ском (Шта 
је дру го цео људ ски жи вот не го не ка вр ста ко ме ди је у ко јој љу ди игра ју сва ки под 
сво јом ма ском и сва ки сво ју уло гу), Ни ко ли Је вре ји но ву и Ми ло ра ду Па ви ћу (Прин-
це за Атех у Ха зар ском реч ни ку го во ри о по дру го ја че њу, удва ја њу, удво стру че њу 
ко је се оства ру је глу мом). 

Мо жда би смо мо гли ре ћи да је це ло куп на исто ри ја по зо ри шта и дра ме упра-
во озна че на ан тро по ло ги јом те а тра и да је Те а тар ме сто у ко јем се при ка зу је 
жи вот Чо ве ка (дра ма) „гра ђом“ у ко јој је осно ва Чо век (глу мац) и Љу ди (уло ге), 
ко ји ма на сце ни упра вља Чо век-де ми јург (ре ди тељ), или ка ко Јо ван Љу шта но вић 
ка же „де ми јург ин сце на ци је“ ре ди тељ, у оде ћи Чо ве ка (ко сти мо граф). Јед ном реч-
ју, те а тар је ме сто на ко јем је Чо век ма те ри јал умет но сти. О по зо ри шту је, да кле, 
мо гу ће го во ри ти као о ме сту људ ских су сре та, Чо ве ка са Чо ве ком. Уко ли ко тај 
су срет (Ма ске са Ма ском) де фи ни ше по зо ри ште, мо гу ће је из ме сти ти по јам по зо-
ри шта из по зо ри шне згра де, а сам су срет по ме ри ти са по зо ри шне сце не. Тај су срет 
са по зо ри шним оства ру је се и у овим тек сто ви ма Јо ва на Љу шта но ви ћа. На кон 
ре чи при ре ђи ва ча, ра до ви у овој књи зи по де ље ни су у три гру пе: есе ји (10), по зо-
ри шне кри ти ке (7) и при ка зи књи га (8). На са мом кра ју, об ја вље на је бе ле шка о 
ау то ру и ли те ра ту ра ко ја се на во ди у ра до ви ма Јо ва на Љу шта но ви ћа. 
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Пр ви есеј у књи зи Глу ма и је зик са вре ме не по зо ри шне кри ти ке (об ја вљен 
1991. у Збор ни ку Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти) ан то ло гиј ски је рад, још 
је дан под сед ник да је Јо ван Љу шта но вић био ен ци кло пе диј ског зна ња и ра зно вр сних 
уме ња. Сво ју ана ли зу по зо ри шне кри ти ке за по чи ње упра во рас пра вом о ме сту 
глу ме у 108 иза бра них по зо ри шних кри тич ких тек сто ва. Ћу та ње кри ти ке о глу ми 
је ви ше не го очи глед но, па и да нас 30 го ди на на кон пи са ња овог тек ста. По ла зе ћи 
од прет по став ке да је не до пу сти во да се у два де сет по сто ис пи та них тек сто ва глум-
ци и глу ма ни не спо ми њу, мо же мо у ова квом тек сту на слу ти ти сла бље ње опа жа ња 
умет нич ког те а тра. 

Ин те ре сан тан је за кљу чак да је у по зо ри шну кри ти ку до спео је зик из ре зер во-
а ра ко ји се зо ве „оп шта кул ту ра“ ко ји је не до вољ но функ ци о на лан, са свим ме та фо-
ри чан и не го во ри о глу мач ком де лу. Че сто се глум цу при пи су је рад ња ко ја је са мо 
при вид но део ње го вог уме ћа. Кре а тив ни љу ди и умет ни ци го то во увек су, из сво-
јих раз ло га, пот це њи ва ли по зо ри шну кри ти ку. Упр кос то ме, о кри ти ци су увек 
би ла по де ље на ми шље ња. За Јо ва на Љу шта но ви ћа по зо ри шна кри ти ка зах те ва 
јед ну вр сту не по сред но сти, чак и про сто ду шност, не до зво ља ва ни пу ну ин те лек-
ту ал ну дис тан цу ни над не се ност на де ло ве це ли не, али зах те ва ран си је ров ски 
еман ци по ва ног гле да о ца. Па ра фра зи ра ју ћи Бо ру Дра шко ви ћа – дух по зо ри шта се 
не чу ва у кри ти ци не го у ле ген ди. Ли о тар из го ва ра, а на кра ју тек ста Јо ван Љу шта-
но вић под се ћа, да је „ста ра при ча мр тва“, на ја вљу ју ћи и смрт оног је згра у ко ји се 
за тво ри ла као у храм по зо ри шна кри ти ка, а Бо дри јар го во ри о кра ју по зо ри шта. 

Ова сту ди ја у мно го че му де фи ни ше прав це у ко ји ма се кре ће са вре ме но по-
зо ри ште, у по ку ша ју да упо зо ри да про ми шља ња о по зо ри шту ни су ни шта дру го 
но про ми шља ња о ду ху тре нут ка у ко јем жи ви мо и ства ра мо. Сто га, пи та ње краја 
по зо ри шта и по зо ри шне кри ти ке ко је по ста вља Бо дри јар, а ко ји на слу ћу је Јо ван 
Љу шта но вић тре ба ло би схва ти ти као сиг нал кри зе по зо ри шне умет но сти и по зив 
на ства ра ње дру га чи јег те а тра и по све ће ни је про ми шља ње о те о ри ји по зо ри шта, 
ка ко би се по е ти ке не са гла сно сти ко нач но, у сво јој умет нич кој и иде о ло шкој поли-
ва лент но сти, са бра ле у оно што је Љу шта но вић, из ме ђу оста лог, тра жио у по зо-
ри шној кри ти ци. 

У овим тек сто ви ма на ла зи мо не по сред ност у пи са њу о по зо ри шној умет но-
сти, би ло да је реч о глу мач ком иден ти те ту Сте ва на Ша ла ји ћа или о то ме ка ко 
Јо ван Ћи ри лов раз ре ша ва че хо вљев ску апо ри ју у Три се стре. Есе ји стич ки ра до ви 
о тран зи ци о ној ствар но сти и фик ци ји у Ска кав ци ма Би ља не Ср бља но вић, о пр вим 
пред ста ва ма за де цу у На род ном по зо ри шту у Бе о гра ду, о до при но су Бра ни сла ва 
Ну ши ћа раз вит ку срп ског по зо ри шта за де цу и о вр ти ћу као по зо ри шту – за во дљи-
ви су, по уч ни, бо га ти ху мо ром и вр ло ин спи ра тив ни. Већ у овим есе ји ма ја сно је: 
књи жев ни пред ло жак не за о би ла зна је прет по став ка од ре ђе не пред ста ве, али ни је 
је ди на. Сми сао за уо ча ва ње дра ма тур шких вр ли на јед ног по зо ри шног ко ма да нео дво-
јив је од осе ћа ња Јо ва на Љу шта но ви ћа за су штин ско у драм ском де лу, а то су штин-
ско тра жи упра во у том трој ству – дра ма тур ги ја, ре жи ја и глу ма. 

Не ма мно го по зо ри шних кри ти ка Јо ва на Љу шта но ви ћа, у овој књи зи је са бра-
но се дам. У ову књи гу увр ште ни су тек сто ви о пре да ва ма: Ку ла ва ви лон ска Го ра на 
Сте фа нов ског, Је гор Бу ли чов Мак си ма Гор ког, У по тра зи за из гу бље ним вре ме ном 
Мар се ла Пру ста, Кнез Па вле Сло бо да на Се ле ни ћа, Чу до у Шар га ну Љу бо ми ра Си-
мо ви ћа, Там на је ноћ Алек сан дра По по ви ћа, Едер лан да Во је Сол да то ви ћа, Ки не ске 
бај ке Ден То те ра. Ти тек сто ви оста ју за бе ле же ни као траг јед ног вре ме на, се ћа ње 
на пред ста ве ко је би ла ко би ле за бо ра вље не и оста вље не не где као „ме зим че у 
ћо шку“. При ка зе књи га ко је су ов де об ја вље не за слу жу ју по себ ну па жњу. У пи та-
њу су при ка зи Па ра док са о ре ди те љу Бо ре Дра шко ви ћа, По зо ри ште и ги љо ти на 
Мир ја не Ми о чи но вић, Ка пост мо дер ном по зо ри шту Ри чар да Шек не ра, Дра ме и 
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ње не сјен ке Јо си па Ле ши ћа, Трак тат о лут кар ској ре жи ји Ра до сла ва Ла зи ћа, Ро
ди но по зо ри ште Зо ре Ву ка ди но вић, Чуд не зве ри на про ве ри Ми ли во ја Мла ђе но-
ви ћа и Кре а тив на дра ма у Шко зо ри шту Ми ла на Ма ђа ре ва. 

Ова по зо ри шно ди зај ни ра на реч за ме ни ла је у овим тек сто ви ма ону де чи ју 
реч Јо ва на Љу шта но ви ћа, оног ho mo lu den sa ко ји се играо у свој сво јој озбиљ но сти, 
ко ји се ба вио де чи јом књи жев но шћу и де цом. Књи га По зо ри ште кроз зеч је уши у 
ве штом при ре ђи вач ком из бо ру Го ри це Рад ми ло вић, пред ста вља син те зу оних нај-
зна чај ни јих тек сто ва Јо ва на Љу шта но ви ћа, као не што ва жно што је пре о ста ло и 
што је са чи ње но за на ше су тра. За то је ва жна од лу ка Сте ри ји ног по зор ја да у окви ре 
еди ци је Дра ма тур шки спи си об ја ве ову књи гу. Не сум њи во, ово је за про у ча ва о це 
по зо ри шне умет но сти ва жна ли те ра ту ра, а ови тек сто ви нај че шће има ју ду бо ко 
ду пло дно. Сва ко чи та ње, ту ма че ње, на до гра ђи ва ње и про у ча ва ње ових тек сто ва 
би ће са мо по ку шај да се до пре до тог зна че ња, до те ми сли, до те иде је, до тог осе-
ћа ња ко је иде у бес крај.

Мср Ми ле на Ж. Ку лић
Ма ти ца срп ска

Оде ље ње за књи жев ност и је зик
mi le na.ku lic @ma ti ca srp ska.or g.rs 

UDC 821.163.41.09 Delić J.(082)(049.32)

КЊИ ЖЕВ НОСТ, КУЛ ТУ РА, ИДЕН ТИ ТЕТ

(Књи жев ност, кул ту ра, иден ти тет. Збор ник ра до ва у част проф. Јо ва на Де ли ћа.  
С. Ше а то вић, А. Јер ков, П. Пе тро вић (ур.). Бе о град: ИКУМ, 2020)

Пу бли ка ци је и збор ни ци са при ло зи ма ве ћег бро ја уче сни ка, а то по себ но 
ва жи за ме ђу на род не, као што је ов де слу чај, увек пред ста вља ју не ку вр сту ре зи меа 
раз ли чи тих ис тра жи ва ња и про у ча ва ња. Ме ђу на род ни збор ник ра до ва у част Јо-
ва на Де ли ћа Књи жев ност, кул ту ра, иден ти тет, до при нос је ис тра жи ва њи ма 
књи жев но сти, али је пре све га сво је вр сно при зна ње еру ди ти и пре га о цу, ду го го-
ди шњем про фе со ру Фи ло зоф ског фа кул те та у Н. Са ду, Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра ду, са рад ни ку Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност, ру ко во ди о цу број них 
про је ка та, уред ни ку ча со пи са и ис тра жи ва чу ко ји је сво јим про у ча ва њи ма трај но 
обе ле жио и усме рио то ко ве кри тич ког са гле да ва ња срп ске књи жев но сти. Ства ра-
лач ки опус Јо ва на Де ли ћа ко ји об у хва та све гра не ба вље ња књи жев но шћу (исто-
ри ју, кри ти ку, ком па ра ти сти ку, ме то до ло ги ју) и све жан ро ве (по е зи ју, про зу, есе-
ји сти ку, кри ти ку), не мо гу ће је све сти на не ко ли ко те мат ских кру го ва и за јед нич ких 
име ни те ља. Сва ком по ку ша ју ове вр сте из ми чу ње го ве мо но гра фи је, сту ди је, члан-
ци и тек сто ви ко је од ли ку је пре све га ком па ра ти стич ки при ступ у фо ку си ра њу на 
то ко ве, иде је и по је ди нач не ау то ре у срп ској књи жев но сти у це ли ни, са гле да не у 
ње ном тра ја њу од сред њег ве ка, пре ко Ву ка и Ње го ша, са по себ ним по гле дом на 
мо дер ну про зу и по е зи ју пре све га 20. ве ка све до но вог ми ле ни ју ма, ко је су увек 
про у ча ва не као део јед не спе ци фич не и осо бе не тра ди ци је. На да ље, сва ки збор ник 
а овај по себ но, сво јим при ло зи ма ну ди пре глед те ма ко ји ма се ба вио адре сат, али 
је и сво је вр стан до при нос ис тра жи ва њи ма на ши ро кој ска ли те ма. У том по гле ду 
при ре ђи ва чи ‒ Све тла на Ше а то вић, Алек сан дар Јер ков и Пре драг Пе тро вић – пока-
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за ли су из у зет ну ор га ни за ци о ну уме шност, оку пив ши и об је ди нив ши импо зан тан 
број од пе де сет пет ра до ва. Ово ме тре ба до да ти и по да так да се ра ди о ме ђу на род-
ном збор ни ку у пра вом сми слу те ре чи што по твр ђу ју при ло зи не са мо на срп ском 
не го и на ви ше стра них је зи ка, ме ђу ко ји ма су сло вен ски али и не мач ки, фран цу ски 
и ита ли јан ски. Ау то ри при ло же них ра до ва су ис тра жи ва чи раз ли чи тих ге не ра ција 
и на уч них, спе ци ја ли стич ких про фи ла са уни вер зи те та у Ср би ји и из ре ги о на, из 
Ре пу бли ке Срп ске, Цр не Го ре, Хр ват ске, док су ва жан до при нос да ли и ино стра ни 
сла ви сти и ком па ра ти сти са европ ских уни вер зи те та у Бје ло ру си ји, Ве ли кој Бри-
та ни ји, Ита ли ји, Не мач кој, Пољ ској, САД, Укра ји ни, Фран цу ској.

При ре ђи ва чи су се вр ло ком пе тент но, има ју ћи у ви ду те мат ске срод но сти, 
гру пи са ли ра до ве у не ко ли ко це ли на. Све о бу хват на увод на реч при ре ђи ва ча до-
но си кон ци зан па ипак де та љан про фил сла вље ни ка, са пре гле дом ње го вих мно-
го број них и мно го стра них ак тив но сти, у окви ру уни вер зи тет ске ка ри је ре али и 
до при но са ко ји је Јо ван Де лић дао као ау тор мо но гра фи ја, књи га, чла на ка и као 
ру ко во ди лац на уч них про је ка та, при ре ђи вач кри тич ких из да ња и збор ни ка, или 
као ви ше го ди шњи уред ник Збор ни ка Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик.

Пр ва гру па при ло га нај број ни ја је и мо же да се ока рак те ри ше као нај ком пакт-
ни ји сег мент ко ји до но си при ло ге дво је уред ни ка збор ни ка С. Ше а то вић и П. Пе тро-
ви ћа као и ау тор ки (М. Ђу рић, С. Ја ћи мо вић, С. Па ри по вић Крч мар, В. Елез, Н. 
Бје ла но вић, Ј. Алек сић) и ау то ра (Д. Ива нић, Д. Ха мо вић, М. Ра ду ло вић, А. Ми лано-
вић, М. Ло ма, В. Бај че та, М. Пан тић, Б. Чо лак). За јед нич ки име ни тељ ове гру пе при-
ло га са ши ро ко и на уч но-ме то до ло шки те мељ но за сно ва ним ра до ви ма об је ди њу је 
до при нос Ј. Де ли ћа у из у ча ва њу срп ске књи жев но сти са гле да не у ње ном кон ти ну-
и те ту. Об ра ђе не су фун да мен тал не те ме и иде је-во ди ље у Де ли ће вом опу су: ње го ва 
па но рам ски и ши ро ко за сно ва на ви зи ја срп ске књи жев но сти, чи та ње и ин тер пре та-
ци ја по е ти ке тра ди ци је и ње не уло ге ко ја се ре флек ту је ка ко у од но су пре ма средњо-
ве ков ном на сле ђу, та ко и у до при но су исто ри ји срп ског књи жев ног је зи ка у ана ли зи 
тра ди циј ских ути ца ја код Ву ка, ба вље њу вер си фи ка ци јом и ана ли зом сти ха срп ских 
пе сни ка. Ово ме тре ба до да ти и уни вер зал ност Де ли ће вих па ра ле ла из ме ђу два вели-
ка на ко ји ма се ба вио, Ње го ша и Ан дри ћа, као и ана ли тич ко уду бљи ва ње у де ла 
са вре ме них пи са ца и пе сни ка. При то ме, сви ау то ри под вла че и ис ти чу ка рак те ри-
сти ку ко ја од ли ку је овог по ли фо ног ис тра жи ва ча а са сто ји се у кон стант ном трага њу 
за ду бљим књи жев но и сто риј ским сми слом и оп штим те о риј ским, ме то до ло шким, 
ком па ра тив ним кон тек стом књи жев но и сто риј ских фе но ме на. Пред ста вље не су 
фун да мен тал не ве зе у по е ти ци срп ске књи жев но сти ко је од Ву ка пре ко Ње го ша и 
Ан дри ћа, во де до ба вље ња Јо ва на Де ли ћа срп ском по е зи јом и про зом кроз чи тав 
20. век, све до М. Па ви ћа, И. В. Ла ли ћа, М. Па вло ви ћа и мно гих дру гих.

Ау то ри дру ге гру пе тек сто ва су по зна ти и при зна ти ис тра жи ва чи срп ске књи-
жев но сти на до ма ћим и ино стра ним, европ ским уни вер зи те ти ма (Р. Хо дел, А. 
На у мо ва, Т. Бра јо вић, А. Па у но вић, Б. Ђор ђе вић, Г. Ра и че вић, Г. Шу берт, С. Ро ић). 
До но се се но ва чи та ња, до са да не по зна ти по да ци и ино ва тив не ин тер пре та ци је 
кла си ка срп ске књи жев но сти М. Цр њан ског, И. Ан дри ћа пре све га, али и И. Секу-
лић, М. Се ли мо ви ћа, ко ји ма се ба вио и Ј. Де лић, као и има го ло шке и ком па ра тив не 
па ра ле ле ових ау то ра у европ ским кон тек сту.

Основ на ка рак те ри сти ка тре ће гру пе ра до ва је те мат ски оквир, ко ји мо же да 
се све де на не ко ли ко пи са ца ко је ве зу ју те ме вре мен ски огра ни че не на пред рат ни, 
рат ни и по рат ни пе ри од и књи жев на тран спо зи ци ја соп стве не би о гра фи је или сред-
ње е вроп ског по ре кла, као код Д. Ки ша и А. Ти шме ко ја се ре а ли зу је кроз тра ди цио-
нал ну или пост мо дер ну на ра тив ну тран спо зи ци ју. По себ на ка рак те ри сти ка ових 
при ло га ино стра них и до ма ћих ис тра жи ва ча (А. Та та рен ко, З. Па у но вић, Б. Вра неш, 
Ж. Де ви, В. Ци дил ко, Д. Но рис, С. Ма цу ра) из ра зи то је ком па ра ти стич ки и ин тер-
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тек сту ал ни про се де ко ји у овим при ло зи ма по ла зи и од ба вље ња Јо ва на Де ли ћа 
овим пи сци ма и на њих се на до ве зу је.

Че твр та гру па у збор ни ку об је ди њу је ра до ве Ј. Но ва ко вић, А. Пе тро ва, А. 
Се ку лић, Б. Јо ви ћа, Б. Алек си ћа, Р. По по ви ћа, А. Јо ва но ви ћа и М. Авра мо ви ћа и 
ком пакт но је фо ку си ра на на срп ску по е зи ју 20.ве ка и но вог ми ле ни ју ма ко ја се 
ис тра жу је кроз европ ске, пре све га фран цу ске али и не мач ке ути ца је на срп ске 
мо дер ни сте и за ступ ни ке аван гард них „-иза ма“. Уз то, ови ра до ви отва ра ју ши рок 
спек тар те ма, ме ђу соб них ве за и кон тра дик тор них те жњи ка рак те ри стич них за 
вре мен ски пе ри од из ме ђу два свет ска ра та, а ис тра же не су па но рам ски или на 
при ме ру по себ них/по је ди нач них пе снич ких су бје ка та. На овај на чин и у овом по-
гла вљу ус по ста вљен је кон ти ну и тет срп ског пе сни штва у ве ли ком вре мен ском 
ра спо ну до на ших са вре ме ни ка, из ме ђу оста лих Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ма ти је Бећ-
ко ви ћа, Рај ка Пе тро ва Но га, Ђор ђа Сла до ја, Ђор ђа Не ши ћа, Алек сан дра Ри сто ви ћа.

Гру пу тек сто ва у пе том по гла вљу чи ји су ау то ри Р. Вук че вић, В. Риб ни кар, 
Д. Ај да чић, П. Пи ја но вић, М. Не дић, С. Пе та ко вић и М. Га вр ил о вић, ни је мо гу ће 
све сти на је дан за јед нич ки име ни тељ али их ве зу је пре вас ход но ба вље ње срп ском 
про зом. Отва ра ју се у овом по гла вљу пи та ња ре цеп ци је срп ских пи са ца (Ње го ша, 
Ћо си ћа, Пе ки ћа) у ино стра ном, у овом слу ча ју аме рич ком кон тек сту, усло вље но 
од но сом из ме ђу по ли ти ке и књи жев но сти. С дру ге стра не, са свим ино ва тив но је 
чи та ње спи са те љи це као што је М. Ми ћић Ди мов ска, ко је се ба зи ра на схва та њу 
књи жев не се ман ти ке, та ко да се ус по ста вља ју са свим но ве ин тер тек сту ал не ве зе 
са европ ским кла сич ним де ли ма, као и те о риј ски све де но раз ма тра ње тер ми но ло шке 
и књи жев но и сто риј ске упо тре бе иро ни је у де ли ма срп ске књи жев не фан та сти ке. 
Дру га под гру па тек сто ва ба ви се раз ли чи тим књи жев ним жан ро ви ма (ро ман, дра-
ма, при по вет ка, пу то пис): ана ли зи ран је три ло гиј ски ро ма неск ни опус Г. Ми ла-
ши но ви ћа, ло кал но ко но ти ра не „цр но гор ске“ при по вет ке Д. Ђу ро ви ћа, пе снич ка 
кон ден за ци ја исто ри је Ду бров ни ка као окви ра дра ме Љ. Си мо ви ћа или жан ров ски 
хи бри дан пу то пис М. Да ној ли ћа.

Ау то ри су у ше стој гру пи ра до ва су сви сем јед ног, са ино стра них уни вер зи-
те та и раз ли чи тих спе ци фич них обла сти ин те ре со ва ња, те су и њи хо ви при ло зи 
те мат ски и ме то до ло шки ве о ма ра зно ли ки али не и ма ње за ни мљи ви. И. А. Ча ро та 
ба ви се уло гом ко ју је Ко за чин ски од и грао као ар хи ман дрит и на ме сник ки јев ског 
ми тро по ли та у Бје ло ру си ји. То је те ма од ве ли ког зна ча ја за пра во слав не Бје ло ру-
се ко ја ни је до вољ но ис тра же на као пи о нир ски рад Ко за чин ског на осни ва њу срп-
ских шко ла и дра ма тур ги је. В. Са вић ис тра жу је спе ци фич ност Ву ко вог књи жев ног 
је зи ка и ње го ву пред ност у од но су на прет ход ни ке и са вре ме ни ке ко ји су на сто ја-
ли да га опо врг ну. Ау тор ово по твр ђу је Ву ко вим од лич ним по зна ва њем срп ских 
пи са них спо ме ни ка и усме не тра ди ци је на ко јој је за сно вао ре фор му је зи ка, да кле, 
као ва жан чи ни лац у де фи ни са њу ње го вих по гле да на нов књи жев ни је зик и не за-
о би ла зан ар гу мент у по ле ми ка ма. П. Ла за ре вић Ди Ђа ко мо ана ли зи ра не ис тра же ну 
гра ђу о Шће па ну Ма лом, ано ни ман и до са да нео бја вљен ру ко пис на ита ли јан ском, 
иза ког се, ка ко ау тор ка прет по ста вља, кри је мле тач ки функ ци о нер те да је оправда-
но сма тра ти да је Шће пан Ма ли био ру ски цар Пе тар III, или иза сла ник са огра ни-
че ним овла шће њи ма. По себ ну вред ност овог при ло га ба зи ра ног на из вор ној гра ђи, 
пред ста вља ана ли за ру ко пи са са број ним исто риј ским чи ње ни ца ма и стил ски рафи-
ни ра ном на ра ци јом ко ја се гра ни чи са књи жев но шћу. О. Елер ма јер-Жи во тић ре кон-
стру и ше до са да не по знат жи вот и рад ау стриј ског мор на рич ког офи ци ра Хајн ри ха 
Ли тро ко ји се огле дао и у књи жев ном ра ду, а по себ ну па жњу ау тор ка по све ћу је про-
це ни ње го вог од но са пре ма Ње го шу и Цр ној Го ри у дру гој по ло ви ни 19. ве ка. Овај 
при лог до при но си да се по пу не пра зни не у ком па ра ти ви стич ким ис тра жи ва њи ма 
срп ске гер ма ни сти ке и сла ви сти ке уоп ште.
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Ита ли јан ска ан глист ки ња Мир јам Се те у свом ра ду пра ти еле мен те фи рен-
тин ске ре не сан се у ро ма ну Ро мо ла Џор џа Ели о та и ну ди но ве ин тер пре та ци је у 
од но су на по сто је ћу кри тич ку ли те ра ту ру: по ау тор ки Ро мо ла из ми че де фи ни цији 
исто риј ског ро ма на или ро ман си ра не исто ри је, и пред ла же со ци о ло шко-кул ту ро-
ло шку ин тер пре та ци ју у књи жев ном ру ху оних по сту ла та на ко ји ма се за сни ва европ-
ска ху ма ни стич ка кул ту ра, те ука зу је на уло гу ко ју је Фи рен ца као ко лев ка ре не сан-
се, од и гра ла у европ ској кул ту ри. Ђ. Ба зе ли ка је ита ли јан ска ру сист ки ња и у свом 
па но рам ски кон ци пи ра ном ра ду ре кон стру и ше пут ко ји во ди од Ме јен дор фо вог 
пу то пи са у Бу ха ру из 1824. г. до Ле о пар ди је ве Ноћ не пе сме јед ног блу де ћег азиј ског 
па сти ра. Фи ном ана ли зом ау тор ка ус по ста вља не по зна те кон так те и до ди ре, и ука-
зу је на спо не ко је од Ле о пар ди ја во де до Ев ге ни ја Ба ра тин ског, ру ског пе сни ка и 
ње го вог са вре ме ни ка. Као кру на ова кве ком па ра тив не и ин тер тек сту ал не ана ли зе 
пред ста вље не су Ле о пар ди је ве сли ке ко ји ма је Ана Ах ма то ва, у ру ском пре во ду 
Ноћ не пе сме, да ла свој осо бе ни пе снич ки глас.

Збор ник за вр ша ва сед мим одељ ком ко ји пре зен ту је је дан је ди ни при лог, та ко 
да чи та лац сти че ути сак да се ра ди о окви ру ко ји за о кру жу је пу бли ка ци ју. Ау тор 
је, по ред С. Ше а то вић и П. Пе тро ви ћа, је дан од три уред ни ка, Алек сан дар Јер ков 
ко ји сво јим тек стом „Од по хва ле при ја тељ ству до сми сла чи та ња, а он да о Ан дри-
ћу [...]“ пот пи су је омаж ко ле ги, при ја те љу, до пи сном чла ну СА НУ. Те ма чи та ња 
Ан дри ћа и ње го вог де ла ве зу је обо ји цу из у зет них про у ча ва ла ца срп ске књи жев-
но сти. Ов де Јер ков по ла зи од две епи зо де у Трав нич кој хро ни ци и за сни ва ју ћи 
сво је ту ма че ње на из у зет но ши ро кој те о риј ској осно ви, ну ди но ву ин тер пре та ци-
ју овог ро ма на и Ан дри ће ве по е ти ке, са упо ри штем на пој мо ви ма пред ста вља ња, 
ори јен та ли зма и јед ног дру га чи јег схва та ња ок ци ден та ли зма. Ау тор при то ме под-
вла чи сми сао ду бин ских ин тер пре та ци ја ко је от кри ва ју но ве мо гућ но сти чи та ња 
из у зет них књи жев них де ла, и на са свим ино ва ти ван на чин са гле да ва, вред ну је и 
ва ло ри зу је Ан дри ће во де ло у европ ском кон тек сту, као свој до дај мо, у сва ком по-
гле ду из у зе тан до при нос про у ча ва њи ма Ан дри ћа и Евро пе. 

Збор ник до пу њу је кон ци зна али све о бу хват на Би о гра фи ја Јо ва на Де ли ћа и 
Се лек тив на би бли о гра фи ја ње го вих ра до ва са 184 је ди ни це ко ју је ау тор ка Еми-
ли ја Аћи мо вић вр ло пре глед но у хро но ло шкој сук це сив но сти, по де ли ла у две гру-
пе ко је са др же ис црп не би бли о граф ске по дат ке о ау то ро вим књи га ма са јед не 
стра не, а са дру ге, о ње го вим сту ди ја ма, члан ци ма и при ло зи ма.

Овај збор ник у част про фе со ра др Јо ва на Де ли ћа сво јим им по зант ним оби мом 
и бро јем ра до ва али и ра зно вр сно шћу пре зен то ва них те ма, пред ста вља омаж сла-
вље ни ку и те ма ма ве за ним за ње гов на уч ни рад, али ну ди и увид у мно го број на и 
не ис црп на ис тра жи ва ња срп ске књи жев но сти и је зи ка, из син хро ниј ске, ди ја хр о-
ниј ске и/или ком па ра тив не пер спек ти ве. Ра до ви су за сно ва ни на со лид ним и ри-
го ро зним на уч ним и ме то до ло шким по сту ла ти ма, што по твр ђу је и по да так да све 
пра ти на уч ни апа рат са са жет ком, ре зи ме ом и кључ ним ре чи ма, спи ском ли те ра-
ту ре а на кра ју Збор ни ка је дат и ин декс име на. У при ре ђи ва њу сва ке пу бли ка ци-
је ове вр сте ве ли ку од го вор ност узи ма ју на се бе уред ни ци ко ји су у овом слу ча ју 
по ка за ли и до ка за ли сво ју про фе си о нал ну струч ност али и ор га ни за ци о ну ком пе-
тент ност, та ко да овај збор ник пред ста вља до при нос ис тра жи ва њи ма де ла Јо ва на 
Де ли ћа а пре ко ње га и срп ске књи жев но сти и је зи ка.

Др Љи ља на М. Ба ња нин
Università di To ri no
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СРП СКИ КȎД И ИН ДИЈ СКИ ПУТ СВЕ ТЛА

(Про је кат Срп скоин диј ске ве зе у кул ту ри кроз исто ри ју)1

У окви ру Од бо ра за је зик и књи жев ност Ма ти це срп ске уста но вљен је 2016. 
про је кат под на зи вом Срп скоин диј ске ве зе у кул ту ри кроз исто ри ју ко јим ру ко-
во ди проф. др Алек сан дар Пе тро вић, ре дов ни про фе сор Фи ло ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Са са рад ни ци ма из Ср би је и Ин ди је, про фе сор Пе тро вић 
за по чео је си сте мат ско ис тра жи ва ње срп ско-ин диј ских кул тур них про жи ма ња, 
уза јам них од но са и ути ца ја кроз ве ко ве. Уда ље ност у вре ме ну и про сто ру ни је ни-
ка ква пре пре ка да уо чи мо да од но си две кул ту ре по чи ва ју на слич ним обра сци ма 
чи је раз у ме ва ње мо же да уна пре ди и јед ну и дру гу. Ср би ја и Ин ди ја има ју ве о ма 
бли ско ис ку ство жи во та под осва ја чи ма, али и исти сло бо дар ски сен зи би ли тет, 
као и сна жно осла ња ње на еп ску тра ди ци ју.

Би тан ре зул тат про јек та су за са да пет књи га: Од На лан де до Хи лан да ра (2017), 
За пи си о Ин ди ји (2018), Ма ну ов за ко ник (2018), Арт ха ша стра (2020) и Ка ма ша стра 
(2020). По себ но су ва жне по след ње три књи ге кла сич не ин диј ске књи жев но сти 
ко је је про фе сор Све ти слав Ко стић пре вео са сан скр та и по пр ви пут на шој кул-
ту ри омо гу ћио да се упо зна с из вор ним де ли ма ин диј ске кул ту ре. Књи ге су опре-
мље не кри тич ким ко мен та ри ма без ко јих не би би ло мо гу ће раз у ме ва ње ни јан си 
њи хо вог сми сла. 

,,Ма ну ов за ко ник је кључ но де ло ста ро ин диј ске пи са не за о став шти не ко је на 
мно го са же ти ји на чин не го би ло ко је дру го де ло при ка зу је ста ро ин диј ско дру штво 
и хин ду и зам у са мом ње го вом ко ре ну.“2 Због то га раз у ме ва ње са вре ме не ин диј ске 
кул ту ре не мо же да за о би ђе ово уче ње о људ ским за ко ни ма, прав ди и ре ду. ,,Ка у-
тил ји на Арт ха ша стра је јед но од нај ста ри јих де ла по ли тич ке на у ке у свет ској ли-
те ра ту ри, ма да вре ме ње ног на стан ка ни је утвр ђе но.“3 Ово древ но де ло по све ће но 
дру штве ним пи та њи ма вла да ви не и др жав ног уре ђе ња јед но је не са мо од нај ста-
ри јих не го и нај зна чај ни јих де ла ста ро ин диј ске кул ту ре. Ка ма ша стра је по све ће-
на по у ка ма о љу ба ви и обра зо ва њу мла дих у при ме ни љу бав них ду жно сти. По ред 
љу бав них по у ка, ово де ло ,,мо же слу жи ти као из вор мно гих са зна ња о жи во ту 
ста ре Ин ди је, јер оби лу је по да ци ма о сва ко днев ним жи во ту, оби ча ји ма, ме сним 
на ви ка ма, дру штве ном устрој ству, сло је ви ма дру штва, ра зним ме сти ма ши ром 
це ле Ин ди је, о кул ту ри и умет но сти, за на ти ма, биљ ном и жи во тињ ском све ту“.4 

Овај про је кат нас уве ра ва да још од древ них вре ме на по сто је до ди ри ин диј ске 
и срп ске кул ту ре, а то ком Сред њег ве ка по сто је пи са ни тра го ви по сто ја ња ин те лек-
ту ал них од но са, јер се Ин ди ја по ми ње у ни зу срп ских сред њо ве ков них ру ко пи са 
и би о гра фи ја. По ме ни мо са мо, као што се на во ди у спи су Од На лан де до Хи лан да ра, 
Ро ман о Алек сан дру, Вар ла ам и Јо а саф, Ли бро од мно зи јех раз ло га (пи сан бо сан-
чи цом), Лу ци дар, Ју жно сло вен ски ста ри текст о три цар ства на све ту, Збор ник 
по па Дра го ља (Пан де хо во ска за ње), Хро ни ка о Тро јан ском ра ту Кон стан ти на Ма-
на се са, Хо до шки ко декс...

1 Реч на пред ста вља њу овог про јек та у Ма ти ци срп ској 7. ју ла 2021. 
2 Ко стић Све ти слав, Ма ну ов за ко ник, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2018, стр. 13.
3 Ко стић Све ти слав, Арт ха ша стра, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2020, стр. 18.
4 Ко стић Све ти слав, Kаmaшастра, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2020, стр. 16–17.
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Уо ча ва њем да срп ска кул ту ра мо же мно го да до би је са гле да ва њем ве ков них 
ве за ко је је оства ри ла с Ин ди јом и да зе мља та квог зна ча ја, не до глед ног кул тур ног 
кон ти ну и те та и све у куп не ду би не ми сли јед но став но не сме да оста не из ван хо-
ри зон та срп ске кул ту ре, про фе сор Пе тро вић са са рад ни ци ма нас је овим про јек том 
увео у дру га чи ји свет тра га ња за скри ве ним зна че њи ма и сим бо ли ма. 

Овај про је кат је си гур но од бит ног кул тур ног зна ча ја јер по ку ша ва да што 
ја сни је са гле да мо сто ве при вид но та ко уда ље них и раз ли чи тих кул ту ра ка кве су 
срп ска и ин диј ска. Сим бо лич но, тај мост по чи ње од по ве зи ва ња два ре кло би се 
кључ на кул тур на и ду хов на сре ди шта као што су На лан да и Хи лан дар. Ни је за то 
слу чај но што је књи га Од На лан де до Хи лан да ра проф. др Алек сан дра Пе тро ви ћа 
пр ви ре зул тат про јек та Срп скоин диј ске ве зе у кул ту ри кроз исто ри ју. Ва жно је и 
што је ова књи га об ја вље на 2017. да обе ле жи отва ра ње пр ве ин диј ске би бли о те ке 
у Ср би ји. Би бли о те ка, са да већ са око 250 књи га, свој жи вот је за по че ла на је сен 
2015. на Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду на ини ци ја ти ву проф. 
Пе тро ви ћа и ам ба са до ра Ре пу бли ке Ин ди је у Ср би ји го спо ђе На рин дер Чо хан. Они 
су уви де ли ва жност не го ва ња ни ти ин диј ско-срп ске са рад ње и да она пре све га иде 
кроз кул тур ну раз ме ну. ,,Та ко Ин ди ја и Ср би ја не са мо да има ју исто ри ју искре ног 
при ја тељ ства/ већ на ста вља ју од но се ме ђу соб ног по ве ре ња и по др шке у пи та њи ма 
од су штин ске ва жно сти.“5

Про мо ци ја овог ру ко пи са по све ће ног опи су пр ве ин диј ске би бли о те ке у нас 
упри ли че на је у про ле ће 2017. ску пом Су сре ти ин диј ске и срп ске кул ту ре на Фи ло-
ло шком фа кул те ту што је ме ђу пр вим ака дем ским ску по ви ма из обла сти ху ма ни-
сти ке у на шој зе мљи по све ће ним по ве зи ва њу ове две зе мље. Ово је пр ви пут да је 
сту ден ти ма је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре до ступ на спе ци ја ли зо ва на би бли о те-
ка ко ја са др жи ка пи тал на де ла из обла сти ин диј ске кул ту ре, је зи ка, умет но сти, 
на у ке, фи ло зо фи је, исто ри је и ге о гра фи је. То је ујед но био ре зул тат пред ме та Кул-
тур на исто ри ја Ин ди је ко ји на ма стер сту ди ја ма на Фи ло ло шком фа кул те ту др жи 
про фе сор Пе тро вић. То је и пр ви пред мет уоп ште на срп ским уни вер зи те ти ма 
по све ћен сту ди ја ма ин до ло ги је. 

Овај про је кат је омо гу ћио да се у тре нут ку ка да се под углом вла да ју ће ко ло-
ни јал не има ги на ци је, ко ја је у на че лу све раз два ја ла да би мо гла да вла да и све шћу 
и под све шћу, чи ни ло да су ве зе Ин ди је и Ср би је не знат не, књи гом Од На лан де до 
Хи лан да ра ин диј ска кул ту ра при бли жи срп ској. Да би све ово би ло ја сни је, тре ба 
ре ћи да је Уни вер зи тет На лан да осно ван у VI ве ку ста ре ере. Под ње го вим окри-
љем обра зо ва на је и пр ва јав на би бли о те ка у све ту, са око 700.000 на сло ва. Овај 
древ ни уни вер зи тет про и за шао је из бу ди стич ке иде је да спа се ње иде кроз зна ње 
и да је зна ње це ли не услов са зна ња сва ког де ла. Та иде ја и по ред свих про ме на 
одр жа ла се до да нас као ци ви ли за циј ски те мељ са вре ме ног уни вер зи те та. И на тај 
на чин Ин ди ја је при сут на у са вре ме ном све ту јер је иде ја уни вер зи те та су штин ски 
бу ди стич ка тво ре ви на. Без бу ди зма не би би ло ни уни вер зи те та. Иа ко су у XII 
ве ку Уни вер зи тет у На лан ди до те ме ља по ру ши ла тур ска пле ме на ко ја су и књи ге 
пр ве јав не би бли о те ке спа ли ла, он је као иде ја на ста вио да жи ви у Евро пи ко ја свој 
пра ви уни вер зи тет и до би ја у XII ве ку. 

Књи га Од На лан де до Хи лан да ра зна чај на је не са мо по то ме што је опис пр ве 
ин диј ске би бли о те ке у срп ској кул ту ри, већ по от кри ва њу јед не ду бље по ве за но сти 
два ју кул ту ра ко ја се мо же на слу ти ти већ у са мом на сло ву. Ова књи га ука зу је и на 
бли скост прин ца Раст ка Не ма њи ћа и прин ца Го та ме Бу де вр ло слич ног ис ку ства 

5 На рин дер Чо хан. Увод на реч. Од На лан де до Хи лан да ра: Опис пр ве би бли о те ке ин
диј ске кул ту ре у Ср би ји. Бе о град – Но ви Сад: Фи ло ло шки фа кул тет – Ма ти ца срп ска, 2017.
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сло бо де лич но сти ко ја ско ком у тран сцен ден тал ну сло бо ду ус по ста вља те мељ 
но вог ду хов ног по рет ка и не ку вр сту пер со нал ног тран стем по рал ног кул тур ног 
је дин ства. То по ка зу је да по сто ји су штин ска хар мо ни ја на ро да при вид но уда ље них 
у вре ме ну и про сто ру. Увод ни рад у овој књи зи от кри ва нам да је Раст ко Не ма њић 
књи гом Вар ла ам и Јо а саф под стак нут да на пу сти се ку лар ни свет и да кре не пу тем 
Све тог Јо а са фа. На тај на чин схва та мо и да се књи га Вар ла ам и Јо а саф мо же схва-
ти ти као хри сти ја ни зо ва на при ча о прин цу Си дар ти ко ји оста вља пре сто свог оца 
тра же ћи исти ну. ,,По ред Си дар те и Све тог Са ве, с јед не, спа љи ва ња На лан де и 
На род не би бли о те ке, с дру ге стра не, као и чуд не слич но сти сан скр та и срп ског, 
еп ске исто ри је сло бо де – све то до ла зи из истог ду хов ног из во ра ко ји да је за кон 
жи во ту, ка но на пра ве сло бо де, pun ctum sa li ens оно га што се за до бро љу ди мо же 
ура ди ти у про ла зном све ту.“6 

Уни вер зи тет или храм На лан да мо же се схва ти ти као не што идеј но са свим 
бли ско ма на сти ру и сво је вр сном уни вер зи те ту Хи лан дар у ко ме се ма на стир и 
би бли о те ка исто вре ме но осни ва ју јер је и у овом ду хов ном је згру срп ске кул ту ре 
ја сно да осло бо ђе ње иде кроз зна ње. Ова књи га ве о ма за ни мљи во ука зу је и на по-
сто ја ње чуд ног лин гви стич ког син хро ни ци те та ,,лан да“ у осно ви име на На лан да 
и Хи лан дар чи ја ети мо ло ги ја ни до да нас ни је ја сна. То као да нас во ди ка нај ду-
бљим те шко ви дљи вим али при сут ним по ве зи ва њи ма две кул ту ре. ,,Ко да нас схва-
ти сми сао по ве за но сти Ср би је и Ин ди је, има ће дра го це ну пред ност у вре ме ну 
ко је до ла зи да би пред на шим очи ма не ста ло мно штво оно га што са да из гле да 
та ко чвр сто и не про ла зно“.7

У но вем бру 2017. ор га ни зо ва ни су Да ни ин диј ске на у ке у Ср би ји по во дом два 
ју би ле ја, 70 го ди на од ус по ста вља ња ди пло мат ских од но са Ср би је и Ин ди је и об-
но вље не не за ви сно сти Ин ди је, као и 148 го ди на од ро ђе ња Ма хат ме Ган ди ја, оца 
са вре ме не ин диј ске др жа ве. Том при ли ком отво ре на је из ло жба Не ве ро ват на Ин
ди ја, Ган ди и јо га у хо лу Фи ло ло шког фа кул те та и одр жа на ме ђу на род на на уч на 
кон фе рен ци ја Од нос кул тур ног и по ли тич ког на сле ђа Европ ске уни је и Ин ди је у 
кон тек сту са вре ме них дру штве них про ме на и исто риј ског ути ца ја Ган ди је ве ми сли 
на Ин сти ту ту за европ ске сту ди је у Бе о гра ду. У Ма ти ци срп ској, про фе сор Раџ натх 
Бхат с Ба на рас Хин ду Уни вер зи те та одр жао је пре да ва ње Сан скрт ске бли ско сти 
Ин ди је и Ср би је, пру жа ју ћи слу ша о ци ма по се бан угао гле да ња на лин гви стич ке 
по ве за но сти два је зи ка. 

Тра га ју ћи за овим по ве за но сти ма, као је дан од са рад ни ка на про јек ту 2017. 
про ве ла сам шест ме се ци на док тор ским сту ди ја ма на Уни вер зи те ту Ма драс у 
Ин ди ји из у ча ва ју ћи кул ту ру ју жне Ин ди је и сан скрт. Јед но од бит них по ве зи ва ња, 
ко је је на не ки на чин про и за шло из те мељ них уви да спи са Од На лан де до Хи лан
да ра оства ри ли смо кроз ор га ни за ци ју дво днев ног ме ђу на род ног на уч ног ску па 
на Уни вер зи те ту Ма драс Ре ли ги ја, тех но ло ги ја и кул тур ни иден ти тет ко ји је оку-
пио пре ко 50 уче сни ка из Ин ди је и све та, што је био пр ви ин диј ско-срп ски скуп 
из обла сти дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка. Био је то пра ви под виг и ве ли ко 
осва ја ње Ин ди је ко је је ра су ло пр ве искри це бу ђе ња у овој обла сти. 

На том истом тра гу про у ча ва ла сам и пре во ди ла књи гу За пи си о Ин ди ји кне-
за Бо жи да ра Ка ра ђор ђе ви ћа ко ја је 2018. об ја вље на као дру го из да ње овог про јек-
та. Бо ра вак у Ин ди ји ни је био сам рад на док тор ским сту ди ја ма, већ и по ку шај да 
сле дим ње гов пут и по ку шам да сво јим до жи вља јем Ин ди је до при не сем пре во ду 
књи ге ко ја је та да би ла у при пре ми и ко ја без тог не по сред ног ис ку ства не би мо гла 

6 Алек сан дар Пе тро вић. Од На лан де до Хи лан да ра: Опис пр ве би бли о те ке ин диј ске 
кул ту ре у Ср би ји. Бе о град – Но ви Сад: Фи ло ло шки фа кул тет– Ма ти ца срп ска, 2017, стр. 32. 

7 Исто. 
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да се ва ља но пред ста ви на шем чи та о цу. У ци љу да се по кре не и ве ли ки ин диј ски 
то чак раз у ме ва ња срп ске кул ту ре, одр жа ла сам на Ба на рас Хин ду Уни вер зи те ту 
у Ва ра на си ју пре да ва ње о кне зу Бо жи да ру Ка ра ђор ђе ви ћу и ње го вим За пи си ма 
што је на и шло на ве ли ко за ни ма ње јер он с по себ ном па жњом опи су је све ти град 
Ба на рас, од но сно Ва ра на си. Ве ли чи на ства ра лач ког до при но са кне за Бо жи да ра 
Ка ра ђор ђе ви ћа уз ди гла се из над вре ме на у ко ме на ста је и по ста ла по зна та и при-
зна та и у да на шњој Ин ди ји.

Кне за Бо жи да ра ни је та ко от кри ла са мо Ин ди ја, већ се он и у Ср би ји, го то во 
пот пу но не по знат и из ло жен не ким пред ра су да ма, по ка зао у бли ста вом све тлу. 
Срп ско из да ње ње го вог пу то пи са је пр ви це ло ви ти текст јер се два ње го ва из вор-
ни ка, фран цу ски и ен гле ски, об ја вље на 1899. у Па ри зу и Лон до ну раз ли ку ју. Пре вод 
на срп ски је зик об ја вљен је у част 120 го ди на од ње го вог по ја вљи ва ња. Да би се 
по ка за ло уни вер зал но зна че ње пу то пи са, све сна ње го ве књи жев не и кул тур не вред-
но сти, увод ну реч је на пи са ла На рин дер Чо хан, ам ба са дор Ре пу бли ке Ин ди је у 
Ср би ји, по др жа ва ју ћи про је кат пре во ђе ња од зна ча ја и за ин диј ску и за срп ску 
кул ту ру, а из над све га за њи хов укр штај. 

По сле ви ше од ве ка од ње го вих За пи са кнез Бо жи да ра вра тио се у срп ску кул-
ту ру та ко да мо же мо ја сно да ви ди мо да нам је да ро вао је дан од нај бо љих пу то пи са 
о Ин ди ји уоп ште. Мо жда и нај бо љи јер је ли шен свих ма те ри јал них оп се си ја и по-
све ћен про зрач ном све тлу ин диј ског ду ха. Он је у то ме ус пео јер је им пли цит но 
сле дио ве ли ку ми сао ста ро ин диј ског епа Ма хаб ха ра та где у Бха га ват Ги ти Кри шна 
го во ри о лич но сти ко ја успе ва да се не ве зу је за оно што јој до ла зи у су срет. Кнез на 
пу ту не жу ди за ин диј ским пре де ли ма, кул ту ром, бо гат стви ма, не по ку ша ва да 
осво ји нео сво ји во већ тра га за све тло шћу ко ја оба сја ва пут, не тра же ћи ни шта за 
се бе. Та ко ђе, док пи ше не ве зу је се ни за са мо сво је де ло, не ма у ви ду бу ду ће чи та-
о це, а ни се бе, бе ле же ћи са мо оне тре нут ке на дах ну те све тло шћу. За то је ус пео да, 
осло бо ђе ног ду ха, по сле 11000 км по Ин ди ји у свом пу то пи су жи во пи сно на сли ка 
све фа се те ње ног кри ста ла и да то учи ни вер но јер га ни у јед ном тре нут ку не за ва-
ра ва ју про ла зно сти и при ви ди. Ово де ло све до чи да је кнез Бо жи дар про све тље ни 
дух. Сто га су За пи си о Ин ди ји је дан од нај ва жни јих ства ра лач ких успо на у са гле да-
ва њу ин диј ског пот кон ти нен та. Кнез ко ји тра жи све тло, на ста вља срп ски кôд Ка ра-
ђор ђа ко ји ре во лу ци ју ди же пр во на не бу а он да на зе мљи, не ве зу ју ћи се за сво је 
бор бе и њи хо ве ис хо де или плен, већ за са му иде ју осло бо ђе ња. Она га во ди на пут 
устан ка ко ји има зна чај из ла ска све тла из лу нар не пе ћи не оних ко ји су спа ли ли На-
лан ду. А Во ждов пра у нук сво јим пи са њем о исти ни тој Ин ди ји осло ба ђа ову зе мљу 
ко ло ни зо ва них фан та зи ја о оби љу и об ра чу на ва се с по ро зном пу чи ном европ ске 
има ги на ци је усме ра ва ју ћи по глед на ин диј ску ве ков ну кул ту ру.

Јед ном ре чи, овај про је кат са сво јих пет ка пи тал них књи га и ви ше на уч них 
ра до ва, јав них и ака дем ских пре да ва ња и на уч них ску по ва, ме диј ских при ло га, 
као и са рад њом с Уни вер зи те ти ма у Ин ди ји, што је са мо део оства ре них ак тив но-
сти, ја сно по ка зу је же љу да ин диј ске сту ди је ко нач но за жи ве у Ср би ји. Ве ли ка је 
од го вор ност би ти на овом пи о нир ском про јек ту и уче ство ва ти у от кри ва њу па-
лимп сест них сло је ва ду хов не ве зе Ин ди је и Ср би је и ве о ма сам, као и оста ли уче-
сни ци про јек та, за хвал на про фе со ру Алек сан дру Пе тро ви ћу што нам је сво јим 
на дах ну тим и ис трај ним за ла га њем отво рио вра та ка Ин ди ји. 

Др Алек сан дра П. Сте ва но вић
Цен тар за про у ча ва ње је зи ка и књи жев но сти

Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет 
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
al.ste va no vic9@gmail.com
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UDC 821.163.41-31.09 Andrić I.

НА УЧ НЕ БЛА ГО ДА ТИ ТЕК СТО ЛО ШКЕ АКРИ БИ ЈЕ

(Иво Ан дрић. Го спо ђи ца. Кри тич ко из да ње де ла Иве Ан дри ћа. Ко ло че твр то.  
Књ. 18. При ре дио Ми лан По тре бић. Бе о град: За ду жби на Иве Ан дри ћа, 2020)

Сво јој је дин стве ној га ле ри ји људ ских на ра ви и суд би на Иво Ан дрић је 1945. 
го ди не при дру жио тип твр ди це, ко ји је на се би свој ствен књи жев но у мет нич ки 
на чин кон кре ти зо вао и ра све тлио у ро ма ну Го спо ђи ца. У по ву че ним и оса мље ним 
ме се ци ма то ком Дру гог свет ског ра та, ко ји су под ра зу ме ва ли осе ћај ег зи стен ци-
јал не не из ве сно сти, ве ли ка од ри ца ња, стр пље ње и тр пе љи вост, до ју че ра шњи срп-
ски ди пло ма та, по во ка ци ји при по ве дач, по ред исто риј ских хро ни ка, за хва љу ју ћи 
ко ји ма ће се у по то њим де це ни ја ма на ћи у ор би ти до ма ће и свет ске књи жев не 
сце не, об ли ко вао је лик Рај ке Ра да ко вић, епо хал но ти ме си ту и ра ју ћи и род но опре-
де љу ју ћи уни вер зал ни мо тив твр дич лу ка и дру штве ни фе но мен зе ле на штва. Иа ко 
у сен ци еп ски раз мах ну тих ро ма на На Дри ни ћу при ја, Трав нич ка хро ни ка и Про
кле та авли ја, не за о би ла зних за раз у ме ва ње ме та фи зич ких прин ци па исто риј ских 
до га ђа ја, али и за не го ва ње кул тур не са мо све сти, овај ро ман је ипак за пи шче ва 
жи во та имао два де сет и че ти ри из да ња. То све до чи о кон ти ну и ра ној и до след ној 
за ин те ре со ва но сти чи та лач ке и ин тер пре та тив не за јед ни це за књи жев но и сто риј-
ски по зна ти тип у ло кал ном хро но то пу и Ан дри ће вој по е тич кој ви зу ри. Ујед но, 
то је по ка за тељ и ве ли ког иза зо ва у ко ји се упу стио, али и од го вор но сти ко ју је на 
се бе пре у зео мср Ми лан По тре бић, при ре див ши на уч но из да ње овог Ан дри ће вог 
ро ма неск ног оства ре ња у окви ру Че твр тог ко ла Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан-
дри ћа (КИ ДИА) 2020. го ди не. 

На уч но ком плек сан и зах те ван по ду хват при ре ђи ва ња кри тич ког из да ња 
на шег но бе лов ца, от по чет је 2016. го ди не под окри љем За ду жби не Иве Ан дри ћа. 
Та да је Управ ни од бор За ду жби не Иве Ан дри ћа, у са ста ву ака де мик Ми ро Вук са-
но вић, ака де мик Ду шан Ко ва че вић, ака де мик Го ран Пе тро вић, проф. др Ра ди во је 
Ми кић, проф. др Сре то Та на сић, проф. др Сто јан Ђор ђић, књи жев ник Ра до ван Бе ли 
Мар ко вић и проф. др Сто јан Да бић, на пред лог ака де мика Ми ра Вук са но ви ћа, пред-
сед ни ка и проф. др Ра ди во ја Ми ки ћа, та да шњег пот пред сед ни ка, до нео од лу ку о 
по чет ку ра да на кри тич ком из да њу де ла Иве Ан дри ћа. Тај по ду хват је ре зул то вао 
об ја вљи ва њем пет на ест књи га у окви ру три ко ла. У Пр вом и Дру гом ко лу (За ду-
жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 2017. и 2018. го ди не), као и у 11. и 12. књи зи Тре ћег 
ко ла (За ду жби на Иве Ан дри ћа, Бе о град, 2019), при ре ђе не су и до не се не све Ан дри-
ће ве при по вет ке, нај пре оне ко је су об ја вље не у збир ка ма, а по том оне ко је су обја-
вље не из ван збир ки или су на ста ја ле по сле Ан дри ће ве по след ње при ре ђе не збир-
ке Ли ца, 1960. го ди не, као и при по вет ке нео бја вље не за пи шче ва жи во та, то јест 
про зни ра до ви оста ли у ру ко пи су. Кри тич ко из да ње сто три де сет и шест Ан дри ћевих 
при по вед них про за је та ко рас по ре ђе но на сле де ћи на чин: у Пр вом ко лу при ре ђе-
не су при по вет ке ко је је сам Ан дрић из дво јио и штам пао у збир ка ма: књ. 1. При
по вет ке, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1924, при ре дио доц. др Ми лан Алек-
сић; књ. 2. При по вет ке, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1931, при ре ди ла проф. 
др Зо ри ца Не сто ро вић; књ. 3. При по вет ке II, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 
1936, при ре ди ла др Дра га на Гр бић; књ. 4. Но ве при по вет ке, Кул ту ра, Бе о град, 
1948, при ре ди ла мср Ма ри ја Бла го је вић и књ. 5. Ли ца, Мла дост, За греб, 1960, при-
ре ди ла проф. др Сла ђа на Ја ћи мо вић. У Дру гом ко лу до не се не су при по вет ке из ван 
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збир ки: књ. 6. Иво Ан дрић, При по вет ке (1914–1941), при ре дио доц. др Ми лан Алек-
сић; књ. 7. Иво Ан дрић, При по вет ке (1946–1948), при ре ди ла проф. др Зо ри ца Не-
сто ро вић; књ. 8. Иво Ан дрић, При по вет ке (1949–1960) I, при ре дио мср Ми лан 
По тре бић; књ. 9. Иво Ан дрић, При по вет ке (1949–1960) II, при ре ди ле др Ли ви ја 
Ек ме чић, мср Ма ри ја Бла го је вић и проф. др Зо ри ца Не сто ро вић и књ. 10. Иво Ан-
дрић, При по вет ке (1961–1975), при ре ди ла мср Ми ли ца Ћу ко вић. У 11. и 12. књи зи 
Тре ћег ко ла мср Ма ри ја Бла го је вић при ре ди ла је Ан дри ће ву Ку ћу на оса ми. Тре ће 
ко ло чи не при ре ђе не збир ке лир ске про зе и це ло ку пан лир ски опус, об ја вљен за 
пи шче ва жи во та, од но сно пе сме са чу ва не у ру ко пи сној за о став шти ни: књ. 13. Иво 
Ан дрић, Ex Pon to, при ре ди ла др Ја на Алек сић; књ. 14. Иво Ан дрић, Не ми ри, при-
ре дио проф. др Ми лан Алек сић и књ. 15. Иво Ан дрић, Ли ри ка, при ре дио мср Ми лан 
По тре бић. 

У окви ру Че твр тог ко ла је, пре ма пла ну из ра де Кри тич ког из да ња де ла Иве 
Ан дри ћа 2016–2024, штам па ном уз сва ку књи гу Тре ћег ко ла, ко ји је на пред лог 
уре ђи вач ког од бо ра КИ ДИА, у са ста ву ака де мик Ми ро Вук са но вић, пред сед ник, 
проф. др Зо ри ца Не сто ро вић, ру ко во ди лац про јек та и уред ник из да ња, и др Жа-
не та Ђу кић Пе ри шић, управ ни ца За ду жби не Иве Ан дри ћа, усво јио Управ ни од бор 
За ду жби не Иве Ан дри ћа, пред ви ђе но да бу ду кри тич ки при ре ђе ни Ан дри ће ви 
ро ма ни (књ. 16. Иво Ан дрић, На Дри ни ћу при ја, књ. 17. Иво Ан дрић, Трав нич ка 
хро ни ка, књ. 18. Иво Ан дрић, Го спо ђи ца, књ. 19. Иво Ан дрић, Про кле та авли ја, 
књ. 20. Иво Ан дрић, Омер па ша Ла тас), док ће Пе то ко ло до не ти при ре ђе не есе је 
(књ. 21. Иво Ан дрић, Есе ји (1914–1921), књ. 22. Иво Ан дрић, Есе ји (1922–1940), књ. 
23. Иво Ан дрић, Есе ји (1945–1951), књ. 24. Иво Ан дрић, Есе ји (1952–1966), књ. 25. 
Иво Ан дрић, Зна ко ви по ред пу та). Ре а ли за ци ја тог пла на от по че та је при ре ђи ва њем 
ро ма на Го спо ђи ца, што је под у зео мср Ми лан По тре бић. 

Ва жно је на по ме ну ти да су се оп шти прин ци пи и на чин при ре ђи ва ња, про-
ис те кли из На че ла за кри тич ко из да ње де ла Иве Ан дри ћа као ини ци јал не те о риј ске 
плат фор ме за спро во ђе ње овог на уч ног за дат ка, ко је је са ста ви ла ру ко во ди лац про-
јек та КИ ДИА проф. др Зо ри ца Не сто ро вић, при ла го ђа ва ли и до пу ња ва ли сход но 
жан ров ским и ти по ло шким ка рак те ри сти ка ма Ан дри ће вих де ла у сва ком по је ди-
нач ном ко лу, а с об зи ром на за те че ну ар хив ску и ру ко пи сну гра ђу, те број и распо-
ред из да ња. При ље жно си сте ма ти зо ва ни и опи са ни прин ци пи и на по ме не уредни-
це КИ ДИА мо гу се на ћи у сва кој књи зи и као не за о би ла зне смер ни це за пре глед 
и чи та ње при ре ђе них ра до ва. Та ко се и на осно ву Оп штих на по ме на ко је је проф. 
др Зо ри ца Не сто ро вић са ста ви ла за по тре бе при ре ђи ва ња ка ко Го спо ђи це, та ко и 
оста лих пла ни ра них ро ма на, мо же сте ћи нео п хо дан увид у тек сто ло шке кри те ри-
ју ме за ор га ни за ци ју ре до сле да при ре ђи ва ња и об ја вљи ва ња КИ ДИА, као и за 
спе ци фич ну ме то до ло ги ју кон крет ног при ре ђи вач ког ра да, од но сно ис тра жи ва ња 
мср Ми ла на По тре би ћа.

На кон са ста вља ња рад не би бли о гра фи је, при мар но пре ма ка пи тал ној Би бли
о гра фи ји Иве Ан дри ћа,1 при ку пља ња и пре гле да из да ња, ар хив ског и ру ко пи сног 
ма те ри ја ла ко ји чи не ау то гра фи, дак ти ло гра ми и дак ти ло ко пи је, а па жљи вим ра-
шчи та ва њем Ан дри ће вих мар ги на ли ја, од но сно ко мен та ра и на по ме на у ње го вим 
лич ним при мер ци ма из да ња ко ји су по хра ње ни у Спо мен-му зе ју Иве Ан дри ћа, 
при ре ђи вач је мо гао да при сту пи ана ли тич ко-син те тич ком ра ду и за кљу чи у ко јем 
из да њу је усво је на по след ња ау то ро ва во ља ка ко би до нео пра во вер ну и тек сто ло-
шки ре ле вант ну од лу ку о из во ру за основ ни текст, од но сно за ва ри јан те, вер зи је, 

1 Би бли о гра фи ја Иве Ан дри ћа (1911–2011), За ду жби на Иве Ан дри ћа – Срп ска ака де мија 
на у ка и умет но сти – Би бли о те ка Ма ти це срп ске, Бе о град – Но ви Сад, 2011.



844

пре штам па на или ау то ри зо ва на из да ња. Ипак, не же ле ћи ни шта да пре пу сти слу-
ча ју, за та ко осе тљи во утвр ђи ва ње основ ног тек ста Ми лан По тре бић се са ве сно 
упу стио и у иш чи та ва ње Ан дри ће ве при ре ђе не и не при ре ђе не пре пи ске са при ја-
те љи ма, ко ле га ма и из да ва чи ма, као и ин тер вјуа, се ћа ња ње го вих са вре ме ни ка и 
са го вор ни ка. Ти ме је у овом из да њу ра све тлио и при ро ду од но са са мог пи сца пре-
ма ро ма ну Го спо ђи ца у од но су на дру га сво ја оства ре ња, али и хо ри зонт оче ки ва-
ња кри тич ке и чи та лач ке ре цеп ци је. 

Као и у кри тич ким из да њи ма Ан дри ће вих при по ве да ка и ли ри ке, и при ли ком 
утвр ђи ва ња основ ног тек ста Ан дри ће вог ро ма на Го спо ђи ца основ ни кри те ри јум 
је би ла ау то ро ва по след ња во ља у ве зи са об ли ком ко ји тај текст тре ба да има. При-
ре ђи вач је ис пра тио, на ра тив но и та бе лар но опи сао ета пе при пре ме Ан дри ће вих 
Це ло куп них де ла, ко ја ће иза ћи пост хум но 1976. го ди не. Те при пре ме оба вља ли су 
и пи сац и ње го ва ду го го ди шња са рад ни ца Ве ра Сто јић, унев ши ис прав ке у лич на 
из да ња Са бра них де ла Иве Ан дри ћа из 1965. го ди не. Ана ли тич ки пра те ћи траг ауто-
ри зо ва них ис прав ки, Ми лан По тре бић је мо гао да ука же на раз ли ку у пост хум ним 
из да њи ма и од ре ди ко на чан ис ход ау то ро ве во ље. Оту да, у одељ ку за при ре ђи вач ке 
ко мен та ре и на по ме не Прин ци пи и на чин при ре ђи ва ња, сам при ре ђи вач пре глед но 
обра зла же сво ја за па жа ња и од лу ке на кон срав њи ва ња из да ња: „По след њи сту пањ 
у ре ви зи ји тек ста ро ма на Го спо ђи ца, пред ста вља онај у пост хум ним из да њи ма 
об ја вље ним 1976. го ди не. У њи ма се до след но ува жа ва пи шче ва по след ња во ља па 
се пр во пост хум но, ћи ри лич но и ла ти нич но из да ње, као у прет ход ним ис тра жива-
њи ма у окви ру Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри ћа, ана ли зи ра ју као две оп ци је 
из во ра за основ ни текст.“ При ре ђи вач је на кон тран спа рент ног и пре глед ног упо-
ре ђи ва ња оба из да ња до шао до за кључ ка да је ћи ри лич но из да ње из 1976. го ди не 
ре пре зен та тив ни је бу ду ћи да се у ње му ја вља ма њи број штам пар ских гре ша ка, 
док је мо дел за ла ти нич но из да ње из исте го ди не би ло ћи ри лич но из да ње из 1967. 
у ко јем се, сход но то ме, пре но се не са мо све штам пар ске, не го и ма те ри јал не гре-
шке. Да би илу стро вао и пот кре пио сво је уви де, Ми лан По тре бић је фо то тип ски 
пред ста вио из бор стра ни ца са ау то ри зо ва ним суп тан ци јал ним из ме на ма из лич ног 
при мер ка ћи ри лич ног из да ња из 1965. ко ји се чу ва у Ан дри ће вој би бли о те ци у 
Спо мен-му зе ју. За хва љу ју ћи тим ана ли зи ра ним и срав ње ним ис прав ка ма мо гао је 
да до ку мен ту је ко ра ке до пи ра ња до основ ног тек ста, а са гла сно пи шче вој по след-
њој во љи као не при ко сно ве ним тек сто ло шким кри те ри ју мом за ус по ста вља ње 
из во ра за основ ни текст, од но сно за сти ца ње уну тра шњег раз у ме ва ња на стан ка 
из дањâ, али и при по ве дач ког по ступ ка са мог пи сца. 

Истим упо ред ним прин ци пом при ре ђи вач је мо гао да стек не увид у раз ли ке 
из ме ђу из да ња, ка ко у по гле ду штам пар ских и ма те ри јал них гре ша ка, та ко и у 
сте пе ну по што ва ња ау то ро ве во ље. Тра гом раз вр ста них и раш чи та них ау тор ских 
мар ги на ли ја на лич ним при мер ци ма ро ма на Го спо ђи ца, при бег ну то је раз ма тра њу 
да ли су и у ком оби му оне ува же не у по је ди нач ним из да њи ма. Та ко је де вет штам-
па них из да ња од ре дио као из во ре за ва ри јан те.

При ли ком ис тра жи ва ња ар хив ске и ру ко пи сне за о став шти не Иве Ан дри ћа 
уо че но је да је са чу ван ру ко пис ро ма на, ини ци јал ни об лик ро ма на, ко ји је, ру ко-
во де ћи се про ве ре ним тек сто ло шким прин ци пи ма, Ми лан По тре бић ус твр дио као 
из вор за ва ри јан ту, бу ду ћи да ни је уо чио ве ли ки број су штин ских, суп стан ци јал-
них раз ли ка у од но су на основ ни текст. Та ко ђе, он у овом из да њу до но си и две 
вер зи је де ло ва или од ло ма ка ро ма на, јед ну ко ја се на ла зи у Ан дри ће вом Пе пи та 
но те су, са чу ва ну у Лич ном фон ду Иве Ан дри ћа у Ар хи ву СА НУ, и дру гу, у об ли-
ку дак ти ло гра ма увод ног по гла вља ро ма на. Упра во бла го да ре ћи вер зи ја ма мо гу ће 
је умно го ме вра ти ти се на по че так и ре кон стру и са ти ге не зу ру ко пи са, од но сно 
ства ра лач ки про цес. За то је за по тре бе си сте ма ти за ци је сво јих тврд њи ре кон стру-
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и сао на ре че не ру ко пи се и дак ти ло гра ме, а ре зул та те ис тра жи ва ња пред ста вио у 
по гла вљу До да ци.

За ме те ни и зах тев ни про цес раз вр ста ва ња, ре кон струк ци је и утвр ђи ва ња 
ти па тек ста (основ ни текст, ва ри јан та, вер зи ја, пре штам па ни текст, итд.) од са ку-
пље ног и раш чи та ног ма те ри ја ла по себ но је уоч љив у слу ча ју ру ко пи са ро ма на. 
У то ме се огле да ју и де ли кат не си ту а ци је у ко ји ма се при ре ђи вач мо же на ћи то ком 
ис тра жи вач ког про це са, а ко је раз ре ша ва на на уч но утвр ђен на чин. По сре ди су 
ис ку ше ња до ступ но сти и ар хив ске об ра де ма те ри ја ла, као и ње го ве чи тљи во сти. 
При ре ђи вач је у тим слу ча је ви ма у оба ве зи да, сле де ћи ло ги ку при по вед ног тек ста, 
зна ња о Ан дри ће вог спи са тељ ском по ступ ку, од но сно уви да у пи шче ву ра ди о ни цу, 
на пра ви ну жна раз вр ста ва ња, пре ра спо де лу и сврсис ход ну ре ор га ни за ци ју гра ђе. 
Јер је крај њи циљ сва ког кри тич ког из да ња, па и Кри тич ког из да ња де ла Иве Ан дри-
ћа, да се из ну тра са гле да је дин стве на умет нич ка ви зи ја пи сца, сам ства ра лач ки 
про цес, али и окол но сти у ко ји ма се он од ви ја. 

До нев ши основ ни текст на те ме љу по дроб ног раз ма тра ња из да ња и ру ко пи сне 
за о став шти не, при ре ђи вач је, пре ма ра ни је утвр ђе ним на че ли ма, мо рао да из ло жи 
на по ме не и ко мен та ре про ис те кле из срав њи ва ња из во ра за основ ни текст и из ворâ 
за ва ри јан те. У слу ча ју ро ма на Го спо ђи ца, ра ди пре глед но сти и раз го вет но сти на-
уч них ре зул та та, као и про ход ни јег про ла ска кроз текст са мог при ре ђе ног из да ња, 
би ло је ну жно да кри тич ке на по ме не бу ду по пи са не и до не те за сва ко по гла вље 
по је ди нач но. Њи хов број ва ри ра из по гла вља у по гла вље, од не ко ли ко де се ти на до 
не ко ли ко сто ти на. Та ко ђе, с об зи ром на то да је у твр ђи ва ње основ ног тек ста, ва-
ри јан ти и вер зи ја из и ски вало раз ли чи те ви до ве уједначава ња тек ста и ко мен та ра, 
при ре ђи вач, ко ји је и у ра ни јим при ре ђи вач ким по ду хва ти ма Ан дри ће вих де ла 
био пре по зна тљив по сво јој тек сто ло шкој акри би ји – сва ки свој ко рак је по дроб но 
обра зло жио, сво је за кључ ке пот кре пљу ју ћи упо ред ним та бе лар ним при ка зом ре-
зул та та. По себ ну по хва лу за слу жу је ин струк тив на упо ред на ана ли за ро ма на Го спо
ђи ца у окви ру ла ти нич ног и ћи ри лич ног из да ња Са бра них де ла Иве Ан дри ћа, 1963, 
1964, 1965. и 1967. го ди не. Та бе лар ни пре глед омо гу ћио је при ре ђи ва чу да из на ђе 
пу то каз до из во ра за основ ни текст и ње го вог пред ло шка, а сва ком бу ду ћем ис тра-
жи ва чу да се упу ти у суп тил не, а за пра во кру ци јал не раз ли ке из ме ђу из да ња, ко је 
се ре флек ту ју ка ко на естет ски, фор мал ни, та ко и на се ман тич ки до мен тек ста.

Уло жен ис тра жи вач ки труд, а по том и те мељ на ана ли за из да ња, ру ко пи сне 
гра ђе и ар хив ских из во ра, ко ја из и ску је усред сре ђе ност и стр пље ње, ис хо до ва ли 
су овим на уч но нео спо р ним из да њем, ре ле вант ним за сва на ред на, ме то до ло шки 
ра зно вр сна про у ча ва ња Ан дри ће ве ро ма неск не про зе. Чи ни се, ујед но, и да је јед-
но од не за не мар љи ви јих по стиг ну ћа овог кри тич ког из да ња, што је, бар тре нут но, 
ро ма ну Го спо ђи ца омо гу ће но оно пр вен ство ко је му је у ре цеп ци ји слав ног ни за 
Ан дри ће вих ро ма на увек не до ста ја ло. За си гур но је, ме ђу тим, да за хва љу ју ћи том 
пр вен ству при ре ђи ва ња, с ра до сним не стр пље њем мо же мо иш че ки ва ти кри тич ка 
из да ња и пре о ста лих Ан дри ће вих ро ма на, уна пред све сни њи хо вог огром ног до-
при но са раз во ју срп ске тек сто ло ги је, али и ис ти ца ња и учин ка књи жев но и сто рио-
граф ских и тек сто ло шких по ду хва та на на шу кул тур ну са мо свест ко је не ма без 
лич но сти као што је Иво Ан дрић.

Др Ја на М. Алек сић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Кра ља Ми ла на 2, 11000 Бе о град
ti a ma ta lek sic @gmail.co m 
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ЖИ ВО ТИ ЊЕ КРОЗ ПРИ ЗМУ КУЛ ТУ РЕ:  
О ЉУД СКОЈ НА РА ВИ И ЉУД СКИМ ЕМО ЦИ ЈА МА

(Ан то ни ја За ра ди ја Киш, Ма рин ка Ши мић. Цви јет кре по сти или о на ра ви  
људ ској кроз на рав жи во тињ ску. Сту ди ја – тран сли те ра ци ја – фак си мил.  

За греб: Хр ват ска све у чи ли шна на кла да, Ин сти тут за ет но ло ги ју и  
фол кло ри сти ку, Ста ро сла вен ски ин сти тут, 2020)

Књи га ко ја је пред мет кри тич ког раш чи та ва ња и ана ли зе Ан то ни је За ра ди је 
Киш и Ма рин ке Ши мић – Цви јет кре по сти – би ла је, ка ко ау тор ке ис ти чу на увод-
ним стра ни ца ма, у ра спо ну од 14. до 18. ве ка best sel ler ши ром Евро пе. Реч је о 
тек сту из вор но пи са ном на ита ли јан ском (Fi o re di vir tu), а по том у ра спо ну од не-
ко ли ко сто ти на го ди на пре пи си ва ном и пре штам па ва ном у пре во ди ма на број не 
европ ске је зи ке. Да нас је са чу ван ве ли ки број штам па них при ме ра ка и око се дам-
де сет ру ко пи са овог по пу лар ног де ла, ко је у ди дак тич ко-мо ра ли стич ком кљу чу 
ком би ну је мит ско-фол клор но на сле ђе са сред њо ве ков ном хри шћан ском ду хов но-
шћу и ре не сан сним иде ја ма ко је су овла да ва ле Евро пом у вре ме ње го вог на стан ка. 
Због при ро де тран сми си је не мо же се ус твр ди ти да по сто ји „ка нон ски“ текст збор-
ни ка Fi o re di vir tu. Нај че шће се са сто ји од три де сет и пет по гла вља у ко ји ма се на 
јед но ста ван на чин у де ло ви ма пре зен ту је не до вр ше ни спис То ме Аквин ског Sum
ma the o lo gie, „уз стал не би блиј ске ре фе рен це и фи ло зоф ске ау то ри те те ан тич ко га 
до ба, по пут Ари сто те ла и дру гих ми сли ла ца“. На де ло су, ис ти чу да ље ау тор ке, 
ути ца ли и спи си Дан теа Али ги је риа, арап ски из во ри (Ху најн ибн Ис хак / Jo han ni ti us, 
ибн Фа тик), бе сти ја ри ји и са вре ме не зо о ло шке ен ци кло пе ди је (Бар то ло ме ус Ан гли-
кус, Ал бер тус Маг нус), те, у ве ли кој ме ри, ан тич ки Фи зи о лог, „пр ви ̓ жи во тињ ски 
бре ви јарʼ ко ји је те мељ не са мо сред њо вје ков но га бе сти ја ри ја или ʼжи во тињ ске Би-
бли јеʼ већ и би ло ка квих освр та на жи во тињ ски сви јет“. По де ла жи во ти ња у Fi o re 
di vir tu од го ва ра умно го ме оној из Фи зи о ло га, из ко је га је од укуп но три де сет и три 
пре у зе то њих два де сет и пет, а осо бе ност мла ђе га збор ни ка од ли ку је се, по ка зу ју 
ау тор ке, уво ђе њем три ју до ма ћих жи во ти ња: ка ми ле, јаг ње та и пе тла, као и ђа во-
ла, ко ји се по сма тра као жи во тињ ски хи брид и (уз ба зи ли ска, си ре ну и јед но ро га) 
као ми то ло шко би ће. Сва ка жи во ти ња ве зу је се за не ку од спе ци фич но људ ских 
до брих или ло ших осо би на, па текст фи гу ри ра у нај ве ћој ме ри као ег зем пла ран и 
мо ра ли стич ки, али се ни зом осо би на – по пут вер на ку лар ног је зи ка, из ла ска из 
„стро го га окви ра вјер ско га и док три нар но га кон цеп та раз ми шља ња“, те окре та ња 
ка (при род но)на уч ном при сту пу – пре ва зи ла зе нор ме сред њо ве ков них по е ти ка и 
де ло се окре ће ка но вим стру ја ма и до ла зе ћим кул тур ним па ра диг ма ма.

Ми ну ци о зним тра га њи ма за књи жев но и сто риј ским по да ци ма и иш чи та ва њем 
обим не се кун дар не ли те ра ту ре Ан то ни ја За ра ди ја Киш и Ма рин ка Ши мић по том 
ре кон стру и шу суд би ну збор ни ка у европ ском књи жев ном кон тек сту, пра те ћи из-
да ња, кри тич ка из да ња и ру ко пи се на ита ли јан ском (нај ста ри ји по знат је из 1387, на 
осно ву ко га се сма тра да је де ло на ста ло из ме ђу 1310. и 1323. у Бо ло њи), шпан ском, 
ка та лон ском, фран цу ском, не мач ком, јер мен ском, грч ком, ру мун ском и ен гле ском 
је зи ку. Ау тор ке по том по том пре ла зе на је зи ке сло вен ске гру пе – ру ски (нај ста ри-
ји по зна ти пре вод на стао је 1592. го ди не на „ју жном ру ском про сто ру по сред ством 
ру муњ ско га“), срп ски, за ко ји ис ти чу да је да на шња ре дак ци ја Цве та до бро де те љи 
по зна та пре ко из да ња Ви ћен ти ја Ра ки ћа (1800, Бу дим), ма да по сто је по да ци о пре во ду 
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из ше сна е стог ве ка да нас из гу бље ном, нај ви ше се по том за др жав ши на хр ват ском 
ге о граф ском и го вор ном под руч ју, ко је је и би ло у не по сред ни јој ве зи с ита ли јан-
ском тра ди ци јом и где су са чу ва ни пре во ди и нај број ни ји. У окви ру тог по гла вља 
ана ли зи ра не су вер зи је Цви је та кре по сти из гла гољ ских збор ни ка (Ви но дол ски, 
Пе три сов, Љу бљан ски, Ткон ски и Гр шко ви ћев), Ли бро од мно зи јех раз ло га, ду бро-
вач ки ру ко пис из 1520. го ди не, ко ји се као ћи ри лич но-што кав ски до ку мент по зи-
ци о ни ра и у окви ру срп ског књи жев ног ка но на, за тим та ко ђе ћи ри лич но штам пан 
пре вод фра Па вла По си ло ви ћа Цви ет од кри по сти ду хов ни... (Ве не ци ја, 1647; дру-
го из да ње 1701), те ла ти нич но из да ње По си ло ви ће вог пре во да ко је је на пе ра шком 
вер на ку лу 1712. го ди не при ре дио и у Ве не ци ји штам пао вла сте лин Кр сто Ма за-
ро вић. Ау тор ке по ка зу ју да ру ко пи си ва ри ра ју по оби му по гла вља и за сту пље но сти 
од ре ђе них вр ста жи во ти ња (са мим тим и опи са них вр ли на и ма на) – од кра ћих 
гла гољ ских вер зи ја до По си ло ви ће вог пре во да и Ма за ро ви ће ве ва ри јан те По си ло-
ви ће вог пре во да, ко ји су оби мом пре ва зи шли ита ли јан ски из вор ник и има ју че тр-
де сет и јед ну гла ву. Ана ли зи ран је по том је зик ових (хе те ро ге них) ру ко пи са, ко ји 
се у нај ши рем ди ја хро ном лу ку опи су је као пре плет „три књи жев но је зич не ина-
чи це: цр кве но сла вен ски је зик хр ват ско га ти па, при је ла зни тип је зи ка у ко јем се 
про жи ма ју цр кве но сла вен ске и на род не осо би не и на род ни је зик“. Ау тор ке по том 
ну де „пре глед нај мар кант ни јих је зич них цр та Цви је та кре по сти, а не цје ло вит 
је зич ни опис“, јер то оне мо гу ћа ва чи ње ни ца да су на ста ја ли и на ча кав ско-кај кав-
ском и на што кав ском је зич ком про сто ру.

По след њи део кри тич ке сту ди је Ан то ни је За ра ди је Киш и Ма рин ке Ши мић 
пред ста вља свод ани ма ли стич ких пред ста ва у Цви је ту кре по сти, те так са ти ван 
по пис жи во ти ња, осо би на ко је ре пре зен ту ју и, ко ли ко је при ро да књи ге до зво ља-
ва ла, ана ли за кул тур них сло је ва ко ји су де фи ни са ли спе ци фич ну има го ло ги ју у 
овом сред њо ве ков ном збор ни ку (ан тич ка тра ди ци ја, цр кве ни упли ви, мит ско-фол-
клор ни ре лик ти, са вре ме на има го ло ги ја). Ау тор ке по ме ра ју ак це нат на ак ту ел на 
кул тур но а ни ма ли стич ка гле ди шта и зна ти же љу „за ис тра жи ва њем људ ских емо-
тив них ста ња (ве се ља, жа ло сти, гње ва и др.) те ма на и вр ли на (окрут но сти шкр то сти 
вјер но сти, исти но љу би во сти) и њи хо вих жи во тињ ских ви зу а ли за ци ја, тј. у кон тек-
сту од но са људ ске и не-људ ске жи во ти ње“, ак цен ту ју ћи при том раз ли ку из ме ђу 
са вре ме ног и сред њо ве ков ног по и ма ња вр ли не и ма не. Од че тр де сет и јед ног по-
гла вља, ко ли ко са др же нај о бим ни је вер зи је, три де сет и че ти ри пред ста вља ју жи-
во тињ ске од ред ни це, од ко јих осам на ест го во ри о људ ским ма на ма, а ше сна ест о 
њи хо вим вр ли на ма: ше ва (бож ја љу бав), лу ња [птица из по ро ди це јастреба] (за вист, 
љу бо мо ра), пе тао (ве се ље, ра дост), га вран (жа лост, ту га), да бар (ми ро љу би вост), 
ме двед (гнев, ср ди тост), пу па вац (ми ло срд ност), ба зи лиск (окрут ност, су ро вост), 
орао (да ре жљи вост, пле ме ни тост, ве ли ко ду шност), кра ста ча (шкр тост, по хлеп ност), 
вук (по у ча ва ње, пре ко ра ва ње, ис пра вља ње), бик (не про ми шље ност, без ум ност, 
на глост), пче ла (пра вед ност), ђа во (не прав да), ждрал (вер ност, ода ност, по у зда ност), 
ли си ца (не ве ра, пре вр тљи вост), мрав (му дрост, опре зност), ја ре би ца (исти но љу би-
вост), кр ти ца (лаж, ли це мер ност), лав (сна га, хра брост), зец (стра шљи вост), па ун 
(та шти на, хва ли са вост), фе никс (упор ност), ла ста (не ста бил ност, не до след ност, 
ла ко вер ност), ка ми ла (су здр жа ност, раз бо ри тост), јед но рог (не зна ње, нео б у зда ност, 
не у ме ре ност), јаг ње (по ни зност, скром ност, по кор ност), со ко (охо лост, ба ха тост, 
аро гант ност, др скост), ди вљи ма га рац (су здр жа ност, стр пљи вост, уз др жљи вост), 
орао (про ждр љи вост, по хлеп ност, грам зи вост), гр ли ца (чед ност, не ви ност), ши шмиш 
(блуд ност, по жу да, страст), хер ме лин (уме ре ност, од ме ре ност). 

Већ и овај из вод без ко мен та ра го во ри о су че ља ва љу раз ли чи тих кул тур них 
стра ту са и исто рич но сти пред ста ва о жи во ти ња ма и људ ским ма на ма. Ау тор ке, 
при ме ра ра ди, по ка зу ју да је сред њи век ме две да, ан тич ког „кра ља жи во ти ња“, 
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„оп те ре тио с пет ка пи тал них гри је ха: гњев, по хо та, ли је ност, за вист и про ждр љи-
вост“; да је вук, ко ји је у ин до е вроп ским ми то ли ги ја ма сим бол вол шеб но сти и 
рат ни штва, „у сред њо вје ков ној пер цеп ци ји до био пре доџ бу вр ли не опре зно сти и 
оба зри во сти што се об ја шња ва опа жа њем ка ко вук иде у лов што да ље од сво је 
ја зби не у ко јој су мла дун ци да би их што бо ље за шти тио“; да је зец, упр кос фол-
клор ној пред ста ви о рас плод но сти и бр зи ни пред ста вљен као бо ја жљив и дво по лан; 
да је орао је ди на жи во ти ња да та у свом дво стру ком сим бо ли зму, као озна ка за 
да ре жљи вост и пле ме ни тост, али и за про ждр љи вост и грам зи вост; да је со ко од 
ви те шког атри бу та и ин сиг ни је хе ро ја по стао сим бол аро ган ци је и охо ло сти... – 
чи ме се на ве ли ка вра та отва ра ју про сто ри за сту ди је кул ту ре, ани ма ли стич ке 
по себ но, од но сно за ана ли зу људ ских про јек ци ја, из бо ра из све та ис ку ства, и „упо-
тре бу“ све та око се бе да би се го во ри ло о се би. Про сто ри сим бо ли за ци је ши ре се 
уво ђе њем фик тив них, ми то ло шких жи во ти ња – ба зи ли ска, ко ји оте ло вљу је људ ску 
окрут ност и не у мо љи вост; јед но ро га, ко ји сим бо ли зу је ду хов ну нео б у зда ност и 
на глост; фе ник са, ко ји је сим бол по сто ја но сти и упор но сти; си ре не, ко ја пред ста-
вља за во ђе ње и ла ска ње; те ђа во ла, ко ји је сим бол не прав де, „ма не ко ја је ти пич на 
за чо вје ка ко ји је про во ди сми шље но ка ко би на у дио дру го му чо вје ку“.

Да ље у књи зи по ну ђе на је ком пи ла ци ја ру ко пи са (из вор ни ци су штам па ни у 
раз ли чи тим бо ја ма, ка ко би се оста вио траг ин тер вен ци ја ма), ау тор ска ре дак ци ја 
по сто је ћих пред ло жа ка, ко ја пре ма ау тор ки ним „ра чу ни ма од пје са ма“ из гле да 
ова ко: „Нај ви ше по гла вља са др же два хр ват ска ру ко пи са из 16. сто ље ћа, гла гољ ски 
Ткон ски збор ник и ћи рил ски Ли бро од мно зи јех раз ло га. [...] Ткон ски збор ник са др-
жи пр вих два де сет по гла вља. Не ко ли ко их ме ђу тим не до ста је па смо та по гла вља 
тран сли те ри ра ле из оних ру ко пи са ко ји их са др же, а то су: Ви но дол ски збор ник 
(два по гла вља) и Љу бљан ски збор ник (че ти ри по гла вља). Дру гу по ло ви цу Цви је та 
кре по сти и то од де вет на е сто га до че тр де сет пр во га по гла вља са др жи Ли бро од 
мно зи јех раз ло га из ко је га смо узе ле два на ест по гла вља јер ње го вих пр вих де сет 
са др жи и наш по ла зи шни Ткон ски збор ник“. Да та су да ље на че ла тран сли те ра ци-
је, че ти ри фак си ми ла (Ви но дол ски збор ник, Љу бљан ски збор ник, Ткон ски збор ник 
и Ли бро од мно зи јех раз ло га), те обим на се кун дар на ли те ра ту ра и са же ци на не ко-
ли ко је зи ка. Фак си ми ли мо жда нај сли ко ви ти је ука зу ју на зна чај књи ге Ан то ни је 
За ра ди је Киш и Ма рин ке Ши мић, јер са вре ме ног чи та о ца ста вља ју пред не пре мо-
сти ву ба ри је ру не чи тљи во сти ста рих ру ко пи са, а по тре бу да се мит ско-фол клор ни, 
књи жев ни и идеј ни кон ти ну и те ти и дис кон ти ну и те ти пра те. Ова књи га омо гу ћа ва 
та кву аван ту ру. Књи га је, ина че, на ста ла у окви ру про јек та 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, ко ји фи нан си ра Хр ват ска 
за кла да за зна ност (IP-2019-04-5621), а део тог про јек та је и овај пре глед.

Др Ли ди ја Де лић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност 

Бе о град
li di ja.bo sko vic @gmail.co m
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Рет ки су при ме ри на уч ни ка, истин ских еру ди та, а по себ но лин гви ста у Срби-
ји ко ји су би ли по зна ти и це ње ни у ши ро кој јав но сти као што је то слу чај с про-
фе со ром Ива ном Клај ном. Де ла по пут Твор бе ре чи у срп ском је зи ку (од ли ко ва но 
на гра дом Ву ко ве за ду жби не за на у ку) и Нор ма тив не гра ма ти ке срп ског је зи ка (у 
ко а у тор ству с Пре дра гом Пи пе ром) пред ста вља ју нај ве ћа на уч на оства ре ња срп ске 
лин гви сти ке, док су по пу лар не ко лум не би ле оми ље но шти во свих оних ко ји су 
це ни ли му ко тр пан рад про фе со ра Клај на на не го ва њу срп ског је зи ка и ши ре њу 
све сти о по тре би је зич ког бо га ће ња и оса вре ме њи ва ња. Ње гов јед но ста ван, пи так, 
али и ве о ма пре ци зан је зик успе вао је да до пре до ве ли ког бро ја чи та ла ца, не са мо 
струч ња ка. А ње го ви Реч ник је зич ких не до у ми ца (с три на ест из да ња), Реч ник стра
них ре чи и из ра за (у ко а у тор ству с Ми ла ном Шип ком), Реч ник но вих ре чи, као и 
Раз го во ри о је зи ку, Ис пе ци па ре ци, Стран пу ти це сми сла, Ре чи су ору ђа и Б(р)
уше ње је зи ка, сво јим пле ме ни тим пе да го шким ци љем, по ста ли су не за о би ла зни 
ин стру мент у ра ду сва ког но ви на ра, пи сца, на став ни ка или сту ден та. То ме, на рав-
но, тре ба при до да ти и Ита ли јан скосрп ски реч ник (с пет до пу ња ва них из да ња), 
Гра ма ти ку срп ској је зи ка за стран це (на срп ском и ита ли јан ском) и дру ге је зич ке 
при руч ни ке.

Но, у на шој јав но сти ма ње је по знат до при нос про фе со ра Ива на Клај на ита-
ли ја ни сти ци. Нај ра ни ја ин те ре со ва ња про фе со ра Клај на ве зу ју се за кон такт ну 
лин гви сти ку. Та кво опре де ље ње не чу ди бу ду ћи да је још пре сту ди ја од лич но 
вла дао не ко ли ци ном стра них је зи ка, од ко јих фран цу ским и не мач ким (за ко је је сам 
го во рио да су се ре дов но упо тре бља ва ли у по ро ди ци с об зи ром на то да му је мај ка 
би ла фран цу ски ђак, а отац се шко ло вао у Бе чу), као и ен гле ским ко ји је бр зо са-
вла дао за хва љу ју ћи ве ли кој љу ба ви пре ма му зи ци. Та ко је про фе сор Клајн већ свој 
пр ви ве ћи рад, ма ги стар ску те зу из 1964, по све тио ре чи ма стра ног по ре кла у по-
сле рат ном ита ли јан ском је зи ку, на кон ко га је усле ди ло још не ко ли ко чла на ка о 
је зич ком по зајм љи ва њу (Из го вор стра них ре чи у ита ли јан ском: ре зул та ти две 
ан ке те спро ве де не 1963. у Ита ли ји, Усло ви за аси ми ла ци ју стра них ре чи, Стра на 
реч – шта је то?). Нај ве ћи до при нос кон такт ној лин ги ви сти ци Иван Клајн дао је 
сво јом све о бу хват ном сту ди јом о по зајм ље ни ца ма из ен гле ског у ита ли јан ском 
је зи ку (Ути ца ји ен гле ског је зи ка у ита ли јан ском). Би ла је то ње го ва док тор ска ди-
сер та ци ја. Об ја вље на је пр во у Бе о гра ду (1971), а го ди ну да на ка сни је у Фи рен ци 
(In flus si in gle si nel la lin gua ita li a na). То је пр во ве ли ко ис тра жи ва ње ен гле ских ути-
ца ја на ита ли јан ски је зик у све ту. И по ла ве ка на кон пр вог об ја вљи ва ња, ово де ло 
пред ста вља по ла зну тач ку за ис тра жи ва ња по ја ве је зич ког по зајм љи ва ња. Упр кос 
мно штву ра до ва на ста лих то ком по след њих де це ни ја због ве ли ког ути ца ја ко ји 
ен гле ски је зик има на дру ге је зи ке, Клај но во де ло уво ди основ не те о риј ске по став ке, 
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но ву ка те го ри за ци ју и тер ми но ло ги ју на осно ву ко јих су се спро во ди ла ка сни ја 
ис тра жи ва ња. Ука зао је, на при мер, на по ја ву ла жног по зајм љи ва ња, од но сно псе-
у до ан гли ци за ма (ре чи као au to stop или au to grill). Ова књи га из у зет на је не са мо 
за то што пред ста вља пр ву и не пре ва зи ђе ну све о бу хват ну сту ди ју ен гле ских ути-
ца ја већ и због свог мо дер ног и хра брог при сту па (ко ји га је чвр сто ка рак те ри сао 
до по след њих ра до ва): 

„По зајм љи ва ње не тре ба ви ше схва ти ти као слу чај ну ве зу два изо ло ва на си-
сте ма, већ као су срет на за јед нич ком пу ту раз во ја, при че му се раз ви је ни ји је зик 
ја вља као да ва лац. У ен гле ском су крат ко ћа, не про мен љи вост и све дру ге на ве де-
не цр те ја че из ра же не не го у ита ли јан ском. По зајм љу ју ћи од ње га, ита ли јан ски 
на ла зи са мо кра ћи пут до осо би на ка ко ји ма је и сам био кре нуо. Сто га ни је пре-
те ра но ре ћи да у кал ку и у свим де ло ви ма струк ту ре стра ни је зик има са мо уло гу 
ка та ли за то ра [...], ко ји по ма же да се ре а ли зу ју већ по сто је ће до ма ће тен ден ци је. 
Ко нач ни за кљу чак је да се стра ни ути цај и спон та ни раз вој ни ка да не мо гу су прот-
ста ви ти јед но дру гом. [...]. Кад су два је зи ка у стал ном ме ђу соб ном од но су, као 
ен гле ски и ита ли јан ски, он да сва ки мо гућ ни ан гли ци зам и мо ра би ти де ли ми чан 
ан гли ци зам, јер па ра лел не те жње у јед ном и дру гом је зи ку не би мо гле оста ти 
изо ло ва не; и обр ну то, чак и нај о чи глед ни ји ан гли ци зам ни је са мо то, не го је пре 
све га из раз спон та ног раз во ја. За то наш рад не ма за циљ да раз вр ста ва на „по зајм-
ље но“ и „до ма ће“, већ да, у гра ни ца ма мо гућ ног, од ре ди ко ли ки је био ен гле ски 
ути цај на сва ку по је ди ну по ја ву.“

Кон такт ном и упо ред ном лин гви сти ком Иван Клајн ба вио се до кра ја ка ри-
је ре у сво јим ра до ви ма (Тран скрип ци је и адап та ци је име на из ро ман ских је зи ка: 
из ита ли јан ског, шпан ског, пор ту гал ског; На зи ви мач ке у европ ским је зи ци ма: 
по ку шај упо ред не син хро ниј ске сту ди је, Esem pi di un me to do di ana li si con tra sti va 
del les si co, Il ne u tro in ita li a no e in ser boc ro a to; Вр сте ро ма ни за ма у са вре ме ном 
срп ско хр ват ском је зи ку и пу те ви њи хо вог до ла ска), али и као про фе сор. Осим чи сто 
ита ли ја ни стич ких пред ме та (као син так се, мор фо ло ги је и не за бо рав них лин гви-
стич ких ту ма че ња ко ја је др жао на Ка те дри за Ита ли ја ни сти ку од 1964), про фе сор 
Клајн пре да вао је и упо ред ну гра ма ти ку ро ман ских је зи ка на пост ди плом ским 
сту ди ја ма, као и исто риј ску гра ма ти ку шпан ског је зи ка (за ко ју је об ја вио уџ бе ник 
у из да њу Фи ло ло шког фа кул те та) и кон тра стив ну ана ли зу ита ли јан ског и срп ског 
је зи ка. Оста ће не за бо рав на и ње го ва пре да ва ња о ита ли јан ском пе снич ком је зи ку, 
као и не ко ли ко ра до ва о ње му (Per una de fi ni zi o ne del lin gu ag gio au li co del la po e sia 
ita li a na, Pa sco li e la fi ne del lin gu ag gio au li co, Car duc ci e il lin gu ag gio po e ti co tra di
zi o na le) – ра до ва ко ји ма се ди вио и је дан од нај ве ћих ита ли јан ских лин гви ста и 
ау тор нај ве ће сту ди је о ита ли јан ском пе снич ком је зи ку, Лу ка Се ри ја ни. 

Дру го ве ли ко де ло по ко ме ће про фе сор Клајн оста ти ду го упам ћен је сте 
Ита ли јан скосрп ски реч ник (до бит ник Но ли то ве на гра де и на гра де Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва Ита ли је ко ја се до де љу је нај зна чај ни јим ита ли ја ни стич ким де-
ли ма об ја вље ним из ван Ита ли је), пр ви пут об ја вљен 1996, ко ји је до жи вео ве ћи 
број из да ња, а ко ји и да нас пред ста вља нај бо га ти ји реч ник ове вр сте код нас. Ге-
не ра ци ја ма сту де на та и пре во ди ла ца био је и остао основ но сред ство за уче ње и 
рад. Овом реч ни ку прет хо ди ло је и ма ње из да ње, ко је је про фе сор Клајн об ја вио 
за јед но с про фе со ром Ср ђа ном Му си ћем. 

О ве ли ком до при но су про фе со ра Клај на ита ли ја ни сти ци та ко ђе све до чи члан-
ство у фи рен тин ској Ака де ми ји де ла Кру ска – нај ста ри јој је зич кој ака де ми ји на 
све ту (осно ва ној у 16. ве ку с ци љем да не гу је „чист“ ита ли јан ски је зик чи ји реч ник 
об ја вљен 1612. пред ста вља пр ве нац у европ ској лек си ко гра фи ји и узор за мо дер не 
реч ни ке европ ских је зи ка) и јед ној од нај у глед ни јих ита ли јан ских и свет ских лин гви-
стич ких ин сти ту ци ја. У ма ли број лин гви ста не и та ли ја на чла но ва ове ре но ми ране 
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ака де ми је про фе сор је ушао 2013. го ди не ти хо, без пом пе, као што се то до га ђа ло 
ка да је до би јао и дру га ве ли ка при зна ња по пут Ор де на зве зде ита ли јан ске со ли-
дар но сти за до при нос ши ре њу ита ли јан ског је зи ка ко ји но си ти ту лу ви те за (Ca va-
li e re del l’Or di ne del la Stel la di Solidarietà Ita li a na), а ко ји му је 2004. до де ли ло та да-
шњи пред сед ник Ита ли је Кар ло Аце љо Чам пи. Осим члан ста ва у СА НУ (од 2000. 
као до пи сног, а од 2003. као ре дов ног чла на) и Ака де ми ји де ла Кру ска, про фе сор 
Клајн био је уред ник ча со пи са Ita li ca Bel gra den sia, од 1980. од го вор ни уред ник 
ча со пи са Сту ди је из кон тра стив не ана ли зе ита ли јан ског и срп ско хр ват ског је зи
ка, а 1996. иза бран је за глав ног и од го вор ног уред ни ка ча со пи са Је зик да нас. За 
чла на Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка иза бран је од ње го вог осни ва ња 
1997. го ди не, а био је пред сед ник од 2001. до 2017. го ди не.

Про фе сор Иван Клајн бо ра вио је у Фи рен ци од 1968. до 1970. ра де ћи на та-
мо шњем уни вер зи те ту као лек тор за срп ско хр ват ски је зик. У Фи рен ци је упо знао 
Бру на Ми љо ри ни ја, Ђа ко ма Де во та, Ђо ва ни ја Нен чо ни ја, а спри ја те љио се и са 
Ан тон Ма ри ом Ра фом и Ма си мом Фан фа ни јем. Упра во је Бру но Ми љо ри ни, је дан 
од нај ве ћих исто ри ча ра ита ли јан ског је зи ка, об ја вио ње гов пр ви рад на ита ли јан-
ском је зи ку (I nes si con so nan ti ci nel l’i ta li a no) и то у углед ном ча со пи су Lin gua no stra 
(ко ји из ла зи од 1935, а да нас се на ла зи на свим ве ли ким свет ским ли ста ма ча со пи са). 
Ка сни је је у истом овом ча со пи су про фе сор Клајн об ја вио још не ко ли ко ра до ва о 
ита ли јан ским за ме ни ца ма. Осим у Фи рен ци, бо ра вио је и у Сје ди ње ним Аме рич-
ким Др жа ва ма, као Фул брај то вац и лек тор за срп ски је зик на Јеј лу (1983/84).

По ред то га што је био ау тор ве ли ког бро ја чла на ка, књи га и лек си ко граф ских 
из да ња, про фе сор Клајн умео је да про на ђе вре ме на и за пре во ђе ње са ен гле ског, 
фран цу ског и, на рав но, ита ли јан ског је зи ка: био је је дан од пре во ди ла ца Ен ци кло
пе диј ског реч ни ка мо дер не лин гви сти ке Деј ви да Кри ста ла (као и је дан од при ре ђи-
ва ча Кем брич ке ен ци кло пе ди је је зи ка истог ау то ра). Са ита ли јан ског је пре во дио 
Мо ра ви ју, Вол по ни ја, Се кви ја, еси ји сти ку и на уч ну про зу, као и ко ме ди ју Све ћар 
Ђор да на Бру на, а са фран цу ског стри по ве Асте рикс и Аван ту ре Тин ти на у из да њу 
„По ли ти ки ног за бав ни ка“.

Мно штво ра до ва из исто риј ске, упо ред не и при ме ње не лин гви сти ке, број 
је зи ка ко је је по зна вао, ен ци кло пе диј ска зна ња из нај ра зли чи ти јих обла сти ство-
ри ли су у ње му не из мер ну ши ри ну свој стве ну са мо ве ли ким лин гви сти ма. Но, 
прем да је био ве ли ки и при зна ти на уч ник, о че му све до чи мно штво на ци о нал них 
и ме ђу на род них при зна ња, чи ни се да је нај ви ше во лео свој про фе сор ски по зив. 
На Ка те дри за Ита ли ја ни сти ку пре да вао је од 1964. до 2002. го ди не (од 1984. као 
ре дов ни про фе сор). Иа ко то ни ре чи ма ни из ра зом ни ка да ни је по ка зи вао, ужи вао 
је у пре да ва њи ма и пре гле да њу сту дент ских за да та ка уно се ћи у њих ис прав ке и 
ја сна упут ства ко ја су сту ден ти ма ра све тља ва ла нај те же про бле ме. Сту ден ти ни су 
про пу шта ли ни јед но ње го во пре да ва ње, а са не стр пље њем и ра до зна ло шћу иш-
че ки ва ли су сва ку но ву ака дем ску го ди ну ка ко би код ње га слу ша ли не ки но ви 
пред мет. Без об зи ра да ли су то би ле Осно ве ита ли јан ског је зи ка или Син так са или 
Исто ри ја је зи ка, из у зет ни при ме ри ко ји ма је илу стро вао је зич ке по ја ве оста ја ли 
су, чи ни се, за сва вре ме на уре за ни у се ћа њу. Ни ко та ко за ни мљи во и ду хо ви то 
ни је успе вао да ухва ти је зич ке фи не се, уо чи нај че шће сту дент ске гре шке и стил ски 
до те ра до та да сте че на зна ња. За ча со ве је при пре мао при ме ре ко ји су, сво јом ду хо-
ви то шћу а по не кад и цр ним ху мо ром, иза зи ва ли бу ру сме ха, али и ули ва ли ен ту-
зи ја зам. Слич но је по сту пао и пре ма пост ди плом ци ма и док то ран ти ма, ко ји ма је 
пру жао ве ли ке сло бо де у ис тра жи ва њи ма, али уз исто то ли ко ве ли ка оче ки ва ња. 

Про фе сор Иван Клајн био и остао стуб Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те-
та у Бе о гра ду има ју ћи у ви ду до при но се ко је је дао, на рав но нај ве ће, сво јој Ита ли-
ја ни сти ци, али и Хи спа ни сти ци и Оп штој лин гви сти ци (чи ји је раз вој по др жао и 
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омо гу ћио ви ше го ди шњом на ста вом из при ме ње не лин гви сти ке). И, ја сно, спр ском 
је зи ку. Оно што је до са да ре че но о де лу про фе со ра Клај на од но си се са мо на је дан 
део ње го вог опу са ко ји је, што га ви ше из у ча ва мо, све дра го це ни ји и до сто јан не 
јед ног већ ни за ве ли ких жи во та. Уз Мил ку Ивић и Ран ка Бу гар ског оста ће упам ћен 
као је дан од нај ве ћих срп ских лин гви ста на пре ла зу из 20. у 21. век.

Ју ли ја на Ву чо
Ми ла Са мар џић
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НА ДА МИ ЛО ШЕ ВИЋ ЂОР ЂЕ ВИЋ (1934–2021)

РА ДОСТ СТВА РА ЊА, ЛЕ ПО ТА И ДО СТО ЈАН СТВО ЖИ ВЉЕ ЊА 

Смр ћу На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић (Бе о град, 2. де цем бар 1934 – 27. јул 2021) 
срп ска и европ ска фол кло ри сти ка, срп ска и ју жно сло вен ска на у ка о књи жев но сти 
и срп ска кул ту ра гу бе зна чај ну на уч ни цу и ау тор ку и ис так ну ту чла ни цу Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, а ње ни сту ден ти и са рад ни ци, али и сви ко ји су јој се 
обра ти ли за са вет и по моћ, ин спи ра тив ну и под сти цај ну про фе сор ку и мен тор ку. 

На уч ни рад и раз вој На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић ви ше стру ко су ве за ни за 
Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду. На Ка те дри за ју го сло вен ску (да нас срп ску) 
књи жев ност овог фа кул те та од бра ни ла је ма ги стар ски рад (1962), по че ла је да ра-
ди 1963, као аси стент, од бра ни ла док тор ску ди сер та ци ју (1970) и би ра на је у сва 
на став на зва ња за пред мет на род на књи жев ност (до цент – 1972; ван ред ни про фе-
сор – 1980. и ре дов ни 1985). Би ла је из у зет на, то пла и под сти цај на про фе сор ка, мен-
тор ка ве ли ком бро ју да нас во де ћих срп ских фол кло ри ста и дра го цен са ве то да вац 
сви ма ко ји су јој се обра ти ли. Уче ство ва ла је у осни ва њу Ме ђу на род ног сла ви стич-
ког цен тра при Фи ло ло шком фа кул те ту (1971) и оба вља ла у ње му низ зна чај них 
ду жно сти (1971. до 1975, би ла је се кре тар, по том до 1983. за ме ни ца ди рек то ра и 
ди рек тор ка, од 1984. до 1985, од 1986. до 1987. и пред сед ни ца Са ве та). Би ла је пред-
сед ни ца Са ве та Фи ло ло шког фа кул те та од 1989. до 1991. го ди не, и, у три ман да та, 
управ ни ца Ка те дре за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма. 
Би ла је, од по чет ка из ла же ња (1994), уред ни ца Да ни це, срп ског на род ног илу стро
ва ног ка лен да ра, као и члан уред ни шта ва При ло га за књи жев ност, је зик, исто ри ју 
и фол клор, Ана ла Фи ло ло шког фа кул те та, збор ни ка Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
цен тра, као и чла ни ца уре ђи вач ких од бо ра Срп ске ен ци кло пе ди је и еди ци је Сту-
ди је о Ср би ма. Уче ство ва ла је у ра ду ви ше струч них удру же ња (Оде ље ње за књи-
жев ност и је зик Ма ти це срп ске, Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 
Од бор за до де љи ва ње на гра де за на у ку, Удру же ња фол кло ри ста Ср би је, За ду жби-
на Бран ка Ћо пи ћа и др.). За до пи сног чла на СА НУ иза бра на је 2003, а за ре дов ног 
2012. Би ла је глав на уред ни ца еди ци је СА НУ о же на ма чла ни ца ма Срп ског уче ног 
дру штва, Срп ске кра љев ске ака де ми је и Срп ске ака де ми је на у ка.

Би ла је но си лац По ве ље по ча сног чла на Сла ви стич ког дру штва Ср би је, Ву-
ко ве по ве ље за ис тра жи ва ње на ци о нал не кул ту ре и пе да го шке ба шти не, По ве ље 
за жи вот но де ло „Ми ле Не дељ ко вић“. До би ла је на гра де Мла ден Ле ско вац Ма ти-
це срп ске и „Злат на срп ска књи жев ност“, из фон да Алек сан дра Ар на у то ви ћа „за 
из у зе тан до при ност из у ча ва њу књи жев не срп ске на у ке“, на гра ду „Де јан Ме да ко вић“ 
Из да вач ке ку ће Про ме теј за 2015. го ди ну, за „ду го пам ће ње“ срп ске кул ту ре и на-
гра ду Ти хо мир Р. Ђор ђе вић Цен тра за кул ту ру и умет ност у Алек син цу (2019). 
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На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић ја ча ла је ве зе са европ ском и свет ском на у ком, 
бит но до при но се ћи укљу чи ва њу срп ске фол кло ри сти ке у европ ске и свет ске то ко ве 
из у ча ва ња. Пре да ва ла је, по по зи ву и као Фул брај тов сти пен ди ста, у Се вер ној 
Аме ри ци и на европ ским уни вер зи те ти ма, би ла је чла ни ца ме ђу на род не асо ци ја-
ци је Fol klo re Fel lows при Фин ској ака де ми ји на у ка, Европ ског дру штва кул ту ре 
(So ciété Eu ropéen ne de Cul tu re), Ме ђу на род ног дру штва за из у ча ва ње на род не про-
зе (In ter na ti o nal So ci ety for Folk Nar ra ti ve Re se arch), осни вач и члан Са ве та ме ђу-
на род ног ча со пи са Oral Tra di tion. Пра ти ла је мо дер не то ко ве европ ске и свет ске 
фол кло ри сти ке и бо га ти ла њи ма на ци о нал ну на у ку и кул ту ру, успе ва ју ћи при том 
да стал но одр жа ва дра го це ну рав но те жу, чу ва ју ћи ја сну свест и о до при но си ма 
до ма ћих из у ча ва ла ца.

У це ли ни ње ног ра да и де ло ва ња огле да ла се чи ста, зре ла свест о на ци о нал ној 
књи жев ној и кул тур ној тра ди ци ји Ср ба као о из у зет ном ду хов ном до бру. Ве ру јем 
да је из те све сти ис ти ца ло ње но ду бо ко ува жа ва ње за де ло Ву ка Сте фа но ви ћа 
Ка ра џи ћа, као и за све оне ње го ве след бе ни ке ко ји су до при не ли да се „сље пач ке“ 
пе сме пре по зна ју и као ве ли ка, на ци о нал на и свет ска кул тур на ба шти на, и као 
пе сме ко је су „со др жа ле, и сад у на ро ду про стом со дер жа ва ју не гда шње би ти је 
Серб ско и име“. Не по ко ле бљи ва ве ра у истин ску вред ност укуп ног на род ног ства-
ра ла штва про жи ма ла је све што је На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић ра ди ла као стал ни 
из вор ства ра лач ког ела на и ти хе не на ме тљи ве ра до сти и ве дри не. 

Та ко у осам сту ди ја об је ди ње них у књи гу Ка зи ва ти ре дом. При ло зи про у ча
ва њу Ву ко ве по е ти ке усме ног ства ра ња (Бе о град: Рад – КПЗ Ср би је, 2002) – на-
ста лих као сво је вр сна ре ка пи ту ла ци ја и син те за ау тор ки ног три де се то го ди шњег 
про у ча ва ња Ву ко ве по е ти ке усме ног ства ра ња, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић са жи-
ма сво ја раз ма тра ња Ву ко вог од но са пре ма усме ној по е зи ји и про зи и оства ру је 
сло жен и сло је вит увид у Ву ко ве по е тич ке ста во ве и ње гов од нос пре ма на ци о нал-
ној кул ту ри, са гле да ва ју ћи, исто вре ме но, ње го ву исто риј ску уло гу и ре ле вант ност 
ње го вих ста во ва и по сту па ка са ста но ви шта са вре ме не на у ке. „Об је ди ња ва ју ћи 
фак тор“ у све му то ме је сте ау тор кин спе ци фич ни при ступ те ма ма ко је из у ча ва, 
по ве зу ју ћи из ван ред но по зна ва ње по е ти ке (усме но по ет ске гра ма ти ке) и ја сну исто-
риј ску пер спек ти ву, ка ко са ста но ви шта до ма ћих из у ча ва ња та ко и с об зи ром на 
европ ске, па и свет ске то ко ве у из у ча ва њу фол кло ра. Овај оп шти план до пу ња ва 
се из ван ред ним по зна ва њем кон крет не по ет ске гра ђе и усред сре ђе но шћу на оп шта 
исто риј ска и по е тич ка пи та ња на ци о нал не књи жев но сти и кул ту ре.

Оцр та ва ју ћи исто риј ско-по е тич ки кон текст Ву ко ве по ја ве и де лат но сти, и на 
пла ну на ци о нал не књи жев но сти и у европ ским окви ри ма, На да Ми ло ше вић Ђор-
ђе вић по ка зу је ка ко је пре врат нич ка по ја ва Ву ка Ка ра џи ћа при пре мље на у срп ској 
кул ту ри кон ти ну и те том усме ног ства ра ла штва, ко је она са гле да ва као из раз тра-
ди ци о нал не кул ту ре и је ди ну „не пре ки да ну нит умет но сти ре чи“ у нас. На пла ну 
европ ских књи жев них и ду хов них то ко ва она Ву ко ву по ја ву са гле да ва у са гла сју 
са „сло же ним књи жев ним, је зич ким, фи ло зоф ским, исто риј ским и дру штве ним 
про це си ма ко ји су се у Евро пи до го ди ли, од ви ја ли или је тре ба ло да се од и гра ју“. 

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић по ри че сво је вр сну ми те му, чи јем на стан ку је 
до при нео и сам Вук, о не у ком чо бан че ту, ко је је са ста но ви шта „пи са не кул ту ре“ 
би ло ta bu la ra sa, по ка зу ју ћи да Ву ко ва опре де ље ња за „ра зум и исти ну, за ум и 
вас пи та ње“, ко ја су се као део про све ти тељ ско ра ци о на ли стич ког мен та ли те та 
укло пи ла у ро ман ти зам, ни су би ла са мо по сле ди ца ин ди ви ду ал ног мен тал но-пси-
хо ло шког скло па би строг се љач ког си на већ и ре флекс Ву ко вог обра зо ва ња, фраг-
мен тар ног и не си сте ма тич ног, али не и за не мар љи вог. По ред уче ња у Ло зни ци и 
Тро но ши и шко ло ва ња у Срем ским Кар лов ци ма и на Ве ли кој шко ли, она у Ву ко во 
уче ње, с пра вом, убра ја и ути ца је ко је су на Ву ка мо гли има ти љу ди „од књи ге“ с 
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ко ји ма је дру го вао, као и ње го ву не си сте ма тич ну, али обим ну и ра зно вр сну лек-
ти ру. У све тлу ова квих раз ма тра ња, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић не од ри че и не 
ума њу је зна чај Ко пи та ре вог или Гри мо вог ути ца ја на Ву ка, али ука зу је да је ове 
од но се су штин ски обе ле жи ла сло же на раз ме на у ко ју Вук ни у ком слу ча ју ни је 
ушао не при пре мљен. На про тив, он је у то ко ве европ ских на уч них и кул тур них 
зби ва ња унео дра го це но, не про це њи во зна чај но ис ку ство, бу ду ћи „део флек си бил-
ног усме ног ста ња ду ха, но си лац (...) уве жба ног усме ног на чи на ми шље ња, и сам 
ко лек тив ним пам ће њем обо га ћен“. На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић осве тља ва ево лу-
ци ју Ву ко вих по е тич ких ста во ва као ди на мич ки про цес, у ко ме, не по ко ле бљи во, 
до ми нант на оста је те жња да се очу ва, уна пре ди и пре зен ту је на ци о нал на ку ту ра.

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић по ка зу је ка ко се у Ву ко вом ра ду, па и у ње го вој 
по е ти ци усме ног ства ра ња, пло до твор но укр шта ју два тра ди циј ска то ка и два ти-
па кул ту ре, као спој ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног. Овај спој, по ње ном ми шље њу, 
и ина че обе ле жа ва кул тур но и сто риј ска кре та ња у до бу Пр вог срп ског устан ка и 
вре ме ну фор ми ра ња но ве срп ске др жав но сти и кул ту ре. Из спо ја „исто риј ске тра-
ди ци је и са вре ме но сти“, из чвр сте уко ре ње но сти у тра ди циј ску усме ну кул ту ру и 
по зна ва ња на уч них ста во ва ње го вог до ба – на ста ју, ис ти че она, по је ди ни Ву ко ви 
за кључ ци ко је по твр ђу ју не ка од те мељ них на уч них ис тра жи ва ња 20. ве ка. Вук, 
на при мер, све до чи о спе ци фич ном од но су пе ва ча пре ма ау тор ству, што сво јим 
ис тра жи ва њи ма по твр ђу је и А. Б. Лорд. У све тлу са вре ме них из у ча ва ња усме не 
књи жев но сти, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић ис ти че Ву ко ву свест да је за оп ста нак 
пе сме по треб но при хва та ње од стра не ко лек ти ва, као и то да жи вот пе сме за ви си од 
зна ча ја опе ва не те ме, да кле од то га ко ли ко пе сма оста је вер на „идеј ној кон цеп ци ји 
еп ске по е зи је“ да „ба ве ћи се ва жним до га ђа ји ма исто ри је чу ва ‘на род но би ти је и име’“. 

Зна ча јан део сту ди је Ка зи ва ти ре дом по све ћен је Ву ко вом од но су пре ма усме-
ној про зи у ко ме је, пре ма ми шље њу На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић „до из ра жа ја 
пре вас ход но до шла Ву ко ва при ме ње на по е ти ка“. Сти ли за ци ју усме не про зе у Ка-
ра џи ће вим за пи си ма, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић раз ма тра на чел но и прак тич но: 
на при ме ри ма кон крет не гра ђе, уз обим на ука зи ва ња на до са да шња из у ча ва ња 
овог сег мен та. По сред но и не по сред но, ов де се раз ма тра и трај но отво ре но пи та ње 
„да ли се на род на при по вет ка у Ву ко вој сти ли за ци ји мо же сма тра ти усме ном тво-
ре ви ном“. При хва та ју ћи ста но ви ште оних ис тра жи ва ча ко ји сма тра ју да се Ву ко ви 
за пи си мо гу при хва ти ти као „на уч на гра ђа за фол кло ри сти ку“, ау тор ка раз ма тра 
„основ не идеј не под сти ца је“ ко ји су усло ви ли фор ми ра ње Ву ко вог од но са пре ма 
при по вет ка ма. Она ука зу је на ути цај ко ји су на Ву ка из вр ши ла бра ћа Грим, али 
на гла ша ва да је и он сам имао и „сво ју ши ру кон цеп ци ју, ко ја је при ла го ђе на ње-
го вим соп стве ним иде ја ма и срп ској кул тур ној гра ђи у це ли ни“. 

Та ко раз ло ге за Ву ко во сти ли зо ва ње на род них при по ве да ка, На да Ми ло ше-
вић Ђор ђе вић ви ди у те жњи да се – ка да је о при по вет ка ма реч – пру жи „углед 
на род ног је зи ка у про зи“, али и узор на сли ка тра ди ци о нал не кул ту ре у ко јој ове 
при по вет ке на ста ју. Она лу цид но за кљу чу је да Вук по сту па као „сва ки на род ни 
усме ни при по ве дач – ин тер пер та тор“, те да је ова Ву ко ва ре дак ту ра „гра ђе ње при-
по вет ке по свој ству јед не, већ по сто је ће, тра ди ци о нал не при по вед не струк ту ре“ и 
да, у су шти ни, „ни је ва жно да ли Вук пре ме шта ре чи у ре че ни ци, већ да их, кад 
то чи ни, пре ме шта за и ста ‘у свој ству срп ског је зи ка’, ни ти је ва жно да ли до да је 
чи та ве но ве од лом ке на по сто је ће тек сто ве, већ да се, до да ју ћи их, ко ри сти ис кљу-
чи во го то вим тра ди ци о нал ним бо гат ством на род ног при по ве да ња и на ме шта их 
на на чин јед не уста ље не тип ске струк ту ре на род не при че“. 

При хва та ју ћи ста но ви ште да је Вук сво ју ре дак ту ру спро во дио по пут при по-
ве да ча – ин тер пре та то ра, за сни ва ју ћи је на по зна ва њу је зи ка, „иде ал них обра за ца 
усме не кул ту ре“ и „је зич ких фор му ла па три јар хал не ети ке ци је“, те, пре све га, на 
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по зна ва њу иде ал не ком по зи ци о не струк ту ре усме них жан ро ва – На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић је ја сно и пре ци зно ар ти ку ли са ла вла сти ти став, али ни је у пот пу но сти 
ис кљу чи ла мо гућ ност да се, упра во као „са вр шен ство об ли ко ва ња усме ног жан ра, 
ње го во ли те ра ри зо ва ње“ ове при по вет ке мо гу из ме сти ти из до ме на фол кло ра. (У 
за кључ ним на по ме на ма она и са ма ко ри сти син таг му „њи хо ви/ ње го ви тек сто ви“). 

Ипак, у це ли ни свог на уч ног ра да, а пре вас ход но у из у ча ва њу усме не про зе, 
на ро чи то у окви ру књи ге Од бај ке до из ре ке (Бе о град: Дру штво за срп ски је зик и 
књи жев ност Ср би је, 2000), На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић ја сно по ка зу је и то да би се, 
уко ли ко се до след но спро ве де са гле да ва ње фол кло ра као пре вас ход но пер фор ма-
тив но-ко му ни ка циј ског фе но ме на у од ре ђе ном со ци јал ном кон тек сту, из до ме на 
ис тра жи ва ња мо гао ис кљу чи ти сва ки фик си ра ни текст, без об зи ра на ни во ре дак-
тор ских за хва та. А овим би се, у крај њој ли ни ји, ис кљу чи ла и са ма мо гућ ност фор-
ми ра ња и из у ча ва ња на ци о нал не, али и би ло ко је дру ге усме но по ет ске тра ди ци је.

Књи га Од бај ке до из ре ке са жи ма ре зул та те ка пи тал них ис тра жи ва ња при-
по вед них жан ро ва у пе ри о ду из ме ђу 1963. и 1999. го ди не и, из у зет но зна чај ну, 
но во на ста лу сту ди ју Ле ген дар на при ча из ме ђу бај ке и пре да ња. Об је ди ња ва њем у 
књи гу ови тек сто ви ни су са мо учи ње ни при сту пач ни ма већ је по стиг ну то мно го 
ви ше. За хва љу ју ћи по ве зи ва њу у но ву це ли ну, по је ди ни сег мен ти ове мо но гра фи је 
ме ђу соб но се на гла ша ва ју и до пу ња ва ју, осве тља ва ју ћи бо гат и сло жен ис тра жи-
вач ки при ступ, ко ји на ни воу ме то да, гра ђе и ње ног об у хва та укр шта бит не, по не-
кад ве о ма ра зно род не рав ни из у ча ва ња усме не про зе, по пут, ре ци мо, по е тич ког и 
књи жев но и сто риј ског аспек та из у ча ва них фе но ме на. Увод ни текст књи ге (Од тео
ри ја о на стан ку на род них при по ве да ка до њи хо ве по де ле), у ко ме се у нај оп шти ји 
европ ски (па и свет ски) кон текст из у ча ва ња ге не зе и од ли ка усме не про зе укла па 
ис тра жи ва ње и кла си фи ко ва ње усме них при по ве да ка код Ср ба, па и ши ре, код Ју-
жних Сло ве на, да ле ко пре ва зи ла зи окви ре скру пу ло зног по зи ти ви стич ког при ка за 
исто ри је иде ја и из у ча ва ња и по ка зу је су штин ску про же тост и ме ђу соб ну усло-
вље ност ис пи ти ва ња ге не зе усме не про зе и ње них де скрип тив но-ком па ра тив них 
ис тра жи ва ња с пи та њи ма кла си фи ка ци је и по и ма њем про бле ма вр ста. 

Сло је ви то и раз у ђе но по и ма ње жан ро ва усме не про зе пред ста вља из у зет но 
зна ча јан аспект укуп ног на уч ног ра да На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић. По сма тра ју ћи 
вр сте усме не про зе „као оквир за об у хва та ње са др жи не у ко јој је бит но от кри ти 
по глед на свет, на чин ми шље ња, при род ни ис ход ево лу ци је гра ђе“, она де мон стри ра 
ви со ко струк ту ри ра но, ана ли тич ки и те о риј ски про ду бље но по и ма ње усме но по-
ет ских жан ро ва. На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић са гле да ва жа нр као „нај ма њи за јед-
нич ки са др жа лац вр сте“, ко ји ис тра ја ва у вре ме ну као „је ди ни ви дљи ви кон ти ну-
и тет по сто ја ња на род не књи жев но сти“, ње на спе ци фич на исто ри ја. По ла зе ћи од 
оп штих европ ских и свет ских то ко ва из у ча ва ња усме не про зе, ко је је про ду бље но 
по зна ва ла и из у зет но пре да но пра ти ла, она је, на ши ро ко за хва ће ној по ет ској гра-
ђи, де мон стри ра ла ши ру при ме њи вост пре вас ход но мор фо ло шких и струк ту рал-
них ис тра жи ва ња. 

До ка зу ју ћи да „Про пов ме тод од го ва ра и дру гим вр ста ма при по ве да ка“, а не 
са мо бај ци, она уво ди пре ци зно од ре ђен жа нр ле ген дар не при че, ко ја се у прет ход-
ним ис тра жи ва њи ма при дру жи ва ла би ло бај ка ма (по еле мен ту чу де сног), би ло 
пре да њи ма (пре ма исти но слич но сти) и утвр ђу је ко је се Про по ве функ ци је, ко јим 
ре до сле дом и на ко ји на чин ја вља ју у струк ту ри ле ген дар не при че, раз ли ку ју ћи је 
и од бај ке и од пре да ња. За сту пље ност од ре ђе них функ ци ја и њи хов ре до след она 
ис пи ту је и у но ве ли, па и у пре да њу (Тра гом Вла ди ми ра Про па: од бај ке до мор фо
ло ги је но ве ле и ле ген дар не при че; Струк ту ра пре да ња и при по ве да ка о про ри ца њу 
суд би не при ро ђе њу), чи ме се ефект но по ка зу ју и слич но сти и раз ли ке ме ђу жан-
ро ви ма.
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До зна чај них и трај но оба ве зу ју ћих на ла за На да Ми ло ше вић Ђо р ђе вић до ла зи 
и про ду бље ним из у ча ва њем но во са бра них збир ки усме не про зе. Та ко на при ме ру 
збир ке при по ве да ка из ле ско вач ког кра ја, на ста ле из ме ђу 1953. и 1971. го ди не, она 
ефект но от кри ва и по ка зу је ме не кроз ко је у свом тра ја њу про ла зи жан ров ски си-
стем усме не књи жев но сти. Од сту па ња кон крет них тек сто ва од жан ра схва ће ног 
као „иде ал ни мо дел“, али и при по ве дач ка при ла го ђа ва ња вла сти тог ви ђе ња све та 
овом мо де лу, усло вља ва ју по сма тра ње фол клор ног тек ста као „ди на мич ке кон-
струк ци је“, осве тља ва ју ћи та ко функ ци о ни сње „јед ног још увек жи вог умет нич ког 
тки ва ду хов не и дру штве не кул ту ре, ко ја упра во за то што је у пре ви ра њу зах те ва 
ви ше стра ну ана ли зу“ („Кон ти ну и тет и про ме не про зних об ли ка“). Ови на ла зи 
На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић ви ше стру ко су дра го це ни. Мо дер ни чо век ни је, из гле-
да, ви ше спо со бан да пој ми и при хва ти чу до као ема на ци ју ви ше си ле већ не пре-
ста но тра жи „ре ал но“ об ја шње ње. У при лог овом ста ву све до че ме не кроз ко је у 
свом тра ја њу про ла зи жан ров ски си стем усме не књи жев но сти. Као од сту па ње 
кон крет них тек сто ва од жан ра схва ће ног као „иде ал ни мо дел“ На да Ми ло ше вић 
Ђор ђе вић, уз оста ло, по бра ја: окре та ње при по ве да ча „ствар ном ре а ли стич ком 
окру же њу са вре ме них зби ва ња“ и осо бе ну „ра ци о на ли за ци ју“ ап стракт не сти ли-
за ци је усме не бај ке, по тре бу да се чу да и чу де сно про ту ма че (а ти ме и по ни ште), 
пре ве ду у до мен мо гу ћег, или бар ве жу за про шло вре ме. Вре ме бе ле же ња, по ка-
зу је она, оста вља пе чат у осо бе ном пре пле ту усме ног при по ве да ња и еле ме на та 
тра ди ци о нал не кул ту ре ко ја у ње му ис тра ја ва с ути ца ји ма пи са не књи жев но сти и 
све шћу при по ве да ча о мо гу ћој „за о ста ло сти“ вла сти тих при ча и ве ро ва ња. 

Из у зет но зна ча јан аспект и сту ди је Од бај ке до из ре ке и це ло ви то са гле да ног 
ис тра жи вач ког ра да На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић чи не ње на ис тра жи ва ња раз ли чи-
тих аспе ка та жан ра пре да ња. Ве ру јем да би са би ра ње и об је ди ва ње свих тек сто ва 
о пре да њу На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић би ло дра го це но, не са мо као при сту пач на 
хре сто ма ти ја већ, пре све га, као под сет ник на оба ве зу ју ћу сло же ност, об у хват ност 
и це ло ви тост ње ног при сту па овом жан ру. У нај оп шти ји ме то до ло шки оквир ау тор-
ки ног ис тра жи ва ња жан ро ва усме не про зе укла па ју се и ра до ви у ко ји ма она по-
ка зу је свој ства, те мат ске за хва те и исто риј ски, ре ли гиј ски и кул тур ни кон текст 
по је ди них ти по ва пре да ња (по ме ни мо са мо не ке: На род на пе сма Ду ка у мо ре ба чен 
и пре да ње о ве ли ком гра шни ку; Драм ски еле мен ти у ми то ло шким на род ним пре
да њи ма; Ети о ло шка пре да ња као умет ност ре чи у кон тек сту кул ту ре; Би бли ја и 
срп ска на род на пре да ња; Исто риј ска пре да ња на ме ђи књи жев но сти и исто ри је; 
Се о ба и срп ска кул тур но и сто риј ска пре да ња; Пре да ња у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку 
об ја вље ном 1818. го ди не). 

По ла зе ћи од на ци о нал не гра ђе, за хва ће не у ши ро ком вре мен ском ра спо ну од 
пр вих до са вре ме них бе ле же ња и са гле да не у кон тек сту на ци о нал не ду хов но сти 
и кул ту ре, али, исто вре ме но, и укла па ју ћи на ци о нал но у ши ри ју жно сло вен ски 
кон текст и, пре све га, у кон текст европ ских и свет ских ис тра жи ва ња усме не про-
зе и фол кло ра – На да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић се по зи ци о ни ра као је дан од нај си сте-
ма тич ни јих и нај зна чај ни јих ис тра жи ва ча срп ске усме не про зе и је дан од нај зна-
чај ни јих ју жно сло вен ских ис тра жи ва ча ове обла сти. Ње не ис тра жи вач ке до ме те 
тра ба ло би и да ље са гле да ва ти и ис пи ти ва ти.

У том са гле да ва њу сва ка ко би тре ба ло си сте ма ти зо ва ти и де таљ но раз мо три ти 
и ње но ба вље ње крат ким го вор ним фор ма ма, ко је се кре ће од основ ног од ре ђе ња 
жан ро ва (у сту ди ји Од бај ке до из ре ке, лек си ко ну На род на књи жев ност, ко ји је 
на пи са ла за јед но са Рад ми лом Пе шић, и ко ји до сад спа да у основ не при руч ни ке 
сту де на та срп ске књи жев но сти, и Реч ни ку књи жев них тер ми на) до ан то ло гиј ских 
из бо ра ко ји са др же дра го це не на по ме не и ко мен та ре (по ред оста лог та кве су књи ге 
Од ка ко се зе мља охла ди ла. Про зни об ли ци срп ске на род не књи жев но сти и ма ле 
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фол клор не фор ме /1986/; По ђе слат не по слат /1986/; Ни цр но ни бе ло ни је сте ни 
ни је /1986/; Ви ше ум за ми сли не го мо ре по не се /1987/; И зве зде на не бу устре ли /1988/).

Из у зет но зна чај не на уч не до ме те На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић оства ри ла је и 
као из у ча ва лац усме не по е зи је у кон тек сту жан ро ва усме не књи жев но сти, али и у 
пло до твор ним укр шта ји ма с пи са ном књи жев но шћу. Од но сом усме не про зе (пре-
вас ход но пре да ња и ле ген де) и по е зи је ба ви се ње на ка пи тал на мо но гра фи ја За јед
нич ка те мат скоси жеј на осно ва срп ско хр ват ских не ис то риј ских еп ских пе са ма 
и про зне тра ди ци је (Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 1971), на ста ла на осно ву ње не 
док тор ске ди сер та ци је Од но си срп ско хр ват ских еп ских пе са ма „нај ста ри јих вре
ме на“ и про зних пре да ња. Де вет на ест сту ди ја оку пље них у овој мо но гра фи ји до 
да нас су не за о би ла зна осно ва за сва ком па ра тив на из у ча ва ња не ис то риј ске (при-
по вед не епи ке) и дру гих жан ро ва усме не (или пи са не) епи ке.

Мо но гра фи ја Ра дост пре по зна ва ња (Но ви Сад: Из да вач ки цен тар Ма ти це 
срп ске, 2011) по све ће на је у це ли ни од но су сред њо ве ков не и усме не књи жев но сти 
ко ја се те мат ски ве зу је за исто риј ске пе ри о де од вла да ви не Не ма њи ћа, пре ко Ко сов-
ског бо ја, до вла да ви не де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа. Овом и прет ход но из у ча ва ном 
те мом (на шта ука зу је и из у зет но скру пу ло зни пре глед ста во ва и до ме та прет ход них 
ис тра жи ва ча) На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић се ба ви пру жа ју ћи низ но вих и дра го це них 
уви да, ко ји от кри ва ју ње ну ши ро ку еру ди ци ју. Та еру ди ци ја, по ред из у ча ва ња 
на род не књи жев но сти, об у хва та и до мен исто риј ских из у ча ва ња и сту ди ја о ста рој 
књи жев но сти, из у зет но по зна ва ње по ет ске гра ђе, опет не са мо оне из до ме на на-
род не већ и оне ко ја при па да ста рој књи жев но сти. Ипак, до ми нант ни у сту ди ји 
Ра дост пре по зна ва ња, пре све га, је су из у зе тан ана ли тич ки сен зи би ли тет ау тор ке 
и ње на ра до сна по све ће ност те ми вла сти тог ис тра жи ва ња. Ино ва тив но је, на при-
мер, са гле да ва ње од но са до ми нант не усме не тра ди ци је и усме но по ет ских обра за-
ца и те ма ти ке у са др жи ни ис тра жи ва них усме них пе са ма са хри шћан ско-цр кве ним 
сло је ви ма и мо ти ви ма, чи ја се ге не за не дво сми сле но мо же по сма тра ти као ре зул-
тат не по сред ног пре у зи ма ња те ма и мо ти ва ста ре књи жев но сти. Ови сег мен ти 
пре у зе ти из пи са не књи жев но сти пре пли ћу се, при том, с гра ма ти ком усме ног пе-
сни штва и осо бе ним по гле дом на свет ње го вих тво ра ца и ре ци пи је на та, а по се бан 
од нос ус по ста вља се пре ко раз ли чи тих ви до ва ло кал них пре да ња.

На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић по ка зу је да се, исто вре ме но, и срп ска усме на 
тра ди ци ја о Сте фа ну Не ма њи, на при мер, ја сно пре по зна је као је дан од ути цај них 
сло је ва пи са них сред њо ве ков них спо ме ни ка и хро ни ка, што је, по ње ном ви ђе њу, 
по сле ди ца за јед нич ке вред но сне и ду хов не осе. 

Са гле да ва ње од но са на род них пре да ња о Све том Са ви и срп ске „сред њо ве ков-
не ре чи“, На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић по чи ње освр том на нај за на чај ни је ре зул та те 
из у ча ва ла ца ко ји су се пре ње ба ви ли овом те мом. Она за кљу чу је да су од ре ђе не 
ана ло ги је ко је по сто је из ме ђу по е ти ке усме них пре да ња и по е ти ке сред њо ве ков них 
жи ти ја омо гу ћи ле „да се по је ди ни мо ти ви, мо тив ске схе ме или ком по зи ци о не струк-
ту ре, мен тал ни скло по ви или пси хо ло шка ста но ви шта пре у зи ма ју из сред њо ве-
ков не књи жев но сти и обрат но“. Као об је ди њу ју ћу жи жу ха ги о граф ске и усме не 
књи жев но сти, она, ве ру јем с пу ним пра вом, са гле да ва чу да ко ја и у сред њо ве ков-
ној и у усме ној књи жев но сти вр ши ви ша си ла да би не дво сми сле но по твр ди ла шта 
је исти ни то и пра вич но. 

Је дан од нај зна чај ни јих до при но са мо но гра фи је Ра дост пре по зна ва ња пред-
ста вља са гле да ва ње на род не и хри шћан ске кул ту ре као два кул тур на то ка ко ји сто-
ле ћи ма жи ве на по ре до. При об ли ко ва њу ове хи по те зе На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић 
се по зи ва на ра до ве Аро на Гу ре ви ча, али то ни по што не ума њу је зна чај ње них 
са гле да ва ња ових упо ред них то ко ва и њи хо вих бит них укр шта ња, у ко ји ма се на-
род на кул ту ра не по ка зу је ни по че му ин фе ри ор ном. 



859

Из у зет но је зна ча јан и за кљу чак ко ји про ис ти че из це ли не об је ди ње не на сло вом 
Ко со во по ље. (Сам овај при вид но јед но став ни на слов по кре ће фи ну игру асо ци ја ци ја 
на раз ли чи та уоб ли че ња овог „уба вог по ља“: на ко јем се трај но по све до чу је исти-
на и прав да, гра де цр кве „од чи сте сви ле и скер ле та“ и осва ја „цар ство не бе ско“, 
али, исто вре ме но, зби ва и стра шна из да ја, због ко је оно по ста је кр ва во раз бо ји ште 
и „грд но су ди ли ште“ Ње го ше во.) Ба ве ћи се раз ли чи тим хи по те за ма о на стан ку 
пе сма о Ко сов ском бо ју – не ко ли ко де це ни ја или чак ве ко ва по сле бит ке или као 
не по сре дан од јек бо ја – На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић се, с пу ним пра вом опре де-
љу је за дру го ста но ви ште, по ред оста лог и због „пре кла па ња у фор му ла тив но сти 
и се ми о ти ци сред њо ве ков ног и и фол клор ног по ет ског си сте ма“. Та ко она ука зу је 
на тра го ве већ фор ми ра не по е ти ке усме ног пе ва ња у пе сми о ро бо ва њу Јан ка Си-
би ња ни на. Сем то га, она по ка зу је ка ко се у сред њо ве ков ним спи си ма о кне зу Ла-
за ру мо гу уо чи ти „струк тур но-ком по зи ци о на и лек сич ко фор му ла тив на свој ства 
усме не умет но сти ре чи“.

Па жње је вред на и сту ди ја На род на пре да ња о де спо ту Сте фа ну Ла за ре ви ћу, 
где се по но во ука зу је на па ра лел ну ег зи стен ци ју два кул тур на и књи жев на то ка. 
На да Ми ло ше вић Ђор ђе вић до ка зу је да је усме на тра ди ци ја о де спо ту Сте фа ну 
Ла за ре ви ћу мо ра ла би ти раз ви је на још у 15. ве ку и от кри ва ње не тра го ве у Жи ти
ју де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа Кон стан ти на Фи ло зо фа. У овој мо но гра фи ји и у 
це ли ни свог на уч ног ра да, она ин вен тив но про жи ма и по ве зу је по е тич ке и књи-
жев но и сто риј ске уви де оства ру ју ћи ком плек сне уви де у срп ску кул ту ру.

Ка да су Мир ја на Де те лић (1950–2014) и Сне жа на Са мар џи ја збор ник у част 
проф. др На де Ми ло ше вић-Ђор ђе вић на сло ви ле Жи ва реч, оне су, исто вре ме но, 
ис ка за ле је дан од нај тач ни јих су до ва о ње ном укуп ном на уч ном ан га жма ну. И 
да нас, као и та да де ло На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић оста је жи во, жи во то дав но и 
под сти цај но, јед на ко као што жи во оста је се ћа ње ње них сту де на та и са рад ни ка на 
ње ну из у зет ну људ ску ле по ту и то пли ну. 

Љи ља на Пе ши канЉу шта но вић
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Алек сић Ми лан Д. 328, 842, 843
Али ги је ри Дан те (Dan te Alig hi e ri) 13, 23, 

285, 694, 846
Ал кеј (Αλκαίος) 573
Ал ку ин / Ал квин (Al cuin) 602
Алт Пе тер-Ан дре (Pe ter-An dré Alt) 603
Амо ре ти Кар ло (Car lo Amo ret ti) 450
Ана кре онт (Ἀνακρέων) 24
Анак си ман дар из Ми ле та (Ἀναξίμανδρος) 

594, 595, 597, 604
Ан дер сен Ханс Кри сти јан (Hans Chri stian 

An der sen) 100
Ан дер сон Бе не дикт (Be ne dict An der son) 

200, 207
Ан дрић Иво 11, 20, 21, 22, 129, 282, 283, 

289, 296, 314, 517, 680, 711, 718, 816, 
820, 821, 835, 837, 842, 843, 844, 845

Ан дрић Ни ко ла 443
Ан то ни је Ви зан тиј ски 444, 445
Ан то ни је вић Жи ва на / Сле па Жи ва на 33, 

34, 35, 37, 38, 48, 50
Ан то но вић Иса и ја 480, 481, 489, 529
Ануј Жан (Jean Ma rie Lu cien Pi er re Ano u ilh) 

286
Ара ни то вић До бри ло 65
Ари јес Фи лип (Phi lip pe Ariès) 175, 184, 185, 

186, 187, 188, 207, 208
Ари сто тел (Αριστοτέλης) 152, 286, 568, 573, 

574, 583, 594, 599, 695, 846
Ари сто фан (Αριστοφανης) 577
Ар на у то вић Алек сан дар 853
Ар се ни је вић Ба та ла ка Ла зар 494, 495, 496, 

500
Ар сић Ире на 13, 15
Ата нац ко вић Ми ло дол ска Ан ка 97
Атвуд Мар га рет (Mar ga ret At wo od) 267, 

268
Ати ла / Ати ла Хун ски / Бич Бож ји (At ti la) 

634
Аћи мо вић Еми ли ја 837
Ау ер бах Ерих (Erich Au er bach) 283, 284
Ах ма то ва Ана Ан дре јев на (А нна Ан дре-

ев на Ах ма то ва) 837
Ах ме та гић Ја сми на 263, 699, 700
Аце љо Чам пи Кар ло (Car lo Aze glio Ci am pi) 

851
Аш бот Оскар (Oszkár Asbóth) 823
Ашић Ти ја на 812

Ба бић Гор да на 182 
Ба бић Ду шко Н. 21, 23, 28
Ба бић Јо сип 688
Ба бић Ми лан ка 808, 812
Ба бић Не дељ ко 807
Ба бић Са ва 308, 777
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Ба бо вић Ми ло сав 21, 22
Ба гић Кре ши мир 680
Ба да Зол тан 385
Ба да лић Ху го 70, 74, 76, 93
Ба ја зе тов Ву чен Алек сан дра 208
Ба ји ћи, по ро ди ца 223
Ба јић Дар ко 170
Ба јић Иси дор 19
Бај рак та ре вић Фе хим 136
Бај рон Џорџ Гор дон (Ge or ge Gor don Byron) 

10
Бај че та Вла дан 835
Ба кин Кјо ку теи (Kyoku tei Ba kin) 122
Ба ко вић Бла го је 808, 810
Ба ко тић Пе тар 60, 63
Ба крач Ми ли ца 807, 808, 810
Бал зак Оно ре де (Ho noré de Bal zac) 651, 

652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 
660, 661, 662, 663, 664, 665

Ба луг џић Јо ван 380
Бан Ма ти ја 12, 15
Ба на ше вић Ни ко ла 635
Ба ња нин Љи ља на М. 300, 301, 302, 303, 317, 

318, 320, 837
Ба ра тин ски Јев ге ниј (Ев ге ний Абра мо вич 

Ба раты́нский) 837
Ба ро ни Лу ћи ја (Lu cia Ba ro ni) 319
Барт Ро лан (Ro land Bart hes) 184, 207, 293, 

322
Бар тен штајн Јо хан Хри стоф ба рон (Jo hann 

Chri stoph, ba ron von Bar ten stein) 529
Бар то ло ме ус Ан гли кус (Bart ho lo ma e us 

An gli cus) 846
Бар ту ло вић Ни ко 821
Ба са ра Све ти слав 750
Ба у ер Ло ри (La u rie Ba u er) 264
Ба ум Деј вид (Da vid Ba um) 784
Ба у ман Зиг мунт (Zygmunt Ba u man) 768
Бах тин Ми ха ил Ми хај ло вич (Ми ха ил Ми-

хайло вич Бах тин) 460, 462, 679, 683, 
687, 688

Ба че вић Ди ми три је 182, 183
Ба шко Аг ње шка (Ag ni es zka Bas zko) 642
Ба шлар Га стон (Ga ston Bac he lard) 245, 251, 

253, 256, 258
Бе о гран де Ро берт Де (Ro bert-Alain de Be au-

gran de) 360
Бе гић Мид хат 144, 387
Бе го вић Ни ко ла 798, 805
Бе кер Ми ро слав 207
Бе кић То ми слав 583
Бе кон Френ сис (Fran cis Ba con) 590
Бе ла че вић Јо ван 498
Бе ли Ан ђе ла (An ge la Bel li) 286
Бе лић Алек сан дар 517, 550, 711, 712, 718

Бе ло ва Ол га (Ольга Бе ло ва) 519
Бе ло ви дов Пе тар 523
Бен Гот фрид (Gottfried Benn) 251
Бе не дикс Р. 99
Бен сфилд Ени (An ne Ben sfi eld) 685
Берг сон Ан ри (Hen ri Berg son) 151, 152, 155, 

291, 294
Бе рен гар тен Ри чард / Ри чард Бернз, псеу-

до ним (Ric hard Be ren gar ten / Ric hard 
Burns) 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 
786, 787, 788, 789, 789

Бе рић Па вле 375
Бер нхард То мас (Tho mas Ber nhard) 755
Бер чек Алек сан дар 238
Бе рул (Béroul), XII век 633, 636
Бећ ко вић Ма ти ја 8, 9, 15, 16, 21, 28, 29, 325, 

326, 327, 807, 836
Бе чеј ски Мир ја на 256, 259, 321, 322, 323, 

324
Би је лић Јо ван 158
Би ли нић Ха ролд 19
Бје ла ко вић Иси до ра Г. 25, 27, 28, 345, 351, 

352, 353, 360, 364, 365, 367, 368, 369, 
372, 379, 385, 389, 390, 395, 396, 397, 
398, 399, 400, 401, 402, 404, 451, 483, 
488, 503, 505, 506, 512, 513, 517, 521, 
526, 538, 540, 542, 543, 545, 546

Бје ла но вић Не дељ ка В. 299, 703, 835
Бла го је вић Ма ри ја 842, 843
Блејк Ви ли јам (Wil li am Bla ke) 783
Бо ван Вла ди мир 63, 615, 621, 793, 797
Бог да но ва Љи ља на (Лиляна Бог да но ва) 

621
Бог да но вић Ди ми три је 182, 635, 636, 647
Бог да но вић Кон стан тин 415
Бог да но вић Ми лан 288, 289, 326
Бог да но вић Ци Пре драг 808, 810
Бо го вић Ми ло 465
Бо дел Жан (Jean Bo del) 643
Бо ден штет Фри дрих (Fri e drich von Bo den-

stedt) 141
Бо дјан ски Осип (Осип Бодянский) 634
Бо дри јар Жан (Jean Ba u dril lard) 765, 769, 771, 

776, 833
Бо жо вић Гри го ри је 825, 826, 828
Бо жо вић Пе тар 68, 78, 79, 94
Бояджи е ва Стоянка 621
Бо ја нић Ћир ко вић Мир ја на 823, 824, 825, 

826, 827, 828
Бо јић Ла зар 540, 541
Бо јић Ми лу тин 325
Бо јо вић Дра ги ша 317
Бо лић Про ко пи је 375
Бол ма нац, по ро ди ца 220, 225, 233
Бол ма нац Ђор ђе 222, 223, 224
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Бол ма нац Ђу ка 221, 222, 223, 225, 226, 227, 
228, 231, 233

Бол ма нац Еми ца, уда та Ко зић 221, 224
Бол ма нац Иси дор 223, 224
Бол ма нац Јо цо 222, 224
Бол ма нац Јо цан 223, 224
Бол ма нац Јул ка 224
Бол ма нац Ко ста 222, 224
Бол ма нац Ла зо 223, 224
Бол ма нац Мар та 224
Бол ма нац На та ли ја, рођ. Шу ма но вић 221, 

224, 227
Бол ма нац Ни ко 223, 224
Бол ма нац Са во 223, 224
Бол ма нац Све то зар 224
Бол ма нац Си мо 223, 224
Бол ма нац Сте ван 222, 223, 224
Бол ма нац Ти хо мир 215, 218, 221, 223, 224, 

225, 226, 227, 228, 233, 235
Бор хес Хор хе Лу ис (Jor ge Lu is Bor ges) 322, 

660
Бо ти че ли Сан дро (San dro Bot ti cel li) 117
Бо ца рић Ана стас 19
Бош Хи је ро ни мус (Hi e ronymu s  Bosch) 249
Бо шков Ми ра 350, 353
Бо шко вић Дра ган 808, 809, 812, 819
Бо шко вић Дра га на 237
Бо шко вић Јо ван 379, 381, 382, 383, 384, 385, 

537, 547
Бра даш Ма ри ја 320
Бра зи јер Т. 99
Бра јо вић Ти хо мир 740, 747, 835
Брак Жорж (Ge or ges Bra que) 158
Бран ко вић Ђор ђе 348, 353, 355, 361, 512
Бран ко вић Ђу рађ 33, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 

48
Бран ко ви ћи, вла дар ска ло за 179, 180
Бра ун Мак си ми ли јан (Ma xi mi li an Braun) 

38, 48, 49
Бре тон Ан дре (An dré Bre ton) 257
Брехт Бер толт (Ber tolt Brecht) 285, 652
Брик нер Алек сан дар (Ale xan der Brückner) 

632, 634
Бр ко вић Жив ко 13, 17
Брод ски Јо сиф (Ио сиф Алек са ндро вич 

Бро дский) 142, 147, 285
Бро зо вић Да ли бор 545
Брукс Клинт (Cle anth Bro oks) 681
Брукс Пе тер (Pe ter Pre ston Bro oks) 700
Бру ни Але сан дро Ма ри ја (Ales san dro Ma-

ria Bru ni) 318
Бру но Ђор да но (Gi or da no Bru no) 851
Бр чић Иван 84
Бу ба ло Ђор ђе 517

Бу бер Мар тин (Mar tin Bu ber) 163, 164, 165, 
173, 174

Бу гар ски Ран ко 268, 272, 852
Бу гар ски Сте ван 526, 528
Бу ла то вић Ми о драг 298
Бу ли Мо ни де 158
Бу лић В. 544
Бу ло вић Ири неј 8, 9, 20, 28, 29
Бу о на ро ти Ми ке лан ђе ло (Mic he lan ge lo 

Bu o nar ro ti) 694, 698
Бут Вејн (Wayne Bo oth) 687
Бу ше тић То дор 611, 620, 621, 627
Бхат Раџ натх (Bhat Ra ja ra ma) 840

Ваг нер Ан дри ја 109
Ваг нер Вил хелм Ри хард (Wil helm Ric hard 

Wag ner) 770
Вај нин гер Ото (Ot to We i nin ger) 822
Валд ман Ен (Ann Wald man) 783
Ва лен цо ва Mарина 616, 621
Ва ло жић Ве ли мир 100, 109
Вал цел Оскар (Oskar Franz Wal zel) 184
Ван Ге неп Ар нолд (Ar nold van Gen nep) 55, 

63, 615, 616, 621
Ва си ли је вић Ва си ли је 34
Ва си ли је вић Јов 182, 183
Ва си ље вић Ми о драг 615, 621
Ва син Го ран Т. 477, 478, 479, 480, 482, 488, 

489, 503, 504, 505, 512, 528, 531
Ва сић Ан ки ца 98
Ва сић Да ни је ла Б. 54, 63, 113, 116, 117, 118, 

122, 125, 126
Ва сић Ка ра Мар ко 498
Ва сић Ми лан 212, 240
Ва сић Па вле 182
Ва сић Раст ко 489
Вал ден фелс Бер нхард (Ber nhard Wal den-

fels) 163, 171, 173, 174
Ве зи лић Алек си је 540, 541
Ве лек Ре не (René Wel lek) 663
Ве ли ми ро вић Ни ко лај 9, 20, 21, 22, 24, 29, 

290
Ве ли са вље вић Си да / Ве ли са вље вић‒Па-

чу Пер си да 97, 105, 108
Вел мар-Јан ко вић Вла ди мир 288
Вел флин Хајн рих (He in rich Wölfflin) 175, 

183, 184, 208
Вен та дур Бер нар де (Ber nard de Ven ta do ur) 

633
Ве се ли нов Иван ка 97
Ве се лов ски Алек сан дар Ни ко ла е вич (Алек-

сáндр Ни кол áе вич Ве се лов ский) 
632, 634

Ви дак Сте ван 219
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Ви да ко вић Ми ло ван 350, 358, 367, 372, 375, 
376, 378, 386, 455, 456, 457, 458, 459, 
460, 461, 462, 463, 537

Ви до вић Жар ко 25
Ви ја то вић‒Ра ди во је вић Ју ли ја на 104, 107
Ви керс Мајкл (Mic hael Vic kers) 286
Вик тор Ема ну ел III (Vit to rio Ema nu e le III) 

320
Ви ко Ђан ба ти ста (Gi o van Gi am bat ti sta Vi co) 

195
Вил хар Ал бин 574, 583
Ви на вер Ста ни слав 151, 152, 153, 154, 155, 

156, 157, 158, 159, 160, 227, 240, 290, 
315, 316, 704, 705, 708, 709, 711, 713, 718

Ви но гра до ва Людми ла 616, 617, 621
Вит ген штајн Лу двиг (Lud wig Wit tgen ste in) 

755, 762, 824
Ви те зи ца Вин ко 288
Ви те зо вић Ми ло ван 808, 810
Вит ко ви ћи, кти то ри ма на сти ра Ши ша то-

вац 532
Ви то ше вић Дра ги ша 747
Ви шњић Че до мир 489
Вја зем ски Пјо тр Ан дре је вич (Пëтр Ан-

дре е вич Вя́зем ский) 10
Вла ди са вље вић Ди ми три је 110
Вла ди слав IV Ва са (Władysław IV Va sa) 

634
Вла дић Јо ва нов Ми ле на П. 651, 653, 654, 656
Вла ду шић Сло бо дан 315, 724, 732, 820
Вла ев ска Ана (An na Vla ev ska) 319
Вла чић Љу бо мир 467, 470, 471, 473
Во глар Иван 259
Вој во дић Мо мир 15, 807, 808
Во ји но вић Ко со вац Ко ста 825
Вој но вић Је ле на 364, 367, 368
Во лин Шел дон (Shel don S. Wo lin) 767
Вол по ни Па о ло (Pa o lo Vol po ni) 851
Вол тер (Vol ta i re) 195, 424, 654
Вор дсворт Ви ли јам (Wil li am Wor dsworth) 

784
Вра неш Бран ко 835
Вр хо вац Ра ди во је 382, 385
Вр че вић Вук 41, 110
Ву ја но вић Га ври ло 495
Ву јић Ар се ни је 503, 505, 506, 507, 508
Ву јић Јо а ким 373, 375, 376, 435
Ву јић Вла ди мир 287, 288, 289, 290
Ву ји чић Сто јан 238, 823
Вуј ко вић Сре тен 807
Ву ка ди но вић Алек 807
Ву ка ди но вић Зо ра 834
Ву ка ди но вић Ни ћи фор 444, 445, 446, 451
Ву ка ши но вић Ве ро љуб 325, 328
Ву ки ће вић Јан ко вић Ве сна 8, 12

Ву ко брат Урош 223, 240
Ву ко вић Ђор ђи је 743, 747
Вук сан Ду шан 27
Вук са но вић Ми ро 7, 8, 9, 10, 13, 20, 21, 25, 

26, 29, 842, 843
Вук че вић Ра дој ка 21, 23, 836
Ву јић Со фи ја 97
Ву ли ће вић Ву ји ца 494
Ву ли ће вић Ђу ша 494 
Ву ли че вић Љу де вит 320
Ву ло вић Све ти слав 376, 377, 379, 384, 385, 

547
Вулф Вир џи ни ја (Vir gi nia Wo olf) 652, 665
Ву чић Пе ри шић То ма 497
Ву чи ће вић Бран ко 158
Вуч ко вић Ра до ван 143, 144, 147, 288
Ву чо Алек сан дар 158
Ву чо Ју ли ја на 852

Га ве ла Ђу ро 106, 408
Га ври ло вић Ан дра 18, 34
Га ври ло вић Вла дан 505, 512
Га ври ло вић Јо ван Л. 749, 751
Га ври ло вић Љи ља на 49
Га ври ло вић Ми ло мир 738, 747, 836
Га ври ло вић Ни ко ла 483, 486, 488
Га ври ло вић Слав ко 481, 483, 488, 505, 512
Га ври ло вић Сте фан 444
Га гић Алек сан дра Ј. 523
Га гић Је ре ми ја 495, 496
Га ђан ски Иван 779
Га ли ца Бо бић Бог да на 782, 788
Ган ди Мо хан дас Ка рам чад (Mo han das Ka-

ram chand Gand hi) 292, 293, 840
Га ра ша нин Или ја 72
Га ро ња Ра до ва нац Сла ви ца О. 795, 796, 797, 

798, 800, 804, 807
Га сет Хо се Ор те га и (José Or te ga y Gas set) 

774
Га спа ри Адам Кри сти јан (Adam Chri stian 

Ga spa ri) 540
Га спа ров Ми ха ил Ле о но вич 44, 45, 49
Га та ли ца Алек сан дар 583
Гат сос Ни кос (Νίκος Γκάτσος) 780
Гво зден Вла ди мир 302
Ге зе ман Гер хард (Ger hard Ge se mann) 288, 

615, 617, 622
Ге ор ги је вић Да вид 487
Ге ор ги је вић Јо ван 487, 532
Ге ор ги је вић Кре ши мир 68, 94
Ге ра си мов Дми триј /Дми ти риј Схо ла стик 

(Дми трий Ге ра си мов / Дми трий Схо-
ла стик) 521

Гер бран Ален (Alain Ghe er brant) 247, 248, 
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730
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Ге снер Са ло мон (Sa lo mon Ges sner) 413, 414
Ге те Јо хан Вол фганг фон (Jo hann Wol fgang 

von Go et he) 10, 129, 136, 137, 138, 141, 
144, 146, 147, 156, 170, 587, 589, 591, 
594, 597, 598, 599, 603, 606, 655, 658, 
659, 665, 784, 824

Ги бо вић Ни ко ла 481
Гли го рић Бра ни мир 583
Гли го рић Ве ли бор 288, 706
Гли шић Ми ло ван 814, 815
Гли шић Сло бо дан ка 208
Глу мац Див на 125
Глу шче вић Зо ран 386
Го гољ Ни ко лај Ва си ље вич (Ни ко лай Ва-

сильевич Го голь) 703
Гој Едвард Де нис (Ed ward Den nis Goy) 22, 

23
Гон ча ров Иван Алек сан дро вич 97
Гор дић Пет ко вић Вла ди сла ва 13
Гор дић Слав ко 13, 15
Гор ки Мак сим (Мак сим Горький) 833
Гор тан Премк Да рин ка 304, 311
Го спо дар Ву ји ца 497
Го та ма Бу да (Ga u ta ma Bud dha) 839
Го тлоб Вин клер Еу ген (Eu gen Got tlob Win-

kler) 592
Гот фрид Стра збур шки (Got tfied von Stras-

sburg) 633, 636, 640
Го ци Кар ло (Car lo Goz zi) 411
Гра ци о зи (Gra zi o si) 443
Гр бић Дра га на А. 419, 424, 428, 431, 434, 

435, 540, 541, 722, 732, 842
Гр бић Са ва ти је 611, 612, 613, 617, 622, 627
Гр ди нић Ни ко ла 473
Гре вил Он ри / Го спо ђа Алис Ди ран, псеу-

до ним (He nry Gr èvil le / Mrs. Ali ce Du-
rand) 99

Гревс Ро берт (Ro bert Gra ves) 727
Грим Вил хелм (Wil helm Grimm) 853
Грим Ге ралд (Ge rald Grimm) 484
Грим Ја коб (Ja cob Grimm) 855
Гриц кат Ире на 345, 348, 353, 358, 360, 361, 

365, 367, 372, 382, 385, 544, 631, 632, 
635, 636, 637, 638, 647

Гр ко вић-Меј џор Ја сми на 25, 26, 27, 29, 363, 
367, 507, 518, 534

Гру ба чић Сло бо дан 602, 606
Гру јић Ра до слав М. 188, 240, 479, 480, 483, 

485, 488
Гру јо вић Бо жи дар 495
Гру јо вић Ми ја и ло 495, 496, 498, 499
Гру шец ка Ана (An na Grus zec ka) 642
Гр чић Јо ван 70, 94, 674
Гуд зиј Ни ко лај (Ни ко лай Гуд зий) 632
Гуд ков В. П. 350, 351, 353

Гу ра Алек сан дар Вик то ро вич 52, 53, 611, 
616, 617, 619, 622, 728, 732

Гу ре вич Арон (Aron Yako vle vich Gu re vich) 
858

Да бић Бог дан Л. 392, 402
Да бић Во јин С. 504, 512
Да бић Сто јан 842
Да ви дов Дин ко 182, 504, 512
Да ви до вић Ди ми три је 371, 407, 411, 412, 414
Да мја нов Са ва 8, 10, 13, 14, 456, 463
Да мја но вић Ва си ли је 487 
Дан Ма ри а на (Ma ri a na Dan) 291, 293, 294, 295
Да ни лов Иван 84
Да ни чић Ђу ра 26, 27, 372, 379, 380, 383, 

384, 387, 458, 463, 537, 547, 732
Да ној лић Ми ло ван 214, 222, 239, 240, 241, 

836
Дар вар Ди ми три је 444, 452
Дар вин Чарлс (Char les Dar win) 591
Да у мер Ге орг Фри дрих (Ge org Fri e drich 

Da u mer) 141
Двор ни ко вић Вла ди мир 35, 36, 44, 47, 49
Де ви Ж. 835
Де во то Ђа ко мо (Gi a co mo De vo to) 851
Де ка нић Ја но ски Со ња 638, 640
Де карт Ре не (René De scar tes) 187, 600
Де ла Ка за Ђо ва ни (Gi o van ni Del la Ca sa) 

445, 446
Де ла ба сти та Дирк (Dirk De la ba sti ta) 264
Де лић Јо ван 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 29, 

711, 718, 736, 745, 747, 781, 788, 827, 
834, 835, 836, 837

Де лић Ли ди ја Д. 51, 55, 60, 64, 65, 738, 746, 
747, 848

Де ре тић Јо ван 11, 18, 21, 22, 23, 69, 71, 94, 
146, 147, 211, 240, 411, 413, 414, 415, 
416, 435, 456, 463, 515

Дер жа вин Га врил Ро ма но вич (Га ври ил Ро-
ма но вич Дер жа вин) 10

Де спић Де јан 19
Де спић Ђор ђе М. 667
Де спо то вић Пе тар 478, 488
Де те лић Мир ја на 47, 48, 49, 53, 60, 64, 65, 

615, 622, 746, 747, 859
Де шић Ми ло рад 312
Ди би Жорж (Ge or ges Duby) 175, 184, 185, 

186, 187, 188, 207, 208
Ди ди Кри сти ја но (Cri sti a no Did di) 318
Ди зни Волт (Wal ter Eli as Di sney) 155, 156, 

157, 158
Ди ја го ра (Διαγόρας) 580
Ди је до Ан ђе ло (An ge lo Di e do) 466
Ди кенс Чарлс (Char les Dic kens) 96, 98, 109, 

154
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Дил тај Вил хелм (Wil helm Dilt hey) 592, 606
Ди ма Алек сан дар (Ale xan dre Du mas) 154, 

156, 157
Ди ми три је вић Вла ди мир 287, 289, 713, 718
Ди ми три је вић Је ле на 301, 302
Ди ми три је вић Ни ко лај 479
Ди ми три је вић Хри сто фор 478
Ди ми три је вић‒Де ја но вић Дра га 97, 98, 

105, 109
Ди ми три јев на Ку зми на Ве ра (Ве ра Ди ми-

три ев на Кузьми на) 632
Ди ми трић Ми ха и ло 496
Ди мић Мо ма 212, 213, 227, 240
Ди мић Пе тар Д. 99
Ди мић Те о фил 499
Ди о ген из Си но пе (Διογένης) 315
Ди рер Ал брехт (Al brecht Dürer) 691, 693, 

694, 695, 696, 698, 699, 700
Ди Шам (De Camp) 75
Дми три ев П. А. 353
До бра ши но вић Го луб 106, 110
До бров ски Јо зеф / Јо сиф (Jo sef Do brovský) 

195, 372, 432, 435
Додс Ерик Ро берт сон (Eric Ro bert son Dodds) 

568, 583
До љан че вић Ра до ван 496
До нат Ели је / Ели јус (Ae li us Do na tus) 486, 

488
Дан до ло Ви чен цо (Vin cen zo Dan do lo) 470
До ста нић Рад ми ло 480, 485, 488
До сто јев ски Фјо дор Ми хај ло вич (Фёдор 

Ми хайло вич До сто ев ский) 290, 655, 
697

До ше но вић Јо ван 374, 458, 463, 537
Дра ги ће вић Рај на 266, 276, 304, 305, 306, 

307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 546
Дра жић Ја сми на Н. 261, 314, 368
Дра и нац Ра де 289, 818, 823, 824, 825, 826, 

827, 828
Дра шко вић Бо ра 833 
Дре слер Вол фганг (Wol fgang U. Dres sler) 

360
Дри о ли Сал ге ти (Salg het ti Dri o li) 72
Дуј мов Дра го мир 215, 225, 239
Ду кат Зде слав 286
Ду кић Алек си 496
Ду мић Јо ван 503, 505, 506, 511
Ду чић Јо ван 19, 22, 129, 143, 144, 145, 147, 

289, 320, 327
Ду чић Ни ћи фор 535
Ду ша нић Ду ња 282

Ђа ко вић Иса и ја 478
Ђа ко вић-Швај цер Кор не лиа 701
Ђи лас Ми ло ван 21, 22, 23

Ђо кић Да ни ца 619, 622
Ђор ђе вић Бе лић Сми ља на 622
Ђор ђе вић Бо ра 808, 835
Ђор ђе вић Вла дан 612, 813
Ђор ђе вић Вла ди мир 612, 614, 622, 627
Ђор ђе вић Дра гу тин 52, 53, 612, 616, 622, 

629
Ђор ђе вић Ма та 495
Ђор ђе вић Сло бо дан 208
Ђор ђе вић Ти хо мир Р. 36, 39, 42, 47, 49, 52, 

64, 616, 622, 623, 853
Ђор ђе вић‒Ми ло вук Ка та ри на 108
Ђор ђић Пе тар 517
Ђор ђић Сто јан 842
Ђу кић Ве сна 609
Ђу кић Пе ри шић Жа не та 843
Ђу ли нац Ва са 505
Ђур ђе вић Ђор ђе 820, 827
Ђу рић Во ји слав 38, 48, 49, 624, 668, 676
Ђу рић Во ји слав Ј. 175, 182
Ђу рић Д. 99
Ђу рић Жи во јин 288
Ђу рић Ја ни ћи је 494, 497, 499
Ђу рић Ми лош Н. 286, 288, 574, 577, 583, 

588, 593, 606
Ђу рић Ми на 296, 835
Ђу рић-Го ђе вац Љу би ца 100
Ђу рић-Мар ко вић Спа се ни ја-Па та 100
Ђу рич ко вић Де јан 13
Ђу ри шин Ди о низ 284
Ђур ко вић Жив ко 25
Ђу ро вић Д. 836
Ђу ро вић Жар ко 13

Ебер хард Јо хан Ав густ (Jo hann Au gu stus 
Eber hard) 424, 434

Евер тов ски То маж (To masz Ewer tow ski) 
13, 17

Езоп (Αἴσωπος) 401
Екар тсха у зен Карл фон (Karl von Ec kar-

tsha u sen) 541
Ек ме чић Ли ви ја 843
Еко Ум бер то (Um ber to Eco) 681, 686, 688, 

753
Елез Ве сна 835
Елер ма јер-Жи во тић Ол га 836
Ели ја де Мир ча (Mir cea Eli a de) 291, 292, 

293, 294, 295
Ели от То мас Стернс (Tho mas Ste arns Eli ot) 

281, 291, 294, 652
Ели от Џорџ (Ge or ge Eli ot) 837
Ели тис Оди се ас (Οδυσσέας Ελύτης) 780
Ем пе до кле (Ἐμπεδοκλῆς) 593, 596
Ен ри е ти Ма рио (Ma rio En ri et ti) 319
Еп штејн Ми ха ил (Mik hail Ep stein) 321
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Ера ко вић Ра до слав Љ. 13, 14, 29, 455, 456, 
463

Ер дуј хе љи Мел хи ор (Érduj helyi Menyhért) 
482, 488

Ерен бург Иља (Илья́ Гри горьевич Эрен-
бург) 523

Ерик сен То мас Хи лан (Tho mas Hylland 
Erik sen) 200, 208

Ес хил (Αισχυλος) 285, 569
Еу ри пид (Ευριπίδης) 567, 569, 570, 572, 573, 

575, 579, 580, 581, 582, 583

Же нет Же рар (Gérard Ge net te) 279, 658, 659, 
684, 687, 688

Же фа ро вић Хри сто фор 350
Жи ва но вић Јо ван 97, 382, 383, 384, 385, 387, 

537, 547
Жи ва но вић Не стор 486
Жи ва но вић Си не си је 486, 530
Жив ко вић Дра ги ша 11, 375, 385, 386, 405, 

416, 681, 688
Жив ко вић Ду шан 808, 812, 827
Жив ко вић Пан те ле и мон, вла ди ка 83
Жив ко вић Те ле мак Сте фан 495, 540, 541
Жи вов В. М. 347, 353
Жи во ва Мар га ри та В. 319
Жи во ји но вић Бра ни мир 589, 592, 598, 603, 

604, 606
Жи во ји но вић Ма су ка Ве ли мир 281
Жи жек Сла вој 286
Жу а на Жак (Jac qu es Jo u an na) 286
Жу њић Сло бо дан 596, 597, 606

За вар за де Ма суд (Mas’ud Za var za deh) 750
За луц ки Си не сиј (Си не сий За луц кий) 479
За ра ди ја Киш Ан то ни ја 846, 847, 848
За ха ри а дис Ге ор ги је 452
За ха ри је вић Или ја 380, 549
Згам ба ти Ема ну е ла (Ema nu e la Sgam ba ti) 644
Здрав ко вић Ми ли ја 498
Зе лић Алек сеј 472
Зе лић Ге ра сим 465, 466, 467, 468, 469, 470, 

471, 472, 473
Зе че вић Бо жи дар 151
Зе че вић Сло бо дан 39, 49
Зиг мунт I (Zygmunt I Stary) 634
Зје лињ ски Бо гу слав (Bo gusław  Zieliński) 

641, 642
Зла та но вић Мом чи ло 612, 622, 629
Злат ко вић Дра го љуб 52, 64
Зо нен фелд Вик тор Д. (Vik tor D. Son nen feld) 

208
Зо рић Вла ди мир 285
Зо рић Ми ле на С. 372, 385, 389, 390, 393, 

402, 404, 517, 540, 546

Зо рић Па вле 735
Зу ба но вић Сло бо дан 327, 735, 736, 737, 747
Зу ко вић Љу бо мир 13, 14

Иб зен Хен рик (Hen rik Ib sen) 694
Ибн Ис хак Ху најн / Јо ха ни тус (Hu nayn ibn 

Is haq / Jo han ni ti us) 846
Ибн Фа тик Ал Му ба шир (Al-Mu bashshir 

ibn Fa tik) 846
Ива ја Са за на ми (Sa za na mi Iwaya) 124
Ива нић Ду шан М. 8, 10, 13, 14, 29, 71, 77, 

353, 405, 408, 410, 414, 416, 435, 442, 
443, 451, 452, 818, 835

Ива нов Вячеслáв 610, 617, 622
Ива но ва Нај да (Найда Ива но ва) 13, 17
Ива но вић Иван 827, 828
Ива но вић Ми лан Д. 395, 400, 402
Ива но вић Не над 385
Ива но вић Ра до мир В. 7, 21, 22, 473
Иве тић Еђи ди је 465
Ивић Алек са 212, 240
Ивић Мил ка 305, 312, 852
Ивић Па вле 358, 390, 402, 498, 500, 517
Ив ко вић Дрaгица 609
Иг на це вић То дор 507
Иг ња то вић Ја ков 227, 238, 375, 376, 386, 

406, 412, 415, 549, 814
Иго Вик тор (Vic tor Hu go) 10, 154
Изер Вол фганг (Wol fgang Iser) 280
Илић Алек сан дар 289
Илић Во ји слав 327, 667, 668, 669, 670, 671, 

672, 673, 674, 675, 676
Илић Ву лин 504
Илић Дра гу тин 412
Илић Јо ван 129, 143, 147, 148, 495
Илић Ко ла рац Ву ле 497, 498
Илић Ти ја на, рођ. Јак шић 671
Илић Че шљар Те о дор 183, 206
Инуи Та ке то ши (Ta ke tos hi Inui) 115
Ир би Аде ли на Па у ли на (Ade li ne Pa u li na 

Irby) 98
Иса и ло вић Ди ми три је 350, 394, 395, 414
Иса ко ви ћи, кти то ри ма на сти ра Ши ша то-

вац 532

Ја гић Ва тро слав 34, 101, 102, 103, 104
Ја коб сон Ро ман (Ро ман Оси по вич Якоб сон) 

44, 48, 265, 285, 523, 619, 681, 687, 809
Ја ко вље вић Дра ган 819, 821, 823
Јак шић Иван 504, 512
Јак шић Ђу ра 71, 88, 550, 671
Јак шић Ми ле ва 667, 671, 672, 673, 674, 676
Јак шић Ми лу тин 479, 480, 488, 505, 506, 

512
Јак шић Сте фан 406, 413
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Ја ма са ки Ву ке лић Хи ро ши (Hi ro ši Ja ma-
sa ki-Vu ke lić) 13, 17, 125, 126

Ја на ги та Ку нио (Ku nio Yana gi ta) 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121

Јан ко вић Ема ну и ло 369 
Јан ко вић Ми ри јев ски Те о дор 350, 351, 526
Јан ко вић Не над Ђ. 435
Јан ко вић Сто јан 228
Ја њић Ђор ђе Ј. 288
Ја стре бов Иван Сте па но вич (Иван Сте па-

но вич Ястре бов) 61, 64, 789, 791, 792, 
794, 795, 797

Ја ћи мо вић Сла ђа на 835, 842
Ја ус Ро берт (Hans Ro bert Ja uss) 280
Ја чов Мар ко 465, 473
Је вре ји нов Ни ко ла 832
Је врић Да рин ка 808, 810
Јев тић Ми ро љуб 13, 18
Јев тић Сте ван 494
Је гер Вер нер (Wer ner Ja e ger) 580, 583
Јејтс Пи тер (Pe ter Yates) 766
Је ла чић Јо сип 81
Је ле нек Ма теј 485
Је ли сав че вић Ма ри ја на 540
Је лић Во ји слав П. 13, 17, 21, 23, 24, 29, 416
Је лић Стан ко 708
Је ре мић Дра ган 288
Је ре мић Љу би ша 298, 701
Јер ков Алек сан дар 834, 837
Јер ко вић Јо ван 542
Јо ва, пи сар 496
Јо ва но вић Алек сан дар 738, 747, 788, 836
Јо ва но вић Алек сан дра В. 295
Јо ва но вић Ана стас 18
Јо ва но вић Б. 732
Јо ва но вић Бо јан 49
Јо ва но вић Ви кен ти је / Ви ћен ти је 479, 481, 

482, 483, 484, 485, 512, 529
Јо ва но вић Вла дан 401
Јо ва но вић Гор да на 400, 402
Јо ва но вић Ђор ђе 97
Јо ва но вић Жи во рад 704
Јо ва но вић Змај Јо ван 96, 97, 129, 141, 142, 

143, 144, 146, 147, 148, 409, 550
Јо ва но вић Је ле на 808, 809, 812
Јо ва но вић Је ли са ве та / сле па Је ца 34, 43
Јо ва но вић Јо ван, вла ди ка 533
Јо ва но вић Јо ван ка 97
Јо ва но вић Ми лан 109
Јо ва но вић Ми ли во је 147
Јо ва но вић Ми лош М. 587
Јо ва но вић Ми о драг 182, 183
Јо ва но вић Ми о драг В. 25, 27, 29
Јо ва но вић Ми ха и ло 535
Јо ва но вић Ни ко ла 97

Јо ва но вић Ра дој ко 825
Јо ва но вић Па вле 480
Јо ва но вић Пе тар / Пе ра Се ге ди нац 503, 505, 

506, 508, 509, 510, 512
Јо ва но вић Се ге ди нац Ми хај ло 506
Јо ва но вић Си мић Је ле на 808, 812
Јо ва но вић То ми слав Ж. 522
Јо ва но вић Ша ка бен та Ар се ни је IV 479, 

505, 512, 529
Јо ва но вић Ша ка бен та Јо сиф 424, 533
Јо ва но вић, бра ћа 111
Јо вић Б. 836
Јо вић Н. 392, 393, 394, 402
Јо вић Спи ри дон 798
Јок си мо вић Људ ми ла 732
Јол Ан дре (An dré Jol les) 51
Јо не ску Нае (Nae Io ne scu) 293
Јо сић Ви то мир 232
Јо сић Ви шњић Ми ро слав 213, 232, 298
Јо сић Ми ло сав 289
Јо сиф / Јо сип II (Jo seph II) 348, 441, 447, 449
Јо си фо вић-Ле бе де ва Ма ри ја 97, 98
Ју го вић Иван 495, 496
Ју ли нац Па вле 350
Јунг Карл Гу став (Carl Gu stav Jung) 293, 

691, 697, 700, 783
Јур кје вич Јан (Jan Jur ki e wicz) 640, 641

Ка ба си Ни ко ле та (Ni co let ta Ca bas si) 320, 
442, 451

Ка ва фи Кон стан тин (Κωνσταντίνος Π. 
Καβάφης) 780

Кад мон Адам (Adam Kad mon) 784
Ка дон Џон Ен то ни (John Ant hony Cud don) 

680
Ка заз Ен вер 830
Ка за но ва Па скал (Pa sca le Ca sa no va) 279
Кај зер Вол фганг (Wol fgang Ka i ser) 247, 259
Ка ла уз Алојз (Alo is Ka la uz) 107
Кал вин Жан (Jean Cal vin) 593
Ка ле зић Ди ми три је М. 13, 16, 25, 463
Ка лер Џо на тан (Jo nat han Cul ler) 665
Ка ми Ал бер (Al bert Ca mus) 772
Кант Има ну ел (Im ma nuel Kant) 187, 424
Ка ра гић Ми ја 238
Ка ра ђор ђе вић Бо жи дар 840, 841
Ка ра ђор ђе вић-Ни ко ла је вић По лек си ја 105, 

107
Ка ра ђор ђе вић-Си мић Је ле на 111
Ка ра ка со вић Дра гић 505
Ка ра ка со вић Јо сиф 503, 505, 506, 511
Ка рам зин Ни ко лај (Ни ко лай Ми хайло вич 

Ка рам зин) 350
Ка ра но вић Зо ја 57, 61, 64, 609, 611, 617, 622, 

623
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Ка ра џић Ана (Ana Kra us Ka ra džić) 105, 
106, 110

Ка ра џић Вук Сте фа но вић 12, 13, 16, 22, 25, 
26, 27, 30, 33, 34, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 
48, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 82, 105, 106, 110, 118, 125, 
195, 204, 212, 217, 228, 233, 240, 297, 
345, 348, 353, 354, 355, 356, 358, 363, 
367, 372, 373, 374, 385, 390, 400, 402, 
405, 406, 407, 410, 415, 416, 447, 451, 
456, 463, 494, 495, 498, 499, 517, 518, 
537, 543, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 
617, 619, 622, 623, 712, 732, 791, 792, 
794, 795, 796, 797, 799, 800, 834, 835, 
836, 854, 855, 857

Ка ра џић Је ре ми ја 101
Ка ра џић-Ву ко ма но вић Ми на-Вил хел ми на 

105, 107
Кар ло VI (Karl VI) 479, 505
Кар ло Ве ли ки (Ca ro lus Mag nus) 643
Кар пен тер Хам фри (Hum phrey Car pen ter) 

461
Кар тер Деј вид (Da vid Car ter) 286
Ка си на Убал до (Ubal do Cas si na) 448
Ка си рер Ернст (Ernst Al fred Cas si rer) 600, 

606
Ка сти љо не Бал да са ре (Bal das sar Ca sti gli o ne) 

446
Ка та ри на II Алек се јев на / Ка та ри на Ве ли ка 

(Ека те ри на II Алек сеев на / Ека те ри на 
Ве ли кая) 351

Ка у ниц Вен цел (Wen zel An ton Graf Ka u nitz) 
529

Каф ка Франц (Franz Kaf ka) 751
Ка чић Ми о шић Ан дри ја 70, 72, 84
Ка ша нин Ми лан 175, 182, 289, 635, 636, 647, 

713, 718
Ка шић Јо ван 65, 358, 359, 367, 372, 498, 500, 

542
Квин ти ли јан Мар ко Фа би је (Mar cus Fa bi us 

Qu in ti li a nus) 679
Кем бел Џо зеф (Jo seph John Camp bell) 293
Кен ге лац Па вле 540, 541
Кер ко вић Алек сан дар 450, 451
Керн Хер ман (Her mann Kern) 731, 732
Ке рол Лу ис (Le wis Car roll) 269
Кец ман Да вид Да ко 240
Ки ли бар да Но вак 213
Ки пел Зо ра (Zo ra Ki pel) 638, 642
Ки при јан Ра ча нин 482, 483
Ки раљ Пе тер (Pe ter Ki raly) 823
Ки ри ло вић Ди ми три је 351, 486, 488
Ки сић Лу ка 444
Ки то Хам фри Деј ви Фин дли (Hum phrey 

Davy Fin dley Kit to) 286

Ки тро ми ли дис Пас ха лис (Πασχάλης Μ. 
Κιτρομηλίδης) 444, 451

Ки ћо вић Ми раш 444, 445, 451
Киш Да ни ло 236, 256, 259, 279, 285, 296, 

321, 322, 323, 324, 788, 835
Кјер ке гор Се рен (Søren Aabye Ki er ke ga ard) 

694
Кла ић Бра то љуб 393, 402
Клајн Иван 308, 310, 849, 850, 851, 852
Кле ут Ма ри ја 33, 34, 35, 37, 38, 43, 49
Кли мент Охрид ски 319
Кли мов ски Тро фим 479
Клич ко вић Да ли бор 125
Кне же вић Бо жи дар 288, 289
Кне же вић Ми ко ња 21, 24, 29
Кне же вић Со ња 238
Кне же вић Сре бри ца 616, 623
Кне же вић Сте ван 71
Кни ге Адолф Франц Фри дрих Лу двиг 

(Adolf Franz Fri e drich Lud wig Knig ge) 
446

Кње жа Иштван (István Kni ez sa) 823
Ко вач Мир ко 296
Ко ва че вић Га ври ло 14, 458, 463
Ко ва че вић Ду шан 170, 842
Ко ва че вић Ми лош 13, 17, 29, 359, 368, 386, 

683, 685, 688, 712, 718, 807, 808, 809, 
810, 811, 812, 813

Ко ва че ви ће ва Ма ри ја 104, 108
Ко ва че вић‒Ко јић Де сан ка 632
Ко ва чек Бо шко 467
Ко ви ја нић Ри сто 485, 488
Ко жи но ва Ала (Ал ла Ко жи но ва) 521
Ко за чин ски Ема ну ил (Ма нуїл Ко за чин-

ськи й) 479, 836
Ко зић Или ја 224
Ко зић Ми хај ло-Ми шко 221, 224
Ко јен Ле он 282
Ко ла рић Ми о драг 182
Ко ла ро вић Зор ка 669, 670, 671
Ко ље вић Све то зар 8, 10, 13, 23, 29
Кон ди јак Етјен Бо но де (Éti en ne Bon not de 

Con dil lac) 441, 442, 449, 450
Ко не ски Бла же 814
Кон стан тин Фи ло зоф 859
Кон сци енц Хен рик (Hen drik Con sci en ce) 

97
Ко пи тар Јер неј 372, 373, 374, 378, 383, 384, 

386, 522, 855
Ко при ви ца Ча слав Д. 13, 18
Ко раћ Во ји слав 175, 182
Кор дић Сте ван 13, 16
Ко ри на На та ли ја Б. (На талья Б. Ко ри на) 518, 

520
Ко стић Зо ран 807
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Ко стић (Кон стан ти но вић) Ди ми три је 496, 
499, 500

Ко стић Ла за 69, 146, 147, 301, 303, 316, 409, 
412, 413, 550, 594, 807, 813

Ко стић Ла зо М. 25
Ко стић Ми та 188, 477, 486, 489, 504, 512
Ко стић Све ти слав 838
Ко чић Пе тар 816
Кра вец ки Алек сан др (Алек сан др Кра вец-

кий) 522
Краљ Ар тур (King Art hur) 633, 643
Кра ље вић Бе не дикт 466, 470, 471, 472
Кра ље вић Мар ко 37, 635, 796
Кра сић Вла ди мир 798
Кра сић Во ја 824
Красных Вик то рия 163, 166, 173
Кра чун Те о дор 183, 206
Креч мер Ана (An na Kretschmer) 345, 347, 

348, 351, 351, 352, 353, 354, 356, 358, 
360, 363, 365, 366, 368, 372, 386, 390, 
402, 517, 518, 522

Крив ко Ро ман (Ро ман Крив ко) 521
Кри во ка пић Мир ко 136, 147
Кри стал Деј вид (Da vid Crystal) 851
Кри ти ја (Κριτίας) 581
Кр кљуш Љу бо мир ка 488
Кр ле жа Ми ро слав 289, 315
Кр ње вић Вук 807
Кр ње вић Ха ти џа 793
Кро ни ја Ар ту ро (Ar tu ro Cro nia) 320
Кр стић Ан ђел ко 289
Кр стић Бра ни слав 797
Кру нић Д. 706
Ксе но фонт (Ξενοφῶν) 569, 572, 580
Ку ган Џе ки (John Le slie Co o gan) 153, 154
Ку јун џи ће ва Је ла / Је ле на, уда та Но ва ко вић 

/ Ку јун џић  Но ва ко вић, Је ле на 97, 98, 
99, 100, 111

Ку јун џић Ми лан 98, 99
Ку ли ја ну Јо ан Пе тру (Ioan Pe tru Cu li a nu) 293
Ку лић Ми ле на 827, 834
Ку ма ну ди(је ва)-Ста ни шић Ка та ри на (Ka-

théri ne J. Kum ma nudy) 105, 108
Ку на Хер та 392, 542
Ку ни ке Адолф (Adolph Fri e drich Ku ni ke) 

220
Кур ци јус Ернст Ро берт (Ernst Ro bert Cur-

ti us) 284, 679, 688

Ла за ре вић Бран ко 817
Ла за ре вић ди Ђа ко мо Пер си да 300, 317, 

318, 319, 441, 467, 470, 471, 473, 836
Ла за ре вић Ла за 359, 368, 815
Ла за ре вић Лу ка 494
Ла за ре вић Сте фан 212, 856, 858

Ла зић Бо рис 13, 15, 21, 23, 827
Ла зић Ко њик Ива на 385
Ла зић Ми ло рад 248, 259
Ла зић Ра до слав 834
Ла зић-Га ври ло вић Алек сан дра 691
Ла зић-Јо си мо вић Еми ли ја 104, 107
Лајб ниц Гот фрид Вил хелм (Gottfried Wil-

helm von Le ib niz) 23, 195, 600, 603
Ла јић Ми хај ло вић Дан ка 622
Ла јонс Џон (John Lyons) 312
Ла кић Зо ран 13, 14
Ла ки ће вић Дра ган 325, 327, 714
Ла лић Бран ка 779
Ла лић Влај ко 784
Ла лић Иван В. 15, 325, 327, 779, 780, 781, 

782, 784, 785, 786, 788, 835
Ла мар тин Ал фонс де (Alp hon se de La mar-

ti ne) 10, 144
Лан ге Јо а хим (Jo ac him Lan ge) 487
Лан чин ски Лу двиг (Lud wik Lan chinsky) 480
Лар кин Фи лип (Phi lip Lar kin) 779
Ла стић Ни ко ла 240
Ла стић Пе ро 385
Ла стић Ра до мир 238 
Ле бо Ан (An ne Le be au)
Ле ви нас Ема ну ел (Em ma nuel Le vi nas) 163, 

165, 173, 174
Ле ви-Строс Клод (Cla u de Lévi-Stra uss) 314
Ле ирд Ен др ју (An drew La ird) 684, 687
Леј тон Ан ђе ла (An ge la Le ig hton) 682
Ле ма јић Не над 478, 479, 482, 489, 503, 504, 

505, 512, 528
Лемб Сид ни (Sydney M. Lamb) 264
Лен ка 97
Ле о пар ди Ђа ко мо (Gi a co mo Le o par di) 837
Ле о полд I (Le o pold I) 477, 478
Ле пренс де Бо мон Жан-Ма ри (Je an ne-Ma rie 

Le prin ce de Be a u mont) 410
Ле синг Гот холд Ефрајм (Got thold Ep hra im 

Les sing) 286
Ле ски Ал бин (Al bin Lesky) 579, 583
Ле ско вац Мла ден 316, 853
Ле тић Бран ко 13, 14
Ле то Ма ри ја Ри та (Ma ria Ri ta Le to) 300, 473
Ле шић Зден ко 286
Ле шић Јо сип 834
Ли ви је Тит (Ti tus Li vi us) 487
Лип ка Ле нард (Le on hard Lip ka) 264
Ли тро Хајн рих (He in rich von Lit trow) 836
Ли ха чов Дми триј (Дмитрий Сер гее вич Ли-

хачёв) 55, 637
Лич Џе ре ми (Je remy Le ech) 684
Лок Џон (John Loc ke) 441, 442, 450
Ло ма Алек сан дар 45, 48, 57, 58, 64, 518
Ло ма Је ле на 621
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Ло ма Ми о драг 835
Ло ма ђи стро Бар ба ра (Bar ba ra Lo ma gi stro) 

318
Ло мо но сов Ми ха ил Ва си ље вич (Ми хаил 

Ва сильевич Ло мо но сов) 350
Лом пар Ми ло 7, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 198, 

208, 696
Лорд Ал берт (Al bert B. Lord) 615, 855
Ло ренс Деј вид Хер берт (Da vid Her bert Law-

ren ce) 244, 258
Ло ренс С. Е. (S. E. Law ren ce) 579
Лор ка Фе де ри ко Гар си ја (Fe de ri co García 

Lor ca) 129, 139, 147
Лот ман Ју риј Ми ха и ло вич (Ю́рий Ми хай-

ло вич Лот ман) 55, 153, 458, 463
Ло тре а мон (La u tréamont) / Иси дор Ли сјен 

Ди кас (Isi do re-Lu cien Du cas se) 243, 
244, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 
255, 256, 257, 258, 259

Лу бар да Пе тар 158
Лу до шки На та ли ја 316
Лу кач Ге орг /Лу кач Ђерђ (György Lukács) 

321, 819
Лу кић Ја сми на 750, 752, 753, 755, 756, 758, 

760, 761, 762
Лу кић Сла ви ца 57, 64
Лу ко вић Ми лош 496, 498, 499, 500
Лу ко вић Пре драг Ба јо 808
Лу тер Мар тин (Mar tin Lut her) 655

Љу би бра тић Ђур ђев ка 98
Љу би ша Сте фан Ми тров 406, 410, 414, 635, 

636
Љу шта но вић Јо ван 832, 834

Ма га ра ше вић Ге ор ги је / Ђор ђе 540 
Маг да ле на, ста ри ца из Ја ков ца 611
Ма ђа рев Ми лан 834
Ма за ро вић Кр сто 847
Ма је но ва Ма ри ја Ре на та 809, 811, 813
Ма јер Ханс (Hans Mayer) 136
Ма јо ров Алек сан др (Алек сан др Майоров) 

520
Ма кен зи Џор џи на Мјур (Ge or gi na Mu ir 

Mac ken zie) 98
Мак сим Грек (Μάξιμος ο Γραικός) 319
Мак си мо вић Го ран М. 8, 12, 21, 22, 25, 31, 

92, 94, 393, 402, 827
Мак си мо вић Де сан ка 289, 301, 302
Мак си мо вић Ми ро слав 325, 327
Мак си мо вич Ми ха и ло 422, 434
Мак сић Ива на 254
Ма ку ље вић Не над 13, 18, 29, 185
Ма лар ме Сте фан (Stépha ne Mal larmé) 662, 

665

Ма ле ску Вла ди слав 483
Ма ло вић‒Ву кић Ма ри ца 632
Ма ло ри То мас (Tho mas Ma lory) 633
Мальцев Ге ор гий 615, 623
Ман То мас (Tho mas Mann) 283, 591, 655, 656, 

658, 659, 665
Ма на сес Кон стан тин (Κωνσταντῖνος Μα-

να σσῆς) 838
Ман дић Све ти слав 824
Ма ној ло вић Јо ван 495
Ма ној ло вић Ко ста 617, 623
Ма ној ло вић Љу би ша 159
Ма раи Шан дор (Márai Sándor) 822
Ма ре тић То мо 34, 359, 382, 383, 712
Ма ри ја Те ре зи ја (Ma ria The re sia Wal bur ga 

Ama lia Chri sti na) 447, 477, 480, 484, 
487, 529

Ма ри ја Фран цу ска (Ma rie de Fran ce) 631
Ма ри не ти Фи ли по То ма зо (Fi lip po Tom ma-

so Ma ri net ti) 655 
Ма рин ко вић Бо ри во је 408
Ма рин ко вић Кон стан тин 14
Ма рин ко вић Рад ми ла 637, 646, 647
Ма рин ко вић То ми слав 327
Ма рић Или ја 21, 24
Ма рић Сре тен 243, 244, 252, 256, 257, 321
Ма ри ће вић Ба лаћ Је ле на Ђ. 317, 721
Ма риц ки Га ђан ски Ксе ни ја 489
Ма ри чић Гор дан 286, 571, 573, 576, 583
Мар ја но вић-Ду ша нић Сми ља 185, 187
Мар ко вић Ду шан ка 611, 623
Мар ко вић Ђор ђе Ко дер 395
Мар ко вић Или ја 497
Мар ко вић Ми лан 494
Мар ко вић Ми ли вој 824
Мар ко вић Ми ро слав 588, 595, 606
Мар ко вић Ра до ван Бе ли 817, 842
Мар ко вић Све то зар 106, 288, 385
Мар ко вић Си ма 497
Мар ко вић Сне жа на 52, 64
Мар ко вич Ма риа Олек сан дрівна Вілінська 

(Мар ко Вов чок / Mar ko Vov čok, псеу-
до ним) 96, 98

Мар ло Кри сто фер (Chri stop her Mar lo we) 
154

Мар мон тел Жан-Фран соа (Jean-François 
Mar mon tel) 411

Ма ро је вић Рад ми ло 25, 27, 28, 29
Мар ти не Ан дре (An dré Mar ti net) 308
Мар ти ни Гаетанo (Ga e ta no Mar ti ni) 443
Мар че тић Адри ја на 279, 280, 281, 282, 283, 

284, 285
Ма та вуљ Си мо 409
Ма те шић Јо сип 308
Ма ти ја ше вић Ва си ли је 495
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Ма тис Ан ри (Hen ri Ma tis se) 158
Ма тић Алек сан дра Д. 807
Ма тић Ди ми три је 99
Ма тић Је ле на Д, уда та Чо лак-Ан тић / Чо-

лак-Ан тић Је ле на 97, 99
Ма тић П. 379
Ма тић Пер ка Пер си да Д, уда та Ђу рић 97, 

99
Ма тиц ки Ми о драг 386, 408, 413, 416, 435, 

615, 623
Ма то вић Ве се лин 13, 17, 29
Ма то риц Јо сип 238
Ма ца но вић Ана З. 371, 372, 380, 382, 386, 

387, 398, 402, 517, 536, 538, 546, 551
Ма цо ни Са ра (Sa ra Maz zo ni) 319
Ма цу ра Са ња 835
Ма ша но вић Ди ми три је Л. 25
Ма шић Бран ко 821
Ма шкје вич Ма ри јуш (Ma ri usz Mas zki e wicz) 

641, 642
Ма јен дорф Јо ван 837
М‒ева Је ле на Д. 98
Ме да ко вић Де јан 175, 182, 183, 403, 853
Ме да ко вић-Ми ле кић Љу би ца 105, 108
Ме је Ан то ан (An to i ne Paul-Ju les Me il let) 

44
Мек хејл Бра јан (Bryan McHa le) 684
Мел вил Хер ман (Her man Mel vil le) 99
Ме лих Ја нош (János Me lich) 823
Мел ки о ре Ђо ја (Mel chi or re Gi o ia) 447
Мен де ба ба Кри сти фор 219
Мен цел То мас (Tho mas Men zel) 520
Ме ре ник Сла ви ца 493, 500
Ме са ро вич Н. 416
Ме то ди је (Μεθόδιος) 318
Ме то хи јац Сте фан 478
Ме штро вић Иван 19
Ми ја то вић Ело ди ја Ло тон (Elo die Law ton 

Mi ja to vić) 96, 98, 104, 109
Ми ја то вић Че до миљ 96, 550
Ми ка ви ца Де јан 478, 479, 482, 489, 503, 504, 

505, 512, 528
Ми кић Ра ди во је 325, 326, 327, 328, 842
Ми кло шич Франц (Franz Mi klo sich) 379, 

382, 522
Мил Џон Стју арт (John Stu art Mill) 282
Ми ла ко вић Ди ми три је 15
Ми лан ков Вла ди мир 410, 416
Ми ла но вић Алек сан дар М. 25, 26, 30, 345, 

352, 354, 359, 361, 365, 368, 371, 372, 
385, 386, 387, 390, 392, 393, 395, 396, 
397, 398, 400, 402, 405, 416, 518, 540, 
546, 550, 718, 808, 813, 835

Ми ла ре па (Jet sun Mi la re pa) 292
Ми лаш Ни ко дим 465, 467, 468, 473

Ми ла ши но вић Г. 836
Мил бах Луј за (Lu i se Mühlbach) 97
Ми лер Ар тур (Art hur As her Mil ler) 774
Ми ле у снић Си ма 798
Ми ли во је вић Ја сми на 540
Ми ли је вић Јул ка 97
Ми ли је вић Љу би ца 97
Ми лин Дра ган 457, 463
Ми лин ко вић Сне жа на 442, 451, 832
Ми лин че вић Ва со 301
Ми ли са вље вић Ми лош 101, 611, 613, 614, 

617, 618, 626
Ми ли са вље вић Ни ца 611
Ми ли ће вић Жив ко 703, 705, 706, 707, 708, 

709, 710, 711, 712, 714, 718
Ми ли ће вић Ми лан Ђ. 100, 494, 496, 500, 

617, 619, 623
Ми ли ће ви ћа Ана М[илана], уда та Ра кић 

100
Ми лић Је ле на 818
Ми ло ва нов Ге ор ги је вић Лу ка 517
Ми ло ва нов Лу ка 537, 548, 549
Ми ло ва но вић Жи во та С. 535
Ми ло ва но вић Мла ден 497
Ми ло ва но вић Со ња 808, 809, 813
Ми ло гра дов-Ту рин Је ле на 434, 435
Ми ло са вље вић Ми лић Сне жа на M. 679, 

814, 815, 816, 817, 818, 827
Ми лош Н. 495
Ми лош Че слав (Czesław Mi losz) 772
Ми лош, Са вин син из Тран ве, пи сар 496
Ми ло ше вић Ђор ђе вић На да 8, 11, 30, 53, 

56, 64, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859
Ми ло ше вић Ни ко ла 693, 694, 696, 701
Ми ло ше вић Пе тар 225, 228, 238, 239, 240, 

241, 823
Мил тон Џон (John Mil ton) 10, 13, 23
Ми лу ти но вић Де јан Д. 324
Ми лу ти но вић Са рај ли ја Си ма 9, 10, 12, 65, 

75, 76, 93, 376, 379, 409, 414, 494, 500
Ми ља нов Мар ко 288
Миљ ко вић Алек сан дар А. 288
Миљ ко вић Бран ко 15, 327, 807, 817, 818
Ми љо ри ни Бру но (Bru no Mi gli o ri ni) 851
Ми о чи но вић Мир ја на 833
Мир ко вић Жар ко 19
Мир ко вић Љи ља на 207, 208
Ми та, пи сар Ва се Ча ра пи ћа 494
Ми тић Бра ни слав 237
Ми тро вић Јан ко 228
Ми тро вић Ма ри ја 300, 319
Ми ћић Ди мов ска Ми ли ца 836
Ми ћо вић Ми лу тин 13
Ми ха и ло вић Ва са Д. 239, 779
Ми ха и ло вић Ге ор ги је 350, 354
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Ми ха и ло вић Дра го слав 212, 213, 233, 239, 
295, 296, 297, 298, 299

Ми ха и ло вић Ми ро слав Це ра 327
Ми ха и ло вић Не дељ ка 298
Ми ха и ло вић Сун чи ца 611, 623
Ми ћо вић Јо а ни ки је 13, 16, 30
Ми хај ло вић Ве ли мир 543
Ми хај ло вић Ми хиз Бо ри слав 9
Ми хај лов ски Пе тар 485
Ми хал џић Сте ван 228, 240
Ми ха ље вић Ге ор ги је 407, 410, 413, 416
Миц кје вич Адам Бер нард (Adam Ber nard 

Mic ki e wicz) 17
Ми шић Зо ран 326, 786
Ми шље но вић Па нић Ма ра 232
Мје нац ки Иван 479
Мјур Л. 640
Мла де но вић Алек сан дар 7, 8, 12, 319, 354, 

358, 359, 363, 366, 368, 372, 380, 386, 
390, 399, 403, 468, 474, 483, 489, 499, 
500, 517, 542, 543, 546

Мла де но вић Је ле на С. 243, 255, 259, 827
Мла де но вић Оли ве ра 612, 617, 623, 628
Мла ђе но вић Ми ли во је 834
Мо ги ла Пе тар 486
Мо зер Карл Фри дрих (Fri e drich Karl von 

Mo ser) 195
Мо ло хо вец Је ле на (Елены Мо ло хо вец) 522
Мо на ко Џејмс (Ja mes Mo na co) 152, 160
Мо на стер ли ја Јо ван 504
Мо на стер ли је, кти то ри ма на сти ра Ши ша-

то вац 532
Мон те скје Шарл-Луј де Се кон да (Char les-

-Lo u is de Se con dat, ba ron de La Brè de 
et de Mon te squ i eu) 195

Мо ра би то Ро за на (Ros sa na Mo ra bi to) 300, 
829, 830, 831

Мо ра ви ја Ал бер то (Al ber to Mo ra via) 851
Мо ре ти Фран ко (Fran co Mo ret ti) 279
Мо ско вље вић Ол га 301, 303
Мра зо вић Аврам 350, 351, 352, 410, 548
Мр каљ Са ва 88, 401, 517, 537, 548, 549, 807
Мро жек Сла во мир (Sla wo mir Mro žek) 163, 

165, 166, 167, 168, 171, 173, 174
Мр ше вић Ра до вић Дра га на 8, 12, 30
Му ди Не ли (Ne li Moody) 784
Му кар жов ски Јан (Jan Mukařovský) 661, 

662, 665
Му нат Џу дит (Ju dit Mu nat) 266, 275
Мунц Ђор ђе 535
Му ра то ри Ло до ви ко Ан то нио (Lu do vi co 

An to nio Mu ra to ri) 450
Му сић Ср ђан 850
Му шиц ки Лу ки јан 9, 10, 14, 20, 377, 395, 

403, 412

Н. Са ва 495
На бо ков Вла ди мир (Вла ди мир Вла ди ми-

ро вич На бо ков) 285, 323
На вои Али шер (Ali-Şir Ne vayi) 131
Нађ Ан тон (An ton Nadj) 374
Нај да но вић Ди ми три је 704, 706
На ме ка ва Ми ћио (Mic hio Na me ka wa) 124
На ме так Фе хим (Fe him Na me tak) 132 
На но вић Во ји слав 151, 158
На по ле он I Бо на пар та (Na poléon  I Bo na-

par te) 466, 470
На ста си је вић Мом чи ло 289, 290, 703, 704, 

705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 
713, 714, 715, 716, 717, 718, 808

На ста си је вић Сла во мир 710
На сто вић Иван 697, 698, 701, 726
На у мов Алек сан дар Са ша (Alek san der Nau-

mow) 317, 318, 319, 320, 835
Не ве клов ски Гер хард (Ger hard Ne we klow-

sky) 522
Не вер кла Сте фан Ми ха ел (Ste fan Mic hael 

Ne wer kla) 518, 522
Не гри шо рац Иван 13, 15, 21, 22, 30, 175
Не дељ ко вић Дра ган 23
Не дељ ко вић Жи во рад 325, 328
Не дељ ко вић Ми ле 499, 853
Не дић Вла дан 33, 34, 37, 43, 48, 49, 378, 

379, 386, 797
Не дић Љу бо мир 547
Не дић Ми лан 288, 836
Не ма њић Сте фан Урош IV Ду шан 193
Не ма њи ћи, ди на сти ја 196, 858
Не на до вић Ва си ли је 505
Не на до вић Кон стан тин 494, 495, 500
Не на до вић Ла зар 505
Не на до вић Љу бо мир П. 17, 36, 301, 319
Не на до вић Па вле 480, 481, 483, 486, 487, 

505, 512, 528, 529, 530, 531, 532
Не на до вић Па вле, мла ђи 505
Не на до вић Пе тар 505
Не на до вић Про та Ма ти ја 359, 364, 368, 406, 

498
Не на до вић Сто јан 494, 496
Не нин Ми ли вој 314, 315, 316, 821
Нен чо ни Ђо ва ни (Gi o van ni Nen ci o ni) 851
Не пот Кор не ли је (Cor ne li us Ne pos) 487
Не сто ро вић Зо ри ца 842, 843
Не сто ро вић Пе тар 486, 487
Не шић Ђор ђе 836
Не шко вић Ни ко ла 178, 183
Ни за ми Ган џа ви (Ni za mi Ga nja vi) 131, 136, 

137 
Ни ко ла је вић Га ври ло 495
Ни ко ла је вић Ду шан 289
Ни ко ла је вић Ђор ђе 15
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Ни ко ла је ви ће ва Со фи ја Ђ. 105, 107
Ни ко лау Ма рио (Ni co lao Ma rio) 779
Ни ко лић Ата на си је 406
Ни ко лић Мил ка В. 808, 813
Ни ко лић Ми ро слав 308
Ни ко лић Не над 21, 22, 425, 435, 752, 753, 

758, 762
Ни ко лић Ча слав 821, 827
Ни кол сон Реј нолд (Reynold A. Nic hol son) 

130
Нин ко вић Ми ли ја 498
Нин ко вић Не над Ђ. 400, 402, 478, 479, 480, 

481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 
489, 503, 504, 505, 506, 512, 513, 528, 
529, 530, 531, 534

Нин ко вић Ни ћи фор 493, 497, 498, 499
Нин ко вић Пе тар 381, 382
Ни че Фри дрих Вил хелм (Fri e drich Wil helm 

Ni etzsche) 254, 587, 594, 605, 606, 721, 
731, 732

Но ва ко вић Га јо 214
Но ва ко вић Ди о ни си је 481, 485
Но ва ко вић Је ле на 257, 259, 836
Но ва ко вић Ми ле та 99
Но ва ко вић Ми ли ца 99
Но ва ко вић Пе тар 495
Но ва ко вић Сте фан 358, 367, 496
Но ва ко вић Сто јан 18, 34, 76, 95, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 
109, 110, 495, 500, 537

Но вић Јок сим 549
Но ва чан Ан тон 821
Но го Рај ко Пе тров 13, 807, 808, 810, 811, 836
Ној ка Кон стан тин (Con stan tin No i ca) 293
Но рис Деј вид (Da vid A. Nor ris) 284, 285, 835
Ну ор лу о то Ју ха ни (Ju ha ni Nu or lu o to) 368, 

542
Ну шић Бра ни слав 146, 170, 412, 671, 674, 

676, 815, 833

Њеб же гов ска-Барт мињ ска Ста ни сла ва (Sta-
nisława  Ni e br ze gow ska-Bartmiń ska) 
519

Њо мар каи Иштван (István Nyomárkay) 823

Обен Ми шел (Mic hel Au bin) 21, 23
Обер шки Ај лхарт (Eil hart von Ober ge) 639, 

640
Оби лић Ми лош 36, 401
Об ра до вић Бо шко 288
Об ра до вић До си теј 80, 82, 188, 288, 350, 

351, 354, 355, 359, 362, 368, 369, 374, 
375, 377, 392, 401, 403, 405, 406, 407, 
408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 
419, 420, 422, 423, 424, 425, 431, 433, 

434, 435, 441, 442, 443, 444, 451, 452, 
473, 489, 497, 517, 518, 541

Об ра до вић Ка ра џић Је ре ми ја 106
Об ра до вић Ми лан 798
Об ра до вић Оли ве ра 540
Обре но вић Ан ка 394
Обре но вић Ју ли ја Ху ња ди де Ке тељ (Júlia 

Hunyady de Kéthely Obre no vić) 96
Обре но вић Ми лош, кнез 76, 189, 412, 497, 

499
Обре но вић Ми ха и ло 96, 102, 109
Обре но вић Ол га 238
Обре но ви ћи, ди на сти ја 102, 189
Обре но вић‒Кон стан ти но вић Ан ка 104, 

107
Ови ди је На зон Пу бли је (Pu bli us Ovi di us 

Na so) 487, 679
Ог ње но вић Ви да 9
Ог ње но вић Шпи ро 19
Оди њац Ан дреј Ива но вич (Ан дрей Ива-

но вич Оди нец) 17
Ора ић То лић Ду брав ка 323
Ор вел Џорџ (Ge or ge Or well) 765, 769
Ор сић Ср ђан 456, 463
Ор фе лин За ха ри ја 83, 183, 350, 352, 353, 

386, 419, 420, 425, 426, 427, 428, 431, 
432, 434, 435, 438, 487, 488, 490, 517, 
543, 544

Ор фе лин Ја ков 183
Осол ник Вла ди мир 8, 11, 13, 18, 30
Ости не ли Мар че ло (Mar cel lo Osti nel li) 449
Осто јић Бра ни слав 8, 12, 30
Осто јић Ва си ли је 183, 188
Осто јић Др. Тих. 141, 148
Осто јић Ти хо мир 70, 188, 425, 426, 435, 444, 

452
Ото ви ћа Вла ди мир 9

Па вић Ми ло рад 279, 361, 368, 407, 416, 456, 
463, 482, 489, 517, 668, 671, 674, 675, 
676, 832, 835

Па ви чић Ми хо вил 168
Пав ко вић Ми ха и ло 444
Па вли но вић Ми хо вил 72
Па вло вић Бран ко 594, 606
Па вло вић Ви са ри он 480, 482, 485, 488
Па вло вић Дра го љуб М. 240
Па вло вић Је ле на 358, 359, 364, 365, 368 
Па вло вић Ми о драг 11, 12, 15, 29, 30, 326, 

620, 623, 668, 670, 671, 675, 676, 799, 
800, 835

Па вло вић На та ша 207
Па вло вић Сло бо дан 360, 364, 368
Па вло вић Те о дор 8, 15, 20, 26, 79, 406, 413
Па ду нов ски Пе тар 479
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Паз Ок та вио (Oc ta vio Paz) 784
Па је вић А. 535
Па јић Пе тар 807, 808, 810
Па ла ве стра Влај ко 52, 61, 64
Па ла ве стра Пре драг 13, 64, 323, 385, 386, 

416, 452, 696, 701
Па ла нач ки Ју ли ја на 301
Па лић Сан то Ол га (Ol ga Pa lich-Szántó) 301, 

302
Пал мер Френк Р. (Frank Ro bert Pal mer) 312
Па мук Ор хан (Fe rit Or han Pa muk) 129, 135, 

146
Пан ду ро вић Си ма 705
Па нић Бо жи дар 240
Па нић Ве ри ца рођ. Шу ма но вић 221, 231, 

232
Па нић Га јо 232
Па нић Гли ша 232
Па нић Да ни ца 221, 232, 236
Па нић Јак шо 232
Па нић Је врем 232
Па нић Је ца 232
Па нић Ми лан 216, 217, 218, 221, 223, 229, 

230, 231, 232, 233, 234, 235
Па нић Мил ка 232
Па нић Ни ко ла 232
Па нић Пе ро 232
Па нић Со ка 232
Па ни ћи, по ро ди ца 223, 231, 232, 233
Па ноф ски Ер вин (Er win Pa nofsky) 695
Пан тић Ми ро слав 63, 619, 623
Пан тић Ми хај ло 750, 755, 762, 835
Пан чић Те о фил 278
Па па дри а нос Ио а нис 444, 452
Па ри по вић Крч мар Са ња 835
Пар ме нид (Πα ρμενίδη ς) 599, 605
Па сту ро Ми шел (Mic hel Pa sto u re au) 824
Па ул Жан (Jean Paul) 227
Па у лу чи Фи ли по (Fi lip po Pa u luc ci) 496
Па унд Езра (Ezra Po und) 784 
Па у но вић А. 835
Па у но вић Зо ран 835
Пе ву ља Ду шко В. 21, 22, 67, 94
Пе и чић Кон стан тин 411
Пе ја но вић Ана 25, 27, 30
Пеј гелс Елен (Ela i ne Pa gels) 248, 255
Пеј чић Јо ван 288
Пе кић Бо ри слав 296, 836
Пе лу зи Си мо не та (Si mo net ta Pe lu si) 318
Пе рић Вла ди мир 827
Пе рић Дра го љуб Ж. 33, 38, 43, 44, 50, 54, 

55, 57, 64, 65, 722, 732
Пе рић Ђор ђе 95, 98, 102
Пе ри шић Ми о драг 737
Пе ро вић Дра го 21, 24, 30

Пе ро вић Ра до слав 499, 500
Пе ро вић Ни на 19
Пе ро вић Ра до слав 496, 500
Перс Чарлс Сан дерс (Char les San ders Pe ir ce) 

681
Пе ру но вић Алек сан дар 19
Пе та ко вић Слав ко 836
Пе тар I Алек се је вич / Пе тар Ве ли ки (Пётр 

I Алек се е вич / Пётр Ве ли кий) 351, 
377, 479, 480

Пе тар III Фјо до ро вич (Пётр III Фёдо ро вич) 
836

Пет ко вић Је ле на 368, 810
Пет ко вић Но ви ца 44, 45, 49, 183, 326, 705, 

710, 713, 718
Пет ко вић Ра до слав 279
Пе тра но вић Бо жи дар / Ве се лин Сје до гла ва, 

псе у до ним 67, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 93

Пе тров А. 836
Пе тро вић Алек сан дар 838, 839, 840, 841
Пе тро вић Вељ ко 175, 182, 289
Пе тро вић Вла ди сла ва 312, 363, 364, 368
Пе тро вић Го ран 817, 842
Пе тро вић Ђ. А. 535
Пе тро вић Ка ра ђор ђе 407, 494, 496, 497, 498, 

499, 841
Пе тро вић Ми ха и ло 326
Пе тро вић Мој си је 479, 480, 481, 484, 485, 

489, 527
Пе тро вић Ње гош Ни ко ла I 71, 73, 93, 288, 

807
Пе тро вић Ње гош Пе тар II 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 71, 76, 303, 
319, 387, 392, 400, 402, 533, 543, 807, 
834, 835, 836, 859

Пе тро вић Пре драг Ж. 151, 834, 835, 837
Пе тро вић Ра де 15
Пе тро вић Раст ко 129, 282, 283, 289, 290, 

326, 714, 800
Пе тро вић Са ва 497, 499
Пе тро вић Све то зар 280, 281, 284, 707
Пе тро вић Те о до ра 410
Пе тро ни је вић Бра ни слав 20, 21, 22, 24
Пе тро ни јус Ар би тер (Ga i us Pe tro ni us Ar bi-

ter) 832
Пе тру хин Вла ди мир (Вла ди мир Яко вле вич 

Пе тру хин) 519
Пе ћа нац Ко ста 825
Пе ши кан Љу шта но вић Љи ља на Ж. 8, 11, 

13, 14, 21, 23, 38, 40, 41, 43, 45, 49, 54, 
55, 65, 859

Пе шић Рад ми ла 48, 49, 857
Пи жу ри ца Ма то 8, 12, 25
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Пи ја но вић Пе тар 515, 516, 517, 518, 836
Пи ка со Па бло Ру из (Pa blo Ru iz Pi cas so) 158
Пи кјо Ри кар до (Ric car do Pic chio) 283
Пи ли по вић Је ле на 567, 578, 583
Пин дар (Πίνδαρος) 577
Пин чон То мас (Tho mas Rug gles Pynchon) 

768
Пи њо со ва Ја на (Ja na Piňosová) 520
Пи пер Пре драг 304, 401, 847
Пи ту лић Ва лен ти на 791, 797
Пи шче вић Си ме он 724, 732
Плав шић Ра ди вој 103
План кош Ју ди та 386
Плет њо ва Алек сан дра (Алек сан дра Плет-

нё ва) 520
Плот ни ко ва Ана 611, 623
Пе о ти Пе тро (Pe tri Pe ot ti) 71
Пе три ду Џор џи ја (Ge or gia Pe tri dou) 567
Пе три че вић Су за на 238
Пла тон (Πλάτων) 75, 572, 574, 580, 581, 583, 

683, 684
По бу лић Дра га 224
Под го ри ча нин Со фро ни је 478
По дру го вић Те шан 44, 47, 228, 233
По ло мац Вла ди мир 810
По ља ков Фјо дор Б. (Фе дор Б. Поляков) 518, 

523
По па Вас ко 15, 325, 326, 713
По пин Алек сан дра Р. 741, 747
По Ед гар Алан (Ed gar Al lan Poe) 251, 822
 По ло ви на На та ша 49, 820
По пов Јо ван 283
По пов Че до мир 8, 9, 30
По по вић Алек сан дар 170, 833
По по вић Бог дан 282, 288
По по вић Бран ко 12
По по вић Га ври ло 496
По по вић Да ни ца 185
По по вић Да ни чар Ђор ђе 96, 98
По по вић Ди ми три је 183
По по вић Ду шан Ј. 188, 482, 489, 504, 505, 512
По по вић Ђак Ми ло је 494
По по вић Је ле на Је ли са ве та 97
По по вић Јо ван 183, 384, 401
По по вић Јо ван Сте ри ја 71, 77, 93, 170, 362, 

363, 364, 367, 369, 376, 379, 380, 385, 
386, 393, 394, 401, 402, 403, 409, 414, 
415, 537, 546, 751, 762

По по вић Ла зар 495, 496
По по вић Љу бо мир 544
По по вић М. Ј. 535
По по вић Мар ко 185
По по вић Ми лош 535
По по вић Ми о драг 11, 18, 21, 22, 23, 373, 386
По по вић Ни ко лић Да ни је ла 40, 43, 49

По по вић Па вле 18, 20, 21, 22, 23, 95, 378, 
409, 411, 416, 443, 448, 452, 456, 457, 
458, 463, 496, 821

По по вић Па вле 384, 386
По по вић Р. 836
По по вић Ра до мир Ј. 493, 496, 499, 500
По по вић Си ма 74
По по вић Та ња 283
По по вић Те ке ли ја Јо ван 504
По по вић Ха џи ла вић Ви кен ти је / Ви ћен-

ти је 403, 478, 531, 532, 533, 534
По си ло вић Па вле 847
По тре бић Ми лан 842, 843, 844
По уп Алек сан дар (Ale xan der Po pe) 10
По уп Роб (Rob Po pe) 264
Пре гељ Иван 18
Прејс Пе тар Ива но вич 34
Пре ле вић Та тја на 19
Пре лић Мла де на 208, 240
Принс Џе ралд (Ge rald Prin ce) 684, 685
Прин цип Га ври ло 807, 808
Прин цхо фер Ау густ (Au gust Prin zho fer) 18
Про вен ца Ан то ни је та (An to ni et ta Pro ven-

za) 571
Про да но вић Ја ша М. 143, 148
Про дик (Πρόδικος) 580
Про ко по вич Те о фан (Фе о фан Про ко по вич) 

349, 350, 351, 483
Проп Вла ди мир Ја ко вље вич (Вла ди мир 

Яко вле вич Пропп) 856
Про та го ра (Πρωταγόρας) 580
Про тић Ан та 494
Пр ћић Тврт ко 269
Пруст Мар сел (Mar cel Pro ust) 279, 294, 833
Пут ник Мој си је 487, 489
Пфе фел Кон рад Го тлиб (Got tli eb Kon rad 

Pfef fel) 413

Ра би ја Еде ви ја / Ра би ја од Ба сре (Ra bia el-
-Ade vij ja) 130, 131

Ра де вић Ми ло рад 500
Ра ден ко вић Љу бин ко 519
Ра ден ко вић Са ва 535
Ра ди во је, пи сар 497
Ра дин Ана 722, 725, 729, 731, 732
Ра дић Ду шан 708, 709
Ра ди че вић Бран ко 71, 462, 463
Рад ми ло вић Го ри ца 540, 832, 834
Ра до ва но вић Ђор ђе 821, 822
Ра до ва но вић Ми ло рад 547
Ра до ва но вић Пан та 494
Ра до вић Ам фи ло хи је 7, 13, 16, 25, 30
Ра до вић Бо ри слав 326
Ра до вић Бран ка 13, 18, 19
Ра до вић Ду шан 742, 807
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Ра до вић Ђу за 158
Ра до вић Ми о драг 688
Ра до вић Фи рат Ана Р. 779, 784
Ра до је вић Ве ра 781, 783, 788, 789, 790
Ра дој чић Са ша M. 735
Ра до нић Јо ван 504, 506, 512
Ра до са вље вић Ани ца 827
Ра ду ло вић Ифи ге ни ја Д. 287
Ра ду ло вић Мар ко М. 738, 747
Ра ду ло вић Ми лан 13, 16, 30, 288, 835
Ра ду ло вић Не ма ња 51, 52, 54, 56, 57, 60, 65, 

517
Ра ђи вил Бар ба ра (Bar ba ra Rad zi wiłł) 638
Ра ђи вил, по ро ди ца (Rad zi wiłł) 634, 641
Ра и че вић Го ра на 701, 721, 723, 732, 822, 835
Ра ич ко вић Сте ван 15, 327, 818
Ра јић Јо ван 351, 352, 358, 368, 419, 420, 423, 

428, 429, 430, 434, 435, 517, 541, 546, 
721, 722, 732

Ра ји чић Пе рић Све тла на 827
Рај ко вић Ђор ђе 141, 798
Рај ко вић Ко же љац Љу би ша 610, 611, 612, 

612, 623, 628
Рај ко вић Пе тар 485
Рај лић Бран ка 208
Ра ки тић Сло бо дан 15, 807, 813
Ра кић Ви кен ти је / Ви ћен ти је 14, 535, 846
Ра кић Иг ња ти је 480
Ра кић Ми лан 100, 239, 282
Ра кић Ми та 100, 101, 102
Ра кић-Грол Љу би ца 100
Ра кић-Ко ва че вић Ми ли ца 100
Ра ко ци Фе ренц II (Fe renc Rákóczi II) 505
Ра ко че вић Ми ло је М. 13
Ран ђе ло вић Ана 372, 386
Ран ко вић Зо ран 535
Ран ко вић Мак сим 495, 496
Рат ко вић М. 263, 278
Рат ко вић Ри сто 129, 145, 147, 148
Ра фо Ан тон Ма риа (Raf fo An ton Ma ria) 851
Ра чињ ски 640, 641
Ра чињ ски Едвард (Ed ward Raczyński) 634
Ра чињ ски Кон стан ци ја (Kon stan cja Ra czyń-

ski) 634
Рач ки Фра њо 80, 83
Ра шко вић Да ни ца Зор ка 100, 101, 102, 103, 

104, 108, 109, 110
Ра шко вић Мак сим 497
Ра шко вић Мој си је 504
Ра шко ви ћи, нај ста ри ја по ро ди ца обор-кне-

зо ва Ра шке обла сти 102
Ре бро ња На ди ја И. 129, 148
Рејн џер Те ренс (Te ren ce Ran ger) 200, 208
Ре ме тић Сло бо дан 13, 16, 30
Ре ни јус Јо ха нес (Jo han nes Rhe ni us) 487

Ре нуф Ан то а не та (An to i net te Re no uf) 263
Ре ше тар Ми лан 25, 444
Риб ни кар Вла ди сла ва В. 285, 836
Ри го нат Фла вио 243, 259
Ри кер Пол (Jean Paul Gu sta ve Ricœur) 294
Рил ке Рај нер Ма ри ја (Ra i ner Ma ria Ril ke) 

787
Ри мон-Ке нан Шло мит (Shlo mith Rim mon-

-Ke nan) 684
Ри стић Јо ван 18, 240, 375, 376, 386
Ри стић Мар ко 288
Ри стић Ста на 372, 385, 386
Ри сто вић Алек сан дар 836
Ри сто вић Ми лан 185
Ри сто вић Не над 416
Ри фа тер Мајкл (Mic hael / Mic hel Rif fa ter re) 

257
Рих тер Адам Да ни ел (Adam Da niel Ric hter) 

425, 426, 427, 428, 429, 434
Ри ци Да ни е ла (Da ni e la Riz zi) 320
Ри чардс Ај вор Армстронг (Ivor Armstrong 

Ric hards) 281, 282
Ро бин сон Хен ри (He nry Ro bin son) 437
Ро вин ски Па вел Апо ло но вич (Па вел Апо-

ло но вич Ро вин ский) 25
Ро го шић Мар ко 19
Ро ић Са ња 320, 835
Рок сан дић Дра го 465, 489
Ро ма но вич Ва си ли је 183
Ро мо ли Фран че ска (Fran ce sca Ro mo li) 319
Ром че вић Не бој ша 163, 170, 171, 172, 173, 

174, 393, 403
Ро сан дић То ма 19
Ро сић Ти о дор 808, 813
Ро тер дам ски Ера змо (De si de ri us Era smus 

Ro te ro da mus) 445, 446, 452, 832
Рот ма јер Мајкл А. (Mic hael Rot hmayer) 764
Ру ва рац Ди ми три је 180, 478, 489
Ру ва рац Ила ри он 34, 180
Ру ден ка Је ле на (Еле на Ру ден ко) 521
Ру звелт Френ клин Де ла но (Fran klin De la-

no Ro o se velt) 124
Ру жић Вла ди сла ва 364, 366
Ру жи чић Ни ка нор 535
Ру ми Ме вла на Џе ла лу дин (Ma u la na Jalãl 

al-Din Ru mi) 131, 140, 141, 146
Ру со Жан-Жак (Jean-Jac qu es Ro us se au) 187, 

285
Ршу мо вић Љу би во је 808, 810, 811

Са вић В. 836
Са вић Да вид 612 
Са вић Ми лан 669, 670
Са вић Ми ли сав 213, 298
Са вић Ре бац Ани ца 20, 21, 22, 24, 29
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Са вић Чо трић Јев та 494
Сав ко вић Јо ван 441, 442
Сав ко вић На да 303, 320
Сад Ал фонс Фран соа мар киз де (Alp hon se 

François mar qu is de Sa de) 323
Са ид Едвард В. (Ed ward W. Said) 768
Са мар џи ја Сне жа на 8, 11, 34, 40, 45, 46, 49, 

52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 228, 
239, 240, 619, 623, 722, 725, 726, 727, 
732, 859

Са мар џић Ми ла 852
Са мар џић Ра до ван 499, 517
Сан двит Хам фри (Hump hry Sand with) 109
Сар ден ко Сил вин 320
Сар ду Вик то ри јен (Vic to rien Sar dou) 99
Сар тр Жан-Пол (Jean-Paul Sar tre) 292, 322
Све ти Ва си ли је Остро шки 21
Све ти Ву ка шин Кле пач ки 21
Све ти Јо а саф 840
Све ти Ју стин Ће лиј ски 21
Све ти Ни ко лај Ле лић ки 21
Све ти Пе тар Це тињ ски 21
Све ти Са ва / Раст ко Не ма њић 9, 21, 102, 287, 

290, 518, 729, 839, 840, 858
Све тић Ми лош 414
Се кви Ерос (Eros Se qui) 851
Се ке реш Ди ми три је вић Ата на си је 352, 489
Секст Ем пи рик (Σέξτος Ἐμπειρικός) 581
Се ку лић А. 836
Се ку лић Иси до ра 9, 20, 21, 22, 23, 301, 302, 

835
Се ле нић Сло бо дан 298, 833
Се ли мо вић Ме ша Мех мед 129, 148, 296, 

358, 517, 708, 709, 718, 829, 830, 831, 
835

Се не ка Лу ци је Енеј (Lu ci us An na e us Se ne ca) 
286

Сер ван тес Ми гел де (Mi guel de Cer van tes) 
660

Се рен сен Азмус (Asmus So e ren sen) 34
Се ри ја ни Лу ка (Lu ca Se ri an ni) 848
Сер ка мон (Cer ca mon) 633
Се те Мир јам (Mi ri am Set te) 837 
Се фе рис Јор гос (Γιώργος Σεφέρης) 780, 781
Си ги смунд II Ав густ (Zygmunt II Au gust) 

636
Си ја рић Ћа мил 140
Си лић Јо сип 685
Си ме у но вић Дра ган 13, 18
Си мић Вла ди мир 183, 206, 487, 490
Си мић Ђор ђе С. 111
Си мић Љу би ша 239
Си мо вић Љу бо мир 15, 735, 736, 737, 738, 

739, 740, 743, 743, 744, 745, 746, 747, 
833, 836

Си мо но вић Си мон 350, 788
Син ха Ла ли та (La li ta Sin ha) 131
Скар па Мар ко (Mar co Scar pa) 318
Скар се ла Алек сан дро (Ales san dro Scar sel la) 

320
Скер лић Јо ван 11, 18, 70, 71, 94, 104, 144, 

288, 376, 377, 378, 384, 387, 517, 667, 
668, 676, 821

Скок Пе тар 308
Скот Вал тер (Wal ter Scott) 654
Скриб Ежен (Eugène Scri be) 99
Сла до је Ђор ђо 807, 836
Сми ља нић Ран ге лов Ве сна 791
Смит Ан то ни (Ant hony Smith) 200, 208
Смо триц ки Ме ле ти је 349, 351, 484, 486
Со а ве Фран че ско (Fran ce sco So a ve) 413, 

441, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 451

Со ко лов Са ша (Алек сан др Все во ло до вич 
Со ко лов) 523

Со крат (Σωκράτης) 424, 581, 683
Со лар Па вле 321
Со ла рић Па вле 14, 373, 374, 378, 405, 441, 

443, 444, 445, 446, 448, 449, 450, 451, 
452, 540, 541, 544

Сол да то вић Во ја 833
Сон ди Ле о полд (Léopold Szon di) 691, 697, 

698, 700, 701
Соп чак Ја дви га (Ja dvi ga Sop čak) 166
Со ро ки на Ма ри на (Ма ри на Юрьев на Со-

ро ки на) 523
Со сир Фер ди нанд де (Fer di nand de Sa us su-

re) 266, 309
Со фо кле (Σοφοκλης) 286, 287, 580
Со фрић Па вле 727, 729, 730, 732
Со фро ни јев Ма ну и ло 482
Спа сић Ива на 208
Спи но за Ба рух де (Ba ruch de Spi no za) 429, 

600
Спре мић Кон чар Ми ли ца М. 631
Спринг филд То ме ле ри Ви то рио (Vit to rio 

Spring fi eld To mel le ri) 318
Ср бља но вић Би ља на 833
Ср да но вић‒Ба раћ Ол га 104
Сре до је вић Де јан 368
Сре зњев ски Из ма ил Ива но вич (Исма ил 

Ива но вич Сре знев ский) 44
Сре јо вић Дра го слав 588, 596, 606
Сре мац Сте ван 288, 290, 392, 393, 394, 402, 

412
Ста љин Јо сиф Ви са ри о но вич Џу га шви ли 

(Ио сиф Вис са ри о но вич Джу га шви-
ли Ста лин) 124

Ста јић Ва са 188, 487, 490
Ста на ре вић Ра да Б. 211, 234, 240, 241
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Ста нић Дра ган 20, 30
Ста нић Ти хо мир 238
Ста ни шић Ва ња 524
Стан ко вић Бо ри сав Бо ра 289, 327
Ста но је вић Ма рин ко 611, 620, 623, 627
Ста ној чић Жи во јин 544
Стан чев Кра си мир 317, 318
Ста рац Ра шко 14
Ста ро бин ски Жан (Jean Sta ro bin ski) 257
Стар че вић Ан те 79
Ста сјук Анд жеј (An dr zej Sta si uk) 163, 168, 

169, 171, 173, 174
Сте ва но вић Алек сан дра П. 841
Сте ва но вић Ви до сав 213, 298
Сте ва но вић Ми ха и ло 25, 26, 30
Стен дал / Ма ри-Ан ри Бел (Ma rie-Hen ri 

Beyle / Stend hal) 665
Сте јић Јо ван 411, 412, 414, 415
Сте па нов Да ни ца 216, 221, 237
Сте па нов Ми лан 232, 236, 239, 823
Сте па нов Пре драг 236, 237
Сте па нов Ра до ван 212, 216, 218, 221, 232, 235
Сте па нов Сло бо дан 232, 236
Сте па нов Со фи ја 232
Сте па нов Стра хи ња 359, 368
Сте па нов Ти ја на 232, 237
Сте па но вић Жељ ко 611, 624
Сте па но вић Пре драг 211, 212, 213, 214, 215, 

216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 
241, 823

Стерн Ло ренс (La u ren ce Ster ne) 751
Стер нберг Ме ир (Me ir Ster nberg) 683, 685, 

686, 687
Сте фа но вић Вен цло вић Га врил 374, 407
Сте фа но вић Вла ди мир 103
Сте фа но вић Да ни је ла 489
Сте фа но вић Ди ми три је 823
Сте фа но вић Ми ле на 299
Сте фа но вић Мир ја на Д. 408, 409, 435, 444, 

445, 452, 517
Сте фа но вић Све ти слав 288, 707
Сте фа но вић-Лу цић Со фи ја / Вла ди ми ра, 

псе у до ним 97, 100, 102, 103, 105, 109
Сте фа но вић Н[икола] 100, 108, 109
Сте фа нов ски Го ран 833
Сти јо вић Све то зар 372, 387, 390, 392, 403, 

543
Стип че вић Ник ша 714, 718
Стип че вић Све тла на 710, 714, 718
Сто ја ди но вић Чи кош Вла ди слав 414
Сто ја ди но вић Срп ки ња Ми ли ца 97, 104, 

107, 108, 109, 406
Сто ја но вић Бран ко 808, 813

Сто ја но вић Дра ган 592, 593, 606
Сто ја но вић Је ли ца 25, 27, 30, 401
Сто ја но вић Љу бо мир 25, 48, 63, 379, 382, 

387, 537
Сто ја но вић Ми о драг 445, 452
Сто ја но вић Пан то вић Бо ја на 827
Сто ја но вић Сре тен 19
Сто јић Ве ра 844
Стој ко вић Ан дри ја 288
Стој ко вић Ата на си је 350, 351, 352, 373, 419, 

420, 421, 422, 423, 427, 430, 431, 432, 
433, 434, 435, 537, 541

Стој ко вић Ми лен ко 496
Сто лић Ана 185
Стор ти Ђа ко мо (Gi a co mo Stor ti) 443
Сто шић Је ле на М. 357, 534, 535, 540, 541
Стра вин ски Игор Фјо до ро вич (И горь Фё-

до  ро вич Стра ви нский) 158
Стра ти ми ро вић Сте фан 458, 463, 470, 471, 

472, 487, 531, 537, 541
Стри ко вић Јо ван 8, 10, 25
Стринд берг Јо хан Ав густ (Jo han Au gust 

Strind berg) 694
Сту па ре вић Ол га 302
Су ба шић Сла ђа на 21, 24
Су бо тић Дра ган 288
Су бо тић Јо ван 15, 18, 20, 30, 79, 361, 368, 386, 

392, 393, 395, 402, 406, 413, 548, 549
Су бо тић Љи ља на 358, 359, 360, 361, 362, 

363, 364, 365, 366, 369, 372, 387, 390, 
392, 403, 517, 540, 542, 543

Су вај џић Бо шко 34, 49, 57, 64, 65, 791, 797
Су во ров Мак сим (Мак сим Те рентьевич 

Су во ров) 479, 480, 482, 484, 485, 506
Су во ров Пе тар (Пе тр Су во ров) 479, 480, 

482, 484
Су зу ки Ми цуо (Mit suo Su zu ki) 115
Сун де чић Ве ли мир 73, 86
Сун де чић Јо ван 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94

Сун де чић Пе ро 71
Сун де чић Пе тар Пе ро 73, 86, 87, 88
Сур ко ва Је ле на (Еле на Сур ко ва) 521
Сха фи Мир за Ва зех (Mir za Sha fi Va zeh) 141

Та ба ше вић Вла ди мир (Бо шњак) 261, 262, 
263, 268, 271, 272, 274, 275, 276, 278

Та го ре Ра бин дра нат (Ra bin dra nath Ta go re) 
292

Та дић Ја ков-Јак шо 216, 221, 231, 232
Та дић Ни ко ла 231
Та дић Но ви ца 243, 244, 245, 246, 247, 248, 

249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259
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Та дић Пе ро 231
Та дић Сто јан 216, 221, 232
Та дић Сто кан 232
Тај лор Едвард Б. (Ed ward Bur net Tylor) 591
Та на ка Ка зуо (Ka zuo Ta na ka) 18
Та на сић Сре то 842
Та на ско вић Дар ко 129
Та рањ ска-Кне же вић Ан ка 97
Тар та ља Иво 283
Та та рен ко Ал ла (Al la Ta ta ren ko) 835
Те ке ли ја Са ва 367, 385
Те млер Кри сти јан Фри дрих (Fri e drich Chri-

stian Te mler) 319
Те нец ки Сте фан 182, 183
Те о до ро вић Ла зар 495, 499, 500
Те о до си је Пан 441
Те реф Сти вен (Ste ven Te ref) 259
Тер зић Сла вен ко 632
Те шић Гој ко 151, 160, 288
Те шић Ми ло сав 325, 808, 810
Те шић Сто јан Стив (Ste ve Te sich) 765, 766, 

767, 770, 774
Ти гем Пјер Ван (Pi er re van Ti eg hem) 288
Ти мо ти је вић Ми лош М. 290
Ти мо ти је вић Ми ро слав 175, 176, 177, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 198, 199, 200, 202, 203, 206, 207, 
208, 445, 452

Тим чен ко Ни ко лај 219
Ти рол Ди ми три је 412, 414
Ти шма Алек сан дар 835
Тју рец ки Фи лип (Phi lip Tu retzky) 682
То дић Бра ни слав 182, 531, 532, 533, 534
То до ро вић Ми ро љуб 808, 810, 811
То до ро вић Пе тро ни је Пе ра 550
То кин Бо шко 151
Тол кин Џон Ро налд Ру ел (John Ro nald Re uel 

Tol kien) 455, 461, 462
Тол ста ја Све тла на М. (Све тла на М. Тол стая) 

518, 519, 616, 617, 621
Тол стој Лав Ни ко ла је вич (Лев Ни ко ла е вич 

Тол стой) 97, 235, 774
Тол стој Ни ки та Иљич (Ни ки та Ильич Тол-

 стой) 347, 348, 354, 356, 357, 360, 389, 
390, 403, 517, 543, 611, 624

То ма (To mas), XII век 633, 636
То ма Аквин ски (Tom ma so d’Aqu i no) 846
То ма зео Ни ко ло (Niccolò Tom ma seo) 80
То ма но вић Ла зар 25
То ме ле ри Ви то рио (Vit to rio Spring fi eld To-

mel le ri) 521
То мин Све тла на  49 
То минц Јо жеф 18
То мић Ли ди ја 21, 22

То ми ца Фул вио (Ful vio To miz za) 320
То мо вић Сло бо дан 21, 22, 24, 30
Том чик Ко зјол Ка ро ли на (Ka ro li na Tom-

czyk‒Ko zioł) 642
Том шич Фран це 18
То по ри шич То маж 310
То по ров Вла ди мир 617, 622
То тер Ден (Den To ter) 833
То ча нац Иси до ра 478, 479, 480, 490, 505, 512
Тре ме ли ус Има ну ел (Gi o van ni Em ma nu e le 

Tre mel lio) 458
Триф ко вић Је ли са ве та 301
Триф ко вић Ко ста 301, 303
Трич ко вић Рад ми ла 504, 512
Тр ла јић Гри го ри је / Гли го ри је 351, 377, 541
Тро ја но вић Си ма 40, 47, 49
Тру ба рац Ма тић Ђор ђи на 47, 49
Ту ки дид (Θουκυδίδης) 577
Тур ге њев Иван Сер ге је вић (Иван Сер ге е-

вич Тур ге нев) 98, 235
Тур ни јер Жан (Jean To ur ni er) 264
Тынянов Юрий 153, 160

Ћа ло вић Ба трић 395, 403
Ћи ри ло (Κύριλλος) 318
Ћи ри лов Јо ван 833
Ћир ко вић Си ма 182
Ћо пић Бран ко 223, 327
Ћо рић Бо жо 304
Ћо рић Ма ри ја 442, 452 
Ћо ро вић Вла ди мир 707, 821
Ђо сић Бра ни мир 289
Ћо сић До бри ца 314, 836
Ћук Ру жа 632
Ћу ко вић Ми ли ца В. 823, 828, 843
Ћу пић Дра го 379, 380, 387
Ћур чи ја Ђор ђе 494
Ћур чић Сло бо дан 182

Угре шић Ду брав ка 164
Узе њо ва Је ле на (Еле на Узенёва) 520, 611, 

623
Ује вић Ма те 18
Уна му но и Ху го Ми гел де (Mi guel de Una-

mu no y Ju go) 290
Ун бе га ун Бо рис (Bo ris Un be gaun) 348, 356, 

358, 369, 389, 390, 403
Уње хов ски, по ро ди ца (Uni echwvski) 634, 

641
Ур ком Алек сан дер (Alek san der Ur kom) 823
Ур син Њем це вич Ју ли јан (Ju lian Ursyn Ni-

em ce wicz) 634
Ус пен ски Бо рис А. (Бо рис Ан дре е вич Ус-

пен ский) 348, 349, 354
Ус ти нов Ан дреј (Ан дрей Ус ти нов) 522
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Фан фа ни Ма си мо (Mas si mo Fan fa ni) 851
Фе ке те Егон 312
Фе лан Марк (Mark Phe lan) 681, 682
Фел би гер Јо хан (Jo hann Ig naz von Fel bi ger) 

351
Фе линг Ви ги Ар тур Ашер (Art hur Us her 

Fel lig We e gee) 15
Фе ренц Јо жеф (Jo zef Fe renc) 823
Фе ро Ма ри ја Кја ре (Ma ria Chi a ra Fer ro) 319
Фи ли по вић Дра го љуб 289
Фи ли по вић Зор ка 671
Фи ли по вић Иван 18
Фи ли по вић Си ме он 532
Фи ли по вић Сте ван 494, 495
Фи ли по вић Те о дор 495
Фин Мо ни ка 465, 517
Фир ду си Абу ал-Ка сим Мен сур (Hakīm 

Abul-Qāsim Fir dawsī Tūsī) 137
Фла шар Ми рон 12, 21, 22, 23, 24, 414, 416
Фло бер Ги став (Gu sta ve Fla u bert) 652, 694, 

699
Фло рен ски Па вле 175, 180, 181, 208
Фло ри мон те Га ле а цо (Ga le az zo Flo ri mon-

te) 445
Флу дер ник Мо ни ка (Mo ni ka Flu der nik) 685
Фо тић Алек сан дар 185
Фо у ли Хе лен (He le ne Fo ley) 569
Фрај Нор троп (Nor throp Frye) 22, 293
Фрај бер шки Хајн рих (He in rich von Fre i berg) 

640
Фрајнд Мар та 416
Франц I (Franz I) 471, 472
Франц II (Franz II) 466
Франц Јо зеф / Фра ња Јо сиф I (Franz Jo seph) 

82 
Фре де ги зи је (Fre de gi si us) 602
Фреј ден берг Ол га М. (Ольга Ми хайлов на 

Фрейден берг) 38, 49, 408
Фреј зер Џемс Џ. 37, 49
Фри дрих II Пру ски / Фри дрих Ве ли ки 

(Fri e drich II / Fri e drich der Große) 424
Фројд Сиг мунд (Sig mund Freud) 293, 691, 

697, 698, 700
Фру шић Ди ми три је 371, 407
Фу зу ли из Баг да да (Fuzulî) 131
Фукс Иг њат 108
Фу лер Мар га ре та (Mar ga ret Ful ler) 96

Ха дро вич Ла сло (Laśzlo Ha dro vics) 236, 237, 
823

Хај де гер Мар тин (Mar tin He i deg ger) 587, 
590, 594, 597, 598, 599, 600, 601, 605, 
606, 700

Хај не Хајн рих / Гейне Ген рих (He in rich Hei-
 ne) 129, 138, 142, 144, 145, 146, 147, 148

Хак сли Ол дус (Al do us Hux ley) 267
Хак сли То мас (Tho mas He nry Hux ley) 591
Ха ле ран Мајкл (Mic hael Hal le ran) 579
Хал ко зо вић Јан ко 183
Хам ваш Бе ла (Ham vas Béla) 765, 769, 770, 

761, 772, 774, 777
Ха мер-Пург штал Јо зеф фон (Jo seph von 

Ham mer-Purg stall) 136
Ха мо вић Дра ган 714, 835
Хан ра хан Га рет (Ga reth Han ra han) 461, 464
Хар ди То мас (Tho mas Hardy) 659
Ха рис Едвард (Ed ward Har ris) 286
Хар фам Џе фри (Jaf frey Har fam) 246
Ха са на гић Едиб 488, 490
Ха физ Му ха мед Шем су дин Ши ра зи (Šira-

zi Šem sud din Mu ham med Ha fez) 131, 
132, 136, 137, 141, 142, 146

Хач Ел вин (El vin Hatch) 591, 606
Ха чи он Лин да (Lin da Hutcheon) 749, 750, 

754, 755
Ха џић Зо ри ца 668
Ха џић Јо ван 369, 372, 377, 387, 403, 537, 540
Ха џић То на Ан то ни је 96, 98, 104
Хе гел Ге орг Вил хелм Фри дрих (Ge org Wil-

helm Fri e drich He gel) 194, 195, 204, 
208, 286, 593, 594, 602

Хел дер лин Фри дрих (Jo hann Chri stian Frie-
d rich Hölderlin) 587, 592, 593, 594, 595, 
599, 600, 601, 602, 606

Хен ри Бур гунд ски (He nry of Bur gundy) 445
Хе ра клит из Ефе са (Ἡράκλειτος ὁ Ἐφέσιος) 

580, 588, 593, 595, 596, 597, 599
Хер дер Јо хан Гот фрид фон (Jo hann Gott fried 

von Her der) 187, 195, 204
Хер дер Си ги смунд (Si gi smund Her der) 413
Хе ри ти Пи тер (Pe ter Her rity) 359, 369, 382, 

387, 517, 542
Хер мо дор из Ефе са 595
Хе си од (Ἡσίοδος) 570
Хи по крат са Ко са (Ἱπποκράτης ὁ Κῷος) 695
Хи тлер Адолф (Adolf Hi tler) 591
Хјум Деј вид (Da vid Hu me) 195, 430
Хла пец Ђор ђе вић Ју ли ја 301, 302
Хлеб да Вој цех (Войцех Хлеб да) 519
Хоб сба ум Ерик (Eric John Er nest Hob s bawm) 

200, 208
Хо дел Ро берт (Ro bert Ho del) 295, 296, 297, 

298, 299, 835
Хол Едит (Edith Hall) 286
Холмс Брук (Bro o ke Hol mes) 572, 575
Хо мер (Ὅμηρος) 283, 327, 587, 659, 683
Хо се и ни Ха лед (Kha led Hos se i ni) 129, 132, 

133, 146
Хре бе ља но вић Ла зар 36, 859
Хри стић Јо ван 286, 327, 779
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Хри стић Фи лип 98
Хулч Ана (An ne Hultsch) 523
Ху ња ди Ја нош / Си би ња нин Јан ко (Hu nyadi 

János) 33, 34, 39, 57, 859

Цар Мар ко 67, 73, 94, 289
Цар Тен му (Ten mu tennō) 116
Ца ре вић Лу ци ја 571, 573, 576, 583
Цвет ко вић Ан ка 609
Цвет ко вић Ире на 395, 400, 403
Цвет ко вић Ма ри ја 97, 98
Цвет ко вић Са ва В. 99
Цвет ко вић-По по вић Ма ри ја 98
Цвет ко вић-Те о фи ло вић Ире на Р. 352, 357, 

358, 369, 394, 395, 517, 528, 534, 536, 
540, 546

Цви јет ко вић Ки рил 473
Цви јић Јо ван 204, 288
Це зар Гај Ју ли је (Ga i us Iu li us Ca e sar) 487
Це ла ри је Хри сто фор 487, 488
Цер ма но вић-Ку зма но вић Алек сан дри на 

588, 596, 606
Ци дил ко Ве сна 835
Ци мер Ернст (Ernst Fri e drich Zim mer) 593
Цин цић‒Ар сић Јев ста хи ја / Ар сић Еу ста-

хи ја 104, 107, 410, 411, 413, 416
Ци фер Ђор ђо (Gi or gio Zif fer) 318
Ци це рон Мар ко Ту ли је (Mar cus Tul li us Ci-

ce ro) 24, 285, 424, 487
Цо ли ко фер Ге орг Јо а ким (Ge org Jo ac him 

Zol li ko fer) 424, 451, 452
Цр но је вић / Чар но је вић Ар се ни је III 478, 

480, 488, 504
Цр њан ски Ми лош 282, 283, 285, 289, 290, 

314, 315, 316, 323, 327, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 698, 699, 700, 701, 709, 
714, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 
728, 729, 730, 732, 819, 820, 821, 823, 
825, 826, 828, 835

Цу бои Хи ро фу ми (Hi ro fu mi Tsu boi) 115
Цу кић Кон стан тин Ко ста 381

Чај ка но вић Ве се лин 34, 35, 36, 39, 43, 47, 
48, 49, 52, 57, 58, 65, 118, 126, 444, 452, 
618, 619, 624

Ча нак Ме дић Мил ка 182
Ча плин Чар ли (Char les Spen cer Cha plin) 

154, 155, 157, 290
Ча ра пић Ва са 494
Ча ро та Иван Алек се е вич 836
Чем бер лен Хју стон Стју арт (Ho u ston Ste-

wart Cham ber lain) 591
Чен гић На та 207
Че не јац Иси до ра 363, 364, 369
Чер чил Вин стон (Sir Win ston Le o nard Spen-

cer Chur chill) 124

Че ти ре вић Гра бо ван Јо ван 183
Чет мен Си мор (Seymo ur Chat man) 682
Чи ча гов Па вел Ва си ље вич (Па вел Ва силье-

вич Чи ча гов) 499
Чо кр љан Јо ван 540, 541
Чо лак Бо јан 835
Чо лак-Ан тић Или ја 9
Чом ски Но ам (Avram No am Chomsky) 264, 

362 
Чо ран Емил (Emil Ci o ran) 293
Чо трић Алек сан дар 239
Чо хан На рин дер (Na rin der Cha u han) 839, 841
Чу ма ков 683
Чу пић Је ле на ро ђе на Агар ђан ска 219
Чу пић Ни ко ла 111
Чу пић Сто јан 494
Чу рић Ра до слав 484, 490

Џам бас Сто ка на 216
Џа ми Ну ру дин Аб дел рах ман (Nūr ad-Dīn 

‘Abd ar-Rahmān Jāmī) 131, 138
Џен кинс Ри чард (Ric hard Jen kins) 200, 208
Џе фа ро вић / Же фа ро вић Хри сто фор 183, 517
Џојс Џејмс (Ja mes Au gu sti ne Aloysi us Joyce) 

291, 294, 652, 659
Џо нић Урош 444, 452
Џон сон Бер нард (Ber nard Johnson) 779
Џум хур Зу ко Зул фи кар 129
Џу нић Сло бо дан 327

Ша ди Ер же бет (Sády Erzsébet) 236
Шајн Сет (Seth L. Schein) 47, 48
Ша ла јић Сте ван 833
Шан тић Алек са 146, 148, 807
Шар ти је Ро же (Ro ger Char ti er) 207
Ша у лић Но ви ца 43, 408
Ша фа рик Па вел Јо зеф (Pa vel Jo zef Šafárik) 

195, 371, 372, 374, 375, 384, 387
Шве до ва Ју љев на На та ли ја (Шве до ва На-

талия Ю́льев на) 310
Ше а то вић Ди ми три је вић Све тла на 747, 781, 

788
Ше а то вић Све тла на 834, 835, 837
Ше ва ли је Жан (Jean Che va li er) 247, 248, 722, 

723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730
Ше вић Ђур ка 506
Ше вић Ми лан 301
Шек нер Ри чард 833
Шек спир Ви ли јам (Wil li am Sha ke spe a re) 

154, 832
Ше линг Фри дрих Вил хелм Јо зеф фон (Frie-

drich Wil helm Jo seph von Schel ling) 602
Ше пард Х. Џ. (H. J. Shep pard) 247, 259
Ши ја ко вић Бо го љуб 8, 10, 13, 30
Ши ја ко вић Ми о драг 824
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Ши лер Фри дрих (Fri e drich Schil ler) 10, 593
Ши љак Ја сен ко вић Ами на 131
Ши ма му ра Та ка но ри (Ta ka no ri Shi ma mu ra) 

113
Ши мел Ане ма ри (An ne ma rie Schim mel) 130, 

143
Ши мић Ма рин ка 846, 847, 848
Ши но бу Ори ку ћи (Shi no bu Ori kuc hi) 115
Шип ка Ми лан 847
Ши ра зи Са ди (Sa a di Shīrāzī) 142
Шклов ски Вик тор (Вик тор Бо ри со вич 

Шкло вский) 154
Шле цер Ау густ Лу двиг фон (Au gust Lud wig 

von Schlözer) 110
Шма ус Алојз (Alo is Schma us) 21, 23
Шо Џорџ Бер нард (Ge or ge Ber nard Shaw) 159
Шол чи на Ја на (Ja na Šołći na) 520
Шорт Мик (Mick Short) 684
Шо шкић Ра до је В. 765
Шпен глер Освалд (Oswald Spen gler) 288, 290
Штра ус Ри хард (Ric hard Stra uss) 289
Штр ба Јо ван 506
Штро сма јер Јо сип Ју рај (Jo seph Ge org Stross-

mayer) 72
Шће пан Ма ли, цар 836
Шће па но вић Ми ха и ло 808, 813
Шу берт Га бри је ла (Ga bri el la Schu bert) 835
Шу ка ло Мла ден 8, 11
Шулц Ан тон (An ton Schulz) 73
Шу ма но ви ћи, по ро ди ца 231
Шу мљак Ге ор ги је 479
Шу пут Ан дреа 823
Шур мин Ђу ро 18, 69, 70, 94

Aćin Jo vi ca 607
Ag gar wal Vir Ba la 395, 403
Ah me ta gić Ja smi na 263, 276, 701
Aka sa ka No rio 114, 126
Aki ma Tos hio 118, 126
Al ba ha ri Da vid 760, 762, 763
Alt Pe ter-An dré 603, 606
Anan da Ah med 148
Ana sta si e vic Sar ka M. 108
An drić Ni ko la 443, 444, 452, 619, 624
An đić Bran ko 777
An to ni Kla us 122, 126
Ariès Phi lip pe 209
At wo od Mar ga ret 267

Ba bić Sa va 777
Ba gić Kre ši mir 273, 276, 680, 688, 689
Baj rak ta re vić Fe him 136, 148
Bak htin Mik hail 690
Ba ko tić Pe tar 55, 60, 65
Bal zac Ho noré de 666

Ba na še vić Ni ko la 635
Ba nja nin Lji lja na 300, 317
Ba rać Ne boj ša 148
Ba ro ni Lu cia 319
Bas zko Ag ni es zka 634, 642, 647, 648
Ba u dril lard Jean 769, 771, 776, 777, 778
Ba u er La u rie 264, 276
Ba u man Zygmunt 777
Be a u gran de Ro bert-Alain de 360
Be fu Ha ru mi 114, 126
Be kić To mi slav 624, 689
Ben czes Réka 264, 275, 276
Be ren gar ten Ric hard 783, 784, 789, 790
Berg son Hen ri 152, 160
Berndt F. 435
Béroul 633
Ber te ljis J. E. 132, 148
Bi der man Hans 42, 50
Bje la ko vić Isi do ra G. 404, 513
Bje la no vić Ne delj ka V. 719
Blo om Al lan 777
Bo del Jean 643
Bo go vić Mi le 474
Bol ma nac Ti ho mir 242
Boš ko vić-Stul li Ma ja 34, 50
Bot te ri In ge 443, 445, 447, 450, 452
Bow ra C. M. 39, 50
Bo žo vić Si ni ša 777
Boz zol la An ge lo 666
Bra zgu no wa Ale sia 648
Briz zi Gian Pa o lo 453
Bro oks Cle anth 681, 689, 690
Brückner Ale xan der 632
Bru ni Ales san dro Ma ria 318
Bu ber Mar tin 164, 173
Bu gar ski Ran ko 268, 269, 272, 276, 624, 689
Byfi eld Cat he ri ne E. 789, 790

Ca bas si Ni co let ta 320
Camp bell Jo seph 126
Car roll Le wis 277
Cas si na Ubal do 448
Ca sti gli o ne Bal das sar 446
Cer ca mon 631
Cha plin Char lie 161
Chri stop her Sa bi ne 453
Ci ril lo 319
Cit ko Li lia 631, 647, 648
Clar ke Ko sak Jen ni fer 571, 583
Con dil lac Éti en ne Bon not de 450
Cr njan ski Mi loš 701, 702, 733
Cud don John Ant hony 680, 689
Cur tis Re nee L. 633, 644, 647, 648
Cvet ko vić Te o fi lo vić Ire na R. 370
Cvi jan Ju rij 153, 160
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Če slav Mi loš 772, 777

Ćo ro vić Vla di mir 617, 624

Dan do lo Vin cen zo 470
Da noj lić Mi lo van 237
Dar cus Sul li van Shir ley 570, 583
De Sa de Mar qu is 603, 606
De ka nić Ja no ski So nja 638, 648
De la ba sti ta Dirk 266, 276
De lić Li di ja D. 66
Del la Ca sa Gi o van ni 445, 452, 453
Der ri da Ja qu es 62, 65
De spić Đor đe M. 676
Did di Cri sti a no 318
Di e do An ge lo 466
Di els Her mann 580, 583
Dil lon John 789
Di sney Walt 161
Do binsky Cla u de 665
Do ğan Mu ham met Nur 148
Dra žić Ja smi na N. 278
Duby Ge or ges 209
Du cic Jo van 149
Du mić Jo van 513
Dürer Al brecht 701, 702
Dürren matt Fri e drich 666

Đu rić Ja ni ći je 501
Đu rić Vo ji slav J. 209

Eid Mus hi ra 396, 403
Eko Um ber to 689
Eli a de Mir ča 619, 624
En ri et ti Ma rio 319
Era ko vić Ra do slav Lj. 464
Era smo da Rot ter dam 452
Eu ri pi des 583, 584, 585

Fer gu son Char les 348, 354
Fer ro Ma ria Chi a ra 319
Fin Mo ni ca 467, 474
Fla ker Vi da 624
Flo rensky Pa vel 209
Fo ley He le ne 569, 579, 584
Fre i berg He in rich von 640
Freud Sig mund 702
Frye Nor throp 62, 65
Fu ku ta Ajio 114, 126
Ful da D. 435
Fuzulî 131, 148

Gar rett Don 435
Ga vri lo vić Jo van 762
Ga vri lo vić N. 490

Ge net te Gérard 658, 665, 684, 689, 690
Ge ra si mov Dmi trij 521
Ger bran Alen 259, 733
Ge te Jo han Vol fgang / Go et he Jo hann Wolf-

gang von 136, 148, 149, 603, 606, 607
Gi o ja Mel chi or re 447, 452
Gi o si Mar co 444, 452 
Gli šić Slo bo dan ka 624
Go lež Ka u čič Mar jet ka 61, 65 
Got tfied von Stras sburg 633
Gra ci ot ti San te 632, 647
Gr bić Dra ga na 428, 435, 438
Grevs Ro bert 733
Gri ce H. Paul 265, 276
Grimm Ge rald 487, 490
Grimm Ja cob 108
Gr ko vić-Ma jor Ja smi na 518
Gru jo vić Bo ža 501
Gru jo vić Mi ja i lo 501
Gru ner C. R. 262, 277
Grus zec ka An na 633, 642, 648
Gul li no Gi u sep pe 474
Gut ke Karl S. 164, 166, 173

Ha fez Ši ra zi Šem sud din Mu ham med 131, 132, 
148

Haj ne Hajn rih / He in rich He i ne 138, 148, 149
Hal kond Ruth 789
Hal le ran Mic hael 579
Hal le ran Mic hael 579, 584
Ha ma guc hi Es hun 114, 126
Ham vaš Be la 774, 775, 777, 778
Har fam Dže fri 259
Hart mann An ton 136
He i deg gers Mar tin 607
Hel der lin Fri drih / Hölderlin Fri e drich 607
Hep pner Ha rald 513
Hill Joyce 638, 648
Hle bec Bo ris 624
Ho del Ro bert 296
Hol mes Bro o ke 571, 572, 575, 584
Hos se i ni Kha led 133, 148, 149
Hultsch An ne 523
Hu me Da vid 430, 435
Hu me Ja ni ce 396, 403
Hutcheon Lin da 749, 754, 755, 762
Hux ley Al do us 267

Ilic Jo van 149
Ilić Mar ko vić Gor da na 385, 401
Ilić Vo ji slav 676, 677
Inui Ta ke tos hi 116, 126
Is satschen ko Ale xan der 349, 354
Iva nić Du šan M. 417
Iva nji Ivan 237
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Ive tic Egi dio 465, 474
Ivić Pa vle 353
Iwaya Sa za na mi 124, 126

Ja gić Va tro slav 101, 103
Ja kob son Ro man 44, 50, 277, 619, 624, 689, 

690
Jak šić Mi le va 677
Ja mi Ma u la na Nur al-Din Abd al-Rah man 136
Ja sen ko vić Ši ljak 131
Je re mić Zo ran 777
Jo pe Nor man 789, 790
Jo seph II 454
Jo va no vic Zmaj Jo van 149
Jo va no vić Mi loš 607
Jo vić Bo jan 160
Ju go vić Ivan 501
Jung Carl Gu stav 62, 62, 65, 700
Jur ki e wicz Jan 634, 641, 648

Ka ba tek Jo han nes 265, 277
Ka ha ra Na ho ko 122, 126
Kahn Char les H. 581, 584
Kam ber Ala inm 453
Ka radschitch Wil hel mi ne 107
Ka ra ho džić Meh med 148
Ka ra ka so vić Jo sif 513
Ka ra no vić Zo ja 65, 624
Ka ser Karl 505, 512
Ka ša nin Mi lan 209
Ka ta gi ri Yoic hi 117, 126
Ka zaz En ver 828
Kel ler Ru di 265, 277
Ki pel Zo ra 634, 638, 639, 640, 643, 647, 648
Kiš Da ni lo 236, 259, 266, 277
Kle ut Мarija 34, 50
Kli ko vac D. 266, 277
Knig ge Adolf Franz Fri e drich Lud wig 446, 452
Komlósi Sándor 479, 482, 485, 490
Ko no su Hayao 116, 126
Ko rać Vo ji slav 209
Ko ri na Na ta lia B. 518
Ko ru za Jo že 355
Kra čun Te o dor 209
Kretschmer An na / Kreč mer Ana 347, 350, 351, 

352, 354, 355, 369, 370, 385, 401, 518
Kr stić Bra ni slav 54, 61, 65
Kru se Jo seph A. 138, 148
Ku hač Fra njo 59, 65
Kul lmann Tho mas 265, 277
Ku na Her ta 351, 355, 359, 370, 392, 403
Kvin ti li jan Mar ko Fabijе 689

La ird An drew 683, 689
La ka ri jer Žak 259

La lić Ivan 783, 789
La lić-Kr stin Gor da na 268, 277
Lamb Sydney M. 264, 277
La u tréamont 258, 259
Law ren ce S. E. 579, 584
La za re vić Di Gi a co mo Per si da S. 317, 319, 454
La zić-Ga vri lo vić Alek san dra 701
Le be au An ne 584
Le ech Ge of frey N. 265, 277
Le ech Je remy 689
Le ig hton An ge la 682, 689
Le ven son Mic hael 666
Le vi Alek san dar 689
Le vi Pa vle 158, 160
Le win Ja ne E. 665
Lič Ed mund 611, 616, 624
Lim burg Jo an ne 789
Lings Mar tin 129, 148
Lip ka Le on hard 264, 277
Loc ke John 454
Lo ma Alek san dar 45, 50
Lo ma gi stro Bar ba ra 318
Lor ca Fe de ri co García 149
Lord Al bert B. 615, 624
Lot man Ju rij 153, 160
Lu pack Alan 640, 646, 648

Ma ca no vić Ana Z. 387
Mak sić Iva na 259
Mak si mo vić Go ran M. 31
Mak si mo vić Mi ha i lo 438
Ma lory Tho mas 633
Ma na be Ka zu fu mi 114, 126
Ma rel li Gi a na D. 396, 403, 453
Ma re tić To mo 42, 50
Ma ria The re sa 491
Ma rić Sre ten 259, 624, 689
Ma ri će vić Ba lać Je le na 733
Ma ri čić Gor dan 286
Ma rie de Fran ce 631
Mar ja nić Su za na 51, 54, 66
Mas zki e wicz Ma ri usz 641, 642, 648
Ma ti jaš ko Na da 611, 624
Ma žu ra nić Stje pan 617, 624
Maz zo ni Sa ra 319
McHa le Bryan 684, 689
Me da ko vić De jan 209
Men zel Tho mas 520
Me sa rić Ma ri ja 611, 624
Me to dio 319
Mi ec zni kow ski Jo han na 453
Mi ha i lo vić Dra go slav 239, 241, 296
Mi klo sich Franz 522
Mi la di nov Bra na 689
Mi la no vić Alek san dar M. 387
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Mi li će vić Živ ko 719
Mi lin ko vić Sne ža na 829
Mi lo sa vlje vić Mi lić Sne ža na M. 689
Mi lo še vić Pe tar 239
Mi lo še vić-Đor đe vić Na da 42, 50
Mi tro vić An đel ka 148
Mla de no vić Je le na S. 259
Mon tan don Alain 453
Moody Ne li 784, 789
Mo ra bi to Ro san na 466, 474, 829, 830, 831
Mo ses Rae A. 396, 403
Mr dak Na ta ša 777
Mrożek Sławo mir 173
Mu nat Ju dit 263, 277
Mu ra se Miyeko 122, 126
Mu ra to ri Lu do vi co An to nio 453

Na me ka wa Mic hio 124, 126
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